
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАПИСКИ
IСТОРИЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ

Випуск 27
2016

ОДЕСА
ОНУ
2016



УДК 930 (477.7) ”18”
ББК 63.212
         Х 643

Рецензенти:
Г. І. Гончарук, д-р іст. наук;
М. М. Шитюк, д-р іст. наук.

Редакційна колегія:
В. Г. Кушнір, д-р.іст.наук (головний редактор); П. І. Барвінська, 
д-р. іст.наук; О. А. Бачинська, д-р іст. наук; Т. Г. Гончарук, 
д-р. іст. наук; О.  М. Дзиговський, д-р іст. наук; О. Б. Дьомін, 
д-р  іст. наук; І. С.  Грєбцова, д-р іст. наук; Єнаке Джордж, 
д-р  іст.  наук;  І.  М. Коваль, д-р політ. наук; Н. О. Петрова, канд.
іст.наук (відповідальний секретар); О. В. Сминтина, д-р іст. наук; 
В.  М.  Хмарський, д-р іст. наук; Цисельський Томаш, д-р іст. наук.

«Записки історичного факультету» 27 випуск 2016: наукове
видання / Колектив авторів – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 500 с.

                       ISSN 2312-6825

У двадцять сьомому випуску Записок історичного факультету 
Одеського національного університету подані дослідження співро-
бітників кафедр, аспірантів та студентів факультету, які присвячені 
питанням археології, етнології та історії України, методологічним і 
теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеці-
альних історичних дисциплін та всесвітньої історії

Адреса редакційної колегії:
65082, Одеса, вул. Єлисаветинська, 12, Одеський національний університет  

імені І. І. Мечникова,  історичний факультет

Автори статей несуть повну відповідальність за стилістику та орфографію, 
підбір, точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших 

відомостей. Тексти подаються в авторській редакції.

НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 11 ЛИПНЯ 2016 
РОКУ №  820 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ 
ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І 
КАНДИДАТА НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ІСТОРИЧНІ НАУКИ” 

УДК 930 (477.7) ”18”
ББК 63.212

© Колектив авторів, 2016
© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016

Рекомендовано до друку Вченою радою 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Протокол № 3 від 29 листопада  2016 р.

Х 643



3

ЗМІСТ

Розділ І. АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ 

Грушецька В. О.
Кінофільм «Алім» – джерело вивчення традиційного 
костюму кримських татар і кримських караїмів 
середини XIX ст. (до 200-річчя від дня народження 
Аліма Азамат Оглу) .................................................................. 8

Демченко О. В., Лобанова М. А.
Відносна хронологія ранньотрипільської пластики 
у світлі радіовуглецевого датування ...................................... 28

Добровольська Т. С.
Етнографічні елементи в масових сценах у виставах 
Федора Стригуна, режисера Національного 
академічного українського драматичного театру 
імені Марії Заньковецької за творами української класики
(2009-2015 роки) ..................................................................... 38

Долгочуб В. А., Петрова Н. О. 
Конструювання образу української традиційної 
культури в етнографічному дискурсі ХІХ ст. ....................... 52

Кіосак Д. В. 
Модуси трипільської кременевої індустрії на етапі В1 ....... 66

Колесниченко А. М. 
Проблеми та перспективи вивчення скляного посуду 
VI-I ст. до .н.е. з Північного Причорноморя: 
історіографічний аспект ......................................................... 83

Коломийчук О. Ю.
Свято Стрітення у календарно-обрядовій практиці 
бойків: християнська традиція і міфологічні уявлення ..... 104



4

Литвин К. А.
Етнографічні матеріали духовенства Чернігівської 
єпархії на сторінках журналу «Вера и жизнь» (1912-1917) .. 121

Маховська С. Л.
До питання про структуру весільної обрядовості 
Слобожанщини: дефлораційні та постдефлораційні 
обряди .................................................................................... 134

Паўлава А. П.
Рэчыўны свет у вясельнай абраднасці
(на матэрыялах экспедыцыйных даследаванняў 2016 г.) .. 148

Петрова Н. О., Ковальчук С. В.
Українці-переселенці на Одещині: 1944-1946 рр. 
(за матеріалами Державного архіву Одеської області) ...... 155

Сминтина О. В.
Теорія стресу як інструмент реконструкції історії 
населення Північно-Західного Причорномор’я на 
рубежі плейстоцену та голоцену ......................................... 165

Чабан Н. А.
Особливості родинної обрядовості львів’ян 
в кін. ХХ – поч. ХХІ ст. ............................................................ 178

Черленяк І. В.
Поховально-поминальні обряди українців Закарпаття 
к. ХІХ-п.п. ХХ ст. .................................................................. 197

Яцун Н. О.
Фольклорно-етнографічна складова архіву 
Михайла Комарова ................................................................ 221



5

Розділ ІІ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Вінцковський Т. С.
Одеський вимір Українських Установчих зборів: 
у пошуках революційних альтернатив ................................ 235

Демедюк Ю. Г.
Роль органів державної влади Миколаївської області  
у конфліктах між різними гілками православної 
церкви (1991-2010 рр.) .......................................................... 256

Кобельський Д. В. 
Національні підрозділи у формуваннях 
Червоного козацтва: 1918-1921 рр. ...................................... 268

Корнієнко К. В. 
Українська еліта та патріотизм початку ХХ ст. .................. 280

Музичко О. Є.
Популяризація історичних знань в історіографічному 
процесі на території Південної України 
(друга половина хіх – початок ХХ ст.) ................................ 287

Синявська О. О.
Висвітлення історії Рішельєвського ліцею на сторінках 
ювілейних видань Одеського університету ........................ 303

Розділ ІІІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Івченко О. С.
Погляди Джона Спелмена на сутність королівської 
прерогативи ........................................................................... 313

George Enache
Saints and Heroes, War and Peace. A Romanian Orthodox 
Historical Perspective ............................................................. 325



6

Stoica Cristinel Popa
The Hоuse of the People: Romania’s Architectural Masterpiece ...353

Удовік В. В. 
Періодизація та характеристика міжнародних відносин 
України з Японією (1991-2016 рр.) ...................................... 372

Чепіженко В. В.
Річард іі та зустріч в Конві : сакральний образ монарха 
та проблема зради короля ..................................................... 398

Розділ ІV. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ
ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Делі О. П.
Діяльність Дмитра Максимовича Княжевича у 
«Товаристві сільського господарства Південної Росії» ..... 415

Мілевич С. В.
Генеалогічні перетинання нащадків М. С. Воронцова 
у контексті соціально-політичної практики спадкування ... 427

Затовський Б. О.
Конфесійне життя в Сербії за матеріалами 
«Богословского вестника» та «Церковных ведомостей» 
1906-1912 рр. ......................................................................... 445

Мартинов В. Л.
Анексія Боснії і Герцеговини Австро-Угорщиною 
та анексія Кореї Японією у висвітленні російських 
часописів: порівняльний аналіз ........................................... 458



7

Розділ V. ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

Березін С. Є. 
Нові матеріали до біографії професора 
Л. Ф. Воєводського (1846-1901) ........................................... 466

Кушнір В. Г.
Від депортації до депортації
[Рец: Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар, 
Анатолій Салюк. Від депортації до депортації. 
Суспільно-політичне життя холмсько-підляських 
українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. 
Документи. – Том 1-3 / – Чернівці: Букрек, 2011-2015. – 880 с. 
(1 том); 900 с.(2 том); 960 с. (3 том).] .................................. 487

Сминтина О. В. 
Робота спеціалізованої Вченої Ради Д 41.051.08 
(каденція 2013-2016 рр.) ....................................................... 492

Сминтина О. В.
Рецензія: Кепін Д. В., Тітова О. М. Охорона 
палеоприродної та археологічної спадщини. – Київ: 
Центр пам’яткознавства НАН України і Утопік, 
2015. – 152 с. .......................................................................... 497



8

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ 

Грушецька В. О.

УДК [(084.122.3+391):(512.19)+(512.143)]:94(477.45)»184/186»

КІНОФІЛЬМ «АЛІМ» – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ КРИМСЬКИХ ТАТАР І 

КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ СЕРЕДИНИ XIX СТ. 
(ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

АЛІМА АЗАМАТ ОГЛУ)

Розглянуто проблему дослідження художнього фільму 
«Алім» в українській етнологічній науці як джерела вивчення 
традиційного костюму тюркського та тюркомовного населення 
Кримського півострову середини XIX ст., що відігравав важливу 
роль у традиційній культурі, особистісної, гендерної, етнічної 
ідентичностей і світогляду його носіїв. Виявлено специфіку ство-
рення фільму «Алім». Охарактеризовано костюми головних героїв 
на підставі різноманітних історичних джерел (картин, старо-
винних фотосвітлин, поштових листівок, музейних предметів, 
письмових джерел документального та особистого походжен-
ня). Виокремлено основні (одяг, взуття) та додаткові (головні 
убори, пояси, ювелірні прикраси) компоненти в регіональному 
комплексі традиційного костюму кримських татар і кримсь-
ких караїмів. Розглянуто хронологію використання елементів у 
досліджуваний період, локальні особливості та етноспецифічні 
ознаки вбрання головних героїв.   

Ключові слова: Кримський півострів, кінофільм «Алім», 
Г.  Тасін, Алім Азамат оглу, традиційний костюм, кримські 
татари, кримські караїми

Сучасні етнологічні дослідження соціальної та культурної 
сфер життя суспільства на разі важко уявити без різноманітних 
візуальних джерел, зокрема й історичних художніх кінофільмів, 
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які до теперішнього часу залишаються малодослідженими. 
Широке залучення до наукового обігу вітчизняних кінострічок, 
особливо створених у першій чверті XX ст., відкриває для фахівців 
нові перспективи у висвітленні тогочасного побуту, сприяє 
розширенню проблемного поля в галузі вивчення традиційної 
матеріальної та духовної культури етнофорів. 

В історії української кінематографії та етнологічної науки 
загалом майже століття тому сталася значна подія, адже у 
1926  р. на екранах вітчизняних кінотеатрів з’явився чорно-білий 
німий автобіографічний фільм «Алім: повість про кримського 
джигіта у 8-ми частинах», присвячений кримськотатарському 
народному герою Аліму Айдамаку, який жив у Криму в першій 
половині XIX ст. Оскільки кадри з цього фільму є цінним 
джерелом інформації, необхідної для вивчення та реконструкції 
традиційного строю кримських мешканців, переважно кримських 
татар і кримських караїмів XIX – початку XX ст., метою даної 
розвідки стало висвітлення специфіки різноманітних компонентів 
їхнього вбрання, представлених у складі сценічних костюмних 
комплексів головних героїв. 

Безумовно, що використання цього художнього фільму в 
контексті вивчення традиційного костюму середини XIX ст. 
потребує специфічних методологічних підходів історичної 
критики та комплексного аналізу його змістовного навантаження. 
Проте він цілком достовірно репрезентує навколишній світ 
тогочасного тюркомовного населення півострова, розкриває 
особливості їхнього побуту, що верифікуються іншими 
групами джерел (письмовими документального й особистого 
походження, речовими (музейними предметами), різноманітними 
зображальними джерелами тощо). Завдяки цьому у сучасних 
глядачів з’являється унікальна можливість відчути ефект 
присутності у фільмі, побачити традиційний уклад життя 
головних героїв та краще зрозуміти їхній світогляд. 

Отже, безпосереднє відображення дійсності на кадрах стрічки 
має незаперечну перевагу, містить у собі конкретні факти 
історичної епохи, візуалізує та допомагає реально відтворити 
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події з повсякденного життя мешканців Криму й реконструювати 
більшість елементів їхнього традиційного вбрання, зафіксованого 
у процесі зйомок кінофільму.     

Звертаючись до динамічних візуальних образів героїв та 
їхнього вбрання, необхідно зауважити, що більшість компонентів 
традиційного строю дійсно використовувалася тюркським та 
тюркомовним населенням Криму в середині XIX ст. Даний 
факт наочно підтверджується низкою зображальних, речових 
та письмових джерел. Перш за все, подібні компоненти строю 
простежуються на чорно-білих та кольорових літографіях 
французького майстра Огюста Раффе (1804-1860) («Інтер’єр житла 
кримських татар», «Караїмська родина», «Караїми з Феодосії», 
«Родина кримських татар в дорозі» та інші; спільна експедиція 
разом із А. Демідовим у 1837 р.) [32-35], картинах німецького 
художника Вільгельма Кізеветтера (1811-1865) («Татарський 
вчитель у Криму», «Татарин у кав’ярні», «Багатий татарин»; 
відвідав Крим у 1845-47 рр.) [52, с. 61, 71, 109] та літографіях май-
стра італійського походження Карло Боссолі (1815-1884), який 
жив у м. Одеса з 1820 по 1843 рр. («Інтер’єр татарського будин-
ку», «Татарська школа для дітей», «Татарський танець»; відвідав 
Крим у 1840-1842 р., у 1856 р. опубліковано «Альбом») [24, с. 25, 
26, 30] (елементи вбрання середини XIX ст.), а також на чорно-
білих фотосвітлинах та поштових листівках серій «Типи Криму», 
«Типи кримських татар», «Типи провідника», замальовках й 
ескізах костюмів У. Боданінського [1; 13; 29; 39; 43, арк. 25-27, 
42] ((компоненти вбрання кінця XIX – першої чверті XX ст.). 
Серед письмових джерел середини – останньої чверті XIX ст. 
для розкриття теми цінними є праці С. Бейма, Ф. Воропонова, 
А. Демідова, Ф. Домбровського, Г. Радде, О. Шишкіної [2; 6; 11; 
40; 30; 55] й інших очевидців та дослідників. 

У центрі сюжетної композиції кінострічки постає узагальнений 
благородний образ Аліма Айдамака (історичний прототип Алім 
Азамат оглу (1816 – 1848/9?), який для кримського тюркомовно-
го населення, наче англійський Робін Гуд та українські Олекса 
Довбуш й Устим Кармелюк, став улюбленим народним героєм, а 
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його ім›я було овіяно різними переказами й легендами про людсь-
ку сміливість, відвагу, справедливість. Алім Азамат оглу народив-
ся двісті років тому, у 1816 р. в с. Кьопюрлікой Феодосійського 
повіту (сучасн. с. Черемисівка Білогірського р-ну, Автономної 
Республіки Крим) у родині бідного кримськотатарського се-
лянина Азамата. У дитинстві Алім з рідними переїхав жити до 
м. Карасубазар (сучасн. м. Білогірськ, Автономна Республіка 
Крим). Згідно з окремими переказами, хлопця взяв до себе в 
підмайстри «к’алфа» з виробництва шкіри уста Ефендієв, тому 
впродовж певного часу він займався шкіряним виробництвом, 
пізніше став працювати візником «арабаджи» / «фаетонджи» у 
заможного кримського караїма Соломона Бабовича, який був 
господарем шкіряної фабрики в Карасубазарі. Перебуваючи 
у нього на службі, легендарний герой закохався в його дочку 
Рахіль. Згодом у 1844 р. Алім був несправедливо звинувачений 
С. Бабовичем у крадіжці кишенькового годинника та заареш-
тований, згодом йому вдалося втекти з-під варти та сховатися у 
лісах недалеко від м. Старий Крим. І саме з цього часу він почав 
відбирати майно у багатіїв переважно на великих торговельних 
шляхах півострова та віддавати його бідним, переховуючись від 
поліції як на теренах Криму (у гірських районах і печерах), так і 
на Катеринославщині та Херсонщині. Отже, він перетворився на 
сміливого й справедливого розбійника, що наодинці боровся зі 
свавіллям чиновників та багатіїв, був захисником слабких і знедо-
лених мешканців півострова, які називали Аліма «невловимим» 
та «летючим» джигітом. Більшість кримчан, попри великі штра-
фи та загрозу покарання за укриття Айдамака, у всьому допома-
гала та підтримувала його, оберігаючи протягом багатьох років 
від правоохоронних органів державної влади Російської імперії 
[3; 18; 20, с. 48; 37, с. 445]. 

Починаючи з другої половини XIX ст., мужності та героїзму 
А. Азамат  оглу було присвячено велику кількість віршів, пісень, 
легенд, переказів, які стали спочатку основою для написання 
автобіографічних повістей та романів про нього, а згодом і для 
сценаріїв художніх фільмів. Так, у 1895 р. у Петербурзі був 
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виданий роман Миколи Попова (1828-1908) «Алім – кримський 
розбійник» [28; 37, с. 444-449]. У лютому 1907 р. у м. Євпаторія 
кримськотатарським драмгуртком була поставлена комедія 
«Алим К’ирим айдамаг’и» («Алім кримський розбійник»), 
пізніше у 1909 р. представники євпаторійського «Караїмського 
драматичного гуртка» також поставили п’єсу «Алім кримський 
розбійник...». Окрім того, кримські караїми представили власну 
версію легенди про Аліма у публікації «Розбійник Алім», що була 
надрукована в останньому 12-му номері журналу «Караїмське 
життя» (1912 р.) [51, с. 150; 25; 31]. Михайло Шевляков (1865-
1913) написав твір «Гордість Криму – розбійник Алім», який 
опублікували в історико-літературному журналі «Історичний 
вісник» (травень, 1912 р.), а Феодосій Ференц-Соколовський 
(1876-193?) присвятив народному герою поему «Долина відлуння: 
Кримська легенда» (1928 р.). Кримськотатарський письменник 
Юсуф Болат (1909-1986) написав роман «Алім», першу частину 
якого було видано у 1940 р., а другу «Алім атк’а мінді» («Алім 
сів на коня») – опубліковано в м. Ташкент кримськотатарською 
мовою у 1980 р. [54; 41; 5; 37, с. 444]. Народному улюбленцю 
сучасний кримськотатарський письменник Різа Фазил також 
присвятив твір «Алім – Кирим Йігіт. Алім – кримський джигіт», 
який вийшов друком у м. Сімферополь у 2005 р. У своїх мемуарах 
мандрівники та краєзнавці другої половини XIX – початку XX ст., 
зокрема Спиридон Качіоні та Євген Марков, теж залишили 
важливі спогади про нього [18; 57; 17; 22]. У цілому, вищевказані 
праці містять перекази, розповіді, статті з епізодів життя та 
пригод Аліма, а також пісні, присвячені йому. Популярність 
народного героя не згасла й досі, сучасники також шанують 
пам’ять про свого сміливого лицаря, його ім’я увіковічено в низці 
топонімічних назв (Алімови печери, є вулиці імені Аліма Айдамака 
в Євпаторії, у с. Контуган (сучасн. с. Теплівка Сімферопольського 
р-ну, Автономної Республіки Крим) та інші), кримськотатарський 
співак Асан Білялов часто виконує пісню Аліма «Г’ор-г’ор 
одаман», створено телевізійний канал «Alim Aydamak», а поблизу 
місця його народження у 2005 р. встановлено вертикальний 
пам’ятник-стелу. 
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Відомо, що у першій третині XX ст. за мотивами різних 
літературних творів, пов’язаних із життям та діяльністю 
кримськотатарського селянина Аліма Азамат оглу, відбулося 
п’ять екранізацій: «Алім» та «Алім – кримський розбійник» 
(1916 р.); «Мамут і Айше» (1925 р.); «Алім» і «Пісня на камені» 
(1926 р.). Більш вдалою, автентичною та репрезентативною 
кіноінтерпретацією, на наш погляд, є фільм «Алім: повість про 
кримського джигіта у 8-ми частинах» (скорочена назва «Алім») 
українського кінорежисера та сценариста Георгія Тасіна. 
Кінострічку знімали упродовж 1925-1926 рр. на базі 2-ї фабрики 
Держкіно у Ялті Всеукраїнського кінофотоуправління, у її основу 
було покладено п’єсу «Алім» (1925 р.) кримськотатарського 
письменника Умера Іпчі (1897-1955), який у 1925 р. разом з 
українським письменником-авангардистом Миколою Бажаном 
написав сценарій до вищевказаного чорно-білого кінофільму  
[3; 16, с. 106-107; 19, с. 83]. 

Важливою подією для глядачів цього фільму, особливо для 
кримських жителів, було і залишається те, що автором екранізованої 
п’єси й співавтором сценарію, художником-консультантом, 
головними акторами та іншими учасниками творчого колективу 
стали фахівці кримськотатарського походження. Так, над ескізами 
традиційних костюмів, призначених для героїв фільму, на посаді 
консультанта-художника працював місцевий знавець побуту й 
культури тюркомовного населення краю художник-декоратор і 
директор першого Державного палацу-музею тюрко-татарської 
культури у м. Бахчисарай (далі – ДПМТТК, створений на базі 
Ханського палацу; сучасний КРУ БІКЗ, етнографічний відділ 
Музею історії та культури кримських татар)) Усеїн Боданінський 
(1877-1938). Частину речей для сценічних костюмів придбали у 
населення в кримських селах, інші ж передбачалося замовити у 
майстрів Карасубазару, Бахчисарайської художньо-промислової 
школи та Сімферопольської майстерні (жіночі ювелірні прикраси, 
різноманітні пояси, головні убори). Кримські ремісники 
працювали також над низкою елементів строю, створених на 
базі власних малюнків У. Боданінського та автентичних зразків 
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вбрання, що зберігалися в ДПМТТК (верхній наплічний одяг, 
взуття тощо). На головні ролі фільму режисером Г. Тасіним було 
запрошено відомих кримських артистів театру та кіно, зокрема 
кримськотатарську подружню пару – зірок радянського кіно 20-
30-х рр. XX ст. – Хайрі Емір-заде (1893–1958), який у 1923 р. 
один з перших серед кримчан отримав звання Народного артиста 
Кримської АРСР (роль Аліма), та Асіє Емір-заде (роль Сари – 
дочки кримського караїма Алі-бая (прототип С. Бабовича, роль 
якого зіграв В. Колпашніков) [8, с. 155; 56, с. 50-51; 23, с. 74; 38, 
с. 208; 9]. Завдяки залученню вищевказаних фахівців, які плідно 
працювали над створенням стрічки та дійсно були зацікавлені у 
правдивому відображенні побутових сцен і речей, що постійно 
оточували тюркське та тюркомовне населення Криму середини 
XIX – початку XX ст., вдалося відтворити автентичний побут 
населення. 

Прем’єра показу цього історико-біографічного фільму відбулася 
16 серпня 1926 р. у м. Сімферополь, його успішний прокат 
проходив також і в інших містах (Київ, Москва тощо). Стрічка 
набула широкої популярності і за межами країни, у 1927 р. декілька 
її копій продали у м. Берлін та м. Париж. Політика коренізації в 
республіках СРСР спричинила запит на етнонаціональні сюжети, 
тому екранізація п’єси У. Іпчі успішно співпала з періодом 
підйому культурно-національного відродження кримського 
тюркського та тюркомовного населення. Одним з головних 
завдань для авторського колективу стало відображення місцевої 
автентичної східної специфіки побуту та костюмів кримських 
жителів. На жаль, у 1935 р. кінострічку було перемонтовано і 
випущено в прокат у новій редакції (у 6-ти частинах) та згодом, за 
таємним розпорядженням «Українфільму» від 21 квітня 1937 р. 
№ 700/р., прокат її було заборонено, більшість копій знищено, 
отже, і перегляд більше 70-ти років був недоступний для широкої 
глядацької аудиторії. Показ 6-ти частин цієї стрічки (тривалість 
61 хв.), які оцифрували співробітники державного кіноархіву 
Національного центру Олександра Довженка, знову відбувся вже 
у рамках кінофестивалю «Німі ночі» (м. Одеса) 29 червня 2014 
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р., VI Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» 20 квітня 
2016 р. та в Національному музеї літератури України 18 листопада 
2015 р. (м. Київ) [3; 9; 12, с. 219; 16, с. 107].

Кінофільм «Алім» знімали на гірських масивах Чатир-Дагу 
та Ай-Петрі, а також у Карасубазарському й Бахчисарайському 
районах. Завдяки тому, що більшість подій фіксувалася в мить 
свого здійснення, у стрічці відбито специфіку традиційного побуту 
та культури кримських татар і кримських караїмів (мешканців 
передгір’я), у свою чергу, глядачам була надана можливість 
отримати цілісне уявлення про природну красу Криму та зовнішній 
вигляд жителів півострова. Дослідження змістовного наповнення 
фільму, події в якому ілюструють життя кримчан середини XIX ст. 
і відбуваються влітку, дозволяє виокремити умовні сюжетні лінії 
та найбільш інформативно насичені джерелознавчі епізоди. У них 
крупним планом зафіксовано традиційні елементи строю головних 
героїв та інших персонажей стрічки: по-перше, у сценах зустрічі 
Аліма та Сари в горах і на морському узбережжі; по-друге, події, що 
фіксують перебування головного героя у межах гірських масивів 
Криму; по-третє, побутові сцени за участю кримського караїма 
Алі-бая (у його будинку, на шкіряному заводі в Карасубазарі та 
інші); по-четверте, фрагменти весілля кримських татар, на яке 
був запрошений Алім; по-п’яте, цінні епізоди з повсякденного 
життя мешканців Криму середини XIX ст. (місцеве населення на 
вулицях і базарах, у будинках тощо).  

За інформацією очевидців, Алім вдягався вишукано, мав 
найкращі речі. Так, художник-мариніст Іван Айвазовський 
згадував, що 30-річний народний герой носив чорну люстринову 
куртку з короткими рукавами, з яких було видно широкі, 
завжди чисті рукави білої сорочки; широкі чорні, підперезані 
різнобарвним тканим поясом штани; на ногах – міцні, відкриті 
черевики, а на голові – сіру смушеву шапку. Елементи строю 
Аліма Азамат оглу також можна побачити на його автентичному 
чорно-білому портреті, створеному французькою художницею 
Леоні Лелоррен у грудні 1849 р. під час останнього перебування 
Аліма у сімферопольській в’язниці. Цей портрет зберігається у 
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Феодосійському музеї старожитностей, він оформлений у вигляді 
невеликого полотна, де олівцем чітко зафіксовані характерні 
риси сорочки та смушевої теплої шапки циліндричної форми, 
які традиційно носили кримські татари [20, с. 49-51, 54-55]. Зага-
лом, наближений до Айдамака образ головного героя фільму мав 
також і актор Х. Емір-заде, а його стрій суттєво відрізнявся від 
вбрання інших артистів кінострічки.  

Молоді неодружені Алім і Сара, а також батько дівчини Алі-бай 
(чоловік середнього віку) носили нижні тунікоподібні нерозпашні 
сорочки «кольмек» / «кетен кольмек» з білої домотканини «атма», 
які мали невисокий комір-стійку «тік як’я», центральний грудний 
розріз та довгі й широкі в області зап’ястя рукави. Подібний 
варіант сорочок отримав розповсюдження серед кримських 
татар і кримських караїмів у середині XIX ст. [14, с. 23; 21, с. 26; 
26, с. 142; 36, с. 19; 53, с. 190]. Коротка (до стегон) чоловіча 
сорочка акторів заправлена в штани, а довга жіноча – доходить 
до кісточок. В епізодах фільму з-поміж мешканців Бахчисараю 
та Карасубазару здебільшого зустрічаються штани «з широким 
кроком» «шальвар», «сокма-штан» (штани з домотканого сукна) 
(кримські татари) / «кончек», «штан» (кримські караїми). Їх шили 
з широкими (в області стегон) і довгими (до кісточок) холошами 
«балак», між якими робили прямокутну вставку. Зазвичай, штани 
закріплювалися на талії за допомогою тонкого шнурка без твердої 
основи «учкур» / «к’айтан». Крій нижніх та верхніх «шальвар» у 
чоловічому комплексі в цілому збігався, шили їх з темних (варіант 
Аліма та Сари) та рідше світлих кольорів (екземпляр Алі-бая) 
домотканої «атми» й фабричних тканин. У чоловічих зразках 
шаровар також зустрічаються внутрішні вертикальні глибокі 
кишені, які розташовані у бічних швах холош. [4, с. 316-317; 6, 
с. 166; 27, с. 185; 36, с. 20, 25; 39; 40, с. 166-167; 42, с. 48]. Отже, 
сорочки та штани є обов’язковими компонентами зшитого ниж-
нього одягу, які входили до складу традиційного костюму крим-
ських татар і кримських караїмів.

З-поміж компонентів верхнього одягу головних героїв 
необхідно виділити наплічні короткі куртки, безрукавку, довгополі 
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каптан, бурку у чоловіків та жіночу сукню, які вони носили поверх 
нижніх елементів традиційного строю. 

Серед різноманітних чоловічих курток і безрукавок, 
представлених у вбранні акторів фільму (у сценах зустрічі Аліма 
з Сарою, на вулиці з мешканцями міста і на весіллі), більшість з 
них вдягнена у «мійтан» та «марка», зшитих з темних однотонних, 
імовірно, суконних тканин або у смужку «шамаладжа». Такі 
вироби часто кроїли без швів на плечах, з V-подібним грудним 
вирізом, з короткими (до ліктя) та довгими (до зап’ястя) рукавами, 
здебільшого завуженими. На кадрах стрічки зустрічаються зразки 
з невисоким коміром-стійкою та відкладним коміром. Борти цих 
курток з’єднані встик, мають наскрізний прямий центральний 
розріз, застібаються за допомогою симетрично повторюваного 
набору півсферичних ґудзиків або потайних внутрішніх гачків і 
петель. Темні безрукавки «єлек» носили поверх сорочок і курток, 
їх шили з однотонного сукна, оксамиту, тканин у смужку зеленого, 
синього, чорного кольорів. Зауважимо, що безрукавка Аліма за 
кроєм та зовнішнім виглядом більш подібна до формених варіантів 
строю, поширених з останньої третини XIX ст. серед гірських 
провідників «суруджі» з Південного узбережжя Криму. «Єлек» 
головного героя оздоблена накладною нагрудною кишенею, де 
традиційно зберігався механічний годинник з круглим металевим 
корпусом, золотканою тасьмою «шерт», довгою, можливо, 
червоною смужкою сукна, яку кріпили в області з’єднання бортів 
як оберіг від наврочення, про що свідчать варіанти подібних 
безрукавок, які зберігаються у фондах КРУ БІКЗ. Майже 
не декоровані елементи верхнього наплічного строю інших 
акторів, окрім одягу декількох чоловіків (речей Аліма; куртки 
молодого кримського татарина, що прийшов на зустріч з ним, 
оздобленої по бортах чорним сутажем; чоловічими святковими 
варіантами з тасьмою «шерт», які зустрічаються у фрагменті 
про кримськотатарське весілля), свідчать, що здебільшого такі 
однотонні темні «мійтан», «марка», «єлек» були повсякденними 
елементами вбрання тогочасних мешканців краю [10, с. 9; 24; 32; 
40, с. 166; 45; 46; 52, с. 71, 109]. 
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Довгополий розпашний верхній каптан темного кольору, 
представлений у костюмному комплексі Алі-бая, зазвичай, вдягали 
поверх нижнього більш світлого довгого одягу, проте у фільмі 
кримський караїм носив його лише поверх короткої сорочки. 
Такий каптан відрізнявся від інших типових виробів широким 
відкладним коміром з лацканами (без гаптування – повсякденний 
варіант), що обрамляли V-подібний виріз горловини в області 
нижньої частини коміра [32; 34]. 

Завдяки екранізації ми також маємо можливість отримати чітке 
уявлення про важливий елемент дорожнього вбрання заможного 
жителя регіону – чорну овчинну бурку «курк» (накидку-плащ 
трапецієподібної форми, довжиною до колін, поділ якої закривав 
спину та ноги носія). Чоловічі бурки з овчини у кінострічці 
представлено в дорожніх костюмах Аліма і Сари (чоловіче 
вбрання, під яким ховалася дівчина). Накидали таку широку бурку 
на плечі, в області шиї зав’язували шнурками, які протягували крізь 
спеціально пришиті петлі, та нерідко закріплювали металевими 
застібками. Зазвичай цей елемент традиційного вбрання добре 
захищав вершника та його коня від спеки, негоди, використовувався 
і в ролі тимчасового намету вночі [35; 36, с. 26-27]. 

Розпашна сукня «антер» з V-подібним грудним вирізом, що на-
лежить кримській караїмці Сарі, також виділяє її власницю серед 
інших жінок. Вона щільно обтягує торс до талії та різко розширю-
ється від стегон завдяки вшивним клинам «джабе», від поясу має 
глибокий колінчастий запáх справа наліво. В області зап’ястя її 
рукави завершуються накладними оксамитовими трапецієподіб-
ними манжетами «єн’ к’апак’», які переважно декорувалися зо-
лоченими нитками у техніці гаптування «мик’лама» та «букме». 
По краях сукня оздоблена тонким посрібленим або позолоченим 
галуном (тасьмою «шерт»). Необхідно вказати,  що традиційно 
кримські караїмки у 1840-60-х рр., особливо міські заможні ді-
вчата й жінки, під розпашну сукню при виході на вулицю додатко-
во вдягали нагрудник з монет «кокслюк» або перлинних решіток 
«інджилі-кафас», у даному випадку він відсутній, а декольтова-
ний виріз сукні закриває тканина (імовірно, що це нижня сороч-
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ка з круглим шийним вирізом та невисоким коміром-стійкою). 
Зауважимо, що саме тканиною (квадратною хусткою «оглік» із 
квітчастої матерії світлих тонів) закривали грудний виріз сукні 
кримчацькі жінки, які також мешкали в передгір’ї, переважно у 
Карасубазарі [11, с. 341; 24, с. 26, 30; 26, с. 142; 32; 33; 47-50].

Наплічний одяг героїв був підперезаний різноманітними 
варіантами поясів «к’ушак’». Так, чоловічий довгий тканий 
пояс у процесі пов’язування закручували, заводили за спину 
і традиційно тричі обертали навколо стану, потім зав’язували 
спереду одинарним вузлом (по центру або збоку), а вільні кінці 
закладали під нього. «К’ушак’» носили поверх сорочки, куртки, 
каптана тощо. У Сари тонкий пояс на м’якій основі-тканині був 
закріплений на стані за допомогою парних металевих круглих 
пряжок, інкрустованих кольорових склом та поєднаних між собою 
внутрішнім гачком. На літографіях О. Раффе у комплексі вбрання 
кримської караїмки є подібний пояс, але він розташований трохи 
нижче талії [11, с. 341; 24, с. 26; 32; 33; 44].

Традиційні головні убори акторів належать до автентичних 
компонентів строю кримських татар і кримських караїмів. У 
стрічці Алі-бай та Алім носили однотонні (чорні) та комбіновані 
(сур сріблястого кольору) смушеві шапки «калпак» без крисів, які 
виготовляли з найдорожчих перших сортів хутра новонароджених 
ягнят кримської смушевої породи овець «малич. Подібні головні 
убори мали тулію висотою 7-12 см у формі усіченого кругового 
циліндру та пласке денце, на якому часто зустрічалося кругле 
навершя «тепелік», оздоблене по центру невеличким ґудзиком і 
гаптуванням. Зауважимо, що універсальні властивості матеріалу 
виготовлення (перші сорти смушки) і всесезонність використання 
таких шапок забезпечували носіям практичність, зручність, були 
показником статусності та престижу. Жіночу шапочку «алтинли 
фес» у формі прямого кругового низького циліндру (висота 3-5 см), 
яку носила Сара, в області тулії оздоблювали два горизонтальних 
ряди пришивних монет «пуллар» і розташовували в передній 
(налобній) частині виробу. До речі, схожі монети (у вигляді 
намиста «герданлик») гармонічно прикрашали і шию дівчини. 
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На шапочку «фес» при виході на вулицю Сара накидала прозоре 
рушникоподібне покривало «шербенті» («марама» у кримських 
караїмів), оздоблене по краях тонким галуном [2, с. 67; 7, с. 43; 
15, с. 210; 26, с. 143; 34; 35; 40, с. 166-167; 52, с. 61, 71, 109; 55, 
с. 243].

За описом І. Айвазовського, Алім носив відкриті черевики. 
Натомість у фільмі герой має високі темні хромові чоботи «чизма» 
з невисокими широкими підборами, низ яких складається з твердої 
пласкої рантової підошви, а верх – з трьох деталей: задника, 
союзки (неширокий носок з боковинами викроєний разом) та 
вузької високої халяви (до колін). Подібне взуття добре тримало 
форму, забезпечувало комфорт носіям за будь-яких погодних 
умов. «Чизма» допомагали вершникам впевненіше триматися в 
сідлі, фіксувати ноги в стременах та оберігати їх від механічних 
пошкоджень, вологи тощо. Подібне взуття носили заможні 
мешканці Криму, особливо молоді люди з міст та провідники 
«суруджі». Жіночим літнім традиційним взуттям, яке часто 
носили на босу ногу, були шкіряні м’які палеві капці «папуч» з 
тонкою підошвою, без задників та підборів, із загостреними вгору 
носками [4, с. 317; 26, с. 143; 30, с. 400; 36, с. 24].  

Таким чином, більшість компонентів сценічного вбрання 
героїв фільму належить до автентичних зразків та має певні 
етнодиференційні особливості, наприклад, невисокий головний 
жіночий «алтинли фес», довгополий чоловічий каптан з лацканами, 
поясна двоскладна кругла металева пряжка «к’ушак’-баш» більш 
притаманні кримським караїмам. Для кримськотатарського строю 
були характерні короткі куртки «мійтан», безрукавки «єлек», 
підперезані довгим тканим поясом «кушак». Поширеними 
спільними елементами традиційного вбрання для кримських 
татар і кримських караїмів є наступні: нижні тунікоподібні 
сорочки та штани «з широким кроком»; куртки «марка», ранній 
варіант жіночої розпашної сукні «антер»; чоловічі смушеві 
шапки «калпак» різноманітних кольорів, рушникоподібні головні 
покривала; шийна прикраса з монет – намисто «герданлик» та 
інші. 
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Отже, художній чорно-білий кінофільм «Алім: повість 
про кримського джигіта у 8-ми частинах» є однією з перших 
наймасштабніших та успішних спроб висвітлення традиційного 
побуту кримських мешканців поза межами регіону. Створені 
фахівцями типи вбрання для головних героїв є джерелом 
вербальної інформації (динамічними зоровими візуальними 
образами), зафіксованої на фрагментах стрічки, вони мають 
важливе значення для комплексного дослідження проблеми 
традиційного костюму тюркського та тюркомовного населення 
Криму.

Грушецкая В. А.

КИНОФИЛЬМ «АЛИМ» – ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА КРЫМСКИХ ТАТАР И 

КРЫМСКИХ КАРАИМОВ СЕРЕДИНЫ XIX в. 
(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛИМА АЗАМАТ ОГЛУ)

Рассмотрено проблему исследования художественного филь-
ма «Алим» в украинской этнологической науке как источника из-
учения традиционного костюма тюркского и тюркоязычного на-
селения Крымского полуострова середины XIX в., который играл 
важную роль в традиционной культуре, личностной, гендерной, 
этнической идентичностях и мировоззрении его носителей. Вы-
явлено   специфику создания фильма «Алим». Охарактеризовано 
костюмы главных героев на основании различных исторических 
источников (картин, старинных фотографий, почтовых от-
крыток, музейных предметов, письменных источников докумен-
тального и личного происхождения). Выявлено основные (одеж-
да, обувь) и дополнительные (головные уборы, пояса, ювелирные 
украшения) компоненты в региональном комплексе традиционно-
го костюма крымских татар и крымских караимов. Рассмотре-
но хронологию использования элементов в исследуемый период, 
локальные особенности и этноспецифические признаки одежды 
главных героев.
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Ключевые слова: Крымский полуостров, фильм «Алим», Г. Та-
син, Алим Азамат оглу, традиционный костюм, крымские тата-
ры, крымские караимы.

Hrushetska V.

THE FILM «ALIM» – A SOURCE INVESTIGATION OF THE 
TRADITIONAL COSTUME OF CRIMEAN TATARS AND 

CRIMEAN KARAITES MID XIX CENTURY (ON THE 200th 
ANNIVERSARY OF THE BIRTH ALIM AZAMAT OGLU)

The problem of studying feature film «Alim» in the Ukrainian ethno-
logical science as the source investigation of the traditional costume of 
the Turkic and Turkic-speaking population of the Crimean peninsula 
mid XIX century, that have performed the major role in the traditional 
culture, worldview and the representation of personal and ethnic iden-
tity in society, was considered in the article. The features of creation of 
the film were revealed. The main characters’s costumes on the basis of 
the different historical sources (paintings, old photographs, postcards, 
museum items, written documentary and personal origin sources, etc.) 
were described. The basic (clothing, footwear) and additional (hats, 
belts, jewelry) components in the regional complex of the traditional 
costume of the Crimean Tatars and Crimean Karaites were selected. 
The chronology of use elements, the distinctive characteristics and the 
ethnic local components of the main characters’s suit in the researched 
period were examined.

Keywords: The Crimean peninsula, film «Alim», G. Tasin, Alim 
Azamat oglu, traditional costume, Crimean Tatars, Crimean Karaites.
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ВІДНОСНА ХРОНОЛОГІЯ РАННЬОТРИПІЛЬСЬКОЇ 
ПЛАСТИКИ У СВІТЛІ РАДІОВУГЛЕЦЕВОГО 

ДАТУВАННЯ

У статті розглядаються методи дослідження 
ранньотрипільської пластики. Аналізуються типологія та 
шляхи встановлення відносної хронології за морфологічними 
ознаками пластики ранніх етапів Трипілля. Порівнюються 
відносно-хронологічні схеми розвитку окремих категорій виробів 
з результатами радіовуглецевого аналізу.

Ключові слова: Антропоморфна пластика, Типологія, 
Трипільська культура
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Вступ. Антропоморфні статуетки є яскравою частиною 
матеріального комплексу трипільської культури. Тому, не дивно, 
що багато дослідників присвятили свої праці вивченню цієї теми. 
На сьогодні запропоновано цілу низку варіантів періодизації 
розвитку трипільської пластики. Якщо для можливої типології 
матеріалу донині загально прийнятою є схема, впроваджена 
А. П. Погожевою [5], то щодо проблем періодизації та відносної 
хронології окремих типів такого універсального засобу не 
існує. В. Г. Збеновичем поставлене питання стосовно відносної 
хронології окремих  типів ранньотрипільської пластики [2, c. 109-
115].  Його розробки з цією проблеми складають окрему, когерент-
ну єдність уявлень про походження та еволюцію комплексу мате-
ріальної культури раннього Трипілля в цілому та ідей типолого-
класифікаційного характеру, в подальшому позначимо їх умовно 
як «схему В. Г Збеновича». Задачами дослідження виступають: 
1) вивчення останніх робіт стосовно типології та можливої кла-
сифікації ранньотрипільської пластики, 2) можливе використання 
запропонованої В. Г. Збеновичем схеми відносно-хронологічної 
інтерпретації його типологічних таксонів для вивчення місця 
конкретної колекції трипільської пластики раннього етапу 
культури, та 3) порівняння опублікованих радіовуглецевих дат із 
уявленнями про відносну хронологію памяток, заснованими на 
морфологічних ознаках пластики. 

Аналіз останніх досліджень. Для аналізу пластики 
Трипілля всіх етапів цієї культурно-історичної спільноти, 
актуальною на сьогодні є праця А. П. Погожевої [5]. У даній 
роботі дослідницями розглядається пластика всіх етапів у 
окремих розділах та запропонована типологія для послідовної 
морфологічної ідентифікації пластики за літерно-цифровим 
кодом. Дана типологія йде послідовним шляхом за ієрархічно-
впорядкованими морфологічними ознаками (стать, орнамент, 
позиція, відображення людських частин тіла, орнаментація або 
її відсутність) [5, c. 21]. Як зазначалося вище, сьогодні дана 
типологія є фактично загально визнаною для аналізу пластики 
Трипілля. Останній розділ праці присвячений семантичному 
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значенню окремих особливостей пластики та можливій спробі 
відображення свідомості та поглядів населення трипільського 
суспільства.

Базовою для вивчення антропоморфної пластики як засобу 
встановлення відносної хронології («хроноіндикатору») виступає 
робота В. Г. Збеновича [2]. Ця праця є фундаментом всіх сучасних 
уявлень з раннього Трипілля. Розглядаються окремі поселення, 
матеріальна культура, періодизація та хронологія даного етапу, 
та місце цієї культурно-історичної спільноти у енеоліті Півден-
но-Східної Європи. Для нашого дослідження важливою є схема 
розвитку пластики, розроблена відомим тоді українським вченим, 
про що буде йтися нижче. 

Для перевірки методів хронологічного впорядкування 
ранньотрипільського матеріалу важливим є використання 
результатів радіовуглецевого аналізу. Останні будемо цитувати 
за повним (на 2012 рік) каталогом Ю. Рассамакіна [6]. У цій 
роботі опубліковані нові та раніше відомі результати, які зведені 
у таблиці за регіонами та етапами Трипілля.

Важливим для використання та перевірки методів датування 
звісно виступають публікації нових колекцій пластики. Цікавою 
для досліджень є колекція, опублікована О. С. Пересунчаком та 
Н. Б. Бурдо [1]. У статті представлені знахідки, що зберігаються у 
музеї середньої школи смт Завалля, Гайворонсьокого району, Кі-
ровоградської області. Введення в науковий оббіг нових матеріа-
лів завжди є актуальною та необхідною публікацією. Проте, авто-
ри поки що утримуються від остаточним висновків про відносну 
хронологічну позиції описаних матеріалів, що залишає простір 
для подальшого аналізу матеріалу. 

«Схема В. Г. Збеновича». Як згадувалося раніше одним з 
варіантів відносно-хронологічного впорядкування матеріалів 
раннього Трипілля є схема В. Г. Збеновича. Дослідник виділяє два 
типи пластики. Другий тип є розвитком першого типу пластики 
але з певними модифікаціями. Визначення «хроноіндикаторного 
статусу» проходить за морфологічними ознаками знахідок. До 
першого типу відносяться статуетки невеликого розміру, 3-10 см. 
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Характерними ознаками є дуже виражена стеатопігія та те, що 
нижня частина корпусу виділяється значно більше за верхню. До-
слідник зазначає, що до цього типу відносяться всі статуетки з 
Флорешт, Рогожан, Бернашівки, Окопів, Сабатинівки ІІ, та велика 
кількість фігурок з Гайворона, Олександрівки, Тирпешт [2, c. 113]. 
До типу І належать статуетки, які здебільшого не мають орнамен-
ту. Лінії присутні лише на стегнах та ногах фігурок. Декоратив-
ну функцію виконувала найчастіше біла фарба, яка заповнюва-
ла прокреслені лінії. Такий тип прикрашення орнаменту носить 
назву «інкрустрація». До другого типу В. Г. Збенович відносить 
статуетки великих розмірів, 10-15 см, іноді зустрічаються екзем-
ляри, що досягають 20 см. Дані знахідки на відміну від першого 
типу мають плоский широкий торс, приблизно 4 см висотою. Та-
кож з морфологічних ознак виражена рівна довжина тулубу та ніг. 
Дуже нечасто зустрічаються статуетки з розімкнутими ногами. 
Конічними виступами передаються плечі. Іноді біля конічних ви-
ступів маються наскрізні отвори. Риси обличчя не моделюються, 
найчастіше їх представлено простим закругленим конусом, що є 
характерною рисою для обох ранніх типів розвитку трипільської 
пластики. Для описання цього таксону дослідник використовує 
матеріал з поселень Бернове та Лука-Врублевецька [2, c. 115]. 
Статуетки другого типу вкриті заглибленим орнаментом набага-
то частіше ніж фігурки, які належали до першого. В. Г. Збенович 
співідносить ці два типи як різні хронологічно етапи іконогра-
фічної реалізації одного образу. Перший тип ранньотрипільської 
антропоморфної пластики є порівняно простим варіантом більш 
раннього етапу. Стосовно другого варіанту, то він з’явився пізні-
ше і одразу став домінуючим. 

Приклад застосування «схеми В. Г. Збеновича» (на матеріалах 
колекції з поселення Могильна ІІІ). Музейна колекція з смт 
Завалля зібрана краєзнавцями на поверхні поселення Могильна 
ІІІ може стати прикладом даного варіанта встановлення відносно-
хронологічної позиції пам’ятки [1, c. 357-367]. Чи можна її ви-
користовувати для окремих колекцій? Однак, у всій колекції при-
сутні лише фрагменти пластики. Їхня висота відрізняється від 2 
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– до 7 см. Для перевірки наявності виробів типу ІІ можна взяти 
фрагменти статуеток з висотою 6 та більше см, але такі аналогії 
не є абсолютними та ідеальними, вони базуються на інтерполяції 
реального розміру статуетки.

В колекції таких артефактів два. Перший зразок висотою 
7,5  см [1, c. 365, рис. 6]. Повністю прикрашений заглибленим 
орнаментом. Відсутній верхній фрагмент дає все ж таки змогу 
допустити, що її вистота буде дорівнювати нижній частині. Ці па-
раметри підтверджують його віднесення до другого типу класи-
фікації В. Г.  Збеновича.

Друга фігурка з поселення Могильна ІІІ [1, c 365, рис. 8] має 
висоту 6,5 см та має орнамент у центральній зоні у вигляді двох 
паралельних ліній. До якого саме типу він відноситься встановити 
повністю неможливо. Скоріш за все, йдеться про рідкісний 
частково орнаментований фрагмент статуетки другого типу. 

Якщо розглядати інші екземпляри з колекції, то можна сказати, 
що за зовнішньою орнаментацією також релевантними є окремі 
уламки статуеток і менше 6 см висотою [1, c. 366, рис. 3]. Але ці 
фрагменти не можуть нам дати повний зовнішній вигляд фігурки, 
якій вони належали. І навпаки, у колекції ми маємо фрагмент з 
майже пропорційним тулубом, верхня частина якого добре відпо-
відає розміру ніг (нижньої частини), що є характерним для типу 
ІІ, але у фрагмента повністю відсутня орнаментація. 

Відповідно, навіть на такій відносно чисельній колекції, 
з щоправда, нерозкопаної пам’ятки виявити та достовірно 
порівняти кількісно представників різних типів поки що не 
видається можливим. 

Радіовуглецеві дати та «схема В. Г. Збеновича»: порівняльний 
аналіз. Як стає зрозумілим з попереднього аналізу, «схема 
В. Г. Збеновича» зручна для використання виключно для значних 
добірок цілих статуеток з трипільських поселень. Деякі з таких 
добірок проаналізовано власне В. Г. Збеновичем [2, c. 114-120]. 
Ю. Рассамакін оприлюднив повний каталог радіовуглецевих ви-
значень для низки трипільських поселень. Далі будуть розглянуті 
нефрагментовані статуетки з поселень, які В. Г Збенович відно-
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сив до ранніх етапів за розвитком пластики у порівняльному світ-
лі радіовуглецевих дат. 

Трипільська культурно-історична спільнота на сьогодні має дві 
відмінні радіовуглецеві хронології. Одна, яку можна іменувати 
«консервативною», спирається на конвенційні дати, одержані у 
європейських лабораторіях за вугіллям та на сучасніші визначення 
методом прискореної мас-спектрометрії (AMS), інша ж умовно на-
звана «радикальною» базується на серії конвенційних визначень 
з Київської радіовуглецевої лабораторії [6]. Обидві хронології, 
за загальним консенсусом, уявляються як внутрішньо когеренті, 
тобто такі які правильно відбивають відносну хронологію 
датованих обєктів. В той же час, вони виразно суперечать одна 
одній у частині абсолютного датування. 

Тому порівняння відносної хронології поселень за розвитком 
комплексів антропоморфної пластики з радіовуглецевими датами 
проведемо у межах окремих «хронологій» – консервативної та 
радикальної, не намагаючись встановити, яка ж з них відповідає 
дійсності, а використовуючи їх виключно як засіб перевірки 
відносного хронологічного порядку поселень раннього Трипілля. 

За радикальною чи «київською» хронологією своє місце на 
хронологічній шкалі знаходять такі поселення з переважанням 
першого типу пластики за В. Г. Збеновичем: Бернашівка  
(5610-5300 каліброваних р. до н.е.) [6, c. 37], Окопи (калібрована 
дата (95,4%) 5480-5200 р. до н.е.) [6, c.37], Сабатинівка ІІ (калі-
брована дата (95,4%) 5320-5020 р. до н.е.) [6, c. 39], Олександрів-
ка (калібрована дата (95,4%) 5010-4590 (ВР 5930+-80)) [6, c. 61]. 
Переважання статуеток другого типу характерне лише для двох 
поселень: Лука-Врублевецька та Бернове. У праці Ю. Рассамакіна 
ми маємо лише дату з поселення Лука Врублевецька (калібрована 
дата (93,1%) 4950-4650 (р. до н.е.) [6, c. 46]. 

За консервативною хронологією, в свою чергу, можемо 
порівняти такі поселення як Рогожани (калібрована дата (94%) 
4690-4440 р. до н.е.)[6, c. 37], Бернашівка ( калібрована дата 
(94,4%) 4690-4320 р. до н.е.). На жаль, поселення Лука Врубле-
вецька та Бернове не мають дат у межах «консервативної» хроно-
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логії. Проте, їх датування не може сильно відрізнятися від синх-
ронних їм поселень етапу В1 – Поливанового Яру (4360-4210 
каліброваних р. до н.е.) та Старих Куконешт (4320-4170 калібро-
ваних р. до н.е.) [6, c. 37]

Таким чином, відносно-хронологічне значення зміни 
першого типу ранньотрипільської пластики другим здебільшого 
підтверджується. Сам процес заміни ймовірно мав місце у першій 
чверті V тис. до н.е. за «київською» хронологією, чи на початку 
другої половини V тис. до н.е. за «консервативною» хронологією. 
Яке датування мало місце в історичній реальності можна 
встановити лише підтвердивши чи спроствуваши один з варіантів 
хронології повністю як систему, а не в окремих випадках. 

Для більш детального датування появи перших статуеток 
другого типу необхідно проаналізувати матеріали з зазначених 
поселень. З поселення Сабатинівка ІІ нам відома знахідка (жіноча 
фігурка), яка зберігається в Національному музеї історії України 
(дослідження М. Л. Макаревича, 1947 рік) [3, c. 61]. Першому 
типу В. Г. Збеновича відповідає розмір знахідки (6 см), виражена 
стеатопігія, але є риси які тяжіють до другого типу: орнаменто-
вані стегна та наскрізні отвори у районі плечей. До речі, і радіо-
вуглецеве датування Сабатинівки ІІ припадає на гаданий період 
переходу від переважання типу 1 до домінування типу 2. 

Інший приклад ілюструє неоднорідність впровадження нового 
типу пластики. Поселення Олександрівка постає синхронним 
Сабатинівці ІІ за даними радіовуглецевого датування [6, c. 31]. 
З нього походять дві статуетки знайдені експедицією ОАМ під 
керівництвом А. Л. Єсипенка протягом досліджень 1950-1957 років 
та зберігаються у Одеському археологічному музеї НАН України 
[3, c. 81]. Розмір статуеток 7,25 см та 8 см. Дві статуетки не орна-
ментовані, присутня виражена стеатопігія та маленький відносно 
стегон корпус. Вони яскраво представляють перший тип. 

Для аналізу можна звернутися до деяких аналогій, які можна 
знайти у літературі. Більшість прикладів можна віднести до 
першого типу. З досліджень Т. Г. Мовші відомі дві статуетки з 
поселення Солончени ІІ, які зберігаються у Національному музеї 
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історії України [3, c. 62]. Розмір статуеток 5 та 9 см, виражена 
стеатопігія та відсутній орнамент. За даними Ю. Рассамакіна ка-
лібрована дата з поселення Солончени ІІ (95,4%) 4530-4430 р. до 
н.е. [6, c. 48]. Ця дата одержана в Берлінській лабораторії і, відпо-
відно має бути порівняна з «консервативною» хронологією Три-
пілля. Навіть за нею вона відповідає скоріш поселенням другого 
етапу та потребує додаткового аналізу.

Також аналогією є статуетки з поселення Тимкове, що 
зберігається у Одеському археологічному музеї НАН України 
(дослідження Н. Б. Бурдо 1981 року) [3, c. 81]. Всі статуетки ви-
сотою від 7 до 8,5 см, орнаментація відсутня, добре виявлена сте-
атопігія та всіх випадках корпус майже дорівнює нижній частині 
статуетки. Калібрована дата (88,5%) 4710-4400 р. до н.е. [6, c. 38]. 
Необхідно зазначити, що лише колекція з поселення Лука-Вру-
блевецька в повній мірі відповідає параметрам другого типу: ве-
ликий розмір, виражені плечі, великий корпус, поширена орна-
ментованість. 

Таким чином, за сучасними відомостями радіовуглецевого 
датування в найгрубіших рисах відносна хронологія двох типів 
ранньотрипільської пластики окреслена В. Г. Збеновичем справді 
підтверджується даними природничого методу, незалежного від 
засобів встановлення хронологічного порядку таксонів статуеток. 
Можна зафіксувати перехідні форми, які поєднують у собі риси 
притаманні обом типам (статуетка з Сабатинівки ІІ), а також 
аномально пізні дати кількох поселень (Солончени ІІ та Тимкове), 
з яких походить цілком ранньотрипільський набір пластики. 

Висновки. Отже, вивчення антропоморфної пластики Трипілля 
є актуальною проблемою від самого початку дослідження світу 
цієї культури. Роботи з історії трипільської пластики виходять у 
вигляді фундаментальних праць з запропонованими типологіями, 
які використовують і по сьогодні. Актуальним залишається 
публікація нових матеріалів та пошуки нових можливих 
методів вивчення окремих проблем пластики енеолітичного 
населення. Розвиток природничих методів дає нам можливість 
використовувати абсолютні дати трипільських поселень. Саме у 
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такий спосіб і є можливою  перевірка «відносних хронологій», 
розвинутих типолого-порівняльним методом. Так, «схема 
В. Г.  Збеновича» базується на морфологічних ознаках. При 
аналізі конкретної колекції з поселення Моглильна ІІІ виявилося, 
що не всі знахідки можна класифікувати з банальної причини – 
через брак цілих статуеток у колекції. 

Мінливість типів пластики не має дискретного характеру і 
можна виділити вироби перехідних форм, які б поєднували в собі 
риси обох типів. Ймовірно, вони існували у час стрімкого широго 
впровадження статуеток типу 2. 

Якщо відносна хронологічна позиція типів 1 та 2 схоже 
з’ясована, то їх абсолютне датування лишається глибоко 
проблемним. Цей стан пов’язаний з невідповідністю датувань, 
одержаних у різних лабораторіях. Сподіваємось, що широке 
впровадження методу радіовуглецевого датування за допомогою 
прискореної мас-спектрометрії дозволить зняти ці протиріччя. 

Демченко О. В.,  Лобанова М. А.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДАТИРОВКА РАННЕТРИПОЛЬСКОЙ 
ПЛАСТИКИ В СВЕТЕ РАДИОУГЛЕРОДНОЙ ДАТИРОВКИ

В статье рассматриваются методы исследования раннетри-
польской пластики. Анализируется типология и методы 
датировки по морфологическим признакам пластики раннего 
этапа Триполья. Сравнивается относительная хронология 
статуэток с результатами радиоуглеродного анализа поселений, 
с которых они происходят.

Ключевые слова: Антропоморфная пластика, датировка, 
Трипольская культура.
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Demchenko O., Lobanova M.

THE RELATIVE CHONOLOGY OF THE EARLY 
TRYPILLIAN FIGURINES IN THE LIGHT OF 

RADIOCARBON DATING

The problem of classification and typology of the early trypillian 
material is relevant in the  modern research  and also there are some 
new methods used in the new studies. For instance, the  typology of 
trypillian figurines by A. Pogozheva was developed in 1983 and be-
came widely acknowledged in the field. But not all methods are studied 
and tested. The emergence of the new material gives us a possibility 
to consider and test the very methods of research. In the article the 
methods of study oon early trypillian figurines are discussed. Author 
analyzes the typology and dating methods based on the morphological 
characteristics of early figurines of Trypillia,  first of all method 
proposed by V.G. Zbenovych. In this method we have two stages of 
the early trypillian figurines’ development. The first type has  the 
small size figurines without ornament.. The second stage features 
have a large size (over 10 cm), equal proportions of the trunk and 
legs and developed incised ornamentation. This research’ method is 
proposed as a method of dating and raises the possibility of using it as 
a classification of this type of material. Relative chronology of types 
is compared with the results of radiocarbon analysis, published by 
Yu. Rassamakin. Comparison of the dating methods from the results 
of radiocarbon analysis of data raises new questions of typology and 
classification of the Trypillya material. 

Keywords: anthropomorphic figurines, dating, Trypillia culture
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ЕТНОГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В МАСОВИХ СЦЕНАХ 
У ВИСТАВАХ ФЕДОРА СТРИГУНА, РЕЖИСЕРА 

НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ МАРІЇ 

ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ЗА ТВОРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
КЛАСИКИ (2009-2015 р.)

У статті досліджуються елементи етнографії у масових 
сценах у виставах за творами української класики режисера 
Національного академічного українського драматичного театру 
ім. Марії Заньковецької Федора Стригуна, здійснені у 2009-
2015 роках. Розглядаються вистави «Сватання на Гончарівці» 
Г. Квітки-Основ’яненка, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Різдвяна 
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ніч» за М. Гоголем, «Невольник» за Т. Шевченком, акцентуючи 
увагу на масових сценах. Виокремлюються риси, притаманні 
режисурі Федора Стригуна.

Ключові слова: Театр імені Марії Заньковецької, історія 
театру, етнографія, режисура, Федір Стригун. 

Рефлексією з приводу різноманітних естетичних, стилістичних, 
світоглядних напрямків та стилів – приманна сучасному 
українському театрові. Поряд із прогресивними за формою 
творення виставами, існують усталено класичні, й перші й другі 
мають поціновувачів та критиків, складають невід’ємні частини 
одного театрального процесу. Важливою складовою вистав 
класичної спрямованості є етнографічні елементи, які є їхнім 
осердям, власне, тою особливістю, яка надає їм зовнішньої та 
внутрішньої приналежності до певного національного ґрунту. 
Елементи етнографії у виставах українських театрів не є 
поширеним предметом дослідження науковців, конкретніше – 
у контексті розвитку сучасного львівського театру імені Марії 
Заньковецької – немає жодного дослідження цієї теми. 

Видається важливим розглянути останні десять років 
творчості театру через призму етнографії, зупиняючись на 
виставах художнього керівника заньківчан Федора Стригуна, 
у постановках якого у повній мірі можна простежити момент 
їхнього використання, вони розкриваються у масових сценах, що 
їх режисер рясно використовує у кожній роботі.  

Народний артист України, лауреат Національної премії України 
ім. Т. Шевченка Федір Стригун, у творчому доробку якого більше 
130 ролей в театрі та кіно, є художнім керівником та режисером 
Національного академічного українського драматичного театру 
імені Марії Заньковецької з 1987 року. Серед поставлених ним 
вистав – біля 25 звернень до творів української класики на 
заньківчанській сцені, а також численні роботи в Волинському 
театрі ім. Т. Шевченка, Івано-Франківському театрі ім. І. Франка, 
Тернопільському театрі ім. Т. Шевченка, інших. Федір Стригун є 
визнаним майстром постановок українських класичних творів, є 
одним з тих, хто шукає їхнє сучасне звучання не через форму. 
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Тяжіння до української народності, етносу закладене ще 
з його народження в селі Томашівка Черкаської області у 1939 
році, де й формувалось світобачення майбутнього народного 
артиста. Після навчання у Київському інституті театру, кіно і 
телебачення ім. І. Карпенка-Карого (сучасна назва) у 1961-му – 
працював актором у Запорізькому театрі (нині Магара), з 1965-му 
переїхав до Львова. На час його появи у заньківчанській трупі, 
в театрі ще працювали й передавали традиції цього колективу 
його засновники й продовжувачі традиції. Важливо зауважити, 
що театр імені Марії Заньковецької є від зародків, від народження 
в осередку театру корифеїв (Марія Заньковецька, Панас 
Саксаганський працювали тут, їхній учень Борис Романицький 
був багаторічним керманичем заньківчан) театром акторським, а 
отже, етнографічна складова, тяжіння до народності та відчуття 
її на генному рівні було присутнім тут від заснування у 1917 
році. Федір Стригун був серед тих митців театру, які підтримали 
цю традицію та розвинули її до того рівня, що сьогодні театр 
імені Марії Заньковецької вважають українським класичним (за 
деякими визначеннями етнографічним) театром й це є перший 
лик з-поміж інших у творчому обличчі колективу (в театрі 
працюють режисер філософсько-психологічної спрямованості 
Алла Бабенко, режисер-експериментатор, також філософ у формі 
та змісті Вадим Сікорський). Видатний театрознавець Валентина 
Заболотна у статті «Реінкарнація» писала про органічне 
«вливання» Федора Стригуна у цю традицію, спів ставляючи 
його з Миколаю Садовським [4].

До характерних рис режисури Федора Стригуна відносимо 
докладний розбір авторського тексту, слідуванню манері автора, 
передача психологічно точних нюансів твору в цілому та кожного 
окремого персонажа, й  «переклад» знайденого та свого бачення 
твору на театральну мову. Прикметне, що режисер не надає 
особливого значення здобуткам технологічного прогресу – в 
оформленні вистав, музичному та візуальному ряді на першому 
місці є реалістичність, правда існування та сприйняття, а також 
функціональність – тому розглядати елементи вистави з точки 
зору етнографічної складової є можливим та доцільним.
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Одним з елементів драматичної структури вистави є 
масові сцени (масовка). Не всі режисери у сучасному театрі 
використовують її, адже у сьогоднішній постмодерний час немає 
заборон у інтерпретації сюжетів, текстів, ідей у будь-який на 
розсуд постановника спосіб. До зовнішніх же особливостей 
вистав Федора Стригуна відносимо задіювання значної частини 
творчого складу театру, зумовлену необхідністю компонування 
масових сцен, які стають невід’ємною частиною дії, знову ж таки – 
слідуючи за автором. За роки режисерської роботи метод побудови 
масових народних сцен режисера набув певних характерних форм. 
Розглянемо роботи Федора Стригуна, здійснені ним протягом 
останніх 10 років, за творами українських класиків, як бачення 
вже сформованого майстра, якого вважають еталоном саме у 
цій царині – «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка 
(05.12.09), «Невольник» М. Кропивницького за Т.  Шевченком 
(05.03.11), «Назар Стодоля» Т. Шевченка (22.12.13), «Різдвяна 
ніч» М. Старицького за М. Гоголем (26.12.19).

«Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка є однією з 
тих класичних п’єс з простою фабулою, цінність якої й полягає у 
шармі народного українського колориту, який створити під силу 
лише засобами театру. Федір Стригун, розібравши докладно твір 
й майже нічого з нього не викреслюючи, таку необхідну атмосфе-
ру віднайшов, й не в останню чергу завдяки використанню масо-
вих сцен, у яких задіяно близько 25 акторів театру. 

Твір Григорія Квітки-Основ’яненка починається комічною 
сценою суперечки Прокопа, який прийшов до хати нетверезий, 
з Одаркою. Федір Стригун вводить глядача у виставу інакше – 
сценою-прелюдією із залицяннями на вулиці дівчат та хлопців, 
з піснями й танцями. З’являються актори на сцені, співаючи 
жартівливу народну пісню «Ой сад – виноград, кучерява вишня» 
(композитор-аранжування Сергій Кушнірук), невдовзі парами 
танцюючи танок з елементами народної хореографії (деякі герої 
персоніфіковані) – хтось залицяється до дівчини, хтось танцює з 
двома, хтось від когось тікає. Також раніше, ніж у автора, режисер 
пропонує познайомитися з одним з головних дійових осіб вистави 



42

Стецьком (Василь Коржук), дівчата та хлопці з нього кепкують, ця 
лінія буде розвинута далі аж до неприємного для Стецька фіналу 
– отримання гарбуза. 

Одяг, який використано у виставі, стилізовано під народний 
– за кольорами немає конкретної визначеності у якій місцевості 
відбувається дія. Зрозуміло  для вистави це не має критичного 
значення, тому художник Мирон Кипріян не загострює на 
цьому уваги, використовуючи принцип театральної умовності. 
Але елементи вбрання мають яскраво виражений український 
народний колорит: дівчата одягнуті у полотняні сорочки, плахту 
із запаскою, у косах стрічки, на ногах червоні чобітки. Жінки, 
які виконують головні ролі – Уляна (Наталія Боймук, Галина 
Далявська) та Одарка (Лідія Остринська, Надія Шепетюк), 
на торжество сватання одягають ще й жупани та коралі. Одяг 
парубків – білі льняні сорочки та широкі штани-шаровари з 
кольоровим поясом та вовняні шапки, у головних героїв, знову 
ж таки, – жупани. Але й тканина, й крій говорять про те, що 
дія відбувається серед людей небагатих, приблизно за статками 
рівних. Сцена не конкретизує місце дії – углиб йде дорога-стежка, 
що надає виставі елементу абстрактності та символічності, але 
також це функціональний елемент, який активно використовує 
режисер, біля порталів та у глибині – стилізовані дерева й місяць 
вповні. 

Ще однією сценою першої дії, у яку ввів режисер масовку 
– але лише дівчат із яскравими різнокольоровими хустками, з 
якими вони ведуть танок – це розмова Уляни з Одаркою, коли 
мати настановляє доньку виходити заміж за Стецька. У творі їх 
лише двоє, у постановці – дівчата вторять Уляні, є її допомогою 
та голосом у пісні та дії. Пісня, яку співає дівчина «Шумить, гуде 
дібровонька» – теж вибір режисера, ніби продовження монологу 
Уляни в зал «Такий-то йолоп наругається над моєю русою 
косою?» Ці ж дівчата вкрапленням присутні й у сцені розмови 
Уляни та Стецька, зникають лише перед появою Олексій (Назарій 
Московець, Роман Гавриш). 

Друга дія починається подібно з першою, знову на сцені 
гончарівські дівчата та парубки, лише пісню вони співають не 
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веселу та жартівливу й без танку, як у безтурботному початку, 
а – з української народної любовної лірики – «В огороді верба, 
рясна». У середині дії, також ліричним відступом-коментарем, 
з’являються дівчата, які повільно вервечкою несуть довгий 
вишитий весільний рушник, наче змію, співаючи пісню з жанру 
календарно-обрядових «Ой сивая зозуленька». У виставі задіяний 
оркестр театру. 

Розлога, колоритна сцена сватання, яка займає пів другої дії, 
виводить на сцену всіх задіяних у виставі акторів. Жінки та 
чоловіки, які виконують головні ролі, у жупанах та з прикрасами, 
масовка залишається у вбранні незмінною, приймаючи активну 
участь у тому, що відбувається – на стороні любовної пари, 
висміюючи Кондзюбенків – тут режисер очевидно хотів 
підкреслити голос народу: стримують розлючену Одарку, коли 
та намагається перешкодити примиренню закоханої пари, 
співпереживаючи тому що відбувається. 

Розглянувши виставу можна наочно побачити, що вводячи 
сцени з масовкою, режисер надав дії народного гумору та колориту, 
зробив її об’ємнішою, що є необхідним для цієї п’єси, а також 
масовка виконує й роль  окремого  персонажу – як от дівчата з 
довгим рушником, є голосом дійових осіб, оборонцями правди за 
спиною головних позитивних героїв, їхньою допомогою. Наталя 
Дудко у газеті «Ратуша» резюмувала: «Сватання на Гончарівці» 
– класична українська п’єса, яку природно уявляти в класичній 
постановці – саме таку й запропонували заньківчани. А коли нема 
модерних експериментів, за лаштунками яких можна заховатися, 
то дійство й актори на сцені більш беззахисні й відкриті. 
Заньківчанське «Сватання...», що триває три години, для глядачів 
проминає швидко. І весело» [3].

Інша вистава торкається історичної тематики  –  «Назар Стодоля» 
Т. Шевченка. Дія відбувається у 70-80-х роках XVII століття, 
період Руїни. Історія любові під час занепаду вічних ідеалів, 
ніби й була запланованою акцією до 200-літнього ювілею Тараса 
Шевченка, та виявилася пов’язаною з революційними подіями 
на Майдані. Головний герой драми Хома Кичатий (Степан Глова, 
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Орест Огородник) намагається віддати доньку заміж за багатого 
полковника. Цим він ламає давню клятву. Режисер вистави Федір 
Стригун ще до прем’єри говорив про паралель між Кичатим і 
минулим президентом, залишаючи за ними право на покаяння, 
й це порівняння, у зв’язку із політичною ситуацією, зчитувалося 
(допрем’єрне інтерв’ю у газеті «Голос України  з автором статті 
[1]). Ідея – показати перепони внутрішні і зовнішні на шляху 
обрання людиною морального, чесного способу існування. 
Конфлікт – між Назарем Стодолею (зразком праведного воїна) і 
Хомою Кичатим, який зрадив свому обов’язку. 

Сценографія вирішена реалістично, з акцентом на етнографічну 
достовірність. Є три місця дії – домівка Кичатого облаштована 
багатше, простіше хата Хазяйки вечорниць, темними є розвалини 
корчми, куди тікає Назар с Галею (удожники Богдан Покровецький, 
Орест Гелитович, Михайло Михащук). Окрему увагу приділяємо 
костюмам у цій виставі. У порівнянні із «Сватанням на Гончарівці», 
видно, що дія відбувається у багатшому середовищі. У дівчат 
елементи одягу незмінні – плахта із запахом, сорочка з розшитими 
рукавами, хустка, на вулиці кожна має жупан, чоловічий склад 
одягнутий у кольорові шаровари, жупани, у головних дійових 
осіб – з вишитої, розписної тканини. 

У цій виставі режисер не робив додаткових, поза вказівками 
автора п’єси, вводів масових сцен у дію. Є декілька моментів, 
де розширюється коло дійових осіб – з’являються служниці в 
господі у Кичатого, які пораються на кухні поки Стеха (Альбіна 
Сотникова, Анна Матійченко) говорить монолог, разом із двома 
старостами сватати Галю (Наталія Боймук, Галина Далявська) 
приходять ще троє чоловіків, але це не можна вважати масовими 
сценами. У творі Тараса Шевченка прописані дві масові виходи 
акторів – це поява під час сватання Назара Стодолі з колядниками 
з піснею «Віють вітри», після чого відбувається зав’язка вистави, 
колядники виходять під «Небо і земля». У цій сцені немає яскраво 
виражених постановочних моментів, можна лише констатувати 
виправданість та органічність присутності великої кількості 
акторів на сцені.
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Інша масова сцена – вечорниці у Хазяйки, Федір Стригун значно 
розширює, доповнює новими елементами, у дусі святкування 
Різдва. У виставі задіяний майже весь творчий склад театру, 
студенти акторського факультету, й усі вони присутні у цій сцені. 
Першими у господу входять дівчата, колядуючи «Добрий вечір 
вам, панове», стають лінією углиб сцени. Одна Дівчина є головною 
над ними, стає спереду й дає вказівку співати. Їх традиційно вітає 
Хазяйка «Прошу сідати, прошу танцювати, спрошу співати» й 
дівчата продовжують співати, танцюючі з хустками. 

Наступним етапом розвитку подій є поява парубків, вони 
заходять, співаючи «А ми коляди…», вишиковуються на тому 
місці, де попередньо стояли дівчата, співають одне проти 
одного. Оскільки це ніч на Різдво, на сцені з’являється мішок з 
наколядованим, спочатку за нього жартома б’ються, тягнучи у 
різні боки двоє, невдовзі до них приєднуються майже всі присутні, 
тягнуть в різні сторони, відбувається весела бійка. Виділяються 
«керуючі» масовою сценою герої. За час цієї сцени глядач, який 
жваво реагує на побачене, встигає роздивитися декілька ліній 
відносин між людьми в масовці, при тому, що вона залишається 
злагодженим організмом: одна дівчина намагається привернути 
увагу Гната Голого, але він її сприймає як дитину й ходить за 
Стехою. Дівчина їй за це дошкуляє та сумує. Інший хлопець теж 
«задирається» до Стехи, врешті укладає з нею парі. 

Ці невеликі деталі вносять різноманітність, роблять дію 
«живою», видається, що актори не грають, а й справді влаштували 
собі вечорниці. Окремим елементом є сцена танців, яка не схожа 
на вставний номер, але є органічним елементом дії. Режисер 
робить це так: Гнат питає – «Хто хоче зі мною потанцювати?» 
Дівчина біжить і кидається йому на шию. Але він її жартуючи 
відкидає, йде й шукає серед народу Стеху, висуває її на перший 
план. Стеха спочатку танцює сама, невдовзі до неї приєднується 
Гнат, ще потім – декілька танцюючих пар. Зміна темпоритму 
масової сцени приходить з появою Кобзаря, який розповідає 
запропоновану Тарасом Шевченком історію. Закінчуються 
вечорниці від’їздом Гната та Назара, на прощання гості дякують 
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Хазяйці піснею «Господарський двір». Отже, вечорниці – одна з 
форм осінньо-зимових вечірніх розваг українського селянства – у 
виставі оживає, є засобом ілюстрації народного звичаю, а також 
функціональним елементом вистави.

Останньою прем‘єрою Федора Стригуна у 2015 році, яка 
продовжує лінію надання народним українським традиціям 
театральної форми, є «Різдвяна ніч» М. Старицького за М. Гоголем 
– напрочуд вдала вистава з позиції фінансово-адміністративної, 
на яку послухати, як заньківчани колядують, публіка ходить й в 
червні. Казкова розповідь про Вакулу, Оксану і черевички поєднана 
з цілком серйозним гротеском-проекцією до нашого сьогодення у 
сцені прийому козаків царицею – їхнє та її жалюгідне, аморальне 
становище.

У цій виставі масові сцени виконують функцію важливої 
зв’язкової ланки між епізодами. Активно використовується 
сценічне коло, яке поділене на три секції – домівка Оксани й 
простір для коляди, хата Солохи, та «територія козацька», як 
домівка Чуба та місце дії прийому цариці. Біля порталів височать 
мальовані полотна зі сценами варення чортів в казані. Художнє 
оформлення універсальне – стилізоване під ХІХ століття, 
очевидно з метою створення атмосфери казковості. Художник 
Богдан Покровецький, Михайло Михащук. 

Після першої, диспозитивної сцени, обертається коло, 
пропонуючи глядачеві роздивитися головні дійові локації вистави, 
на кожній з яких розташовано групу акторів, які ведуть коляду. 
Першими вступають гурт парубків «Ірод цар», наступними 
гуртами є старші молодиці села, ще наступні – дівчата, коло 
прокручується півтора рази, використовується снігова машина. 
Цей прийом буде використано надалі, дещо змінюється репертуар 
коляди на «З Києва тай до Єрусалима», яку заводять перші 
колядуючі. Цими ліричними відступами від основної дії режисер 
скріплює епізоди та створює різдвяну атмосферу. «Йо, у лісі, 
церковка стояла» – остання пісня, яку використовують на колі у 
фіналі вистави. 

У цій виставі є дві головні сцени, де з’являється масовка, які 
ілюструють народні звичаї, – коляда в господі у Оксани, коли 
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дівчина ставить ковалеві відоме надприродне завдання та фінальна 
з поверненням його з черевичками. Крім них, масовка з дівчат 
використовується, як голос, що продовжує думки, переживання, 
пристрасті, які випали Оксані – вони  заводять веселі дівчачі 
теревені до появи парубків, співають та танцюють разом із нею в 
очікуванні різдвяних див, водять її в танок, допомагають вивести 
на чисту воду людей у мішках, плачуть та співають разом з 
нею коли зник Вакула, радіючи разом й роздивляючись надбані 
черевички. Серед них є й лідери, персоніфіковані ролі, які ведуть 
дію, Федір Стригун розставляє акценти й масове дійство набуває 
невимушеної форми.

Це саме можна зазначити й про загальні великі сцени, коли 
додаються парубки з колядою «Йо, дай Боже». Є декілька осіб, 
які ведуть дію масовки, «керують» її емоційною складовою, 
провадять глядача сюжетною лінією: дві пари залицяльників, 
ближчі подруги Оксани, які є окремими ролями, але вони й 
виконують функції «провідників» масових сцен – Одарка співає й 
демонструє себе, а невдовзі й свої нові черевички, що привертає 
увагу й наближує зав’язку вистави. 

Яскравими, святковими, з елементами казковості, виглядають 
костюми й не лише головних дійових осіб, а всіх учасників вистави. 
Дівчата у різнокольорових плахтах, хустках, святкових сорочках 
та коралях, жупанах, віночках або стрічках у волоссі, парубки 
теж вдягнуті, як на свято, що надає виставі барв та зовнішньої 
краси (художник по костюмах Орест Гелитович), а мелодійність, 
легкість, хореографічність розведення масових сцен та танків – 
легкості у сприйнятті, чого, очевидно, й домагався режисер. У 
виставі використовується жива музика оркестру. 

Ще однією виставою, яка перебуває ніби окремо від розглянутих 
за жанром, а, відповідно, й режисерською інтерпретацією 
масових сцен, є «Невольник» за Тарасом Шевченком (сценічний 
варіант Марка Кропивницького). Драма з максимальним ухилом 
у бік трагедійності передбачає інший характер подачі матеріалу, 
оскільки, як було зазначено, притаманною режисурі Федора 
Стригуна рисою є слідування за автором, а трагедійний нерв 
творчості Тараса Шевченка є загальновідомим.
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У використаних у виставі масових сценах немає номерів з 
танцями, жартами, залицяннями парубків до дівчат, яскравих 
етнічних костюмів – тих елементів, які надавали попереднім 
виставам шарму та аури. Але й мета була іншою – передати чоловічу 
міць запорізького козацтва, трагізм української бездержавності, 
поневіряння простих та чесно працюючих українців, силу духу 
цих людей у конкретний історичний час через призму сьогодення. 

Вже на початку вистави спостерігаємо на сцені чималу 
кількість людей – мешканців села, у якому відбувається вихідна 
дія, які перебувають у режимі відносної статики, слухають 
промову Недобитого бандуриста, який патетично вимовляє слова 
поезії Шевченка. У сцені прощання зі Степаном також все село 
знаходиться на сцені й співає куплет з народної пісні, за текстом 
якої дівчина відпроваджує козака на війну, доспіваши її – герої 
плачуть і прощаються зі своїми родичами.

Інакшою є мізансценування епізоду з написання запорожцями 
листа турецькому султанові: козаки, дехто з яких ідентифікований, 
ведуть невибагливі бесіди, забавляються, навіть танцюють до 
появи турецького посланця. Це лише одна сцена у виставі, у якій 
трагізм ситуації не виводиться на перший план, й зроблено це 
засобом надання масовці живої, рухливої форми, «вичленовуючи» 
з неї одного за одним героя, розкриваючи за короткий проміжок 
часу їхню індивідуальність. Контрастною є наступна – перша 
сцена у другій дії, де ті ж самі запорожці в ув’язнені, змучені, 
покалічені після боротьби, як алегорія виснаженості, але 
незламності козацького духу, співають у колі, вторячи «братам 
по духу» з волі пісню на слова М. Кропивницького «Ревуть, 
стогнуть гору-хвилі». Остання масова сцена вистави не надто 
відрізняється від перших – селяни стрічають сліпого бандуриста, 
який виявиться Степаном, вторять журбі й радості головних 
дійових осіб. 

Сценічне оформлення та костюми Мирона Кипріяна 
максимально знеособлюють місце дії та героїв. Колом поміст 
та гілки калини з екраном, на якому транслюються визначені 
режисером відео – створюють атмосферу позочасовості, хоча й з 
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визначеною національною приналежністю. Вбрання всіх героїв, 
не виключаючи масовку, однакове – жінки у довгих полотняних 
сукнях-сорочках, чоловіки у таких же сорочках та штанях – 
парафраз вбогого існування українського народу. Елементи 
етнографії у цій виставі не є характерними, як у попередніх 
розглянутих, є окресленням місця дії, але не ілюстрацією 
народних звичаїв. 

Розглянувши ці чотири вистави з точки зору етнографічності 
у масових сценах, можна зробити певні висновки і виділити риси 
таких вкраплень, які, як видно з наведеного, є не лише вставними 
номерами чи масовими появами людей на сцені, а важливими 
елементами дії, інколи потрібними засобами для надання виставі 
об’єму, глибини, етичного, стилістичного забарвлення:

– використання народних костюмів у кожній виставі із 
необхідними деталями – де потрібно святковості, в іншому 
випадку – повсякденного бідного чи багатого одягу, без 
конкретного географічної приналежності до регіонів країни, як 
засіб театральної умовності;

– інсценування українських народних звичаїв та обрядів 
(вечорниці, приготування до святої вечері, сезонні народні 
гуляння, etc.), забарвлені елементами театральності;

–   розспівування акторами народних (а також аранжованих на 
основі народних) українських пісень (у двох виставах з чотирьох 
– у супроводі оркестру), насичення ними кожної з вистав, а якщо 
врахувати, що трупа заньківчан напрочуд співоча, народні пісні 
стають використанням хорового народного мистецтва у виставі.

Відомий театрознавець Світлана Веселка в журналі 
«Український театр» писала: «У Стригуна хороші, довірливі 
взаємини з глядачем. Він приходить до нього – відкритий, 
щирий, щедрий, завжди спраглий граничності в образі (якщо не 
«два», то нехай – «один», але ні в якому разі не «півтора»!). Це 
один з заповітів заньківчан, не завжди прийнятий «елітарною» 
критикою, для якою і не «два», ні «півтора», а мантиса логаритму, 
інакше «несучасно»!Крізь час проносить Стригун ще одне 
заньківчанське кредо: на сцені людина не може бути меншою тієї 
справи, яку вона робить» [2].
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Національний театр імені Марії Заньковецької є продовжувачем 
традицій театру корифеїв, сьогодні – саме завдяки виставам 
Федора Стригуна простежуємо цей зв’язок поколінь й можемо 
уявити, яким був традиційний український театр, відчути його 
мелодійність та прихований зміст. Етнографічна складова у 
масових сценах посідає у цьому процесі провідне місце, адже є 
не лише функціональним театральним прийомом, але й засобом 
донесення до сучасного глядача краси звичаїв та традицій предків.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МАССОВЫХ 
СЦЕНАХ В СПЕКТАКЛЯХ ФЕДОРА СТРИГУНА, 

РЕЖИССЕРА НАЦИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
УКРАИНСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ 

МАРИИ ЗАНЬКОВЕЦКОЙ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
УКРАИНСКОЙ КЛАССИКИ (2009-2015 р.)

В статье исследуются элементы этнографии в массовых сценах 
в спектаклях по произведениям украинской классики режиссера 
Национального академического украинского драматического 
театра им. Марии Заньковецкой Федора Стригуна, совершенные 
в 2009-2015 годах. Рассматриваются спектакли «Сватовство 
на Гончаривке» Г. Квитки-Основьяненко, «Назар Стодоля» 
Т. Шевченко, «Рождественская ночь» по Н. Гоголю, «Невольник» 
по Т. Шевченко, акцентируя внимание на массовых сценах. 
Выделяются черты, присущие режиссуре Федора Стригуна.

Ключевые слова: Театр имени Марии Заньковецкой, история 
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ETHNOGRAPHIC ITEMS IN CROWD SCENES IN 
PRODUCTIONS OF FEDIRE STRYGUN, DIRECTOR OF 
THE NATIONAL ACADEMIC UKRAINIAN DRAMATIC 

THEATER NAMED AFTER MARIA ZANKOVETSKA IN THE 
WORKS OF UKRAINIAN CLASSICS 

(2009-2015 YEARS)

This article considers the elements of ethnography in crowd 
scenes in productions of classical works by Ukrainian director of the 
National academic ukrainian dramatic theater named after Maria 
Zankovetska Fedire Strygun carried out in 2009-2015 years. Among 
art achievements of  Fedir Strygun more than 130 roles in theater 
and cinema, he is the artistic director and director of the National 
theater named after Maria Zankovetska since 1987. There are about 
25 performances based on writings of Ukrainian classics included in 
whole amount of his director works.

The external features of  Fedire Strygun performances are inclusion 
a large part of actors of theatre, that leads to necessity of the layout 
of crowd scenes which become an integral part of the action. Over the 
years, the directing method of constructing mass scenes of Helmsman 
of  Zankovetska’s theatre acquired certain specific forms.

For the last 10 years Fedire Strygun produced such a performances 
based on writings of Ukrainian classics – «Svatanya na Honcherivci» G. 
Kvitka-Osnovyanenko, «Nazar Stodolya» T. Shevchenko, «Rizdvyana 
Nich» by M. Gogol, «Nevolnyk» by T. Shevchenko. There are such a 
features of  Fedir Strygun directing, focusing on crowd scenes: use of 
national costumes, staging of Ukrainian customs and rituals, actors 
singing of folk (and adapted for folk) Ukrainian songs, others.

National theater named after Maria Zankovetska is the successor 
of the traditions of theater luminaries, today thanks to the performanc-
es of  Fedire Strygun is possible to trace the connection of generations 
and imagine what kind of theatre was the traditional ukrainian one, 
feel its melody and hidden meanings. The ethnographic part in crowd 
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scenes takes a leading position in this process, because there is not 
only functional theater technique, but also a means of bringing beauty 
to the modern viewer customs and traditions of their ancestors.

Keywords: Theater Zankovetska, theater history, ethnography, 
direction, Fedor Stryhun.
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КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ 
ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕТНОГРАФІЧНОМУ 

ДИСКУРСІ ХІХ ст.

Наприкінці XVIII-XIX ст. мав місце інтенсивний етно-
графічний дискурс, присвячений українській традиційній 
культурі. Результатом цього процесу став тривкий образ 
етнічної специфічності українців в їхній культурі. Автори 
статті аналізують, як цей образ конструювався під час роботи 
професійних та непрофесійних етнографів. Головним джерелом 
є фундаментальне бібліографічне видання «Література 
українського фольклору», упорядковане Б. Грінченком у 1901 р. 

Ключові слова: традиційна культура; етнографічний дискурс; 
історіографія української етнології.
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У зв`язку зі спалахом цікавості до етнічних традицій, 
який спостерігається на пострадянському просторі в останні 
десятиліття, особливу актуальність набуває питання про те, 
як сформувався образ тієї чи іншої традиційної культури, адже 
будь-який з них  результатом відбору, класифікації, публікації та 
популяризації, що проводилися дослідниками (професійними і не 
тільки). Дана стаття присвячена тому, як учасники етнографічного 
дискурсу кінця XVIII-XIX ст. конструювали образ української 
традиційної культури.

Коли сьогодні спеціалісти висловлюються про традиційну 
культуру, вони зазвичай звертають увагу на її переважно усний, 
анонімний характер, тісний зв`язок практик повсякдення й ритуалу, 
архетиповість (наслідування певних зразків як у прагматичній 
діяльності, так і при створенні текстів, що не мають яскраво 
вираженого функціонального навантаження). У пострадянській 
етнології та фольклористиці досить поширеним є уявлення про 
традиційну культуру як особливу семіотичну систему, котру 
можна «розшифрувати» або аналізувати відповідно до правил 
структурної лінгвістики. 

Звичайно, у ХІХ ст. дослідники народних культур в межах 
сучасної України сприймали свій об`єкт інакше, часто керуючись 
романтичними уявленнями про життя нижчих прошарків 
суспільства, іноді виконуючи «замовлення» імперського центру 
(звідси – типове поєднання етнографічних, топографічних і 
статистичних даних у найбільш фундаментальних дослідженнях). 
Необхідно звернути увагу і на соціальний розрив, який існував 
між носіями традицій та їхніми дослідниками: очевидно, що 
другі, освічені та інкорпоровані до світу європейської писемної 
культури, так чи інакше дивилися на перших з певною оцінкою, 
іноді ідеалізуючи, іноді принижуючи простонародні форми 
культури. Причому, це стосується як тих, хто просто описував 
культуру і побут (наприклад, у жанрі дорожніх нотаток), так і 
тих, хто переслідував наукові інтереси і мав певну методологічну 
позицію. І перші, і другі користувалися джерелами, частково до-
кладаючи зусиль до їхнього створення, виступаючи співавторами. 
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Відтак, для ХІХ ст. досить важко відрізнити власне джерела з ви-
вчення української традиційної культури від історіографії та бі-
бліографії – всього того, що видавалося освіченими верствами 
про народ. 

Керуючись такими міркуваннями, ми вважали за доцільне 
звернутися до фундаментального бібліографічного зібрання 
«Література українського фольклору 1777-1900 рр.» [5], 
упорядкованого Б. Д. Грінченком. Цей вказівник дає змогу 
самостійно проаналізувати, яким джерелам надавалася перевага 
в який з початкових етапів розвитку української етнографії. Перед 
тим, як представити результати нашого аналізу, зробимо декілька 
вступних зауважень. По-перше, як зазначає сам Б.Д.Грінченко у 
передмові, він вніс до вказівника не тільки записи фольклорних 
матеріалів (в т.ч. співаники, збірки народних анекдотів, приповідок 
і казок),  але й літературу для шкільного читання, художні твори, 
які містять в собі зразки фольклору або їхні фрагменти, а також 
художні переробки фольклорних сюжетів (пісенні, прозові, 
театральні) й наукові праці з історії української етнографії. 
Цей факт зумовлює те, що наша цікавість повинна обмежитися 
лише тими пунктами, які безпосередньо присвячені опису, 
дослідженню, порівнянню між собою етнографічних реалій та 
джерел, а також виданню останніх. Таким чином, з 1763 пунктів, 
виділених автором вказівника, для свого аналізу ми відбираємо 
лише 1360 з них. По-друге, дана бібліографія містить посилання 
також на літературу з українського фольклору, що видавалася у 
Західній Європі (це і публікації джерел, і окремі дослідження). 
Цей факт є великим плюсом даного вказівника, оскільки дозволяє 
прослідкувати, яким чином була репрезентована українська 
традиційна культура у друкованому просторі інших країн. Тим не 
менше, місце публікації ми не брали в якості критерію для свого 
аналізу, оскільки зосередились саме на типах джерел (звертаючи 
увагу також на теми, для розробки яких вони залучалися) та 
евристичному характері публікацій (простий опис, узагальнення 
або дослідження з конкретно-науковою метою, порівняння 
матеріалів і дослідження взаємозв`язків різних народних 
традицій). 
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Отже, за нашими підрахунками, «улюбленою» групою джерел 
дослідників української традиційної культури кінця XVIII-
XIX ст. з великим відривом від інших були пісні усіх можливих 
жанрів (43% від загальної кількості відібраних нами публікацій 
присвячені їм повністю, залучають їх разом з іншими джерелами 
або наводять цілі тексти чи їхні фрагменти). Ще 5 груп джерел 
можна також назвати пріоритетними: перекази, легенди (майже 
17%); занотовані спостереження або наративні джерела про 
побут, матеріальну культуру, суспільне життя (15,6%); прислів`я, 
приказки, прикмети (15%); занотовані спостереження за 
календарною обрядовістю або її елементами (13,5%); казки 
(11,5%). Останню групу часто досить важко відокремити від 
групи переказів та легенд, тим більше, що автори щонайменше 
до середини ХІХ ст. і самі вживали стосовно цих джерел нестійкі 
терміни, іноді відносячи побутові казки й казки про нечисту силу 
до «переказів», «передання», а чи називаючи переказ «байкою», 
«казкою». Всі інші групи джерел (замовляння й повідомлення 
про оказіональні магічні маніпуляції, не пов`язані з ритуалами 
календарного й життєвого циклів; загадки; анекдоти; занотовані 
спостереження за родильною, весільною та поховальною 
обрядовістю; ігри й забави; засоби народної медицини, не 
пов`язані безпосередньо із магією; відомості про народну ботаніку 
й зоологію) залучаються менше, ніж у 8% публікацій. 

Аналіз евристичного характеру пунктів вказівника показує, 
що в кожній групі джерел не менше, ніж 70% видань мають 
характер опису чи публікації джерела (надзвичайно поширеною 
була практика видання пісенників, збірок казок, прислів`їв та 
анекдотів), себто представляють собою лише первинні ланки 
етнографічного дослідження (у тих випадках, коли певна наукова 
мета взагалі переслідувалась). 

Історіографічні огляди підтверджують панівний статус пісенних 
джерел. Зрештою, перші надруковані українські пісні з`явилися 
задовго до ХІХ ст., зокрема, Ф. Колесса вважав найранішою 
пам`яткою такого типу закарпатську пісню до воєводу Штефана 
(XVI ст.) у чеській граматиці Благослава [4, с. 39]. Дослідники 
українського народу «першого покоління», романтики і любителі 
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за своїм характером, досить широко послуговувались у своїх 
студіях і передруках співаниками другої половини XVII ст. з 
бібліотек шляхетських родів Чарторийських і Кондрацьких, хоча 
саме масова публікація пісенних текстів почалася ближче до 
кінця XVIII ст. Представники «романтичної доби» в етнографії 
української культури, що цінували зразки усної словесності «задля 
їх літературної вартості» [4, с. 45], поводилися із джерелами дуже 
вільно (і навіть свавільно): об`єднували декілька пісень в одну 
або одну пісню розділяли на дві, «виправляли» тексти з метою 
«відреставрувати первісну форму», змішували українські та 
польські пісні (що виглядає методологічно невірним, навіть якщо 
враховувати близькість діалектних варіантів перших і других) 
або народні та книжні за походженням тексти (всі ці вади мають 
публікації таких авторитетів свого часу, як М. Максимович, 
І.  Срезнєвський, Я. Головацький та ін.). 

Структура вказівника, яка розміщує публікації у хронологічній  
послідовності (принаймні, на рівні окремих років), дозволяє 
прослідкувати динаміку цікавості етнографів до різних видів 
джерел. Так, у першій третині ХІХ ст., крім пісень, етнографи 
приділяли увагу прислів`ям і загадкам, але набагато менше 
цікавились прозовими творами усної словесності, а ще менше 
– матеріальною культурою та побутом. Займаючись описом 
останніх, вони нерідко «прикрашали» дійсність ідилічними 
сюжетами, а також силоміць притягнутими паралелями з 
античної книжно-міфологічної традиції (І. Кулжинський у праці 
«Малоросійське село», 1827 р., «населяє» це саме село Кипрідою, 
Бакхом, Морфеєм тощо). 

Науковці другої половини ХІХ ст. проявляли набагато більше 
хисту у систематиці й методологічному освітленні джерел. 
Публікації фольклорних текстів здійснюються зі збереженням 
особливостей говору, із вказівкою на місце запису (село, 
повіт, губернія), а іноді і з ім`ям респондента. Таким чином, 
вимальовується картина різноманітності етнічних традицій як у 
сфері словесності, так і в сфері обрядовості й побутових звичаїв 
навіть у межах розселення одного народу. «Губернські відомості» 
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з тієї частини України, яка входила до складу Російської імперії, 
також починають висвітлювати фольклорну специфіку свого 
регіону (найбільше у цій сфері зробила редакція «Чернігівських 
губернських відомостей»); Галичина разом із Покуттям, а в 
останній третині ХІХ ст. також і Буковина стають предметом 
не менш детального опису й вивчення місцевих етнографів 
(О. Кольберг, Р. Кайндль, В. Шухевич). 

Стосовно тем, які підіймалися дослідниками за допомогою 
означених груп джерел, потрібно сказати таке. У першій половині 
ХІХ ст. видавці й аналітики усної словесності українського 
народу виявляли (або уявляли?) її стійкий зв`язок із козаччиною 
і гайдамаччиною. Програмові засади романтизму зумовлювали 
першочергову цікавість до елементів, які засвідчували б героїку 
минулого. Крім того, у публікаціях даного періоду відчувається 
вплив класичної парадигми «колоніальної етнографії»: і для 
західних теренів Російської імперії, і для «східних кресів» 
Королівства Галичини та Володимирії традиційна культура 
українців становила «внутрішню екзотику». Деякі теми 
зумовлюються їхньою нагальною актуальністю: поступове 
зникнення чумацтва у 1850-1860-і рр. (максимум публікацій 
про цей традиційний вид селянських промислів); впровадження 
земської медицини після відповідної реформи 1864 р. стимулювало 
дослідження і критику (!) народної медицини, особливо із 
застосування магічних методів; поширення народної початкової 
освіти у Галичині з початку 1870-х рр. корелює із масовою 
публікацією елементарних «книжок для дитячого читання», що 
рясніють зразками фольклорних текстів. 

Ф. Колесса підкреслював цікавість дослідників соціально-
економічне й освітнє становище українського селянства у «другий 
період розвитку української етнографії» (1856-1895 рр., за його 
датуванням) [4, с. 74], що позначилось на різкому зростанні ваги 
джерел, які описували б матеріальну культуру й побут селян. 
Разом з тим, задовго до концепції Е. Гобсбаума дослідники 
звертають увагу на традиції, що зароджуються просто на їхніх 
очах: вивчаються народні перекази про «майбутню війну та 
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уявних шпигунів» (1876 р.), епідемію холери (1890 р.), коронацію 
Миколи ІІ (1894 р.), «нові пісні про громадські справи» і рефор-
му 1861 р. зокрема (М. Драгоманов), «сахарозаводські пісні». На 
рубежі 1860-1870-х рр., передовсім на Західній Україні, починають 
з`являтися окремі публікації, присвячені становищу жінки на селі, 
причому вивчається ця гендерна тематика переважно по піснях 
(чи не можна віднайти тут вплив уявлення про те, що жіноцтво 
краще зберігає пісні й традиції загалом, поширений серед 
дослідників того часу?). На тому самому рубежі десятиліть 
помічаємо появу досить великої кількості ненаукових видань 
із назвами на кшталт «ваші улюблені народні пісні», «співаник 
для співоохочих» тощо, себто тексти ніби й «з народу», але при 
цьому явно для народу. Звичайно, у таких виданнях не робилося 
різниці між власне народними, народними переробленими 
й книжними піснями. Такий стан речей призвів до того, що у 
1890-і рр. перероблені науковцями й письменниками думи 
почали потрапляти до живого репертуару кобзарів і лірників, 
а звідти – знову до етнографічних збірок [4, с. 93]. Крім того, 
відбувається створення образу української пісенної культури «на 
експорт» – з`являється ціла низка перекладів народних пісень 
французькою та німецькою мовами, які також зазначаються у 
вказівнику Б. Д. Грінченка. В такому разі не повинно викликати 
здивування, що у ХХ ст. український селянин ввійшов в образі 
«м`якого, співучого малороса», хай навіть гіпертрофоване 
дослідження його пісенної культури і починалося з історичних 
пісень козацької доби. 

Які теоретичні концепції висували науковці, послуговуючись 
окресленим колом джерел (залучаючи до нього, між іншим, 
церковну метрику й архівні матеріали)? На наш погляд, не буде 
перебільшенням твердження про панівний вплив на українських 
етнографів ХІХ – початку ХХ ст. тих теорій і методологічних 
позицій, які були поширені у Західній Європі у той самий час. Так, 
опанувавши історично-порівняльний метод, вітчизняні науковці 
взялися визначати місце українського фольклору, світоглядних 
уявлень і навіть матеріальної культури серед усього культурного 
ансамблю світу. 



59

По-перше, йдеться про міфологічну школу, якій український 
фольклор здатен був надати гарну поживу (міфологічні й 
демонологічні сюжети підіймають майже 7% відібраних нами 
публікацій вказівника). Наприклад, М. Сумцов у своїй відомій 
роботі, присвяченій хлібу в обрядах і піснях, повністю наслідує 
теорію В. Маннхардта про «хлібний дух». Втім, історична школа 
також означила свій вплив на українську етнографію у погляді 
на такого персонажа, як «шолудивий Буняк», прообраз якого 
дослідники вбачали (та й сьогодні деякі вбачають – у другій 
половині ХХ ст. цей погляд розвивав, зокрема, Б. О. Рибаков) у 
половецькому хані кінця ХІ ст., який згадується у «Повісті минулих 
літ». На цьому поприщі немало проявив себе і еволюціонізм: ціла 
низка дослідників намагалася побачити в українській традиційній 
культурі стадіальність розвитку певних форм культури (наприклад, 
весільних ритуалів). Втім, перші дві школи не приділяли уваги 
проблемам передачі культурного досвіду, а третя розглядала їх 
у спрощеній лінійній схемі, підводячи фактичний матеріал під 
заздалегідь відому стадіальну схему.

По-друге, підіймаючи питання формування цілісності 
народної культури й трансляції її елементів, Ф.Колесса у своїй 
праці з історії української етнографії робить наголос на суперечці 
між прихильниками «теорії переймання» (вочевидь, раннім 
дифузіонізмом) і «антропологічною школою» (еволюціонізмом 
в різних його редакціях), котра наполягала на самозародженні 
типологічно подібних фольклорних сюжетів і елементів культури. 
Ця дискусія провадилась передовсім такими видатними постатями 
в українській гуманітаристиці, як О. Потебня, М. Сумцов, 
М. Драгоманов та І. Франко, і мала безпосередній стосунок до 
питання про сутність і механізм народної традиції. 

Так, перший з них «теорії переймання» не заперечував, але 
«більше схилявся на сторону тих, що давнину і постійність 
народного переказу пояснювали з одного боку великою 
консервативністю й інертністю народної традиції, з другого боку 
– життєздатністю та спосібністю народного організму уступати 
зовнішнім впливам не інакше, як перетворюючи їх за допомогою 
того, що було ним давніше засвоєне» [4, с. 125]. 
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М. Драгоманов натомість присвятив багато своїх праць у 
царині етнографії саме тому, щоб довести зв`язки українського 
фольклору зі словесністю інших народів світу. Вихідною 
підвалиною для цих досліджень було переконання автора у тому, 
що [мовою оригіналу] «межи різними частинами людськості, 
класовими, як і національними, племінними, віросповідними, 
політичними, існує в країні словесності ненастанний обмін, свого 
роду ендозмоз і ексозмоз, незупинюваний ніякими перепонами» 
[2]. Досліджуючи «відголоски» рицарської поезії, турецьких 
анекдотів, античного міфу про Едипа в українському фольклорі, 
Драгоманов дуже образно висловлював свої уявлення про 
цей самий «обмін»: продовжуючи далі тему про «шолудивого 
Буняка», він зазначав, що казкові сюжети в українській традиції 
«начіплялися на ім`я шолудивого Буняка, як на вішалку» [3]. У 
такий спосіб він підкреслював той факт, що фольклорні мотиви, 
переходячи від народу до народу впродовж тривалого часу, пере-
тинаються і сплітаються у заплутане мереживо, унікальне за сво-
їм візерунком для кожної етнічної традиції. 

М. Сумцов у своїх працях не тільки намагався інтегрувати підхід 
міфологічної школи до української етнографії, але й присвятив 
також увагу культурним дифузіям, вбачаючи структурну і 
почасти формальну схожість між обрядовістю українського й 
давньоримського (!) весілля, хоча у висновках з цього приводу 
наважився звести перше лише до «цілісного давньослов`янського 
варіанту». Відомою є теорія даного автора під назвою «культурних 
переживань», відповідно до якої він намагався за допомогою 
історично-порівняльного методу з`ясувати походження певної 
форми культури або тексту. Цікаво, що при цьому він закидав 
В. Антоновичу та М. Драгоманову, буцімто вони в їхніх коментарях 
до народних пісень говорять значно більше, ніж містить 
матеріал коментованої пісні, хоча, вочевидь, і сам цим «грішив». 
Прикметним є те, що Сумцов пов`язував автентичність тексту із 
його «моральним впливом», який міг застосовуватися народом у 
педагогічних та дисциплінарних цілях: «від ступеню народності 
пісень залежить міра [їхньої] моральної переконливості й 
практичної сили» [7]. 
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І. Франко спеціально присвятив даній теоретичній дискусії 
статтю «Дві школи в фольклористиці» [8], в якій, хоча і визнає 
здобутки обох шкіл, більшу частину тексту присвячує критиці 
«антропологічної школи» й апологетиці теорії культурних 
дифузій. Автор зазначає, що прихильники першої з них 
розглядають історичні явища так, ніби вони є природними і 
тому здатні виникати незалежно один від одного у типологічно 
однакових умовах. У «Студіях над українськими піснями» 
Франко звертає вістря своєї критики на тих, хто пише про 
«шліфування, вдосконалення» народом усного слова протягом 
століть: [мовою оригіналу] «Тільки маючи перед очима ті старі 
писані варіанти, що вже в рукописах переходили різні редакції, 
ми можемо зрозуміти, як малотворча, як дрібноконсервативна 
буває та містична сила, – народна пам`ять… Коли йде яке 
вироблювання й шліфовання в народній пам`яті, та хіба така, як 
на монеті, що ходить з рук до рук: рисунок затирається, блідне і 
об`єм зменшується, припадають [зникають] або псуються імена, 
побутові та історичні деталі, затираються язикові особливості, 
рисунок робиться шабльоновим і конвенціональним, іноді 
переходить у карикатуру, а не навпаки. А навпаки буває лиш у 
виїмкових випадках, коли обезбарвлена та обшліфована пісня 
знов попадається в руки талановитої одиниці, яка зуміє надати 
їй хоч почасти нову індивідуально-закрашену подобу» [цит. за 4, 
с. 326]. Ми навели таку розлогу цитату, щоб виразно ілюструвати 
погляд вітчизняних науковців рубежу ХІХ-ХХ ст. на феномен 
народної традиції. Думається, втім, що такий критичний погляд 
І.Франка можна пояснити динамікою його власного світогляду, 
але це, безперечно, прерогатива «франкознавців». Навівши ці 
слова і в своїй праці, Ф.Колесса одразу ж згадує про «добу упадку 
народної творчості, яке тепер у повному ході». 

Не один він схилявся до того погляду, що наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. відбувався занепад деяких форм традиційної 
народної культури, «розрив» при їхній передачі наступних 
поколінням. У зв`язку з цим згадаємо такі пункти із вказівника 
Б. Д. Грінченка, як «кореспонденція з міста Чигирин про занепад 
народної пісенної творчості під впливом відхожих промислів» 



62

і стаття Л. Киселевича «Вимираючі типи українського села» в 
«Киевской старине» (обидва 1884 р.).

До слова, сам Ф. Колесса, судячи з усього, схилявся до 
поглядів саме «антропологічної школи», але не в тих перегинах, 
котрі стверджували необхідність появи однакових форм культури 
на однакових стадіях суспільного розвитку, а в постулюванні 
можливості самозародження фольклорних мотивів й культурних 
форм у типологічно схожих умовах. 

Так чи інакше, але на початку нового століття серед 
українофільської інтелігенції, яка головним чином і формувала 
образ української традиційної культури «на публічний експорт», 
поширюється типовий примордіалістський погляд на народну 
традицію. Геополітичні тенденції підштовхують ставити 
особливий наголос на тому, що [мовою оригіналу] «український 
народ у своїм життю заховав значне число останків старини, які 
доказують, що він не перебув дуже глибоких етнічних впливів і 
не зважаючи на свою багату в поезії історію, розвинув послідовно 
й досить рівномірно свої етнографічні прикмети» [4, с. 202] (на 
наш погляд, варто звернути особливий погляд на саму терміноло-
гію, яку використовує у цьому пасажі Ф. Вовк).

Помічена нами у вказівнику тенденція до сильного 
переважання опису над узагальненням і поясненням, тлумачиться 
С. Соколовським так: «Починаючи з народницької етнографії 
спроба зрозуміти, а не розділити призводила до такої стратегії 
текстуалізації польового досвіду, за якої на перше місце ставився 
опис, чиста дескрипція, відповідь на питання «що», а не «як» або 
«чому». Завданням етнографа було представлення своїм читачам 
цілісного образу явища, його гештальта, спрямоване на створення 
ефектів бачення й впізнаваності, а не прагматичне знання того, як 
це «працює» [6, с. 212]. 

Можемо зробити висновок, що з кінця XVIII й до останньої 
чверті ХХ ст. репрезентація української традиційної культури 
поза її власними межами (у друкованій продукції для освічених 
верств, котрі самі були вже відірвані від народної традиції, у 
науково-популярних описах і музейних експозиціях, навіть 
у серйозних наукових дослідженнях) неминуче виявлялась 
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неповною і здійснювалась відповідно до конкретних цілей 
репрезентаторів. Ця «неповнота» мала причини і в розстановці 
пріоритетів серед джерел (нефункціональний та обрядовий 
фольклор окремих жанрів), і у тенденційному підході до їхніх 
евристичних можливостей (надання безперечної переваги опису 
над узагальненням та поясненням), і у специфічних завданнях, 
що їх виконувала дана репрезентація (політичні потреби імперії 
або національного руху, виховання й соціалізація членів не-
традиційного, індустріального суспільства). В цілому ж, за до-
помогою окресленого кола джерел українська традиційна куль-
тура набувала образу примордіальних практик українських се-
лян, які демонстрували б водночас розгалужені історичні зв`язки 
з культурами інших народів та книжними традиціями. У такий 
спосіб вона ставала одним із конституюючих атрибутів української 
модерної нації, будучи разом з тим джерелом символів і наративів 
для надлокальної і наддіалектної національної культури.    

Користуючись даними вказівника, ми також прослідкували 
динаміку уваги дослідників та збирачів «давнини» до різних 
аспектів української традиційної культури: від романтичної 
цікавості, часто прикрашеної ідилічними сюжетами і насильно 
притягнутими паралелями з інших, «високих» культур, до більш 
систематичних публікацій у другій половині ХІХ ст. Останні 
знаходились під сильним впливом  європейських методологій, 
популярних в той час (позитивізм, еволюціонізм, міфологічна 
школа). У цьому контексті й відбувалася концептуалізація 
української народної традиції, причому іноді її осмислення 
йшло протилежними по відношенню один до одного шляхами: 
від професійного «захоплення» Ф. Вовка до поміркованого 
скептицизму І. Франка.

На наш погляд, процес конструювання образу української 
традиційної культури у ХІХ ст. підтверджує тезу Ф. Анкерсміта: 
«від того, як ми вирішимо концептуалізувати реальність на 
рівні репрезентації, залежить те, що ми знайдемо на рівні 
репрезентованого» [1, с. 53].
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА УКРАИНСКОЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ ХІХ в.

В конце XVIII-XIX вв. имел место интенсивный этнографический 
дискурс, посвящённый украинской традиционной культуре. 
Результатом этого процесса стал стойкий образ этнической 
специфичности украинцев в их культуре. Авторы статьи 
анализируют, как этот образ конструировался в процессе работы 
профессиональных и непрофессиональных этнографов. Главным 
источником является фундаментальное библиографическое 
издание «Литература украинского фольклора», составленное 
Б. Гринченко в 1901 г.

Ключевые слова: традиционная культура; этнографический 
дискурс; историография украинской этнологии.

Dolgochub V., Petrova N.

THE CONSTRUCTION OF THE UKRAINIAN 
TRADITIONAL CULTURE IMAGE IN ETHNOGRAPHICAL 

DISCOURSE OF THE XIX ст.

In the late XVIIIth and during the XIXth centuries an active eth-
nographical discourse about Ukrainian traditional culture was pro-
ceeded. As a result of this process we have the strong image of the 
ethnic specificity of Ukrainians by their culture. The author analy-
ses, how this image grew up during the work of professional and non-
professional ethnographers. The main source is fundamental biblio-
graphical edition “The literature of Ukrainian folklore”, compared by 
B. Hrinchenko in 1901. The author uses the method of content analysis 
and makes such conclusions: representation of Ukrainian tradition-
al culture in the ethnographical discourse of XIX ct. was incomplete 
and created according to the researchers` tasks. The representation 
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was incomplete because of priority positioning among sources (some 
genres of non-functional and ritual folklore were the most “popular”) 
and because of tendentious approach to their heuristic opportunities 
(by giving the preference for description in opposite to generalization 
and explanation), and because of specific political purposes of the Im-
peria or national movement, first of all – education and socialization 
of members of the posttraditional, industrial society. Finally created 
image have begun to perceive as primordial practices of Ukrainian 
peasants and became the important component of Ukrainian modern 
nation identity.

The dynamics of researchers` attention is also considered: from 
a romantic interest, even decorated by idyllic motifs from “higher” 
cultures in the beginning of the XIXth ct., to the more systematically 
publications in the second part of the century. Such publications were 
under strong influence of European methodologies, popular at that 
time (positivism, evolutionism, mythological school etc.).

Key words: traditional culture; ethnographical discourse; histori-
ography of Ukrainian ethnology.
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МОДУСИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КРЕМЕНЕВОЇ ІНДУСТРІЇ 
ЕТАПУ В1

В роботі розглянуто мінливість локальних проявів обробки 
кременю Трипілля етапу В1 у світлі теоретичного концепту 
“модусів” кременевої індустрії. Виокремлено два таких “модуси” 
та запропоновано інтерпретувати їх у соціально-економічному 
аспекті – як відображення різних рівнів організації виготовлення 
знарядь праці – рівня самозабезпечення потреб окремого 
домогосподарства та надобщинного рівня спеціалізованого 
професійного розщеплення кременю. 

Ключові слова: Трипілля, кременева індустрія, соціальна 
організація, економіка енеоліту

Після 4600 років до н.е. в Південно-Східній Європі 
відбуваються значні соціальні зміни. Їх археологічні прояви 
варіюють від регіону до регіону – кінець життя на вінчанських 
телях [33], початок функціонування варненських некрополів [34; 
37; 38], формування культурного кола Караново VI-Гумельниця-
Коджадермен [50] тощо. 

Такі ж різноманітні результати цих соціальних процесів 
залежно від сфери діяльності стародавньої людини. Впливали 
вони і на кременеобробку. У похованнях могильника Варна 1 як 
престижні речі поміщені суперпластини - наддовгі кременеві ско-
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ли, продукт техніки посиленого відтиску [45]. У Карпато-дунай-
скому регіоні формується система виробництва і обміну кремене-
вими сокирами – сформованими сколюванням і шліфованими [42; 
43; 44]. На родовищах добруджського кременю Равно і Крива Река 
організовано масовий видобуток сировини та її первинна обробка 
[46]. Її плоди – пренуклеуси, нуклеуси, пластини і готові вироби, 
повсюдно надходять на поселення Караново VI – Гумельниці і 
сусідніх суспільств [21; 36, с. 35-40; 51]. На поселеннях знайдено 
і деяку кількість макропластин, які відщеплювалися посиленим 
відтиском, мабуть в обладнаних виробничих місцях, поки що не 
досліджених археологічно [20; 47; 48]. 

На тлі цих змін світ Кукутені-Трипілля не міг лишатися 
статичним. З етапу В1, який приблизно відповідає часу описаних 
для Балкан зсувів [49], трипільське суспільство вступає у смугу 
трансформацій. Проте, соціально-економічні аспекти нової 
організації кременеобробки стосовно Трипілля лишаються 
недостатньо дослідженими. Завданням цієї роботи є спроба 
розглянути їх у світлі поняття “модусу кременевої індустрії”. 

Визначення та історія вивчення. Модуси кременевої індустрії – 
це просторово дискретні та відмінні технологічно і/чи типологічно 
форми прояву єдиної кременевої індустрії. 

Ідея мінливості кременевої індустрії в залежності від низки 
факторів особливо опукло виявилася під час відомої дискусії 
про варіабельність мустьєрських комплексів Південно-Західної 
Франції. Ф. Борд на початку 50-х рр. минулого століття показав, 
що частки різних кременевих виробів в окремих ансамблях 
мустьє відмінні. Французький дослідник вважав, що знайдені 
відмінності відображають різні соціально-культурні групи. У 
кожної з таких груп були свої традиційні переваги в стилістичному 
оформленні знарядь [32]. 1966 року Л. Бінфорд висловив сумнів в 
цій інтерпретації. Він зауважив, що процентні відмінності можуть 
бути і результатом різної діяльності, яку вимушені були вести 
мустьєрці в залежності від пори року і в різних природних умовах 
[31]. Дихотомія функція-стиль, здавалася вичерпною. Проте 
був запропонований новий підхід до пояснення варіабельності 
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ансамблів мустьє. А. Йелінек та Н. Ролланд (1976-1977 рр) 
припустили, що первинним чинником, який зумовив відмічені 
відмінності, була інтенсивність розщеплення і утилізації 
сировини [39]. Їх підхід був вже цілком динамічним. Остаточне 
оформлення метод аналізу технологічного процесу отримав в 
роботах Г. Діббла (1984). Підсумком цих робіт стало уявлення 
про кременеві ансамблі, як багато в чому складених з груп 
виробів, викинутих на різних стадіях потенційно можливого далі 
розщеплення [40]. 

Відповідно, єдина кременева індустрія може мати кілька 
конкретних техніко-типологічних проявів, які запропоновано 
іменувати модусами. Поняття «модусу» широко використовується 
для періодів, які передували енеолітові. Часто йдеться про 
“екстенсивний модус кременеобробки” для майстерень або стоянок 
близьких до родовищ кременевої сировини [10]. Я. Козловський 
зі співавторами виділили кілька модусів у неолітичних індустріях 
Угорської низовини [35]. 

Кременева індустрія Трипілля В1 в Україні. Надалі спробуємо 
описати відмінності схожого типу («модального») у кременевій 
індустрії Трипілля. Починаючи з етапу В1 Трипілля, в долині 
Дністра достовірно зафіксовані виробничі центри з видобутку і 
первинної обробки сировини, що виготовляли “напівфабрикати” 
для експорту в багато частин ареалу трипільської культури [28].

Часто подібні комплекси, пов’язані з обробкою кременю, на-
зивають надмірно загальним терміном “майстерні”. Останній ви-
користовується скоріше в своєму сучасному побутовому значен-
ні, хоча іноді позначає просто скупчення відходів розщеплення 
кременю, не завжди в первинному заляганні. Поняття майстерні 
в археології кам’яного віку відноситься до пам’ятки екстенсивно-
го модусу кременевої індустрії, зазвичай розташованої недалеко 
від родовища сировини і призначеної в основному для її обробки 
[10]. Подібні стоянки-майстерні відомі і в трипільський час. На-
приклад, саме їх в долині Середнього Дністра Ю. Кричевський 
відносив до раннього неоліту традиції Кампіньі, а С. М. Бібіков 
інтерпретував як місця підготовки заготовок знарядь праці, спра-
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ведливо відзначаючи, що вони можуть відрізнятися за своїми 
функціями і цільовим продуктом [2, с. 4-5]. 

Окремі комплекси на поселеннях, насичені розщепленим 
кременем, також називають майстернями. Часто до них 
відносять заглиблення з численними відходами сколювання в 
заповненні. Оскільки, мабуть, більшість трипільських заглиблень 
не є житловими, тобто землянками [3], то і їх атрибуція до 
майстерень має бути переглянута. Відходи обробки кременю 
могли потрапити до них разом з іншими предметами матеріальної 
культури як сміття, в процесі побутових або ритуальних акцій 
з прибирання території. По суті, вони є “зонами евакуації”. 
Безумовно, такі заглиблення, навіть не будучи житловими, могли 
використовуватися безпосередньо для розщеплення, проте цьому 
мають бути серйозні стратиграфічні і планіграфічні докази, 
реконструкції місць розщеплення, що і має місце в окремих 
випадках. 

Деякі житла на трипільських поселеннях значно багатші 
знахідками продуктів і відходів розщеплення, чим інші. Решта 
всього звичайного для трипільського будинку побутового 
інвентаря в них також присутня. Т. О. Попова показала, що мова 
йде не про спеціалізований виробничий простір (майстерні), а 
швидше про житло майстра, яке разом з повним набором житлово-
побутових функцій виконує і окремі виробничі. 

Чудово опублікований, багатошаровий пам’ятник Поліванов Яр 
приніс і одне з найдавніших “жител майстра”, поки що описаних 
для Трипілля [11, с. 13; 12, с. 106-110; 17, с. 147-150; 18, с. 15-21]. 

У першому будівельному горизонті нижнього шару поселення 
наземне житло 1 виділялося насиченістю знахідками і розмірами 
(20х10-12 м). Споруда складалася з двох камер з трьома печами. 
Тут виявлено 14 оббитих (тестованих) жовен кременя, 58 
нуклеусів на різних стадіях спрацьованості, кулясті відбійники з 
кременевих конкрецій, кременеві уламки (606 екз.), відщепи (2127 
екз.), пластини (470 екз.). Частина нуклеусів ре-утилізовані як 
відбійники. Нуклеуси – призматичного і конічного типу, як правило, 
з однією горизонтальною площадкою, оформленою декількома 
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сколами (або з такою, що переоформлялася кілька разів) і майже 
циркумферичним правильним пластинчастим огрануванням. На 
окремих нуклеусах є підперехресні робочі поверхні. 

Трасологічно виділені знаряддя землеробства (вкладні серпів), 
полювання (наконечники стріл і дротиків), обробки шкур і 
оброблення туш (скребки, ножі), обробки дерева і інших промислів 
(струги, різці, свердла, розгортки, проколки, пилки), і навіть 
ножі для кераміки. Типологічно переважають кінцеві скребки на 
пластинах з опуклим лезом, а також численні пластини з ретушшю 
і вкладні серпів. Серійно представлені свердла (на пластинах), 
проколки і наконечники стріл. Деякі масивні пластини із забитим 
кінцем визначені як ретушери. Більшість знарядь виготовлена на 
пластинах. 

Розщеплені кремені зустрічалися у всіх частинах житла, проте 
особливо часто - біля його західної стіни. Тут реконструюється 
робочий майданчик з обробки кременю площею 12 кв. м, поряд 
з піччю, оснащений глиняною вимосткою підтрикутної форми, 
розміром близько 1 кв.м. 

Подібні „майстерні” виявлені розвідкою Середньодністровської 
експедиції на поверхні обробленого поля на поселенні Михалків-
Гришинський Яр [4, с. 6]. Тут на 4 з 10 розораних площадок 
(решток наземних жител) відмічений численний кременевий 
інвентар: нуклеуси, відбійники, пластини, відщепи і вироби з 
вторинною обробкою. 

У Незвісько ряд “майстерень” виділено Е. К. Черниш  
[28, с. 63]. На етапі В1 (нижні горизонти верхнього культурного 
шару поселення) вони пов’язані з заглибленнями, тоді як на 
наземних житлах-площадках знахідки розщепленого кременя 
були не такими частими [27, с. 26-32]. Е. К. Черниш вважає, що 
для розщеплення служили глиняні підвищення підпрямокутної 
форми на кам’яному фундаменті завдовжки в 1,5 м, відкриті 
в кожному з комплексів з рясними знахідками кременевих 
артефактів [28, с. 63]. За відсутності планіграфічного аналізу, 
важко підтвердити або спростувати факт розщеплення кременя 
на місці. У міжжитловому просторі на поселенні досліджена і 
колективна “майстерня” просто неба - ділянка, покрита уламками, 



71

конкреціями кременя, крупними відщепами, зокрема багатьма 
відщепами декортифікації [28, с. 63-64]. 

Кременева колекція етапу В1 з Незвісько включає відбійники, 
ретушери і нуклеуси, відщепи, уламки, пластини. Як сировина 
використовувався димчастий прозорий і напівпрозорий кремінь 
доброї якості. Серед виробів з вторинною обробкою переважають 
ножевидні пластини і кінцеві скребки на пластинах. Скребки на 
відщепах нечисленні. Зустрічаються вкладні серпів, проколки, а 
також двогранні і прості різці, іноді на ретушованих заготовках. 
Невід›ємною частиною індустрії [27, с. 32, рис. 20] стають соки-
ри і тесла, виготовлені оббивкою з “крем’янистого сланцю” (ма-
буть, крем’яниста сировина близька до описаних В. Ф. Петрунем 
гринчуківського і малиновецького типів [16, с. 205-206]. 

Поселення Ожеве-острів досліджувалося під керівництвом 
Д. В. Черновола з 2009 року. Опис комплексу наведемо за 
І. Радомським [19]. Відщепи значно перевершують пластини за 
кількістю. Серед них – трохи менше сьомої частині складають 
первинні відщепи. 

Окрім невеликої кількості пластинок, приблизно в рівних 
долях (39-40% від всіх пластинчастих сколів) присутні пластини 
шириною 12-20 мм і сколи шириною більше 20 мм. Довжина 
цілих пластин складає 14 см. Ударні площадки сколів –  гладкі і 
фасетовані. 

Серед нуклеусів повністю переважають безсистемні 
(багатоплощадкові) для відщепів (85%), невеликими серіями 
представлені призматичні, пірамідальні і конічні форми. 

І. Радомський вважає, що частина сколів знята посиленим 
відтиском. Хоча присутність посиленого відтиску в колекції не 
можна виключати, все ж таки, навряд чи він був переважаючою 
технікою на поселенні. Пластини “шириною в 3 см і більше, 
завдовжки в 13-14 см” [19, с. 226] можна отримати і іншою 
технікою – посередником, та й прямим ударом.

Найпоширенішою категорією виробів з вторинною обробкою є 
відщепи з ретушшю. Скребки на відщепах і пластинах представлені 
приблизно в рівних частках. Багато і ретушованих пластин. У 
невеликих серіях присутні струги, вкладні серпів, проколки, 
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оформлені напівкрутою ретушшю на відщепах і пластинах, 
перфоратори-розгортки на пластинах. Одиничні пилка і різець 
(двогранний на відщепі). Значну групу інвентаря складають 
вістря, виготовлені на відщепах за допомогою двосторонньої 
обробки пласкою, рідше струменистою ретушшю повністю або 
частково вкриваючої поверхні предмету. Представлені тесло- і 
долото-подібні вироби з кременя з частковим пришліфовуванням. 

В цілому, характер індустрії пам’ятника мабуть визначається 
екстенсивним модусом розщеплення – наявністю неподалеку 
сировини якості нижчої, ніж середня. Цим можна пояснити 
значну кількість відщепів і нуклеусів з відщеповою огранкою, 
дещо вищий відсоток виробів з вторинною обробкою на відщепах 
ніж на інших синхронних поселеннях. Цікавою є виразна серія 
наконечників метального озброєння. 

Розглянуті комплекси етапу В1 з Наддністер’я мають низку 
схожих рис:

1. Індустрії орієнтовані на виробництво пластин середньої ши-
рини і широких (12-30 мм), сокир і інших подібних виробів (тесел 
тощо) і біфасіальних наконечників метального озброєння. 

2. Для цієї мети, мабуть, застосовується достатньо різноманіт-
ний набір технік сколу, що включає прямий удар, удар через по-
середник, відтиск, безумовно – в ручній версії, можливо і в поси-
леному варіанті (відтиск через важіль). 

3. У числі формальних типів знарядь переважають скребки, 
найчастіше кінцеві на пластинах (виключення - Ожеве-острів). 

4. Кількісно ненабагато відрізняється від скребків група ноже-
видних пластин з ретушшю.

5. Виразними серіями представлені “довгі” симетричні перфо-
ратори, оформлені напівкрутою ретушшю на пластинах. 

6. Постійним компонентом комплексів стають рубальні зна-
ряддя з кременя. 

7. Наконечники метального озброєння представле-
ні біфасіальними виробами різних типів і розмірів, а не 
геометричними мікролітами. 

Ці риси є “ідеальним типом” трипільської обробки кременю 
цього і подальших етапів, аж до пізнішого. Дозволимо собі 
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позначити його як «модус 2» трипільської кременевої індустрії 
етапу В1. Проте в окремих регіонах і в різноманітних умовах цей 
“ідеальний тип” реалізовувався по-різному в ході географічного 
розповсюдження і часового розгортання Трипілля.

Зокрема, на Південному Бузі відомий ряд поселень етапу В1. 
О. В. Цвек включає їх в два варіанти східнотрипільської культури: 
середньобузький і південнобузький [25]. 

Поселення Сабатинівка 1 розташоване безпосередньо на 
Південному Бузі і відноситься до південнобузького варіанту 
східнотрипільської культури [6; 7; 8; 25] або ж до окремої 
сабатинівської групи пам’яток [5]. Розщеплена сировина 
представлена “місцевою” сировиною гіршої якості і “імпортним” 
димчастим прозорим кременем. З останнього виготовлені 
майже виключно вироби з вторинною обробкою. Лише один 
нуклеус зроблений з нього – невелике ядрище з правильним 
мікропластинчастим огрануванням. 

Нуклеуси – безсистемного сколювання для відщепів і 
призматичного типу. Пластин в два рази менше ніж відщепів. 
Переважають середньоширокі пластини з регулярним 
огрануванням. Скребки – найпомітніша група знарядь праці. 
Вони, в основному – на відщепах, бічного і кінцево-бічно-
го типів. Серією представлені і кінцеві скребки на пластинах. 
Декілька таких виробів зроблені з “імпортної” сировини, з ре-
тушшю по обох сторонах і підтесанням вентральної частини 
скола поблизу ударного горбка. Численні ретушовані пластини 
і відщепи, різці, проколки на відщепах. У колекції відмічені і 
симетричні перфоратори на пластинах, часто з “імпортної” 
сировини. Характерні біфасіально оброблені пласкою ретушшю 
наконечники метального озброєння [41]. 

Таким чином, індустрія складається з артефактів двох 
сировинних груп, до яких застосовувалися різна техніка і методи 
обробки. “Імпортна” сировина представлена “дністровським” 
набором типів виробів. Вони виготовлялися, швидше за все, в 
техніці, зафіксованій на матеріалах Наддністер’я. Група предметів 
з “місцевої” сировини (чисельно переважаюча) надає індустрії 
архаїчного вигляду, нагадуючи ранньотрипільські комплекси 
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регіону. Мабуть, кременевий інвентар поселення складався з 
двох складових – отриманої через систему обміну і виробленої на 
місці, в рамках окремих домогосподарств. Останній компонент 
дозволимо собі іменувати «модусом 1» трипільської кременевої 
індустрії етапу В1. 

О. С. Пересунчак в 1998-2015 рр. дослідив ряд поселень 
етапу В1 в долині Південного Бугу і його приток [13; 14; 15]. 
Частина з них багата знахідками з розщепленого кременю [9]. 
Дуже яскрава та численна колекція походить з багаторічних 
розкопок багатошарового поселення Березівка (Березівська 
ГЕС) [23; 24; 26]. В цілому, їх індустрія вписується в картину 
„дуалізму”, поєднання різних модусів, описаного на матеріалах 
Сабатинівки 1.

Про кременеві знахідки на пам’ятках етапу В1 в глибині 
Буго-Дніпровського межиріччя є лише достатньо лапідарна 
інформація, яка дозволяє стверджувати присутність деяких 
характерних типів: наконечників стріл з прямою основою, 
кінцевих скребків на пластинах і так далі, але не більше  
[1, с. 31-32, 38; 22, с. 167, 171].

Висновки. Отже, починаючи з етапу В1 кременева індустрія 
Трипілля  набуває іншого, значно відмінного від ранньотрипільського, 
вигляду. Насамперед, значно скорочується мікролітичний компонент 
індустрії. Стандартна універсальна заготовка – крупна пластина, 
середньоширока (12-18 мм) і широка (18-25 мм), іноді макропластина 
– знаходить інтенсивне застосування як основа для ряду різновидів 
знарядь праці [19; 29; 30] 

До того ж, розповсюджуються знаряддя рубальної дії з 
розщепленого кременя і наконечники метального озброєння, 
виготовлені пласкою біфасіальною ретушшю [30, с. 13]. 

Трипільська кременева індустрія етапу В1 предстає перед 
нами в двох проявах. За аналогією з терміном, застосованим 
Я. Козловським і М Качановською для опису схожих відмінностей 
в кременевих комплексах культури Кереш, можна назвати їх 
модусами [35].

Характер відмінностей між індустріями скоріше структурний 
і кількісний, ніж якісний. В основному (за винятком набору 
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метального озброєння), одні і ті ж типи виробів, виготовлених в 
одному і тому ж наборі технік, зустрічаються в різних процентних 
співвідношеннях. Тому, як гіпотезу можна припустити і соціально-
економічне пояснення відмінностей. Модус 2 пов’язаний з 
виготовленням пластин як основних заготовок для знарядь праці і 
їх імпортом на резидентні поселення з місць видобутку сировини. 
Він – результат того, що деяка частина обробки кременю вийшла 
за межі домогосподарства і здійснювалася спеціалізовано. 
Спеціалізація торкнулася як вибору і доставки сировини, так 
і виробництва цільових продуктів розщеплення. При цьому 
обробка сировини в рамках домогосподарств продовжувала 
функціонувати додатково до спеціалізованої. Можливо, мова йде 
про “общинних майстрів” [30, с. 9]. Модус 1, ймовірно, навпаки 
відбиває переважно утилізацію місцевої сировини, скоріш за 
все, в межах окремих домогосподарств, без руху сировини, 
«напівфабрикатів», заготовок та готових знарядь праці між 
різними поселеннями. 

Максимально повно модус 2 реалізується лише на наступних 
етапах розвитку Трипілля і в деяких особливо багатих кременем 
регіонах ареалу культури. У Південному Побужжі впродовж етапу 
В1 можна говорити про „дуалізм” комплексів, що поєднують 
артефакти двох сировинних груп, до яких застосовувалися різна 
техніка і методи обробки (Kiosak 2009). “Імпортна” якісна сиро-
вина представлена набором типів виробів на крупних пластинах, 
в меншій мірі – відходами їх пере-оформлення і підправлення. 
Група предметів з “місцевої” сировини середньої якості часто 
чисельно переважає, включаючи майже повний (без початкових 
фаз тестування окремостей сировини і їх первинної оббивки) 
цикл обробки кременю. Інструменти цієї групи виготовлялася в 
традиціях, що зберіглися від ранньотрипільських часів.
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Киосак Д. В.

МОДУСЫ ТРИПОЛЬСКОЙ КРЕМНЕВОЙ ИНДУСТРИИ 
ЭТАПА В1

В работе рассмотрена изменчивость локальных проявлений 
обработки кремня Триполья этапа В1 в свете теоретического 
концепта «модусов» кремневой индустрии. Выделены два таких 
«модуса» и предложено интерпретировать их в социально-
экономическом аспекте – как отображение разных уровней 
организации изготовления орудий труда: уровня удовлетвореия 
потребностей отдельного домохозяйства и надобщинного уровня 
специализированного профессионального расщепления кремня. 

Ключевые слова: Триполье, кремневая индустрия, социальная 
организация, экономика энеолита. 

Kiosak D.

MODES OF TRYPILLIAN CHIPPED STONE INDUSTRY ON 
THE B1 STAGE

The paper treats the variability of local manifestations of Trypillian 
B1 flint-working by the application of theoretical concepts of “modes” 
of lithic industry. Author defines two “modes” and suggests interpret-
ing them in social and economic aspects as a reflection of different or-
ganisational levels in tools’ production: a single household domestic 
production and super-communal specialized professional flint-work-
ing. The first mode is characterised by mostly local raw material utili-
zation. Major part of tools is done on flakes. Blades never outnumber 
flakes. The former are short and subprismatic. The mode I is an Early 
Trypillian legacy on the Trypillia B1 stage. It was preserved in par-
ticular cases of raw material abundance in the Dniester valley and it 
was dominant in the Southern Bug valley. The second mode is related 
to specialised detachment of long and regular blades from nodules 
of high-quality raw material. The notable part of tools was done on 
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blades and their fragments. The knapping and retouching techniques 
are oriented towards production of standardized blanks suitable for 
a long row of transformation in a number of formal tool’s types. The 
mode II was completely realised in the sites of the Dniester valley. 

The sites of Trypillia B1 period can be treated as composed of prod-
ucts of the modes in different proportions. Thus, Trypillians knapped 
a lot on their own, for the household needs, while depending on the 
supply of high-quality blanks produced by specialized knappers. 

Key-words: Trypillia, lithic industry, social organisation, econom-
ics of Aeneolithic. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ 
СКЛЯНОГО ПОСУДУ VI – I СТ. ДО Н.Е. З ПІВНІЧНОГО 

ПРИЧОРНОМОРʼЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 

В роботі розглянуто історію дослідження скляного посуду, 
виготовленого в техніці сердечника. Авторкою проаналізовані 
зарубіжні та вітчизняні роботи, висвітлено основні досягнення 
та проблеми дослідження вказаної категорії виробів, встановлено 
наукові течії та етапи історії вивчення скляного посуду  
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VI-I ст. до н.э. В результаті критичного огляду проблем накреслені 
основні напрямки майбутніх досліджень. 

Ключові слова: скло, Давній Єгипет, Близький Схід, 
Месопотамія, Північне Причорномор’я, Усатове, античність, 
техніка сердечника, ремесло.

У сучасному світі скло є важливим матеріалом у житті кожної 
людини. Його технологічні особливості  протягом тисячоліть 
давали можливість людству створювати різноманітні побутові 
речі і предмети прикладного мистецтва. Сьогодні ми не надаємо 
особливого значення скляному посуду, але в далекому минулому 
володіння такими виробами було ознакою багатства і високого 
соціального статусу людини в суспільстві. «Доказ багатства, 
справжню славу розкоші стали бачити у володінні тим, що може 
згинути умить і без сліду» (Plin. N.H.,. XXXIII, 5)

Археологічні дослідження, що проводилися на античних 
пам’ятках Північного Причорномор’я ще з XIX ст., дозволили 
зібрати значну кількість виробів зі скла, серед яких окреме місце 
займає посуд. На жаль, цей значний пласт матеріального світу 
речей залишається невивченим, хоча він є цінним джерелом 
у реконструкціях торгівлі, соціальних процесів та духовної 
культури населення регіону. Дослідженням вказаної категорії 
матеріалу займалися відомі вітчизняні вчені, тим не менш, на 
сьогоднішній день накопичені знання залишаються розрізненими 
за методичними підходами або окремими добірками посуду. 
Актуальність даної праці обумовлена відсутністю до теперішнього 
часу узагальнюючої роботи, в якій були б проаналізовані усі 
джерела за даною темою, висвітлені досягнення вчених, основні 
проблеми дослідження та майбутні перспективи їх вирішення. 
Завдання даної роботи полягає в аналізі спеціалізованої 
вітчизняної та зарубіжної бібліографії, яка стосується історії 
вивчення скляного посуду для парфумів і пахощів VI – I ст. до н.е. 

У цей період скляний посуд виготовлявся двома основними 
методами: литтям виробляли відкриті форми, а закриті бальзамарії 
формувалися на основі сердечника (англ. «core-sаnd», «core-
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formed», нем. «sanderken-technik»). Остання техніка збереглася 
ще з середини II тис. до н.е. та тісно пов’язана з генезисом 
склоробного ремесла. Тому для вивчення цієї категорії знахідок 
необхідно проаналізувати гіпотези походження скла та склярства.

Виникнення скла за своїм значенням у розвитку історії 
людства дослідниками порівнюється з появою керамічного і 
металургійного виробництв [26, с. 14, 58]. Довгий час винахід скла 
вчені пов’язували з фінікійцями і легендою викладеною Плінієм 
Старшим. Згідно переказу фінікійські торговці зупинилися 
на березі річки Белус і для обкладення вогнища використали 
шматки соди, якою торгували. Під дією вогню сода розплавилась 
і змішалася з піском, в результаті чого потекла прозора рідина, яка 
дала початок склу [Plin. N.H., XXXVI, 66]. 

Після розкопок В. М. Фліндерса Пітрі на телі Ель-Амарни, 
де було знайдено численні знахідки скла і залишки склоробної 
майстерні часу XVIII династії (1580-1341 рр. до н.е.) [24, с. 144], 
дослідники зрозуміли, що скло було винайдено набагато раніше, 
ніж вважалося раніше. В кінці XIX – у першій половині XX ст. 
більшість вчених були впевнені, що колискою склярства був 
Давній Єгипет [43, s. 36; 34, р. 339-340; 56, s. 7; 60, p. 15-16]. Най-
давнішим вважав єгипетське скло і Роберт Шмідт, який ствер-
джував, що виготовлення з пасти різних прикрас почалось вже в 
IV  тис. до н.е. [56, s.7].

Скляні вироби, знайдені в долині Нілу були вивчені Х.  Беком. 
Автор вказував на рідкісні знахідки скляного намиста в 
похованнях, починаючи з VI династії (2423 – 2263 гг. до н.е.).  
[30, р. 10-15]. А. Лукас висловив гіпотезу, за якою склярство вини-
кло у часи V династії (2563-2433 рр. до н.е.) [15, с. 695]. Пізніше 
Д. Бараг правильно зауважила, що найбільш ранні зразки намиста 
виявилися „фаянсовими”. Тому деякі дослідники повернулися 
до думки А. Кізи, який ще на початку XIX ст. стверджував, що 
найбільш давнє скляне намисто у Єгипті відноситься до XII 
династії (2000-1785 рр. до н.е.) [29; 46]: „ …теза А. Кізи залиша-
ється справедливою і донині” [26, с. 91].
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Як не дивно автор сенсаційних розкопок в Єгипті – 
В. М. Фліндерс Пітрі вважав, що витоки склярства слід шукати в 
Передній Азії, Північній Месопотамії чи у Південному Закавказзі. 
Початок виробництва скла в Єгипті на початку XVIII династії на 
його думку, скоріш за все, пов’язаний з привезенням майстрів з 
Азії [52, p. 229-234]. 

Гіпотеза про регіон походження скла, висловлена ще на 
початку XX ст. Ф. Пітрі, не втратила актуальності і до сьогодні. 
Її дотримується цілий ряд зарубіжних й вітчизняних дослідників 
[1, c. 13; 2; 14, с. 36; 31, р. 160-166; 5, с. 73; 37]. Вироби зі скла 
III-II тис. до н.е. були знайдені як в Єгипті, так і в Месопотамії, 
тому остаточно вирішити проблему походження скла поки що 
неможливо. Е. Бергер припускав, що найбільш давні скляні 
вироби могли виготовлятися в Північній Месопотамії або на 
Кавказі [31, р. 160-166].

Відомий вчений М. М. Качалов висловив гіпотезу, що склярство 
виникло біля середини III тис. до н.е. десь на Близькому Сході 
(північних районах Месопотамії або навіть на Кавказі чи Анатолії), 
а в долині Ніла – на 500 років пізніше [9]. Сʼюзен Френк на основі 
вивчення барвників скла вважала, що Месопотамія є самим 
раннім джерелом кобальту (барвнику синього кольору), тому 
найдавніший етап виготовлення скляної маси можна пов’язувати 
з цим регіоном [37, р. 35].

У науковій літературі існує поліцентрична теорія виникнення 
цього штучного матеріалу, згідно якої «… Спосіб виготовлення 
скла був відкритий неодноразово в різних місцях, там, де були 
сприятливі для цього умови і продуктивні сили дійшли належного 
розвитку…» [1, c. 11; 2, с. 61-65].

На думку В. О. Галібіна батьківщиною склоробного ремесла є 
Месопотамія. Автор не погоджується з думкою про можливість 
виникнення склярства в Єгипті та Месопотамії незалежно 
одне від одного [5, с. 10]. В центральній Європі також відомі 
знахідки найдавнішого скла. У західній Чехії, поблизу міста 
Брно на поселенні середини – другої половини II тис. до н.э. 
були знайдені 4 шматочки прозоро-зеленого скла. На думку 
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Є. Ольшака ці шматочки є подрібленою фритою для повторної 
обробки, які засвідчують існування місцевого виробництва 
[50]. А. С. Островерхов вважав, що знахідки скоріше за все 
відображають імпорт вже готових напівфабрикатів і існування 
майстерні з неповним виробничим циклом.

На сучасному етапі вивчення, завдяки роботі вітчизняних 
дослідників стало відомо, що найдавніше скло, у вигляді намиста, 
походить із пам’яток пізнього Трипілля (друга половина IV 
– III тис. до н.э.). Більшість вчених вважає, що з цього періоду 
на півдні Східної Європи починається епоха ранньої бронзи. 
Поки що тільки на трьох пам’ятках відомі вироби зі скла. Дві 
підвіски грушоподібної форми білого та рожевого кольору були 
знайдені в Другому усатівському курганному могильнику під 
Одесою [20; 17, с. 71,73, рис. 3]. Декілька намистин з огранкою 
походять з Софієвського грунтового могильнику з кремацією під 
Києвом [8, с. 117]. Близько 73 намистин із «білої пасти» у складі 
скарбу прикрас було знайдено в 1964 році біля с. Кетрошики у 
Єдинецькому районі Молдови [18, с. 338-401; 20, с. 100]. Виходячи 
з того, що пізньотрипільське скло є більш давнім, ніж відоме 
месопотамське або давньоєгипетське, А. С. Островерхов висунув 
гіпотезу, що «у IV-III тис. до н.е. існувала до цього часу невідома 
історикам скла якась „протошкола” склярства, у межах якої, 
враховуючи температурний потенціал епохи, що не перевищував 
1050-1100 градусів 0С йшов цілеспрямований пошук отримання 
склоподібних мас» [18; 19, с. 420].

Виникнення та розвиток техніки виготовлення скляного 
посуду на основі сердечника. У Месопотамії найдавніші 
фрагменти скляного посуду в техніці сердечника знайдені в VI 
шарі Аллалака, який датується кінцем XVI – початком XV ст. до н.е. 
Приблизно в цей же час близькосхідні ремісники винаходять лиття 
скляних виробів у форму. Месопотамський посуд та глазуроване 
намисто вивозилися до центрів Палестини, Сирії, Єгипту, Кіпру 
та Мікен [29, р. 187-189]. Д. Бараг до числа імпортованих із 
Передньої Азії виробів відносить і найдавніший єгипетський 
посуд. Автор вважає, що власне виробництво подібних виробів у 
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долині Нілу склалося пізніше, ніж у Дворіччі, воно розвивалося 
повільно й під значним впливом месопотамського склярства  
[28, с. 131-133]. 

На думку С. Франк виготовлення скляного посуду у Давньому 
Єгипті почалося після завоювань Тутмоса III (1504-1450 рр. до 
н.е.) й вивозу із Дворіччя склярів та деяких інших ремісників [37]. 
Таку гіпотезу підтримує і В. О. Галібін [5, с. 73]. Таким чином, 
найдавніший скляний посуд, знайдений у Єгипті, датується се-
рединою XV ст. до н.е. [47, p. 193].

Про єгипетське склярство другої половини II тис. до н.е. 
свідчать знахідка майстерні на телі Ель-Амарні та зображення на 
фресках [24; 26, с. 94, рис. 20].

Продукція єгипетських ремісників дуже різноманітна за формами 
та оздобленнями. Найвідомішою посудиною вважається келих 
Тутмоса III (1503-1491), виготовлений із бірюзового непрозорого 
скла і прикрашений нитками блакитного та білого скла. У декор 
вмонтовано картуш з іменем фараона [49, s. 491, taf. 1,2]. 

Різноманітні флакони зі скла були виявлені і поза межами 
Месопотамії і Єгипту, на пам’ятках cирійсько-палестинського 
регіону, Кіпру, Кріту, Родосу, Греції [41, p. 31]. За окремими сти-
лістичними особливостями оформлення посуду деякі дослідники 
спробували розділити вироби за можливими центрами виготов-
лення на: єгипетські, єгипетські або сирійсько-кіпрські, кіпрські, 
і посуд невідомих центрів [54; 41, p. 32].

Скляні вироби II тис. до н.е. були відомі і в Егеїді. Унікальною 
є посудина із блакитного скла, яку було знайдено в могилі поблизу 
Каковатоса, у західній частині Пелопонеса. Т.Є. Хевернік вважає, 
що на теренах Греції існувало власне склярство, що мало свої 
витоки розвитку, й збереглося аж до античного часу включно  
[40, s. 79, 82-83]. 

З середини X ст. до н.е. в Єгипті зникає школа виготовлення 
скляного посуду, і лише близько VII ст. до н.е. поновлюється. 
Мабуть існували майстерні в інших регіонах, наприклад, Передній 
Азії, які продовжили виробництво посуду в техніці сердечника. 
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Остаточне оформлення та найбільший розвиток спосіб 
виготовлення скляного посуду в техніці сердечника отримав в 
античний час. Тисячі екземплярів було знайдено на пам’ятках 
Середземномор’я та Причорномор’я.

Отже, багатолітні дослідження вчених дозволили уявити 
виникнення та початковий розвиток техніки виготовлення 
скляного посуду для парфумів, але залишається ще низка 
відкритих питань про центри виготовлення такої продукції, її 
хронології та типології в античний час.

Вивчення скляного посуду, виробленого в техніці сердечника, 
розділилося на дві основні течії. Перша спрямована на 
дослідження технології виготовлення посуду та аналіз хімічного 
складу скла, використовуючи при цьому природничо-наукові 
методи. Праці вчених другої течії, орієнтовані на створення 
типології посуду і визначення центрів виготовлення, базуються 
на історико-археологічних методах. З другої половини XX ст. 
починає формуватися напрям у вивченні скла, який синтезує 
у собі природничі і історико-археологічні методи. Розглянемо 
детальніше етапи вивчення скляного посуду, виготовленого в 
техніці сердечника VI – I ст. до н.е. 

Аналіз технології виготовлення та хімічного складу скла. 
Історія відкриття цієї техніки починається з кінця XIX ст. При 
вивченні давньоєгипетських посудин часу XVIII династії 
англійський дослідник  В. М. Фліндерс Пітрі помітив, що всі 
вони з внутрішньої сторони мають нерівну шорстку поверхню. 
На багатьох екземплярах на склі залишається пісок. Це привело 
його до думки, що у виготовленні подібних судин брав участь 
сердечник, зроблений з піску. Подібна картина спостерігається 
і на внутрішній поверхні флаконів античного часу. Так, завдяки 
В. М. Фліндерсу Пітрі виникла гіпотеза про «техніку піщано-
керамічного сердечника». Дослідник вважав, що такий посуд 
виготовлявся шляхом занурення сердечника в розплавлене скло, 
що знаходилося в тиглі. Пізніше вчений припустив використання 
способу навивання смужок пом’якшеного скла навкруги 
сердечника [51, p. 124].
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Згодом такі дослідники як В. Хані, Д. Гроуз, Ф. Шулер, 
М. О. Безбородов, Д. Лабіно, Ю. Л. Щапова запропонували свої 
варіанти техніки виготовлення скляних посудин закритої форми. 
Усі гіпотези було докладно викладено та проаналізовано в роботі 
А. С. Островерхова та О. М. Дзиговського [6, с. 85 -92].

Вивчення петрографії скла посудин та хімічного складу 
сердечника тільки підтвердили гіпотезу накручування гарячих 
скляних ниток на сердечник, який складався з кварцевого 
піску, зв’язаного за допомогою вапна, гіпсу, а також органічних 
матеріалів [32; 44, s. 464, abb. 5-6].

Таким чином, завдяки роботам зарубіжних дослідників у 
галузі експериментальної та аналітичної археології, вдалося 
реконструювати технологію виготовлення посуду на основі 
піщаного сердечника. Деякі запропоновані гіпотези не 
виключають одна одну, тому вивчення технології продовжується, 
іноді з залученням комп’ютерного моделювання [35]. Можливо, 
в майбутньому окремі ознаки виготовлення посуду допоможуть 
характеризувати особливості виробництва різних центрів або 
майстерень.

Іншим напрямком накопичення джерелознавчої бази з питань 
генези посуду техніки сердечника є збір даних про хімічний 
склад скла.

Окрім майстерень другої половини II тис. до н.е. в телі Ель-
Амарні і елліністичної на Родосі [62], археологами більше 
не зафіксовано залишків майстерень, які б спеціалізувалися 
на виготовленні посуду. В такій ситуації, в пошуках центрів 
виробництва особливого значення набувають дані про хімічний 
склад скла, який допомагає зрозуміти походження сировинних 
матеріалів, таким чином окреслюючи регіон, де було зварене 
скло. На теперішній час вказаному напрямку дослідження 
присвячені численні роботи вчених, окремі видання, навіть 
товариства. З-поміж зарубіжних публікацій, з матеріалами про 
визначення хімічного складу давнього скла, зокрема посуду в 
техніці сердечника VI – I ст. до н.э. слід назвати роботи таких 
вчених як: Р. Брілл [33], Ф. Ререн [53], Дж. Хендерсон [42], 
А.  Шортланд [57]. 
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Вивченням хімічного складу посуду в техніці сердечника  
VI-I  ст. до н.е. займалися і дослідники з Росії та України, такі як: 
М. О. Безбородов  Ю. Л. Щапова, Д. В. Наумов, А. С. Островерхов, 
В. О. Галібін. Нам відомий напівкількісний аналіз скла амфориска 
з Курджипського кургану [16]. В додатку до монографії 
О. М. Дзиговського та А. С. Островерхова опубліковані та 
розглянуті результати кількісного спектрального аналізу 58 
посудин, які походять з різних пам’яток Північного Причорномор’я  
(аналізи зроблені хіміком-аналітиком В. О. Галібіним)  
[6, с. 94-103]. У роботі А. Г. Загинайло і А. С. Островерхова 
проаналізовано хімічний склад посуду, який знайдено в античному 
місті Ніконій [7, с. 111-115]. 

Робота В. О. Галібіна, видана в 2001 році є цінним довідковим 
виданням з публікацією всіх аналізів скла (2774), зроблених 
аналітиком протягом багатьох років. Окрім того в монографії 
використовуються як вже відома, так і авторська методики 
вивчення хімічного складу, викладені гіпотези щодо генезису 
склоробного ремесла. Вчений встановив, що давньоєгипетське 
скло II тис. до н.е. зварено в традиціях близькосхідної школи 
склярства, тоді як содове скло, яке раніше вважалося виключно 
єгипетським, було винайдено в кінці VIII-VII ст. до н.е. [5, с. 75]. 
Завдяки вивченню складу пісків в районі р. Белус (сучасна ріка 
Нааман) та Александрії, Ю. Л. Щаповій та В. О. Галібіну вдалося 
виділити «фінікійську» школу склоробного ремесла, яка у рецепті 
виготовлення використовувала соду та піски з вказаних районів 
[3, с. 56-59; 26, с. 101-103, 107; 5, с. 75-76].

Значний внесок у вивченні скляного посуду в техніці 
сердечника зробив А. С. Островерхов, дослідник висловив 
гіпотезу за якою на основі фінікійської школи першої половини 
I тис. до н.е. сформувалась набагато ширша середземноморська 
школа склярства, центри виготовлення якої слід шукати в 
греко-анатолійському регіоні, Іонії, Фінікії, Атиці чи Карфагені  
[6, 93; 19, с. 422].

Опубліковані дані хімічного складу зразків у вказаних роботах 
дають можливість прослідкувати специфіку скла окремих категорій 
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виробів, а також проаналізувати їх динаміку в хронологічному 
розрізі. Хоча дослідниками проведено значну роботу у вивченні 
скла, все ж лише окреслився регіон виготовлення посуду в техніці 
сердечника. В такому випадку для пошуків центрів виробництва 
слід залучати інформацію отриману історико-археологічними 
методами.

Дослідження вчених, які базуються на історико-археоло-
гічних методах. Першою узагальнюючою роботою, яка 
присвячена вивченню посуду, виготовленого в техніці сердечника, 
є монографія  П. Фоссінга [36]. У цій роботі проаналізовані 
знахідки з різних пам’яток, у тому числі, що походять з 
Північного Причорномор’я, створена класифікація посуду, 
розглянуто генезис технології виготовлення,  висунуті гіпотези 
про можливі місця виробництва. Автором представлена загальна 
картина склярства стародавнього світу до винаходу техніки 
видування. Узагальнююча праця Пауля Фоссінга не втратила 
своєї актуальності і в сучасних дослідженнях.

Після роботи П. Фоссінга довгий час дослідники майже не 
зверталися до питань типології та хронології виробів, увагу 
вчених привертала технологія виготовлення та вивчення хімічного 
складу скляного посуду. Серед найбільш значущих публікацій 
слід назвати роботу Т. Є. Хевернік, в якій вперше було виділено 
продукцію майстернь Родосу [39, s. 58]. В результаті розкопок і 
подальших досліджень на теперішній час гіпотеза не викликає 
сумнівів [62, p. 147, 151; 58, p. 137; 59, p. 35-36]. З VI ст. до н.е. 
Родос був провідним виробником скляного посуду [55, p. 43].

Переломним моментом у вивченні цієї категорії знахідок 
історико-археологічними методами стала робота Д. Хардена, 
яка вийшла в 1981 році. В каталозі були опубліковані експонати 
Британського музею [41]. На основі 380 екземплярів із залучен-
ням аналогій та напрацювань П.Фоссінга, автор створив досить 
детальну типологію. Для зручності користування каталогом у 
роботі подано довідник із технічних термінів. Дональд Харден 
розпочав вивчення скляного посуду від початку винайдення скла, 
таким чином показав витоки «техніки сердечника». Вироби I тис. 
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до н.е. вчений розділив на три середземноморські групи. Деяким 
типам посуду елліністичного часу автор приписував італійське, 
сирійсько-палестинське або кіпрське походження. Робота Д. Хар-
дена має важливе значення для вивчення скляного посуду VI-I ст. 
до н.е., методичні засади та висновки вченого використовуються 
дослідниками і до нині. 

Дещо інший підхід у вивченні цієї категорії знахідок викладено 
у дисертації М. Макклеллана [45]. Автор склав власну типологію 
посуду з урахуванням вже існуючих. Робота побудована на основі 
знахідок  відомого походження. Завдяки такому методу вдалося 
уточнити датування виробів, деяких типів, навіть, до чверті 
століття. Всього в каталозі наведено 505 посудин з датованих 
комплексів Середземномор’я та Причорномор’я. У висновках 
Мюррей Макклеллан досить обережно висловив припущення 
щодо можливих центрів виготовлення посуду. На жаль, робота 
вченого залишилася неопублікованою.

Неоціненний внесок в розгляд виробів техніки сердечника 
приніс каталог експонатів музею Толідо, складений Девідом 
Гроузом [38]. На відміну від багатьох каталогів інших музеїв, в 
роботі Д. Гроуза був зроблений більший акцент на узагальнені 
інформації щодо походження і центрів виробництва посуду, 
висунута своя гіпотеза про техніку виготовлення, а також таблиця 
форм Д. Хардена була доповнена новими екземплярами. Після 
праці Д. Гроуза і до теперішнього часу не було опубліковано 
узагальнюючих робіт, присвячених вивченню скляного посуду VI 
– I ст. до н.е. 

У вказаному напрямку вивчення скла, проводила наукові 
пошуки М.-Д. Ненна [48]. Робота дослідниці присвячена розгля-
ду скляного посуду класичного та еллінистичного часу Східного 
Середземномор’я була підготовлена для захисту докторської дис-
ертації в 1992 році. Результати дисертації залишилися неопубліко-
ваними. Лише деякі думки дослідниці викладені у каталозі анти-
чного скла Лувру, підготовленому спільно з В. Арвійє-Дюлонг [27].

Вище описані лише зарубіжні праці, в яких присутня значна 
аналітична частина. Тим не менш існує величезний пласт робіт, 



94

які несуть лише публікаційний характер щодо окремих виробів чи 
колекцій. На жаль, відкритими залишаються цілий ряд питань про 
походження такої продукції. Багато дослідників дотримуються 
думки про існування декількох центрів виробництва, що 
спеціалізувалися на випуску подібних речей [49; 38]. Серед них 
називають Фінікію, Карфаген, Грецію, Італію Родос і ін. Для 
повного розкриття теми про походження і розповсюдження посуду 
в техніці сердечника виникла необхідність в аналізі матеріалів з 
Північного Причорномор’я [49, s. 492].

Порівняно з зарубіжними досягненнями, історія дослідження 
скляного посуду з пам’яток Північного Причорномор’я виглядає 
доволі короткою. 

Початок вивчення північнопричорноморського скла був 
покладений публікацією статті А. І. Вощініної [61]. На підставі 
знахідок з датованих комплексів Ольвії і Пантікапею авторка 
прослідкувала еволюцію алабастрів VI – I ст. до н.е. В літературі 
велику увагу надано амфориску, що походить з Курджипського 
кургану [4, с. 35-37; 16]. Коротку характеристику флаконів 
архаїчного часу, знайдених на території Ольвійського полісу, 
сформулювала М. В. Скржинська [22]. Огляд посуду, знайденого в 
Никонії, зробили А.Г. Загинайло і А. С. Островерхов. Дослідники 
відзначили, що подібна продукція представлена головним чином 
алабастрами VI-V ст. до н.е. В статті опубліковані результати 
кількісного спектрального аналізу [7, с. 111-115]. В монографії 
О. М. Дзиговського і А. С. Островерхова досліджені «фінікійські» 
посудини з комплексів кочовиків Східної Європи [6]. В даний 
час добре вивчено скло із колекції Ермітажу [11]. В каталозі 
музею опублікована частина посудин, виготовлених в техніці 
сердечника. Н. З. Куніною введено в науковий обіг знахідки з 
некрополів Таманського півострова [12]. Опубліковані скляні 
флакони з Пантікапея, що зберігаються в Ермітажі [13], та посуд 
з розкопок боспорського некрополя Волна-4 [25]. Окремо слід 
згадати роботи присвячені некрополю Ольвії – це монографії 
Ю. І. Козуб, М. Парович-Пешикан, В. М. Скуднової. Вперше 
авторки звертають увагу на місце скляних флаконів у контексті 
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поховального ритуалу [10; 21; 23]. Таким чином, була порушена 
проблема визначення місця скляного посуду в матеріальному 
та ритуальному житті населення античного часу Північного 
Причорномор’я. До теперішнього часу дослідники не звертали 
увагу на це питання, але для розуміння характеру розповсюдження 
такої продукції воно потребує більш поглибленого вивчення. 

Висновки. Завдяки науковим пошукам вчених встановлено, 
що Єгипет не був колискою склярства, зародження склоробного 
ремесла відбувалось в Передній Азіі, можливо, Месопотаміїї 
приблизно з середини III тис. до н.е. Такої гіпотези дотримуються 
більшість науковців, ігноруючи при цьому знахідки скляних 
намистин із пам’яток пізнього Трипілля (друга половина IV – III 
тис. до н.е.) та гіпотезу А. С. Островерхова, згідно якої в Східній 
Європі існувала „протошкола” скла. 

Техніка виготовлення скляних флаконів VI-I ст. до н.е., 
знайдених на багатьох античних пам’ятках Північного 
Причорномор’я, за своїм походженням є винаходом  склярів 
Дворіччя середини II тис. до н.е. 

У даній роботі, в результаті аналізу зарубіжної та вітчизняної 
історіографії встановлено, що існує дві наукові течії в історії 
дослідження скляного посуду, виготовленого в техніці 
сердечника. Науковці першої, вивчають технологію виготовлення 
та аналізують хімічний склад скла, використовуючи при цьому 
природничо-наукові методи. Дослідження вчених другої течії 
базуються на історико-археологічних методах.

Автору вдалося прослідкувати основні етапи вивчення вказаної 
категорії виробів. На початковому етапі дослідники першої течії 
активно вивчають технологію виготовлення посуду. З середини 
XX ст. увага вчених привернута до вивчення хімічного складу 
скла, виділені школи склярства, окреслені регіони можливого 
виробництва. Важливий доробок у вивченні скляних флаконів 
зробили науковці України та Росії. Дослідження цього напрямку 
активно продовжуються і сьогодні.

Розробки вчених другої течії почалися лише в 1940 році. Після 
публікації П. Фоссінга, узагальнюючі дослідження поновилися 
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тільки в 80-90х рр. З середини XX ст. опубліковані значні музейні 
колекції скляного посуду, серед них найбільшими є зібрання 
Британського музею, Лувру, музею мистецтв Толідо та Ермітажу. 
На відміну від зарубіжної історіографії, дослідження вітчизняних 
вчених носять характер каталогів або публікацій посуду окремих 
пам’яток. Актуальність майбутніх досліджень обумовлена 
відсутністю узагальнюючої роботи, присвяченої скляному 
посуду VI-I ст. до н.е. з Північного Причорномор’я. Не дивлячись 
на величезний доробок вчених, залишилося чимало білих плям 
історії скла. Основними проблемами вивчення цієї теми, на думку 
автора, є дискретність інформації про скляний посуд отриманої 
в результаті різних підходів і методів, відсутність уніфікованого 
понятійного апарату та загальних теоретичних робіт, які б 
базувалися на сучасних розробках.

Критичний аналіз історіографії диктує необхідність 
впорядкування системи накопичених знань щодо вказаного 
матеріалу. 

Колесниченко А. Н.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СТЕКЛЯННЫХ СОСУДОВ VI – I В. ДО Н.Э. СЕВЕРНОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В работе рассмотрена история исследования стеклянной 
посуды, изготовленной в технике сердечника. Автором 
проанализированы зарубежные и отечественные работы, 
отражены основные достижения и проблемы исследования 
указанной категории изделий, установлены научные течения 
и этапы истории изучения стеклянной посуды VI-I вв. до н.э. В 
результате критического обзора проблем намечены основные 
направления будущих исследований.

Ключевые слова: стекло, Древний Египет, Передняя Азия, 
Месопотамия, Северное Причерноморье, трипольская культура, 
античность, техника сердечника, ремесло.
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Kolesnychenko A.

THE ISSUES AND PROSPECTS FOR RESEARCH ON THE 
GLASS VESSELS VI – I BC FROM NORTH PONTIC AREA: 

HISTORIOGRAPHICAL ASPECT

The paper treats the history of research on core-formed glass. Ori-
gin of glass is seen in the innovations invented by artisans of Mesopo-
tamia or Ancient Egypt. There are also theories on Caucasian or poly-
centric origin of the most ancient glass. Most authors ignore the recent 
results obtained in North Pontic area, where the early glass objects 
were found in Usatove culture contexts (burials and a hoard) of late IV 
millennium BC. These finds gave to A.S. Ostroverkhov a possibility to 
define a “proto-school” of glass-making in the south Eastern Europe 
at the very dawn of the Bronze Age. This pioneering hypothesis is still 
badly known abroad. 

The technology of core-formed glass is still a territory of vivid de-
bate where experiment and ancient technological stigmata play equal-
ly important role. 

Two main directions could be defined in the core-formed glass 
studies. A group of researchers depend heavily on scientific approach: 
chemical composition analysis, microscopy of technological shapes, 
X-rays analysis etc. Other students employ mostly typological method, 
with artistic, iconographic and historical emphasis. Both ways ap-
peared to be fruitful, however rarely applied together or in meaningful 
comparison of the obtained results. 

Soviet and post-Soviet (Ukrainian, Georgian and Russian) archae-
ologists, art historians and scientists produced a considerable body 
of information on ancient glass. The chemical analysis was accompa-
nied by typological definition of shapes and technological studies. The 
complex approach resulted in detailed reconstruction of ancient art, 
craft and trade, however unfortunately it usually covered just specific 
objects (Kurdzhips amphoriskos) or selected vessels from particular 
sites of interest (cemeteries or separate burials). Author expects that 
systematic application of complex (scientific and typological) ap-
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proach to whole entirety of the ancient glass found in North Pontic 
area up to date (including also numerous but fragmented finds from 
settlement contexts) will shed new light on the history of this attractive 
category of artistic artifacts. 

Key-words: glass, Ancient Egypt, Near East, Mesopotamia, North 
Pontic area, Usatove, antiquity, core-formed glass, art.

Список використаної літератури та джерел

1. Абдуразаков А. А. Средневековые стекла Средней Азии 
/ А. А. Абдуразаков, М. А. Безбородов. – Ташкент: Фан, 
1966. – 107 с.

2. Безбородов М. А. Ранние этапы стеклоделия в 
Восточной Европе / М. А. Безбородов, А. С. Островерхов 
// Природа. – 1979. – № 4. – С. 61 – 65.

3. Безбородов М. А. Химия и технология древних и 
средневековых стекол / М. А. Безбородов. – Минск: 
Наука и техника, 1969. – 274 с.

4. Галанина Л. К. Стеклянные сосуды из Курджипского 
кургана / Л. К. Галанина // Археологический сборник 
Государственного Эрмитажа. – 1970. – Вып. 12. – С. 35-44.

5. Галибин В. А. Состав стекла как археологический 
источник / В. А. Галибин. – СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2001. – 214 с.

6. Дзиговский А. Н. Стеклянная посуда как историческое 
явление в памятниках скифо-сарматского времени / 
А. Н. Дзиговский, А. С. Островерхов. – Одесса: Гермес, 
2000. – 258 с.

7. Загинайло А. Г. «Финикийские» сосуды из Никония 
/ А. Г. Загинайло, А. С. Островерхов // Тезисы 
первой областной историко-краеведческой научно-
практической конференции посвященной 200-летию 
г. Одессы «Воспитание историей», 27-28. Июнь 1989, 
Одесса / Ред. В. П. Ващенко Одесса: Маяк. – С. 111 – 
115.



99

8. Захарук Ю. М. Софіївський тілопальний могильник / 
Ю. М. Захарчук // АП УРСР. – 1952. – Т. IV. – С. 115-118.

9. Качалов Н. Н. Стекло / Н. Н. Качалов. – М.: Изд-во АН 
СССР, 1959. – 465 с.

10. Козуб Ю. І. Некрополь Ольвії V-IV ст. до н.е./ 
Ю. І.  Козуб. – Київ: Наукова думка, 1974. – 180 с.

11. Кунина Н. З. Античное стекло в собрании Эрмитажа / 
Н. З. Кунина. – СПб.: АРС., 1997. – 339 с.

12. Кунина Н. З. Стеклянные сосуды из некрополей 
Таманского полуострова в Эрмитаже / Н. З. Кунина // 
Таманская старина. – 2002. – Вып. 4. – С. 109-128.

13. Кунина Н. З. Стеклянные сосуды, сделанные в 
технике сердечника (VI век до н.э. – начало  I века 
н.э.) из  некрополя Пантикапея в собрании Эрмитажа 
/ Н. З.  Кунина // Труды Государственного Эрмитажа. – 
2008. – Вып. XLI. – С.304–352.

14. Ланцетти А. Г. Изготовление художественного стекла / 
А. Г. Ланцетти, М. Л. Нестеренко. – М.: Высшая школа, 
1987. – 304 с.

15. Лукас А. Материалы и ремесленное производство 
Древнего Египта / А. Лукас. – М.: Изд-во иностр. лит-
ры, 1958. – 745 с.

16. Наумов Д. В. Химический состав стекла из Курджипского 
кургана / Д. В. Наумов // Археологический сборник 
Государственного Эрмитажа. – 1970. – Вып. 12. – С. 45-46.

17. Островерхов А. С. Найдавніше археологічне скло у 
Східній Європі / А. С. Островерхов // Археологія. – 
1997. – № 2. – С. 70-81.

18. Островерхов А. С. Древнейшее археологическое стекло 
Восточной Европы (конец IV тыс. до н.э.  – первая 
половина VII в. до н.э.) / А.С. Островерхов // Stratum 
plus. Земля Триполиада (2001-2002). – СПб. – Кишинев 
– Одесса – Бухарест. – 2002. – № 2. – С. 386 – 430.

19. Островерхов А. С., В. А. Галибин и его вклад в изучение 
химической технологии древнего и средневекового 



100

стекла (к 75-летию со дня рождения) / А. С. Островерхов 
// Stratum plus (2005-2009). Cкифские интерпретации. – 
СПб. – Кишинев – Одесса – Бухарест, 2009. – № 3. – 
С.  413-433

20. Островерхов А. С. Стеклянные бусы из могил Усатово / 
А. С. Островерхов, В. Г. Петренко // Проблемы истории 
и археологии Нижнего Поднестровья. – ТДК. – Ч. 1. – 
Белгород-Днестровский, 1990. – С. 70-71.

21. Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии 
эллинистического времени / М. Парович-Пешикан. – 
Киев: Наукова думка, 1974. – 219 с.

22. Скржинская М. В. Украшения и предметы туалета / 
М. В. Скржинская // Культура населения Ольвии и ее 
округи в архаическое время. – Киев: Наукова думка, 
1987. – С. 175-183.

23. Скуднова В. М. Архаический некрополь Ольвии / 
В. М. Скуднова. – Ленинград: Искусство, 1988 . – 180 с.

24. Флиттнер Н. Стекольно-керамические мастерские Тель-
Амарны / Н. Флиттнер // Ежегодник  Российского Ин-та 
искусств. – Пг., 1922. – Т. 1. – С. 137-164.

25. Цокур И. В. Грунтовый могильник «Волна 1» / 
И. В. Цокур // Древности Боспора.  – 2016. – Том 20. – 
С. 493-500.

26. Щапова Ю. Л. Очерки истории  древнего стеклоделия / 
Ю. Л. Щапова. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 199 с.

27. Arveiller-Dulong V. Les verres antiques du Musée du Lou-
vre: vol. I. Les contenants à parfum en verre moulé sur 
noyau et la vaisselle moulée (VIIIe siècle av. J.-C. – ler siè-
cle ap. J.-C.) / V. Arveiller-Dulong , M.-D. Nenna. – Paris: 
Réunion des Musées nationaux, 2000. – 240 p.

28. Barag D. Mesopotamian Core-Formed Glass Vessels (1500 
– 500 BC) / D. Barag // Glass and Glassmaking in Ancient 
Mesopotamia / Oppenheim A. L., Brill R. H., Barag D., Sal-
dern A. – New York: The Corning Museum of Glass, 1970. 
– P. 131-199.



101

29. Barag D. The Origin of Glass / D. Barag // IXe Congrès 
international du verre: Versailles, 27 septembre-2 octobre 
1971, Communications artistiques et historiques. – Paris: 
Institut du verre, 1972. – Р. 183-190.

30. Beck H. C. Glass before 1500 B. C. / H. C. Beck // Ancient 
Egypt and East. – 1934. – June. – P. 7-21.

31. Berger E. Glasbereitung und Glas-Rohstoff Gemenge vor 
zweitausendfünfhundert Jahren / E. Berger // Glastech-
nische Berichte. –1927. – Bd. 5. – S. 160-166.

32. Bimson M. Two Problems in the ancient Glass: Opacifi-
ers and Egyptian core materials / M.Bimson, A.E. Wer-
ner // Annales du 4th Congres International du Verre / Ed. 
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СВЯТО СТРІТЕННЯ У КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІЙ 
ПРАКТИЦІ БОЙКІВ: СИНТЕЗ ХРИСТИЯНСЬКОЇ 

ТРАДИЦІЇ ТА МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ

Стаття присвячена вивченню народної звичаєво-обрядової 
практики бойків, пов’язаної із календарним святом Стрітення. 
При характеристиці його святково-обрядової культури, 
особливу увагу звернуто на синкретизм християнської церковної 
традиції та елементів міфологічного і дохристиянського 
походження. В певній мірі це, зокрема, проявляється у глибокій 
вірі місцевих жителів в оберегову та очисну функції ритуалів 
із свічкою, символіка якої в наш час трактується здебільшого 
в християнському дусі, однак насправді є більш багатогранною 
з позицій народного світогляду. Встановлено, що основними 
мотивами у відзначенні християнського свята Стрітення на 
Бойківщині були апотропеїчні та катартичні, суть яких полягала 
в ритуально-функціональному поєднанні двох животворних начал 
– води та вогню.    

Ключові слова: Стрітення, свято, свічка, «громниця», 
християнський, бойки, Бойківщина, обряд, обрядовість, магічний, 
апотропей, апотропеїчний, катартичний
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Для народного календаря українців та інших європейських 
народів є притаманною наявність певних християнських свят, 
які в силу своєї темпоральної локалізації, ідейно-смислової 
наповненості, господарсько-культурної конотації важко віднести 
до конкретної пори року. Такі свята існують на межі певних 
періодів року, через що в етнологічній літературі отримали назву 
«рубіжних» або свят «календарного переходу». 

Одним із таких народних свят, що знаходиться на межі зимової 
та весняної пір року, є свято Стрітення. У зрізі його традиційної 
звичаєвості, багатої та різноманітної фольклорної специфіки, 
активізації надприродних «потойбічних» сил свято Стрітення 
виглядає своєрідним переходом від минаючої, агонізуючої та 
згасаючої зимової пори до креативної, такої, що народжується 
та відроджує довколишню природу весни. В цьому контексті 
календарно-обрядова культура цього свята становить доволі 
цікаве синкретичне явище, побудоване на окремих ритуально-
магічних актах апотропеїчної (оберегової) та катартичної 
(очисної) символіки.   

Обрана тема є недостатньо вивченою в етнологічній літературі. 
Спеціального дослідження, присвяченого вказаній проблемі, в 
сучасній історіографії немає. Серед праць, дотичних до вибраної 
проблеми, слід назвати напрацювання В. Скуратівського  
[39; 40; 41], М. Ткача [42], Є. Гайової [22], В. Борисенко [15], 
Ю. Чорі [45], У. Мовної [31; 32], Л. Мусіхіної [34], С. Толстої 
[42] та ін. Якщо ж вести мову конкретно про Бойківщину, то 
тут творчий доробок сучасних етнологів слід розділити на дві 
групи: праці про Бойківщину історико-краєзнавчого характеру 
(Л. Василечко [18], Ю. Гайда [21], Г. Гром [23]) та інші наукові 
дослідження (С. Боян [16; 17], З. Небесна [36], U. Janicka-Krzyw-
da [47]). У дисертаційному дослідженні С. Боян [16] та її науковій 
публікації [17] знаходяться лише короткі відомості про народний 
звичаєво-обрядовий фон свята Стрітення на Бойківщині. 

Метою даної статті є розгляд та аналіз синкретизму 
звичаєво-обрядової практики бойків, приуроченої до свята 
Стрітення і заснованій на поєднанні християнської церковно-
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обрядової традиції із народним колоритом міфологічного та 
дохристиянського походження. Окрім того важливим завданням 
буде з’ясувати місце і роль стрітенських обрядових чинностей у 
народній календарній традиції жителів Бойківщини. 

Згідно християнського віровчення свято Стрітення (в 
літургійному календарі – Стрітення Господнє, 15 лютого за 
н. ст.) присвячене одній із ключових подій в житті Ісуса Христа 
– посвячення Його Богові. У старозавітному єврейському 
світі відповідно до закону Мойсея існував звичай, що кожний 
первісток чоловічої статі на сороковий день народження мав бути 
посвячений Богові, для чого його приносили до храму. При цьому 
треба було принести і пожертвування. Цей закон був встановлений 
в пам’ять виходу євреїв з Єгипту – їхнього звільнення від 
рабства, спасіння від смерті першої дитини в родині. Відповідно 
цей припис виконало і святе подружжя Йосифа та Марії, яке 
на сороковий день по народженні Месії принесло маленького 
немовля до святого храму на посвяту. В цей час в Єрусалимському 
храмі служив священик на ім’я Симеон, який отримав від Святого 
Духа передбачення, що не помре, допоки не побачить Спасителя 
людства. Саме в пам’ять про цю подію Стрітення (звідси й назва 
свята), тобто зустрічі старця Симеона та пророчиці Анни (жінка, 
що довгий час служила при храмі) із самим Богом, що явився 
світу як новонароджене немовля, і відзначається свято Стрітення 
Господнє [25, с. 18; 30, с. 105-106]. 

Свято Стрітення в українській етнічній традиції та традиції 
інших слов’янських народів просякнуте чільними обереговими 
мотивами, а також елементами лікувально-профілактичної магії. 
Апотропеїчна та очисна семантика багатьох обрядодійств цього 
свята засновується на давньому міфологічному ґрунті, що із 
плином часу та інтерактивною взаємодією у сфері культурно-
ціннісних орієнтацій набула нового християнізованого тлумачення 
і трактування.

В народі поряд із назвою «Стрітення» часто вживаються 
синонімічні «Громниця», «Громниці», «Стріча», «Зимобор». 
Вживані назви, особливо дві останні, виразно вказують на 
дохристиянське коріння цього свята.  
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Цікавим є той факт, що в народних уявленнях свято Стрітення 
не належало повністю холодному сезону, а було, за словами 
С. Боян, своєрідним «перехідним містком» від зими до весни 
[16, с. 45]. О. Воропай у своєму знаменитому етнографічному 
нарисі «Звичаї нашого народу» взагалі відніс свято Стрітення до 
весняної пори року [20, с. 197-199].

Апотропеїчні мотиви у відзначенні свята Стрітення на 
Бойківщині зокрема та на території України загалом пов’язані з 
освяченням та ритуальною практикою застосування сакрального 
атрибуту цього дня – стрітенською свічкою. Такі свічки 
посвячували повсюди в Україні і носили вони назву «громничих», 
«громнички» або, найчастіше, «громниці» [27, с. 315; 41, с. 339; 
15, с. 32]. Білоруси, поляки, серби святили громниці 2 лютого – в 
день Громничої Матері Божої. Посвячення свічок на Стрітення 
практикувалося усіма слов’янами. Але традиція освячення 
стрітенських свічок не обмежувалась лише слов’янським світом, 
вона охоплювала й інші європейські народи, зокрема германські 
[31, с. 142]. 

Традиційно стрітенські свічки володіли потужною 
апотропеїчною та катартичною силою. В разі грози, бурі або 
граду їх запалювали та ставили на стіл чи біля ікон, щоби вберегти 
власну домівку та господарство від потенційного лиха. Однак до 
чого ж тут грім та буря, які з точки зору фізичних явищ для зимової 
пори взагалі не характерні. Вочевидь, «громниця» – це сакрально-
магічний оберег майбутнього часу, а саме весняної пори, коли із 
пробудженням природи стихійні лиха (повені, паводки) будуть 
нести реальну загрозу життю й здоров’ю людини. Однак не тільки 
в цьому полягає сакральний езотеричний зміст цього конкретного 
апотропея.

Народний фольклор недаремно створив таке розмаїття 
алегоричних образів, присвячених святу Стрітення. Як відомо, в 
одному із «стрітенських» переказів йдеться про зустріч (стрічу) 
та розмову двох пір року – Зими й Літа. Образ Зими в цьому творі 
народна уява передала у вигляді старої баби, вдягненої у полата-
ний кожух та подерті чоботи. Фольклорний образ Літа втілений у 
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вигляді вродливої та ставної дівчини, з вінком на голові та снопом 
пшениці в руках [20, с. 197; 40, с. 30].

З цього приводу слід сказати наступне: свято Стрітення 
припадає на 40-ий день після свята Різдва Христового. В річному 
колі видимого руху Сонця цей відтинок у 40 днів складає 
різницю між часом, за який воно проходить 12 сузір’їв Сварога 
(Зодіаку) і 12 разів обернеться навколо власної осі. Таким чином, 
у календарній точці Стрітення умовно поєднуються два рівні 
колобіжного руху Сонця. «Ймовірно, – робить висновок М. Ткач 
– число 40 є астральним модулем переходу з одного рівня буття на 
інший. А в точці завершення перехідного періоду оновлене буття 
завжди стикається із залишковим потенціалом минулого» (народ-
ження і смерть  тут перебувають в одній точці) [42, с. 38]. 

Тому зиму багата народна уява перевтілила в образ баби – як 
щось таке, що відживає, перебуває в стані агонії та належить до 
сфери смерті. Слушною в цьому контексті є гіпотеза С.  Токарєва, 
який вважав, що «Корочун» (таким терміном у багатьох 
слов’янських та неслов’янських народів називалось Різдво, а 
Різдво і Стрітення перебувають в одній і тій же точці переходу 
від одного рівня буття до іншого) у частини слов’янських племен 
був божеством зими і смерті [43, с. 109]. А ще фольклорний 
сюжет боротьби Зими із Літом – це одвічне протистояння Добра і 
Зла, темних сил із світлими, що складає основу більшості міфів, 
легенд та частини колядок [37, с. 41; 46, с. 64].

У зв’язку із цим можна дещо по-іншому глянути на архаїчну 
семантику «громничних» апотропеїв, яка постає в міфологічному 
світлі. На зламі  двох пір року «громниця» позиціонується як 
надійний магічний та сакральний оберег від деструктивного 
впливу згасаючої зими, всіх її темних сил та природних катаклізмів, 
пов’язаних із відходом цієї пори, а також як провісник майбутнього 
приходу весни. Свідченням цього є ряд обрядодійств, що активно 
виконуються на Бойківщині й у наш час. У багатьох населених 
пунктах досліджуваного регіону, принісши «громницю» додому, 
бойки на деякий час залишають її запаленою, «аби дим пішов в 
хату» [11, арк. 7]. А в с. Ясень Рожнятівського району (Східна 
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Бойківщина) із запаленою свічкою в той же день обходять довкола 
власної домівки (апотропеїчне коло) [9, арк. 2]. На Закарпатті 
принесеною із церкви «стрітенською» свічею (в с. Завадка 
Воловецького району «громницю» несли  додому запаленою 
[14, арк. 1]) випікали хрестики на сволоках осель – «аби хрещик 
хату стеріг і злі сили не пускав на поріг» [45, с. 129]. Подібної 
обрядодії дотримувались також на території Полісся, однак тут, 
згідно записів С. Толстої, така ритуально-магічна функція була 
закріплена не за стрітенською свічкою, а за свічкою, що освячу-
валась в Чистий четвер [44, с. 397].

Обрядовий обхід домівки із запаленою «громницею» 
та випалювання хрестів на сволоках зустрічаємо також на 
Лемківщині. При цьому місцева звичаєвість, пов’язана із 
«стрітенською» свічкою, тут мала форму виразного симбіозу 
церковно-обрядової традиції із дохристиянською семантикою. 
Так, під час бурі господиня запалювала «громницю» всередині 
печі, «жеби перун до обистя не вдарив» [35, с. 301]. 

Про давні традиції убезпечення від загрозливої дії природних 
катаклізмів (бурі, граду) свідчать також інші не менш цікаві явища 
народної культури, притаманні для звичаєво-обрядової практики 
бойків. Так, в с. Лолин Долинського району Івано-Франківської 
області (Східна Бойківщина) респондент пригадала, що в давнину 
в разі грози або ж бурі вдавалися до  магічного акту такого змісту: 
виставляли коцюбу (кочергу) і лопату через вікно, схрещуючи 
обидва предмети [3, арк. 2]. Семантичне наповнення подібної 
обрядодії полягало у вмотивованому прагненні виконавця 
символічного акту в такий спосіб переорієнтувати небезпеку 
на вказані незвичайні предмети, що за своїм функціональним 
призначенням належать до стихії вогню [33, с. 88-89]. Водночас 
в основі семіотичного поля згаданого апотропея знаходиться 
хрест, який, за словами Е. Левкієвської, володіє універсальною 
символікою як один із головних символів християнської культури. 
Хрест та хресне знамення являються оберегом, що відганяє і 
знищує зло силою розіп’ятого на хресті Ісуса Христа. При цьому, 
як відзначає дослідниця, схрещення в традиційній культурі 
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здійснюється не тільки канонічно, але й іншим способом: ногою, 
хлібною лопатою, вербою, тістом тощо [29, с. 49]. 

Стрітенська свічка як християнський та народний апотропей 
надзвичайно потужної сили використовувався населенням 
впродовж цілого року, а особливо навесні та влітку, коли грози, 
град та бурі перебували в активній фазі своєї дії. Бойки із різних 
куточків етнографічного регіону в ході проведеного опитування 
неодноразово акцентували на цьому увагу, приводячи щораз 
нові приклади просторового розташування згаданого ритуально-
магічного предмету. Під час бурі, грози чи грому запалену свічку 
виставляли на вікно, клали на стіл, біля хатніх ікон чи виносили 
на вулицю [2, арк. 2; 6, арк. 4]. В с. Ілемня Рожнятівського райо-
ну Івано-Франківської області стрітенською свічкою підкурювали 
довкола домівки [8, арк. 4].

На Бойківщині та в інших історико-етнографічних районах 
України катартичні властивості «громниці» застосовували 
безпосередньо до живих істот. Гуцули вірили, що такою свічкою 
«…добре підкурювати и маржину, єк їй шош хибує» [19, с. 119]. 
Подекуди на Україні за допомогою цієї свічки намагалися 
позбутися вроків у дітей. Для цього «громницю» тричі обносили 
довкола хворої дитини зі спеціальними примовляннями  
[34, с. 141]. На Поділлі стрітенською свічкою навхрест обпалювали 
коси хлопцям і дівчаткам, «щоб головка не боліла і борони Боже 
грім не вдарив» [26, с. 173]. 

Вагомим підтвердженням того, що воскова свічка в народних 
уявленнях здавна фігурує як світлоносне начало, що з’єднує 
два паралельні світи є її ритуальна семантика, яка супроводжує 
похоронну обрядовість українців. На Бойківщині, як і повсюди 
в Україні, стрітенську свічку давали в руки помираючому, щоб 
облегшити його духовні страждання та тілесні муки [13, арк. 2; 
14, арк. 1; 18, с. 44; 22]. При цьому в с. Завадка Воловецького 
району Закарпатської області місцеві бойки були переконані, 
що свічка допоможе небіжчику «зустрітися з Господом Богом» 
[13, арк. 2]. Бойки мешканці гірських масивів Західних Бещад 
(Польща) вірили, що під час смерті людини на зустріч їй виходили 
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із свічками в руках ті померлі діти, яких покійний ще за життя 
хрестив у церкві [47, s. 21]. 

На прикладі вказаного фрагменту похоронної обрядовості 
доводиться той факт, що «громниця» слугувала своєрідним 
дороговказом людині на «тому світі», освітлювала їй шлях до 
самого Творця. Загалом, як відзначає український етнолог У. 
Мовна, в подібній практиці, заснованій на розповсюдженому 
переконанні, що полум’я свічки відганяє нечисту силу і 
страхітливі примари від умираючого, сконцентрувалася народна 
віра в очищувальну міць вогню. Свічка в руках вважалася 
прикметою спокійної і достойної добропорядного християнина 
смерті. Висловлене в запалі сварки побажання «щобись сконав 
без свічки» було в українців тяжким прокльоном [32, с. 552].  

У святі Стрітення та його обрядовій культурі простежується 
тісне переплетення дії двох основоположних (животворних) 
начал – вогню та води. Стрітенській воді на Бойківщині, як і 
повсюдно в Україні, приписували цілющі властивості. Тут нею 
лікували від «пристріту», переляку, натирали хворі місця на тілі, 
лікували недуги в худоби, кропили волів, коли навесні вперше 
йшли заорювати, кропили молоду капусту, аби там гусінь не 
заводилась, тощо [4, арк. 2; 5, арк. 6; 7, арк. 4; 8, арк. 4]. Втім, 
якщо на більшій території України для цього використовували 
воду, посвячену в церкві за християнськими канонами [1, арк. 18; 
45, с. 129], то на теренах Бойківщини – дуже часто воду, отриману 
в особливий ритуально-магічний спосіб, який практикують навіть 
у наші часи [4, арк. 2; 7, арк. 4; 8, арк. 4]. Мова йде про так звану 
«непочату» воду, тобто набрану в день свята Стрітення до схо-
ду сонця. Така вода, за віруваннями бойків, володіла цілющими 
та іншими надприродними властивостями. Іноді існували ще й 
додаткові умови сакралізації стрітенської води: її набирали там, 
«де ся води сходять» [4, арк. 2], робили це повністю оголеними за 
відсутності сторонніх [7, арк. 4] та ін. Подекуди в досліджуваному 
регіоні (сс. Луги, Дуба Рожнятівського району Івано-Франківської 
області) стрітенської води набирали за світлої половини доби і не 
з криниці, а із власної стріхи (при умові відлиги) [5, арк. 6; 10, 
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арк. 3]. Потрібно відзначити, що схожі вірування були притаманні 
більшою мірою жителям Східної Бойківщини, а також населенню  
Поділля [28, с. 373; 39, с. 43], частково Гуцульщини [38, с. 29].

Свято Стрітення є надзвичайно багатим та розмаїтим з погляду 
народної метеорології. Жителі Бойківщини ретельно стежили 
за погодними умовами цього святкового дня, і в результаті 
особистих спостережень робили власні прогнози на найближче 
майбутнє, а саме, коли настане весна, якою вона буде та ін. За 
повір’ям, в цей день ведмідь вперше виходить із свого барлогу. 
Якщо на Стрітення сонячна погода то, як вірили на Рожнятівщині 
(с. Луги), ведмідь побачить власну тінь і поверне назад до свого 
лігва. В такому випадку чекай довгої зими [5, арк. 6]. 

У багатьох місцевостях України фольклорний сюжет боротьби 
зими з літом на Стрітення породив наступну прикмету: якщо 
на Стрітення підвечір похолоднішає, то перемогла зима і весна 
буде нескоро, а якщо потеплішає, то звитягу здобуде весна і зима 
втече за обрій [45, с. 128]. Натомість на Західній Бойківщині (с. 
Мшанець Старосамбірського повіту) схожі погодні умови мали 
протилежне тлумачення: «коли на Стрі́́тїня моро́́з перемо́же те́пло, 
то бо́рше бу́́де лї́́́то; коли́́ те́́пло перемо́же моро́з, до́вше поде́ржит 
зима́» [24, с. 40].  

У с. Дуба Рожнятвського району Івано-Франківської області 
поширена була приказка такого змісту: «Як із стріх потече – то 
сі зима поволоче» (відлига на Стрітення віщувала ранню весну) 
[10, арк. 3]. На Турківщині (с. Вовче) до цих пір побутує давня 
народна прикмета стосовно свята Стрітення: «Як ся нап’є птах 
води на дорозі, то напасеться корова до Їря (Юрія, 6 травня за н. 
ст. О. К.) на перелозі» [12, арк. 3]. 

Підводячи підсумки, зауважимо, що календарно-обрядова 
традиція відзначення свята Стрітення на Бойківщині своїм 
вектором спрямована на творення невидимого захисного бар’єру 
для власної оселі, домочадців, худоби та цілого господарства 
на порозі нової пори року – Весни, яка по причині символічної 
боротьби з міфологічною Зимою за право продовжувати рік 
могла спровокувати певні зрушення і зміни в природньому циклі. 
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Руйнівні процеси у природі на межі двох сезонів (стихійні лиха, 
катаклізми) є земним відображенням, «поцейбічною» реальністю 
міфологічної теми хаосу, що обігрується в людській свідомості в 
означений час. У зв’яку із цим особливої актуальності в зимово-
весняний перехідний період набувають ритуально-обрядові 
чинності апотропеїчного та катартичного характеру. Свято 
Стрітення в цьому аспекті виступає лише як невід’ємна ланка, 
промовистий сюжет всієї системи переломного періоду, коли у 
давніх слов’ян відбувався перехід від старого до нового року.

Враховуючи вищесказане, відразу стає зрозумілим, яке місце 
займала обрядово-звичаєва практика означеного свята в народній 
традиції та побуті населення Бойківщини. Апотропеїчні мотиви, 
якими просякнуте обрядове тло свята Срітення, у світобаченні 
бойків мали на меті убезпечити себе та свій мікропростір 
перед грядущим «поганим часом», зліквідувати негативний 
деструктивний вплив згасаючої та «темної» зими і в такий 
спосіб приблизити та пришвидшити прихід пори року, що несла 
нове життя – весни. Очисний мотив цього періоду виглядає як 
ефективна зброя у боротьбі із всіма силами темряви, які мали піти 
в небуття разом із зимовою порою.   

Коломыйчук А. Ю.

ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ В КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОЙ 
ПРАКТИКЕ БОЙКОВ: СИНТЕЗ ХРИСТИАНСКОЙ 

ТРАДИЦИИ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Статья посвящена изучению народной обычаево-обрядной 
практики бойков, связанной с календарным праздником Сретения. 
При характеристике его празднично-обрядной культуры, особое 
внимание обращено на синкретизм христианской церковной 
традиции и элементов мифологического и дохристианского 
происхождения. В определенной степени это, в частности, 
проявляется в глубокой вере местных жителей в обереговую и 
очистительную функции ритуалов со свечой, символика которой 
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в наше время трактуется преимущественно в христианском 
духе, однако на самом деле является более многогранной с позиций 
народного мировоззрения. Сo свечой в день Сретения обходили 
вокруг собственного дома, чтобы закрыть приступ злым 
силам; свечу-громницу поджигали в случае возникновения угрозы 
природиного бедствия: бури, града, наводнения; сретенской 
свечой лечили болезни у людей и домашнего скота. «Громничная 
свеча» также использовалась при смерти кого-то из близких: 
ее ставили в руки умирающему. В результате проведенного 
анализа установлено, что основными мотивами в праздновании 
христианского праздника Сретения на Бойковщине были 
апотропеические и катартичные, суть которых заключалась в 
ритуально-функциональном сочетании двух животворных начал 
– воды и огня.

Ключевые слова: Сретение, праздник, cвеча, «громничная 
свеча», христианский, бойки, Бойковщина, обряд, обрядность, 
магический, апотропей, апотропеический, катартичный

Kolomiychuk A.

THE RELIGIOUS HOLIDAY OF CANDLEMAS IN CALEN-
DAR-RITUAL PRACTICE OF BOIKOS: SYNCRETISM OF 

CHRISTIAN TRADITION AND MYTHOLOGICAL IMAGES

The article is devoted to the study of the folk customary-ritual prac-
tice of Boikos, connected with the calendar holiday of Candlemas. 
Special attention is paid to syncretism of Christian ecclesiastic tradi-
tion and elements of mythological and pre-Christian origin in the fes-
tive-ritual culture of this holiday. To some extent it appears in the local 
people’s deep faith in protective and cleaning rituals with a candle, 
the symbolics of that thing is interpreted mainly in a Christian spirit 
in our time, however actually is more many-sided from folk outlook 
point of view. People walked around an own house with a candle in the 
day of Candlemas to stop an attack the evil forces; burnt the candle 
«hromnytsiu» in a case of natural disaster threat: storm, hail, flood; 
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Candlemas candle was used for treating of people and domestic cattle. 
Candle «hromnytsia» was also used in the death of someone from the 
family: put it into the hands of the dying. As a result of the conducted 
analysis, the protective and cleaning motives were the high-principled 
sense of the traditional ritualism of the Christian holiday of Candle-
mas in «Boikivschyna» is determined. Ritual-functional combination 
of two life-giving principles – water and fire creates the basic of festive 
calendar ceremonies.

Key words: Candlemas, holiday, candle, «hromnytsia», Christian, 
Boikos, «Boikivschyna», rite, ritualism, magical, protective, cleaning
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ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДУХОВЕНСТВА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ 

«ВЕРА И ЖИЗНЬ» (1912-1917)

У статті висвітлена залучення церковників у вивчення духовної 
та культурної спадщини краю наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Окремо поданий аналіз наукових проблем, розробкою яких 
займалися священнослужителі Чернігівської єпархії у вказаний 
період. Показано, що надруковані на сторінках цього видання, 
за авторства священиків, народознавчі матеріали є свідченням 
зацікавленості духовенства у вивченні народної культури в 
широкому контексті.

Ключові слова: Чернігівська єпархія ХІХ–ХХ ст., духовенство, 
народознавчі дослідження, єпархіальний часопис.

Процес становлення сучасної Української держави 
супроводжувався поступовим відродженням і розвитком в Україні 
релігійного життя, що виступало дієвим чинником демократичних 
перетворень і духовних змін в українському суспільстві. Говори-
мо про внесок церковників у збереження культурних та духовних 
традицій. Відтак, нині видається досить важливим вивчення та 
переосмислення творчого доробку кількох поколінь священиків 
однієї з найдавніших єпархій нашої держави Чернігівської. 

Безпосередньо ми звертаємося до представників єпархіального 
духовенства, дописувачів чернігівського церковного журналу «Вера 
и Жизнь» (1912-1917). Систематизація накопичених церковниками 
відомостей традиційної культури краю та його церковного життя 
допоможуть відтворити цілісну картину розвитку української 
культури в даному регіоні на межі ХІХ–ХХ ст.

Принагідно відзначимо, що враховуючи ідеологічну ситуацію, 
що панувала останні півтора століття в Україні, тема церкви 
загалом і духовенства зокрема не була, а фактично й не могла 
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бути, предметом спеціального дослідження. Такою ж мірою 
це стосувалося вивчення наукових зацікавлень представників 
церкви, на це вказали історики О. Коваленко, Г. Курас, В. Мали-
невська. Так, дослідники у спільній статті «Розвиток історичного 
краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст.» (1984) 
побіжно перерахували розвідки священиків Чернігівської єпархії, 
опубліковані на шпальтах друкованих видань: «Черниговских 
губернских ведомостей» (1838-1918) та «Черниговских епархи-
альных известий» (1861-1911) [18].

Пожвавлення дослідницького інтересу до публікацій кліриків, 
представлених на сторінках як місцевих, так єпархіальних 
видань, прослідковувалося на початку 90-х рр. ХХ ст. Свідченням 
цього є дослідження Н. Полетун (1991) [23], В. Дятлова (1992) 
[13], В. Руденка (1998) [25] та ін. Проте, їхня увага була прикута 
переважно до матеріалів історії церкви та краю, надрукованих на 
шпальтах таких видань як: «Черниговские губернские ведомости», 
«Черниговские епархиальные известия», «Черниговский 
историко-отрывной календарь», «Черниговский листок» тощо.

Згодом, до окресленої тематики досліджень долучилася 
провідна дослідниця О. Гейда. Історик вивчила священиків, 
що стали активними дописувачами до часопису «Черниговские 
епархиальные известия» [2]. Як результат, О. Гейда виокреми-
ла плеяду кліриків, авторів краєзнавчих матеріалів єпархіаль-
ного часопису, а саме: протоієрея А. Страдомського, священ-
ників П. Огієвського, І. Кибальчича, О. Єфимова, І. Платонова, 
К. Карпинського та ін. Окремо авторка подала короткі відо-
мості про три упорядковані покажчики статей «Черниговские 
епархиальных известий» священиками А. Страдомським (не 
опубліковане), І. Жигуновим (1903) та К. Карпинським (1905). 
До аналізу тематичного наповнення та виявлення дописувачів 
місцевої періодики долучилися також дослідники Г.  Самійленко 
та О. Самійленко (2001) [26]. Між тим, етнографічні розвідки 
церковників залишались поза увагою.

У 2003 р. вийшов друком упорядкований істориком 
О. Тарасенко бібліографічний покажчик періодичних видань 



123

Чернігівської єпархії «Прибавление к епархиальным известиям» 
(1906-1911), «Вера и Жизнь» (1912-1917) [22]. Усі публікації згру-
повані автором у п’ять розділів, що відбивали накреслену того-
часною редакційною колегією програму видання. Зауважимо, що 
до покажчика автор не вніс матеріали «Церковно-общественного 
отдела» та «Хронику местной и общественной жизни».

Як бачимо, в центрі уваги дослідників частіше перебували 
матеріали кліриків з історії краю, опубліковані на сторінках 
єпархіальних періодичних видань. Нашою метою є вивчення 
залучення духовенства до розгортання народознавчих студій краю 
наприкінці XIX – початку XX ст. через призму зібраних ними 
та опублікованих на шпальтах єпархіального журналу «Вера и 
Жизнь» етнографічних матеріалів.

Зауважимо, що журнал «Вера и Жизнь» став логічним 
продовженням заснованого у 1861 р. архієпископом чернігівським 
Філаретом  (Гумілевським) видання «Черниговские епархиальные 
известия». Так, філаретові «известия» складалися з двох частин: 
офіційної та неофіційної. У першій частині друкували височайші 
маніфести, розпорядження по духовному відомству, директиви 
Св. Синоду, розпорядження єпархіального керівництва, відомості 
про призначення та переміщення посадових осіб консисторії 
тощо. На сторінках неофіційної частини публікували пастирські 
проповіді та повчання, праці святих отців, а також різного роду 
розвідки, авторами яких були священики, у тому числі – знавці 
місцевих старожитностей.

Зміни в друкарській справі Чернігівської єпархії були внесені 
єпископом Василієм (Богоявленським). Він народився 1 лютого 
1867 р. у с. Старе Тамбовської губернії в сім’ї священика. Навчався в 
Тамбовській духовній семінарії, після закінчення якої висвячений 
в диякона, а згодом в священика. Працював учителем. У 1900 р. 
Василій закінчив Казанську духовну академію, де отримав ступінь 
кандидата богослов’я. Втративши дружину, священик Василій 
14 серпня 1908 р. був пострижений в монахи, «с оставлением 
прежнего шимени». Хоча за церковною традицією, яка збереглась 
і до сьогодні, особі, яка приймала постриг, на знак того, що вона 
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розпочала нове життя, давали нове ім’я. Вже 15 жовтня 1908 р. 
Василій Богоявленський призначений ректором Чернігівської 
духовної семінарії. За перші роки свого архіпастирського 
служіння на чернігівській кафедрі владика побудував церкву на 
честь благовірного князя Олександра Невського та Миколаївський 
єпархіальний дім, які урочисто освятив у 1912 р. Зазначимо, що 
найбільша зала цього дому й стала просвітницьким центром 
місцевого Братства святого Михаїла, князя чернігівського [1]. 

За час управління Чернігівською єпархією, владика Василій 
вніс низку змін в єпархіальну друкарську справу. Так, за його 
ініціативи єпархіальне видання “Черниговские епархиальные 
известия” перейменовано. Свідченням цього є текст промо-
ви владики, надрукований в останньому числі «Епархиальных 
известий» за 1911 р. Казалося, що «редакция «Черниговских 
епархиальных известий» считает своим долгом довести до 
сведения духовенства Черниговской епархии, что «Черниговские 
епархиальные известия» прекращают свое самостоятельное 
существование. Вместо них будет издаваться новый журнал 
«Вера и Жизнь» при новом составе редколлегии… [22, с. 2]. 
Відповідальним за видавництво нового церковного журналу 
стало братство святого Михаїла, князя чернігівського, засноване 
у 1888 р. при Свято-Михайлівській церкві Чернігівської духовної 
семінарії. Відомо, що редакція новоутвореного єпархіального 
журналу не поквапилася з «отриманням ліцензії» на видання і 
була змушена в третьому числі за 1912 р., на окремому аркуші-
додатку повідомити читачів, що «… ввиду того, что разрешение 
Св. Синода на издание журнала «Вера и Жизнь» последовало 
только 14 сего февраля, редакция  выпускает за январь и февраль 
месяцы по одному номеру вместо двух. С марта месяца журнал 
будет выходить по два номера ежемесячно» [22, с. 4]. принагідно 
зазначимо, що у наступні роки журнал виходив нерегулярно.

За задумом редакторів «Веры и Жизни», видання мало 
виконувати завдання культурницької просвіти жителів губернії, 
зокрема шляхом залучення останніх до активнішого вивчення 
краю. Крім того, вони висловили переконання, що «успех 
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журнала зависел главным образом от сочувствия к нему самого 
духовенства епархии, поэтому редакция обращается с горячим 
призывом к духовенству епархии – оказать єпархиальному органу 
поддержку своим сотрудничеством в нем» [21, с. 2]. Священикам 
пропонувалося подавати до редакції свої розвідки, релігійні 
переживання, оповіді повчального характеру, розповіді, які б 
ґрунтувалися на християнських заповідях. Не оминули увагою 
редактори й «живых духом мирян, дабы они могли подавать на 
страницах свой голос по различным вопросам [21, с. 3].

Відтак, програма випуску єпархіального журналу у зміненому 
форматі передбачала, крім підготовки богословського-
філософського тематичного розділу, де б розміщувалися науково-
популярні статті з різних питань православного богослов’я та 
філософії, також історичний розділ, який би містив розповідки 
дописувачів із загальної та церковної історії, археології, а також 
етнографії.

Перша розвідка народознавчого характеру, була опублікована 
на сторінках журналу «Вера и Жизнь» у 1913 р. Вона містила 
відомості про правила святкування вербної неділі у давнину. Її 
автором став дослідник, який підписався криптонімом К. [15]. 
Відомо, що свято входу Господнього до Єрусалима в народі 
називали неділю Ваій, на знак згадки про зустріч місцевим 
населенням Ісуса пальмовими гілками (ваійми). В Україні 
замість ваій використовують гілочки верби, тому й побутує ще 
одна назва цього свята – Вербна неділя. Автор розвідки, крім 
відомостей про особливості святкування Вербної неділі, подав 
також детальний опис святкової верби, яку переносили під час 
хресного ходу з Успенського собору до Красної площі в Москві. За 
словами автора, дерево становили на сані або на віз, прикрашали 
паперовими квітами, солодощами, а також яблуками, грушами, 
фініками. Обов’язково біля верби мав бути осел, якого тримав 
патріарший боярин та п’ять дияконів. Принагідно зазначалося, 
що на Русі осла зазвичай замінював кінь, замаскований під осла 
за допомогою приклеєних довгих вух. Місце, де знаходились 
осел та верба, прикрашали шовком, бархатом. Після закінчення 
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хресного ходу та молебну патріарх дарував царю ваію та вербу і 
тільки після цього священики роздавали вербу боярам і всім, хто 
зібрався на площі. Згадав автор розвідки й звичаї, які вийшли із 
давньої церковно-обрядової практики, а саме «лътопровожденія» 
(святкували 1 вересня), звичай «нещнаго дъйства» (перед святом 
Різдва Христового), «умовеніе ногъ» (в четвер перед Пасхою) та 
«хожденіе на ослити», яке здійснювали в неділю Ваій.

На сторінках «Веры и Жизни» дописувач, який підписався 
криптонімом К.М., подав також історію походження терміну 
«святки», описав звичаї, пов’язані зі святкуванням Різдва 
Христового (1913) [16]. Він указав, що на Русі у період «святок», 
особливо на «Василів вечір», на землю «являлась маса вредныхъ 
карликовъ, которые проказничали, причиняли различные 
бъды. У некоторых глухих местах их называли карачуны» 
[16, с. 35]. Позбавитись від них можна було лише за допомогою 
хрещенської води, набраної в ополонці на світанку на свято 
Хрещення Господнього. Інколи в цю воду кидали гаряче вугілля 
«и всприскивали больного, приговаривали: с гуся вода – с тебя 
худоба» [16, с. 35].

Цілком природно, що у своїх розвідках священики порушували 
питання місцевих народних традицій, у яких, не обійшли 
особливостей відзначення церковних свят. Так, у публікації, 
підписаної криптонімом К.М., автор, розглядаючи традиційні 
для різдвяних «святок» звичаї «вертепа» та «звъздохождения» 
зауважив, що вертеп, з яким «ходили славить Христа» по домівках, 
являв собою обклеєну кольоровим папером скриньку, в середині 
якої були розміщені малюнки сцен із життя Ісуса Христа. Він подав 
також перелік типів вертепів, серед яких визначив: одноярусні, 
двоярусні, дерев’яні, картонні, «вертящиеся и неподвижные».

Окремий інтерес становить опублікований на сторінках 
єпархіального часопису «Вера и Жизнь» етнографічний нарис 
під назвою «Червоне яйце» (1914), підписаний криптонімом 
І. Л. [14]. У ньому автором подані апокрифічні перекази щодо 
започаткування традиції обмінюватися червоними яйцями 
на Пасху. У першому із них оповідалося, що вперше червоні 
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яйця побачив бідняк, який ніс курячі яйця продавати на базар, 
і по дорозі зустрів Ісуса Христа, якій ніс Хрест на гору для 
розп’яття. Бідняк покинув свій кошик і став допомагати Ісусу. 
Невдовзі повернувшись до кошика, він побачив, що яйця стали 
червоного кольору. Другий переказ, за твердженням автора, був за 
походженням з теренів Греції. У ньому традиція фарбування яєць 
пов’язувалась із іменем римського імператора Олександра Севера 
(222-235), «в день рождения котрого курица снесла красные 
яйца в знак добрых пожеланий» [14, с. 47]. Наступна легенда, 
яку подав автор допису, свого часу була записана грецьким ав-
тором Никифором Калістом. Згідно неї, саме мироносиця Марія 
Магдалина піднесла червоне яйце римському імператору Тиверію 
зі словами: «Христос Воскрес!». Після цього серед християн 
виникла традиція обмінюватися пасхальною радістю, символом 
якої стали червоні яйця. Автор нарису зауважив, що фарбували 
яйця переважно заміжні жінки та деінде дівчата за два-три дні до 
свята Пасхи.

Показовим стало й висвітлення представниками єпархіального 
духовенства на сторінках єпархіального журналу «Вера и 
Жизнь» питань церковної історії та культури. Свідченням цього 
став історико-літургійний нарис священика М. Курганського 
«Об крестовых попах в Малороссийских епархиях (материалы 
ХVIII в.)» (1913) [20], публікації ієрея Л. Глаголєва, присвячені 
висвітленню теми походження чернецтва (1914) [3-7] та історико-
канонічний нарис дослідника Б. Ярушевича щодо визначення 
ролі мирян в управлінні церковним майном (1914) [31] та ін.

Заслуговує на увагу й розвідка священика-знавця місцевих 
старожитностей В. Краснопольського, який на сторінках журналу 
«Вера и Жизнь» подав опис чудотворного образу святителя 
Миколая з с. Топчевська Козелець кого повіту (1913) [19]. За 
словами ієрея В. Краснопольського довчий час на ікону не звер-
тали увагу і вона навіть була забута парафіянами. Проте, почи-
наючи з другої половини XVIII ст. «до Миколая» масово почали 
приїжджати богомольці з різних міст. Після відвідин церкви та 
поклоніння образу святого Миколая, прощники обов’язково 
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відвідували сільську «благочестивую старуху» М. Шрамченко. 
Серед зцілених останньою згадав автор розвідки малолітнього 
сліпого хлопчика, дружину священика із с. Сломинки, яка 
протягом останніх п’яти років нічого не чула, а під час її відвідин 
доньки, яка в свою чергу була дружиною священика с. Топчевська, 
сліпа жінка сильно закричала. На запитання про причину крику 
нічого не відповіла, а на ранок попросила зятя написати записку 
«о здравии», з якою й пішла у церкву. Під час літургії літня сліпа 
жінка стояла перед вівтарем, і як тільки прозвучали перші слова 
«Во время оно», вона затряслась і почала чути [19, с. 56]. Таким 
чином опубліковані матеріали дають можливість скласти уявлення 
про побутуючі практики народного лікування, зокрема, звернення 
не тільки до місцевих цілителів, але й священнослужителів, а також 
використання церковних атрибутів, зокрема чудотворних ікон.

Пастирсько-місіонерський відділ журналу «Вера и Жизнь» 
включав у себе матеріали з пастирського життя та практики, 
проповіді та бесіди. Матеріали цього відділу містять відомості, 
які проливають світло на повсякденне життя селян з усіма його 
проблемами. Найгострішою з них, судячи із публікацій, була 
проблема суспільної девіації – пияцтва місцевого населення. Так, 
у 1912 р. опублікована стаття священика В.  Попова «Брачний 
пир у трезвеника» [24], в якій автор описав перше враження 
про свій притч. Зауважимо, що назву відповідного населеного 
пункту (судячи з усього, навмисно) він не вказав. За його сло-
вами, «село славилось самымъ пьянымъ в окресности», місцеві 
мешканці пропивали майно в місцевих «Римах», «Парижах», 
«Монопольних». Згадав В. Попов і про те, що коли вперше 
заговорив про проблему пияцтва в селі, то над ним сміялися 
навіть діти. І все ж через три роки він знайшов однодумців і зміг 
організувати гурток непитущих. Принагідно дописувач згадав 
про сватання одного із парубків – члена гуртка. За традицією, ще 
під час сватання згоду батьків на шлюб необхідно було закріпити 
розпиттям горілки. Тут же молодий заявив батькам дівчини, що 
пити не тільки не буде, але й вина не поставить. Священик записав, 
що почувши ці слова, батьки дівчини замислилися, чи «отдавать 
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ли дочь в дом таких странных людей» [24, с. 85]. Свідченням 
наполегливої боротьби представників церкви з пияцтвом є 
публікація впродовж 1912 р. серії матеріалів В. Чернявського під 
назвою «Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе 
с алкоголизмом в Москве» [27-30].

Ще однією з кричущих проблем стало зростання кількості 
самогубств серед молоді віком від 16 до 20 років. На сторінках 
пастирсько-місіонерського відділу часопису «Вера и Жизнь » 
церковники намагалося знайти відповідь на причини зростання 
суїциду. Так, ієрей О. Гусаківський, вбачав їх зокрема у 
«бездуховной культурной бедности». Як наслідок, за його 
словами, «молодые люди стали смотреть на жизнь как на пустую 
и глупую шутку, в которой нет ни ценности, ни мысли» [8, с. 86].

За задумом редакторів єпархіального видання, четвертий 
відділ журналу «Веры и Жизни» – літературний, мав виконувати 
роль просвітництва серед мірян Чернігівської єпархії. В його 
основу лягли художні твори та статті з літературознавства. Так, 
протягом 1912 р. на сторінках цього розділу публікували вірші 
М. Сосновцева, М. Лепського та ін.

Отже, важливе для розгортання народознавчих досліджень 
на Чернігівщині мала ініціатива церковної влади, особиста 
зацікавленість впливових архієреів, які знаходили шляхи 
співпраці з місцевою періодичною пресою та засновували власні 
єпархіальні видання. Зміна назви та редколегії часопису не змінили 
традиційне тематичне наповнення журналу, яке забезпечувалося 
мережою постійних дописувачів. Свідченням цього стала видання 
єпархіального журналу «Вера и Жизнь» (1911-1917). Оприлюднені 
на сторінках цього видання етнографічні матеріали стали 
показником зацікавленості духовенства у вивченні традиційної 
народної культури, проявом їхнього інтересу до дослідження 
церковних традицій та обрядовості. Нині ці фактографічні 
відомості суттєво доповнюють джерельну базу народознавства і 
потребують подальшого вивчення.
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Литвин Е. А.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЯЩЕННИКОВ 
ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕПАРХИИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 

«ВЕРА И ЖИЗНЬ» (1912-1917)

В статье раскрыты условия участия представителей выс-
шего и уездного духовенства в развитии и популяризации эт-
нографических исследований края в конце ХІХ – начале ХХ вв., 
освящаються научные наработки священнослужителей Черни-
говской епархии народоведческого направления, представленные 
на страницах журнала «Вера и Жизнь» (1912-1917). Охаракте-
ризованы этнографические материалы постоянных авторов, 
которые свидетельствуют о их заинтересованности в изучении 
особенностей народной культуры в широком контексте.

Ключевые слова: Черниговская єпархия ХІХ – ХХ вв., духовен-
ство, этнографические исследования, епархиальный журнал.

Litvin K.

ETHNOGRAPHIC MATERIALS OF  CLERGY OF 
CHERNIGOV DIOCESE ONTO THE PAGES OF  THE 

MAGAZINE «FAITH AND LIFE» (1912-1917)

The article highlighted the involvement of the clergy of the Diocese 
of Chernigov to problems of study  and promotion the spiritual and 
cultural heritage of the land in the late XIX – early XX century. There 
was the deliberate policy of diocesan leaders in stimulating the 
ethnology research among church clergy by introducing and expanding 
the network of diocesan printed publications (“Chernyhovskye 
Diocesan Gazette” (1861-1911), the initiator of the founding of it was 
the Archbishop of Chernigov and Nezhin Filaret (Gumilevsky), and 
“Faith and Life” ( 1912-1917) also was published with initiatives of 
the local Bishop Vasyl (Bogoyavlenskyi).

Close cooperation between the active members of the diocesan 
clergy of the Diocese of Chernigov in specified period in the field of 
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ethnographic study and print media diocese and publications on the 
pages of these periodicals was the result of it. The article presents an 
analysis of intelligence data that reveals the range of ethnographic 
issues which were regularly raised by the local church on the pages 
of publications, including diocesan periodicals, and also “Faith and 
Life” (1912-1917).

Thus, among the ethnology materials that were published by the 
clergy, main features of the celebration of the church dates (Vaiy 
celebration of Sunday, Christmas, Easter), folk festivals, events of 
human life cycle became the dominant. The attention of parish priests 
also covered  daily living, social and moral problems of parishioners 
(alcoholism, suicide).

Note that the range of subjects which  were joined  by the diocesan 
clergy, was wide enough, and also included questions on the history 
of the church, orthodox theology and philosophy, archeology, and 
theological and philosophical nature, canon law, organizational issues 
of organizing parish life.

Observations submitted  by churchmen in the pages of the printed 
edition Chernigov diocese - “Faith and Life” still have  not lost its 
weight as a source of knowledge about traditional Ukrainian culture.

Key words: Chernigov diocese of the nineteenth and twentieth 
centuries., Clergy, ethnology studies, the diocesan magazine “Faith 
and Life”.
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Маховська С. Л.
УДК  392.5(477.52/.62)

ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ 
ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ СЛОБОЖАНЩИНИ: 

ДЕФЛОРАЦІЙНІ ТА ПОСТДЕФЛОРАЦІЙНІ ОБРЯДИ

В історико-етнографічній літературі наявні кілька позицій 
щодо структурної диференціації весільного обряду. Проте, 
ритуальне наповнення кожного з них засвідчує певну неточність 
між визначенням та змістом кожного окремого циклу, оскільки 
відсутня чітка аргументація меж структурного поділу: чому 
власне весільний період починається на стадії виготовлення 
обрядового хліба й закінчується звичаєм «комори». У процесі 
дослідження весільних традицій Слобожанщини виникла 
потреба укласти синтетичну модель структурного поділу, яка 
уможливлює максимальне залучення ритуально-семантичних 
характеристик обрядовості регіону, зокрема її дефлораційної та 
постдефлораційної частин. У статті, завдяки використанню 
польових матеріалів автора, проаналізовано особливості 
проведення обрядів перевірки та демонстрації цнотливості 
молодої на території Слобідської України, з’ясовано локальні 



135

відмінності ритуально-магічних акцій, пов’язаних зі збереженням 
дівчиною невинності до весілля, визначено репродуктивно-
сакральний зміст звичаїв та ритуалів першої шлюбної ночі. 

Ключові поняття: весільні традиції, Слобожанщина, дівчина, 
жінка, цнотливість, цнота, невинність.

В історико-етнографічній літературі наявні кілька позицій щодо 
структурної диференціації весільного обряду. Під структурою 
розуміють «певну послідовність взаємопов’язаних дій з певним 
ритуальним значенням і групуванням їх по етапах обряду»  
[31, с. 224]. Хв. Вовк щодо структури шлюбного ритуалу зазначав: 
«Вивчаючи послідовний порядок, за яким ідуть всі ці сцени, ми 
помічаємо три головних акти, що коло них згруповані всі церемонії, 
а саме: сватання, заручини та весілля. Приготування вінків, 
гільця, короваю, навіть саме шлюбне благословення в церкві – 
все це акти другорядні, і вони служать тільки підготуванням до 
основних актів весільного свята» [20, с. 307].

Розподіл дійства на передвесільну, власне весільну та 
повесільну частини притаманний весільному ритуалу майже 
всіх європейських країн, що, на думку деяких дослідників, був 
зумовлений аграрною традицією в історичному розвитку цих 
народів та шлюбом за договором [22, с. 29]. У 70-х рр. ХХ ст. 
таку схему застосувала Н. Здоровега в монографії, присвяченій 
висвітленню питань походження та еволюції весільних обрядів в 
Україні. В обрядовості українського весілля авторка виокремила 
три періоди – передвесільний, власне весільний і післявесільний. 
До передвесільного дослідниця зараховує обрядовість старостів 
(«сватання», «оглядини», «заручини» або «змовини»), до власне 
весілля – церемоніал печення короваю, дівич-вечір, походи 
дружини молодого до молодої, весільний обід, випосадження 
молодої, зустрічі молодого й молодої у весільних домах тощо, до 
післявесільного – придани, перезву, пирожини, циганщину тощо 

[24, c. 63]. Термінологія, якою авторка послуговується на позна-
чення цих етапів, посприяла виокремленню часових періодів 
проведення обрядодій – «перед-», «під час» та «після-» весілля. 
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Проте, ритуальне наповнення кожного з них засвідчує певну 
неточність між визначенням та змістом кожного окремого циклу, 
оскільки відсутня чітка аргументація меж структурного поділу: 
чому власне весільний період починається на стадії виготовлення 
обрядового хліба й закінчується звичаєм «комори». Наразі, 
аналіз весільної обрядовості Слобожанщини в межах окресленої 
території дає можливість запропонувати дещо іншу систему 
диференціації.

Нерозривний зв’язок передвесільної і власне весільної 
обрядовості притаманний традиціям різних народів. Так, 
наприклад, російські етнографи, які досліджують весільну 
обрядовість росіян Півночі, вважають «дівишник» і молодіжний 
обряд у нареченого циклом передвесільної обрядовості [22]. 
За твердженням Ю. Сурхаско, у карелів також досить важко 
розмежувати власне весільний цикл від передвесільного, оскільки 
чимало обрядів на практиці могли виконувати як у тому, так і в 
тому [28, с. 113].

З огляду на функції подібних обрядодій у складі українського 
традиційного весілля, В. Борисенко зазначала: «Саме та 
обставина, що група передшлюбних дій в українському весіллі 
була значно розвинена і мала явно санкціонуючий характер 
(посад наречених одночасно в обох домівках, розплетення коси), 
дозволяє включити її до власне весільного циклу. Для даного етапу 
весілля характерне також обрядове зближення сімейно-родових 
колективів двох сторін шляхом взаємних пригощань, обрядового 
обміну подарунками тощо» [18, с. 43].

В одній із перших своїх робіт, присвяченій українським 
весільним традиціям, В. Борисенко обґрунтовувала запропоноване 
Н. Здоровегою структурування весілля (1979) [19, с. 27]. А вже в 
іншій праці «Весільні звичаї та обряди на Україні» (1988) [18] 
авторка уточнила й конкретизувала схему диференціації обряду. 
Так, передвесільним циклом вона вважає «запити», «сватання», 
«заручини», «оглядини», а обряди та звичаї власне весільного 
періоду об’єднала в чотири групи: передшлюбні дійства 
(коровайний і барвінковий обряди, запросини на весілля, «дівич-
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вечір»), шлюб (символічний викуп молодої, посад молодих), 
покривання нареченої, переїзд її в дім чоловіка. Післявесільним 
циклом В. Борисенко називала низку обрядодій, що виконували 
впродовж тижня й маніфестували шанування батьків з нагоди 
одруження сина, приєднання невістки до родини чоловіка; таким 
діям притаманною була послаблена магічна функція [18, с. 84]. 

Виявлені розбіжності у визначенні перехідної зони як між 
передвесільним та весільним, так і між власне весільним та 
післявесільним циклами, засвідчують умовність поділу весільного 
обряду на складові. Жоден із наведених дослідниками варіантів 
не може претендувати на універсальність, оскільки етнографічне 
дослідження весільного обряду передбачає врахування багатьох 
його складових (мета, час, місце проведення, простір (житловий, 
внутрішній та навколишній, зовнішній), весільні атрибути 
(коровай, рушник, вінок, кожух, обручки тощо), учасники дії, 
ритуально-семантичне, смислове наповнення, характеристики 
перехідності), одночасне функціонування яких навряд чи можна 
проілюструвати однією схемою. 

У процесі дослідження весільних традицій Слобожанщини 
ми запропонували синтетичну модель структурного поділу 
обрядовості, за якою виокремили дві групи обрядів: обрядовість 
старостів і весілля.

Смислове навантаження першого етапу – обрядовості старостів 
(«змо́вини», «рушники́», «огля́дини», «сва́тання», «варе́ники»), 
на нашу думку, полягає в домовленості двох родин про шлюб, 
у публічній згоді наречених на одруження й вирішенні низки 
економічних і господарських передумов створення нової сім’ї, 
розподілу матеріальних витрат на весілля. 

До другого етапу – весілля – зараховуємо: 
1) передшлюбні дійства (запросини на весілля, приготування 

весільних символів та атрибутів (обрядовий хліб, весільне де-
ревце, «меч» тощо), благословення батьків під час першого по-
саду, молодіжний прощальний вечір), що мали на меті обрядо-
ве відокремлення наречених від неодруженої молоді, підготовку 
молодих до переходу в сімейний статус, закладення магічних 
підвалин щасливого шлюбу (ритуальна сила хліба, деревця); 
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2) шлюб (вінчання, проводи й зустріч весільного почту, по-
сад, взаємне дарування між представниками двох родів та об-
даровування молодих, розподіл між родиною обрядового хліба, 
символічне приєднання нареченої до групи заміжніх жінок через 
обряд пов’язування жіночого головного убору («покривання» 
молодої), проводи молодої, зустріч невістки в хаті молодого), 
унаслідок чого відбувалося обрядове з’єднання молодих, переїзд 
дружини в дім чоловіка, символічний перехід до нової соціальної 
спільноти; 

3) дефлораційні обряди або обряди першої шлюбної ночі 
(переодягання молодих, приготування шлюбної постелі, 
оголошення про цнотливість/втрату цноти нареченої), які 
передбачали остаточне зближення двох родів через інтимну 
близькість парубка й дівчини, публічне визнання утворення 
нової сім’ї; 

4) постдефлораційні обряди (обряди демонстрації цнотливості 
молодої, умивання молодих, «снідання», обдаровування родин і 
молодят (у молодого), обрядове рядження гостей («циганщина»), 
купання батьків, посилання невістки по воду, обряди кінця весілля 
тощо), які оприявлювали подяку батькам дівчини за дочку, вход-
ження невістки до чоловікової сім’ї, шанування батьків з нагоди 
одруження останньої дитини, частування родини молодої і свекрів. 

Підвалиною такої диференціації є концепція Х. Вовка. 
Дослідник стверджує, що «потрійне повторення однакового 
ритуалу (уподібнення умикання та купівлі молодої, примирення 
двох сторін, спільний бенкет і введення молодого в його шлюбні 
права) під час сватання, заручин і весілля підпорядковується 
ключовій меті всіх шлюбних обрядів – дефлорації» [20, с. 308], 
відтак остаточному з’єднанню представників двох родів через 
статевий акт хлопця й дівчини. З цим важко не погодитися, 
оскільки повторення дійсно відбувається на кожному з 
етапів, і кульмінаційними за своїм ритуально-семантичним 
навантаженням є обряди, пов’язані з першою шлюбною ніччю, 
навіть і ті, що за загальноприйнятою класифікацією потрактовано 
як післявесільні. 
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Аналіз весільної обрядовості Слобожанщини за 
запропонованою схемою уможливлює максимальне залучення 
ритуально-семантичних характеристик весільної обрядовості 
регіону, зокрема її дефлораційної та постдефлораційної частин, 
на яких варто зупинитися докладніше. 

Групу дефлораційних обрядів або обрядів першої шлюбної 
ночі репрезентують обряди перевірки й демонстрації цнотливості 
молодої. Наявність кровотечі в дівчини при першому статевому 
акті і відсутність такої ознаки у чоловіків посприяли узвичаєнню 
в різних суспільствах форм контролю за сексуальним життям 
жінки на перехідному етапі – від дівчини до жінки [21, с. 176]. 
У загальноукраїнській весільній термінології таку тематичну 
групу обрядів умовно номінували як «обряд комори», оскільки 
ж відомим є звичай стелити постіль молодим саме в коморі. 
Комора – символічний маркер перехідного, лімінального стану 
нареченого й нареченої: вони вже не були хлопцем і дівчиною, 
але ще не стали чоловіком і жінкою. Для комори притаманними 
є ознаки «переходовості»: це освоєна територія, де розміщували 
худобу, харчові запаси тощо, але ще не хата [17, с. 84].

На Слобожанщині «обряд комори» (без фіксації самої назви) 
був поширений за ареалом функціонування й мав певну структуру. 
Після вечері «дружко́» і «сва́шки» вели молоде подружжя спати 
до сусідів у хату чи у свою комору, де молода, за звичаєм, 
роззувала молодого. У Липецькій слободі зафіксовано нетиповий 
випадок, коли сам молодий обдивлявся чи немає в його обраниці 
голки, «… як нечесна, щоб не укололась за-для крові» [30, с. 695]. 
На значній території Слобожанщини цю функцію виконували 
«сва́шка», яка дослухалася, чи «готові» молоді, потім виносила 
сорочку нареченої, а «дружко́» показував її всім присутнім. 
Подекуди «свашка» оповіщала бабів і чоловіків, «що молоді – 
уже, то вони вбіжать у хатку, де молоді спали і обдивляться на 
молоду зо всіх боків, чи чесна» [30, с. 695]. Зокрема, за місцевою 
традицією, на підтвердження своєї цнотливості молода співала:
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Благослови Боже,
Пречистая мати,
Чесному дитяті,
Чесно й заспівати [30, с. 695].

Оскільки місце, де ночували наречені, вважали символічним, 
молодята повинні були три ночі спати в оселі, де пройшла їхня 
перша шлюбна ніч. На Рівненщині, за матеріалами польових 
досліджень О. Боряк, молоде подружжя дотримувалося цього 
звичаю до народження першої дитини. 

Звичай «лаштувати постіль» молодим зберігався й у ХХ ст., 
що входило до обов’язків «сва́шок». «На покой» пару, зазвичай, 
вів «дружко́». За свідченням деяких інформантів, він при цьому 
слідкував, аби молода роззула молодого й потрусила чоботи, з яких 
мали сипатися просо та монети, які наречена брала собі. Іноді для 
підбадьорення пари, яка соромилася нового статусу, «дружко́» зі 
«свашкою», жартома імітуючи близькість, «гріли постіль» [13].

У с. Калмиківці Міловського району Луганської області зі слів 
Пасічник Анастасії Федорівни 1924 р.н. щодо весілля її батьків 
занотовано відомості про те, як в першу шлюбну ніч «невістки 
із свекрами спали». Отже, можна припустити, що такий звичай 
мав місце в локальній традиції місцевого весілля до кінця 1920-
х рр. Він, вочевидь, декларував визначальну роль чоловіка/свекра 
в патріархальній родині. У 1942 р. на весіллі самої інформантки 
А. Пасічник слова «старости» «Ти, молодий, не мостися із нєвєстою 
спать, староста перву ніч спить» [10, арк. 17], уже сприймали як 
жарт. Тобто, власне пам’ять про традицію ще зберігалася, а її 
практичне втілення ні. Наявні опитування в подальшому жодної 
інформації щодо першої ночі молодої зі свекром або «старостою» 
не містять.

Після оголошення результати першої шлюбної ночі гості ще 
трохи випивали, закушували, а потім розходилися по домівках 
до наступного дня. Уночі «дружко́» повідомляв батьків нареченої 
про її незайманість, з приводу чого раділи. У сл. Кабиченій 
оприлюднювати дівочу честь «сва́шки» з «дружко́м» мали через 
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5-10 хвилин (до півгодини) після усамітнення молодих у коморі чи 
в сусідській хаті, і за умови невинності молодої, парі приносили 
вечерю, а самі їхали з криками та запаленим шматком тканини, 
обмащеним у дьоготь, до батьків дівчини [23, с. 796]. 

Отже, обряди першої шлюбної ночі передбачали остаточне 
зближення двох родів через інтимну близькість парубка й 
дівчини, публічне визнання нової сім’ї. У складі цього весільного 
компонента можна виокремити три ритуальних акти: переодягання 
молодих, приготування шлюбної постелі, оголошення про 
«чесність» молодої чи втрату нареченою цноти. За свідченням 
інформантів, на території Слобідської України, такі обрядові акти, 
хоча подекуди і зберігали узвичаєне вираження, проте поступово 
втрачали своє сакрально-ритуальне навантаження (навіть, якщо 
дівчина виходила заміж уже вагітною, на загал засвідчували її 
«чесність»). Вочевидь, це було наслідком часткової деформації 
моральних цінностей, зокрема і щодо дівочої незайманості, у 
період руйнування традиційного способу життя, прискорених 
темпів урбанізації в міжвоєнні та повоєнні роки, складного 
економічного стану, поширення цивільних шлюбів без обряду, 
вінчання та реєстрації в РАЦСі.

За своїм ритуально-семантичним навантаженням постде-
флораційна обрядовість власне є продовженням кульмінації 
обрядів першої шлюбної ночі. Цей етап весілля не мав чіткої 
хронології: міг тривати від одного дня до кількох тижнів, що 
залежало від матеріальних статків обох родин та історичного 
періоду. Більш заможні родини могли собі дозволити довготривале 
весілля, а незаможні змушені були свідомо скорочувати час 
святкування. Темпоральні ознаки постдефлораційної обрядовості 
зумовлені такими чинниками, як: Голодомор, Друга світова війна, 
голод 1947 р. тощо. Тоді «свадьби» чи зовсім не святкували, чи 
обмежували одним днем (обідом на честь молодят). Отже, саме 
ця група ритуально-магічних акцій як завершальна в структурі 
весілля в окреслені історичні періоди зазнавала найбільшої 
трансформації. 

Постдефлораційні звичаї уможливлювали виявлення та 
констатацію збереження/втрати молодою цнотливості до шлюбу. 
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Етнографічні матеріали кінця ХІХ ст. дозволяють за цим критерієм 
їх виокремити в дві групи. До першої зараховуємо локальні форми 
обрядової поведінки весільного оточення за умови збереження 
дівчиною цноти до весілля:

1) «свашки» про це співали, ходили з червоним прапором на 
довгій палиці, з прив’язаним до неї дзвоником, били глиняний по-
суд і носили матір нареченої на руках [23, с. 844-845];

2) «коровай», чарки, ложки прикрашали червоними стрічками, 
над хатою вивішували червоний прапор на довгій палиці (його 
носили за собою упродовж подальших етапів весілля) [23, с. 903];

3) зранку після першої шлюбної ночі «дружко́» зі «свашкою» 
везли молодих до батьків дівчини снідати, де їх частували хлібом 
із медом. Зокрема, якщо молода зберегла цноту до шлюбу, мати 
зустрічала гостей рядженою як наречена [23, с. 814-815].

Другу групу моделюють звичаї та обряди на позначення 
особливої поведінки гостей за умови втрати молодою незайманості 
до шлюбу:

1) молодий та його рідня адресувала батькам нареченої в’їдливі 
жарти й розправу [23, с. 844-845]

2) батькам на шию надівали солом’яний хомут [30, с. 696].
3) наречена залишалася у свекра, а молодий запрошував «бесіду» 

до себе; гостей частували хлібом із цибулею [23, с. 814-815]. 
4) молоду примушували носити воду продірявленим рядном, а 

на її батьків надівали хомути й давали їм горілку в дірявих чарках 
[23, с. 17]. 

Як засвідчили польові матеріали, вияв доброчесності молодої, 
навіть формальної, був обов’язковою складовою «свадьби» і в 
ХХ ст. Відповідно, якщо дівчина була «чесною» до шлюбу, на 
наступний день після першої шлюбної ночі поширеними були 
локальні форми звичаїв та обрядів, зокрема:

1. на даху хати вивішували червону хустку [9; 15; 16] («флаг» 
[3; 8; 14], «покрасу» або «прапор» [1]);

2. демонстрували простинь молодої [1; 5; 7; 12] (сорочку [2]);
3. прикріплювали всім гостям квітки червоного кольору [4; 6].
4. ставили на стіл калину в стакані [4, арк. 21].
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У с. Калмиківці Міловського району Луганської області від 
Пасічник Анастасії Федорівни, 1924 р.н., записано: «Це як 
мене оддавали, так там було на другий день вранці повстають, 
оце ж же як переспить женіх із нєвєстою, встають і ото ж той – 
молодому становлять мед, в піалочкі в якійсь становлять меду, і 
придивляються, чи їв мед молодий чи нє: як їв, значить дівчина 
була, а якщо не їсть молодий той, значить, нє» [10, арк. 17].

У с. Містках Сватівського району на Луганщині до кінця 
40-х рр. ХХ ст. був поширений звичай обмазувати хату молодої 
дьогтем, якщо вона втратила цноту до шлюбу: «Казали, шо 
як десь там наробе дівчина, так обмазували хату дьогтем»  
[11, арк. 12]. Подібний звичай було зафіксовано в такому ж 
хронозрізі в с. Миропілля Краснопільського району Сумської 
області. 

Відома дослідниця зі слов’янознавства С. Толстая в поліському 
весільному обряді виокремлює три рівні аналізу символіки 
цнотливості – предметний, акціональний і семантичний  
[29, с. 132]. У проекції на слобожанське весілля серед предметних 
символів актуалізуємо: речові знаки (полотно, одяг, посуд, 
предмети домашнього та господарського вжитку тощо), рослинні 
символи (калина, квіти тощо), їжу (хліб, мед, цибуля тощо), 
природні символи (вода). Акціональні фрагменти весільного 
обряду, що є предметом нашого зацікавлення, є різними за своїм 
виявом – фізичні дії (ходіння, розмахування, биття, піднімання 
вгору, пригощання, прикрашання тощо), а також різноманітні 
мовленнєві акти (спів, в’їдливі жарти та ін.). Семантичний бік 
символіки на противагу формальній, субстанціональній стороні 
не вирізняється багатоманітністю. Для семантики значної 
кількості символів притаманними є дві бінарні опозиції: кольору 
(червоний колір – символ цнотливості, усі інші кольори – символ 
«нечесності» молодої) і цілісності (ціле – бите, діряве). 

Аналізуючи звичаї та обряди щодо збереження дівчиною 
невинності до весілля, вважаємо ймовірним, що вони 
вияскравлювали подвійний народний стандарт. По-перше, 
дівчина мала демонструвати покірність, скромність і зберігати 
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цноту до «свадьби», а по-друге, батьки не заперечували проти 
спільних ночей дівчат із хлопцями ще в дошлюбний період. 
Дівоча невинність як символ добробуту, благополуччя, багатства, 
які «чесна» наречена, за народними віруваннями, приносила в 
родину молодого, є підґрунтям традиційної позиції науковців 
щодо окресленої проблеми. На думку І. Ігнатенко, «порушення 
«правильного» переходу, могло принести негаразди та біди не 
лише дівчині, родині, а й усій сільській громаді» [25, с. 202]. 
Проте, етнолог М. Маєрчик припускає, що статеве життя у 
традиційній культурі на кінець ХІХ ст. могло «організовуватися 
не навколо принципу табуювання реалізації еротизму/лібідо 
до шлюбу, як ми звикли думати про норми того часу, а навколо 
принципу регламентування послідовності нерепродуктивних і 
репродуктивних практик: до шлюбу практикували «притулу», а 
після шлюбу треба було «як слід» [26, с. 107]. 

Натомість, обряди щодо унаочнення цнотливості нареченої 
невипадково були узвичаєними у весільному сценарії. Обов’язкова 
демонстрація незайманості молодої як у натуральному 
(традиційний варіант), так і в символічно відтвореному 
вигляді (трансформований варіант), вочевидь, пояснюється 
репродуктивною семантикою крові, оскільки вона сигналізує про 
невинність дівчини і, водночас, пов’язана з репродуктивністю, 
наявність кривавих плям після першого статевого акту могла бути 
свідченням готовності жінки до продовження роду, відсутність 
передбачала проблеми щодо народження дітей. 

Отже, постдефлораційні звичаї та обряди можна вважати 
логічним продовженням кульмінації слобожанського весілля. 
Такі обрядодії унаочнювали подяку батькам за «чесну» дочку чи 
засудження через втрату нею цнотливості до шлюбу, залучення 
невістки до родини чоловіка, ушанування батьків із нагоди 
одруження останньої дитини, частування родин молодят. 
Трансформаційних процесів упродовж ХХ – початку ХХІ ст. 
зазнали як форма, організація окремих обрядових акцій, час та 
місце їх проведення, персонажний склад, так і термінологічний 
апарат весільних звичаїв та атрибутів, про що йтиметься у 
подальших дослідженнях цієї проблематики. 
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Маховская С. Л.

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
СЛОБОЖАНЩИНЫ: ДЕФЛОРАЦИОННЫЕ И 

ПОСТДЕФЛОРАЦИОННЫЕ ОБРЯДЫ

Во время исследования свадебных традиций Слобожанщины 
возникла необходимость сформировать синтетическую модель 
структурного деления обряда, которая позволяет максимально 
использовать ритуально-семантические характеристики 
обрядности региона во время их анализа, в частности её 
дефлорацийной и постдефлорацийной частей. В статье, 
благодаря использованию полевых материалов автора, 
проанализированы особенности проведения обрядов проверки и 
демонстрации целомудрия молодой на территории Слободской 
Украины, выявлены локальные различия ритуально-магических 
акций, связанных с сохранением девушкой девственности до 
свадьбы, определен репродуктивно-сакральный смысл обычаев и 
ритуалов первой брачной ночи.

Ключевые слова: свадебные традиции, Слобожанщина, 
девушка, женщина, целомудрие, добродетель, невинность.

Makhovska S.

TO A QUESTION THE STRUCTURE OF THE 
SLOBOZHANSHCHYNA WEDDING CEREMONY: 
DEFLORATION AND POSTDEFLORATION RITES

During the study of the Slobozhanshchyna wedding traditions be-
came necessary to form a synthetic model of the structural division of 
the rite, which allows maximum use of ritual and semantic character-
istics of the region’s rituals, in particular its defloration and postde-
floration parts. There is an attempt to analyzed the characteristics of 
the rituals test and demonstrate the chastity of young in the territory of 
Slobozhanshchyna, based on the field materials, and to revealed local 
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differences in ritual and magic actions related to the preservation of 
a woman virginity before marriage, defined reproductive and sacred 
meaning of the customs and rituals of the wedding night.

Keywords: wedding traditions, Slobozhanschyna, girl, woman, 
chastity, virtue, innocence.
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Паўлава А. П.
УДК  391/395.433

РЭЧЫЎНЫ СВЕТ У ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ 
(НА МАТЭРЫЯЛАХ ЭКСПЕДЫЦЫЙНЫХ 

ДАСЛЕДАВАННЯЎ 2016 г.)

У артыкуле вызначана і прааналізавана семантыка рэчаў 
у вясельнай абраднасці на тэрыторыі Гродзенскай вобласці. 
На шматлікіх і разнастайных прыкладах вясельных песенных 
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тэкстаў, якія былі атрыманы аўтарам ў час экспедыцый у 2016г. 
па Гродзенскай вобласці, паслядоўна разглядаюцца асноўныя 
прадметы шлюбнага абраду: вянок, каравай, кажух, дзяжа. 
Устаноўлена, штоў абрадзе пералічаныя рэчы з’яўляюцца 
прадметамі, якія выконваюць спецыяльную ролю, а ў песенных 
тэкстах яны з’яўляюцца вобразамі, якія дапамагаюць найбольш 
поўна раскрыць унутраны сэнс той ці іншай песні. 

Ключавыя словы: вяселле, абрад, прадмет, вобраз, вясельныя 
песні, вянок, кажух, каравай.

Вывучэнне і аналіз прадметаў і рэчыўных вобразаў у вясельнай 
абрадавай паэзіі беларусаў з’яўляецца адным з галоўных кірункаў 
у комплексным даследаванні праблемы. Асновай дадзенага 
артыкула можна лічыцьматэрыялы палявога даследавання аўтара, 
якое праводзілася ў Лідскім і Гродзенскім раёнах Гродзенскай 
вобласці ў 2016г. 

Трэба сказаць, што даследаванне па тэме вясельнай абраднасці 
праводзіцца на фальклорных матэрыялах, сабраных мною на 
тэрыторыі ўсёй краіны. З уласнага вопыту збіральніка магу 
адзначыць, што ступень захаванасці вясельнага фальклору 
на Гродзеншчыне ніжэйшая ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі 
Беларусі. Зразумела, што размова ідзе пра сучасныя палявыя 
даследаванні. Але пры тым на Лідчыне яшчэ можна адшукаць 
інфарматараў, якія могуць распавесці, хоць і фрагментарна, пра 
пэўныя вясельныя абрады і нават праспяваць вясельныя песні. 
Напрыклад, на Лідчыне мы занатавалі звесткі пра тое, што на 
вяселлі нявеста кідала вяночак: «На другі дзень, у маладога, ва 
ўторак, тады ўжо яго матка прыходзіць, скідае вэлін і павязвае 
платок, ужо падарылі ўсё, кідаеш эты букецік». [К.Т.І.], калі 
прыходзілі ў сваты, то на бутэльку гарэлкі павязвалі вяночак: 
«Бутылку і вяночак на ей з барвінца, што азначала, што ён 
засватвае. Паставіў на стале, пазбіраліся ўсе за сталом, усе 
гавораць, калі свадзьба. Маладая дае падарак» [К.Т.І.].

У вясельных песнях, запісаных на Гродзеншчыне, вылучаюцца 
такія яскравыя вобразы як: вянок, каравай, кажух, дзяжа і 
некаторыя іншыя. 
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Калі весці гаворку па вянок, то адразу трэба вызначыць, што 
ў абрадзе ён з’яўляецца прадметам, які робяць сяброўкі маладой 
на дзявочым вечары і надзяваюць на галаву дзяўчыне перад 
вяселлем; то ў песнях – гэта вобраз, які сімвалізуе чысціню і 
некранутасць маладой:

Із-пад гор-гары, едуць мазуры.
Едуць-едуць мазурочкі, едуць-едуць на вяночкі,
Адзін залаты, адзін залаты… [Г.Н.В.].
Неабходна звярнуць увагу на тое, што на тэрыторыі Беларусі 

вянок звычайна плялі з галінак каліны, руты, часта ў яго ўпляталі 
рабіну. На Гродзеншчыне ж, як сведчаць нашы запісы, вянок 
плялі з мірта.

Фота зроблена ў в. Сапоцкін Гродзенскага р-на Гродзенскай 
вобласці

Наступны прадмет, на які неабходна звярнуць увагу – кажух. 
На яго садзіліся маладыя, ім засцілалі лаву ці дзежку, куды 
маглі пасадзіць маладую перад вяселлем: «Ходзіць сват і першы 
дружбант, чакаюць нявесту, а я ў суседняй хаце прыбіраюся. І 
трэба, каб не бачыла маладога. Тады на дзяжу саджаюць маладую. 
Накрываюць дзяжу, ставяць дзяжу, накрываюць кажухом і 
каб багатая была, колькі там этых шарсцін, так багата будзеш. 
Дзяўчаты ходзяць, спяваюць» [К.Т.І.]. У вясельных песнях кажух 
з’яўляецца сімвалам багацця і росквіту. Гэтаму садзейнічае 
яго знешні выгляд: «кажух – мехавое адзенне, якое дзякуючы 
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махнатасці, валасатасці, багаццю шэрсці надзялялася ў народнай 
культуры ўласцівасцямі нечалавечага, іншага свету і, адначасова, 
сімвалізавала багацце, дастатак, прадуцыравальную сілу»  
[1, c. 520]. «Кажух – сімвал багацця, матэрыяльнага дастатку і 
дзетанараджэння» [2, c. 239]. 

Ой у полі, ой у полі
Ой у полі ліпенька (2р.)
Пад той ліпай, пад той ліпай
Пад той ліпай вершавец. (2р.)
А ў тым шатры, а ў тым шатры
А ў тым шатры стол накрыт (2р.)
За цем сталом, за цем сталом
За цем сталом дзевіца. (2р.).
Рвала цвяты, рвала цвяты
Рвала цвятыалыя (2р.)
Віла вянок, віла вянок 
Віла вянок міламу (2р.)
Каму вянок, каму вянок,
Каму вянок ізнасіць? (2р.)
Знасіць вянок, знасіць вянок
Знасіць вянок міламу. (2р.).
Каб сесці на кажух, 
Каб сесці на кажух з міленькім. (2р.) [М.Л.С.]

Той факт, што дзяжу засцілалі кажухом, вядомы як на 
Гродзеншчыне, так і на Гомельшчыне, і ўвогуле ва ўсіх рэгіёнах 
Беларусі. Калі весці гаворку пра дзяжу, то гэта драўляны посуд, 
у якім замешвалі цеста. Здаўна было прынята маладую саджаць 
на дзяжу, на якую мела права садзіцца толькі цнатлівая дзяўчына. 
Такім чынам, вобраз дзежкі сімвалізуе цнатлівасць, чысціню і 
некранутасць.  Акрамя таго дзяжа лічылася сімвалам багацця, 
шчасця і пладавітасці. Паколькі ў ёй гатавалі хлеб, то яна павінна 
была быць заўсёды чыстаю і займала не апошняе месца сярод 
хатняга посуду:
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Паглядзімо, як скокне на дзяжы вечка, 
То напэўна естпшыстойнадзявэчка![С.Р.Ф.]

Безумоўна, ніводнае вяселле не абыходзілася без аднаго з 
галоўных атрыбутаў свята – каравая. Каравай – гэта святочны 
хлеб, «спецыяльна выпечаны абрадавы хлеб для вяселля»  
[3, c. 647]. Акрамя тагокаравай – гэта перш за ўсё «сімвал маладых, 
сонечнага бажаства, нябеснага сямейства, дабрабыту і ўрадлівасці, 
багацця, шлюбнага саюзу, даўгалецця, добрай долі, дзетнасці»  
[3, c. 648]. Яго магла пячы родная маці [К.Т.І.], а магла і хрышчоная, 
але абавязкова, каб была не ўдава. [Г.Н.В.]. Упрыгожвалі «сахарам 
пудраю. Цвяточкі з бумажак панараблівалі. Бумажкі з канфет, 
панарэзают, панарэзают і панасажваюць. Са шпарагуса вяночак 
рабілі» [К.Т.І.]. 

Гаварылі людзі, што наш сват харошы,
А ў нашага свата буслаў нос, буслаў нос.
Калі, сват, гарэлкі ні дасі, ні дасі,
Трасцу каравая ты з’ясі, ты з’ясі. [К.Т.І.]

Упрыгожылі мы каравай, упрыгожылі,
Цэлы дзень хвалілі людзі, што харошы, што харошы. [К.Т.І.]
Калі паглядзець на карту Гродзенскай вобласці, можна ўбачыць 

ступень распаўсюджанасціў двух раёнах (Лідскім і Гродзенскім) 
вясельных песень з такім прадметным радам, як: каравай, вянок, 
дзяжа, кажух, каса, ручнік і некаторыя іншыя:

Такім чынам, прааналізаваўшы фальклорныя дадзеныя, якія 
былі атрыманы ў час экспедыцый па Гродзенскай вобласці, 
можна зрабіць высновы, што ў наведаных раёнах Гродзенскай 
вобласці сустракаецца значна менш звестак пра вясельныя 
абрады ў параўнанні з іншымі (Гомельская, Віцебская, Брэсцская, 
Магілёўская), сустракаюцца вясельныя песенныя тэксты, у якіх 
можна ўбачыць такія прадметы як: вянок, каравай, сякера, кажух, 
дзяжа, каса і інш. У дадзеным артыкуле мы разгледзелі некаторыя 
з іх, якія вылучаюцца найбольшай пашыранасцю ў вясельных 
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тэкстах, маюць яркую афарбоўку, напоўнены глыбокім 
сімвалічным сэнсам. Устаноўлена, штоў абрадзе пералічаныя 
рэчы з’яўляюцца прадметамі, якія выконваюць спецыяльную 
ролю, а ў песенных тэкстах яны з’яўляюцца вобразамі, што 
дапамагае найбольш поўна раскрыць унутраны сэнс той ці 
іншай песні. 

Павлова А. П.

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ МИР В СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛАХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 2016 г.)

В статье определена и проанализирована семантика предметов 
в свадебной обрядности на территории Гродненской области. 
На многочисленных и разнообразных примерах свадебных 
песенных текстов, которые были получены автором во время 
экспедиций в 2016 г. по Гродненской области, последовательно 
рассматриваются основные предметы брачного обряда: венок, 
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каравай, кожух, дежа. Установлено, что в обряде перечисленные 
вещи являются предметами, которые выполняют специальную 
роль, а в песенных текстах они являются образами, которые 
помогают наиболее полно раскрыть внутренний смысл той или 
иной песни.

Ключевые слова: свадьба, обряд, предмет, образ, свадебные 
песни, венок, кожух, каравай.

Pavlova A.

THE REAL WORLD IN WEDDING CEREMONIES 
(ON MATERIALS OF FIELD RESEARCH, 2016)

The article defines and analyzes the semantics of things in the 
wedding rites in the Grodno region. On many and varied examples 
of wedding song texts, which were obtained by the author during 
expeditions in 2016 in the Grodno region, the main items of the 
marriage rite are sequentially considered: wreath, loaf, casing, vat. It 
is established that the items listed in rite are the items that perform a 
special role, and in the lyrics, they are images that help to reveal the 
inner meaning of a song more fully.

Keywords: wedding, ceremony, object, image, wedding songs, 
wreath, casing, loaf.

Літаратура

1. Славянскиедревности: Этнолингвическийсловарь в 
5-ти томах, том 2: Д – К(Крошки) – Москва: «Междуна-
родныеотношения», 1999. – 697 с.

2. Народная міфалогія Гомельшчыны [Тэкст] /  [Уклад., 
сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступны арт., 
рэд.: І. Ф. Штэйнер, В. С. Новак]. – Мінск: ЛМФ “Нё-
ман”, 2003. – 252 с.

3. Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У2т. Т.1: Акапэла 
– Куцця / рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн,2005. 
– 768с.



155

Інфарматары

1. Запісана ад Гомза Надзеі Васільеўны, 1944 г.н. в., 
Ігнаткаўцы Лідскага р-на Гродзенскай вобласці. 
Запісала Паўлава А. П. у 2016 г.

2. Запісана ад КудлоТаццяны Іванаўны, 1939 г.н., в. 
Масявічы Лідскага р-на Гродзенскай вобласці. Запісала 
Паўлава А. П. у 2016 г.

3. Запісана ад Марозавай Любові Сяргееўны, г. Скідзель 
Гродзенскага р-на Гродзенскай вобласці. Запісала 
Паўлава А. П. у 2016 г.

4. Запісана ад Салановіч Рэгіны Францаўны, 1933 г.н., 
в. Адэльск Гродзенскага р-на Гродзенскай вобласці. 
Запісала Паўлава А. П. у 2016 г.
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УДК  94(477.74)314.72''1944/1946''

УКРАЇНЦІ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА ОДЕЩИНІ 1944-1946 рр.
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ)

У статті на основі архівних документів проаналізована 
політика, що застосовувалась радянською владою щодо 
українців-переселенців із Польщі у 1944-1946 рр. На жаль вони 
стали заручниками міждержавної радянсько-польської угоди 
і були добровільно-примусово переселені до південно-східних 
областей радянської України. В даній статті ми розглядаємо 
долю українців-переселенців на Одещині у зазначений період.

Ключові слова: переселенці, переселення, депортація, українці, 
Україна, Польща, СРСР.

Тема депортації та переселення українців частіше згадується 
у вітчизняній історії в контексті дослідження питання про 
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переселення українців західноукраїнських земель до інших 
областей Української Радянської Соціалістичної Республіки, де 
відновився процес «радянізації» в середині 1944 р. Сьогодні ця 
проблема вже має великий науковий доробок, представлений 
переважно науковими студіями західноукраїнських та польських 
вчених. Запропонована тема дослідження є досить актуальною 
для науковців України та Польщі. 

На сьогоднішній день, є навіть розроблена і найбільш усталена 
періодизація:

– вересень 1944-вересень 1945 р.: добровільне переселення 
(невелика кількість переселених);

– вересень 1945-вересень 1946: брутальне, насильницьке пере-
селення (масовість);

– квітень-серпень 1947: акція «Вісла», зачистка Закерзоння від 
українців.

Таку періодизацію надає дослідник Виноградська Г.  
[1, с. 243-250]. Волинський дослідник Ю. В. Крамар, у своїй пра-
ці, підтвердив перший період, вказавши, що основна фаза пере-
селення «тривала з 15 жовтня 1944 р. до 15 червня 1946 року»  
[4, с. 114-115]. Зазначені хронологічні рамки запозичені дослід-
ником Ю. В. Крамаром з першої фундаментальної праці за обра-
ною темою дослідження, яка вийшла в світ у другій половині 90-х 
рр. ХХ ст. «Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 
50-х рр. Документи, матеріали, спогади: у трьох томах» [3].

Саме заглиблення в повсякденне життя українців, депортованих 
з Польщі у 1944-1946 рр., дає можливість виявлення тих 
побутових труднощів і проблем, з якими вони зіткнулися в 
УРСР, в новій для них соціальній обстановці. В свою чергу, без 
деталей, притаманних історії повсякденності, важко збагнути, 
чому переселення на Україну українців могло стати і стало 
для останніх трагедією. «Заглиблення у повсякденне життя 
переселенців допомагає зрозуміти драматизм їх становища, що на 
довгі десятиліття обернулось оцінкою переселення як трагедії», – 
підкреслює дослідниця Тетяна Гонтар [2, с. 51-52].
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Головним джерелом в нашому дослідженні виступають 
матеріали, що збереглися в Державному архіві Одеської області 
(далі – Держархів Одеської області) і представлені фондом 
«Одесский исполнительный комитет областного совета депутатов 
трудящихся». Вказаний нами фонд, містить в собі документи 
статистичного характеру, фінансові розрахунки, звіти керівників 
районів та обласної ради, звіти комісій, особисті заяви, скарги, 
звернення до посадових осіб з боку переселенців тощо. Документи 
офіційних державних установ виступають джерелами вивчення 
зазначеної проблеми, окрім спогадів приватного походження. 

Таким чином метою даного дослідження є розгляд чисельності 
переселенців, районів розселення, положення та відношення 
влади до українців в 1944-1946 рр., які були переселенні з терито-
рії Польщі та західної України.

Проблема переселення або «трагедія» виникла з міжнародної 
угоди від 9 вересня 1944 р. між польським Тимчасовим 
Революційним Комітетом і Урядом УРСР про обмін населенням і 
передачу територій, на положеннях цього цієї угоди ми не будемо 
зупинятися. До речі, наявність рішення угоди та переселення 
українців з переданих територій, присутнє у справах датованих 
1944-1946 рр. Але в вказаному документі є цікава теза, що мала б 
поліпшити перши роки перебування переселенців на новому місці, 
«згідно укладеній угоді між Польським комітетом національного 
визволення та урядом СРСР від 9 вересня 1944 р., всі переселенці 
звільнялися від всіх грошових та страхових платежів строком 
на два роки з отриманої зарплати або грошової компенсації»  
[5, арк. 149]. Вважаємо цю постанову прогресивним рішенням, 
але чи спрацювало воно на місцях?

Одеська область на 1944 р. складалась з 30 районів  
[6, с. 537], з них наступні прийняли найбільше число переселенців: 
Ананьївський, Балтський, Березовський, Біляївський, 
Валегоцуловский, Врадієвський, Гросуловський (з 1945 р. 
Великомихайловський), Доманівський, Коминтернівський, 
Кодимський, Котовський, Кривоозерський (тепер Миколаївська 
область), Мостовий район (тепер Доманівський район, 
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Миколаївська область), Одеський, Жовтневий (ліквідований 
у 1959 році), Любашівський, Долинський (був приєднаний 
до Ананьївського району), Песчанський, Першотравневий, 
Раздільнянський, Цебриковський, Грушковський, Фрунзенський, 
Чернянський, Ширяєвський, Яновський, Овідіопольський. Саме 
вище вказані райони ми зустрічаємо у справі № 85, прийняли 
участь розселенні переселенців [7, арк. 21].

Райони тепер вже польської території, з якої відбувалося 
переселення українців: Холмський, Грубешівський, Томашівський, 
Любачівський, Ярославський, Перемишльський, Лесківський, 
Замостівський, Красноставський, Білгорайський та Влодавський, 
Дубецковский, Люблінський, Жешовський повіти [8, арк. 180]. 
Ці ж райони вказуються і дослідником Ю.В. Крамаром у своїй 
праці [4, с. 114]. Необхідно зазначити, що ще одним районом 
переселення українців на Одещину, стало Прикарпаття (сучасна 
Закарпатська область) [5, арк. 73]. 

Слід відмітити, що переселенці в своїй більшості прибували 
до районів області із майном, наприклад: «… на 15 березня 1945 
р. область прийняла 2648 вагонів із 4 965 родинами, що становило 
17 591 особу. З ними прибули 4 233 худоби, 1739 коней, 999 
свиней, 904 вівці, 7995 домашньої птиці, 540 бджолосімей, 2533 
сільськогосподарського реманенту, 476 возів» [5, арк. 194]. Зви-
чайно, що на рівні із забезпеченими селянами прибували й зовсім 
без майна, як наприклад 20 квітня 1945 р. 523 родини у кількості 
2092 особи [5, арк. 73], а пізніше ще 3 307 родин з Прикарпат-
тя: «які потребували продуктів харчування, одягу, взуття, речей 
першої необхідності тощо», за словами переселенців «все майно 
було спалено окупантами при відступі…»[8, арк. 399]. Це є аргу-
ментом того, що переселені родини були готові розпочати трудо-
ву діяльність, але при наявності відповідних умов і в першу чергу 
житла. Позитивним й був той факт, що переселенці мали певні 
професії, як то: хлібороби, столяри, швеці, слюсари, бджоляри, 
тесляри-столяри, ткачі, кравчині, шевці-теслі, теслі, ветеринари-
бджоляри, агрономи, городники, теслі-городники, майстри, водії, 
вчителі тощо [9, арк., 172-175]. Звичайно, що в даному переліку 
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присутні не всі професії, це питання потребує подальшого дослі-
дження. Таким чином переселенці, при наявності робочих профе-
сій, могли прийняти активну участь у відновленні області і підви-
щенні її «соціалістичних показників».

Щодо чисельності переселенців, у 1944-1946 рр. за матеріалами 
архіву, до Одеської області було переселено 6875 родин [5, арк. 1]. 
У справі за № 37, можна помісячно дослідити зростання кількості 
переселених сімей: перші вагони із переселенцями прибули до 
Одеської області в межах 29 листопада – 15 грудня 1944 р. у 
кількості 474 родини, що становило 1935 осіб, на 1 лютого 1945 р. 
– 3561 родини – 12 659 осіб, на 10 квітня 1945 р. – 5609 родин – 
20 912 осіб, 15 травня 1945 р. – 6292 родини – 22 441 особи, 1 
липня 1945 р. – 6380 родини – 22 739 осіб, 1 серпня 1945 р. – 6810 
родин, – 24 329 осіб, 25 вересня 1945 р. з’являється цифра 6850 
родин – 23 580 тис. осіб [5, арк. 58-59, арк. 71, арк. 87, арк. 99, 
арк. 116, арк. 128, арк. 138, арк. 143]. Але вже в справі № 152, від 
15 вересня 1946 р. вказується цифра 6875 родини, але без вказані 
кількості осіб [10, арк. 2], наступна справа фонду за № 153 
підтверджує цифру 6875 родини станом на 1 вересня 1946 р., які 
були розселені по 27 районам Одеської області [11, арк. 1-2]. В 
справі за № 163 від 1 листопада 1946 р. з’являється цифра 6905 
українських родин-переселенців [12, арк. 1], остання цифра, що 
вказує на кількість прибулих переселенців з території Польщі та 
західної України – 6911 родин, але без зазначення кількості осіб. 

Волинський дослідник Ю.В. Крамар у своїй статті «Особливості 
депортаційно-переселенських процесів з Польщі до південних 
регіонів України у 1944-1947 рр.» вказує, що до Одеської області 
прибуло 26 257 осіб, але не вказується кількість родин [2, с. 115]. 

Починаючи з середини 1945 р. значна частина переселенців 
без дозволу почала виїжджати до областей західної України. 
Справи за № 155 та №163 наводять наступні дані: з 6911 родин, 
5854 на 1 лютого 1947 р. виїхали з районів Одеської області, на 
проживанні залишилось 1061 родина, що становило [12, арк. 1; 13, 
арк. 1]. У справі № 145, в звіті завідуючого сектором переселення 
Черепахіної М. Т. вказано 6905 родин, з яких залишилось на 
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проживання 1122 родин, з них 5763 родини виїхали самовільно, 
тільки 20 родин отримали дозвіл Управління по справах евакуації 
при Раді Міністрів СРСР [14, арк. 53].

Таким чином можна говорити про те, що кількість українців-
переселенців коливається від 6850 до 6911 осіб, це й підтверджено 
списками та звітах таких справ як: №89 «Списки украинцев-
переселенцев из Польши 1945 г.» [9] та № 90 «Списки пересе-
ленцев украинцев из Польши убывших из Одесской области 
1945-1946 гг.» [14]. У даному разі необхідно уточнення, що серед 
українців переселенців була велика кількість людей без родин, 
або тих, хто залишив тимчасово родину у західній Україні, це під-
тверджують списки родин-переселенців 14 районів Одеської об-
ласті у справі № 90 [15, арк. 1-112].

Необхідно зазначити, що місцевій владі було заборонено 
видавати дозвіл переселенцям на виїзд з району, тому були випадки 
повернення цілих родин [16, арк. 101]. Також в деяких відповідях 
підкреслюється, що вдруге переселення не відбудеться потрібно 
відмовляти на такі прохання [16, арк. 312, 487]. Наприклад у звіті 
від 15 листопада 1945 р. вказано, що повернено 101 родина, яка 
незаконно залишила місце переселення [5, арк., 58-59].

Але як завжди були й винятки: «… дозволити Черноті 
Георгію Корніловичу, що проживає з родиною з чотирьох осіб у 
Березовському районі Одеської області, переїхати до його матері 
і сестри, переселених у Дніпропетровську область [16, арк. 322].

Також у справах 1944-1946 рр. є копія постанови РНК УРСР ЦК 
КП(б) від 4 січня 1945 р. «О неотложных мерах по хозяйственному 
устройству украинского населения, прибывшего на территорию 
УССР из Польши и работе среди них» [5, арк. 1-2]. Цей документ 
вказує на занепокоєння влади ситуацією із виїздом переселенців.

Причини переселення, судячи із заяв, це: важкий 
клімат, недоброякісна джерельна вода, зростаюча динаміка 
захворювань, (послаблення зору, поява лихоманки та 
інші) [16, арк. 102], упереджене відношення з боку міс-
цевої влади, нестача харчів і товарів першої необхідності  
[5, арк. 88, 102, 182,]. Крім того серед причин, на які посилалися 
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переселенці, присутнє наступне: відсутність медичної допомоги, 
поселення в напівзруйновані хати, крадіжки майна як місцевим на-
селенням так і владою, тощо [16, арк. 10-15]. Серед причин присут-
ні й такі: «… незвичність та не бажання працювати у колгоспі «ско-
пом», бажання вести індивідуальне господарство…» [17, арк. 24]. 
Нелегальне залишення місць переселення розпочалося ще з берез-
ня 1945 р.  про що свідчать звіти спеціальних перевіряючих, які 
були направлені до 12 районів області, в яких виявлено відсутність 
937 родин-переселенців [5, арк. 1-2]. 

Про те що реальна ситуація відрізнялась від зазначеної у 
звітах і повідомленнях радянських агітаторів свідчить лист 
вчителя Цирюка І. С., який був переселений до Яновського 
району Одеської області: «Я завжди думав про СРСР, як про 
країну свободи слова, життя, думок, що в ній турбуються 
про робітників та селян, допомагають їм, але тут необхідно 
тільки працювати, працювати, а їсти нема чого…» [5, арк. 75]. 
У справі № 84 є докладні про перевірку умов проживання 
переселенців в різних районах, наприклад «О хозяйственно-
бытовом устройстве переселенцев-украинцев по Цебриковскому 
району», де перевіряючий вказує на погані житлові умовами, як 
то: «Долгонюк Іван Ігнатович проживає з родиною з шести осіб 
у маленькій сирій, темній кімнаті …», [17, арк. 21], «Рудик Ан-
тін Павлович, з родиною у 5 осіб проживає в маленькій тісній 
кімнаті, вся родина працездатна, але в колгосп ніхто не вступив, 
ніхто не працює…» [17, арк. 21]. Як результат, люди масово виїж- 
джали переважно до Львівської, Тернопільської, Волинської, 
Рівненської області [15, арк. 1-112].

Таким чином, на початок 1947 р. з приблизно 1122 родин, які 
залишилися на проживання в районах Одеської області, було 
розселено по 17, але по факту діяло 12 колгоспів, [18, арк. 23]. 
Цікаво, що переселенці зверталися до влади із наступними 
проханнями: «… нас переселили до Кодимського району та 
розвезли по різних колгоспах, ми просимо щоб нас поселили в одну 
з вільних німецьких колоній і щоб цей колгосп складався виключно 
з наших людей…» [16, арк. 161]. Але з опрацьованих нами справ 
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ми не знайшли документ, що підтверджує в наявності виключно 
переселенських колгоспів в Одеській області, в даному разі можна 
це розцінювати, як ідеологічно-політичний хід з боку влади.

Необхідно виділити, ще одну рису депортаціно-переселенського 
питання, українців-переселенців переважно розселяли в колишні 
німецьки колонії-колгоспи, які були залишені або під час війни 
або після звільнення Одещини від німців-колоністів, про що 
свідчать архівні документи [5, арк. 101]. Навіть у своїх скаргах, 
переселенці вказували, що їм «обіцяли віддати під поселення 
вільні німецькі колонії», але реально розселення відбувалося 
по іншим колгоспам і навіть в домівки місцевих жителів, що 
таким чином вже створювало агресивне відношення місцевого 
населення [16, арк. 375].

Переселенська політика радянської влади дуже «добро» 
виглядала у звітних та статистичних документах, але реально 
стан справ був зовсім іншим. Одещина не була готова приймати 
тисячі українців-переселенців, через повоєнну розруху, місцеве 
населення борючись із повсякденними злиднями воєнної доби, 
було не готове приймати і ділитися із новоприбулим населенням.

Українці-переселенці на Одещині зіткнулися в першу чергу 
із новим соціально-економічним устроєм, відсутністю житла, 
працевлаштування, новими кліматичними умовами, хворобами 
тощо, більшість переселенських родин не була готова до таких 
умов. Виділені кошти, майно для переселенців ставало полем для 
зловживань з боку районної влади. Намагання влади ідеологічними 
та репресивними заходами вплинути на переселенців призводили 
до виїзду останніх до західних областей. 
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УКРАИНЦЫ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ НА ОДЕЩИНЕ 1944-1946 гг.
 (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье на основе архивных документов проанализирована 
политика, которая применялась советскими властями 
украинским-переселенцев из Польши в 1944-1946 гг. К сожалению 
они стали заложниками межгосударственной советско-польского 
соглашения и были добровольно-принудительно переселены в 
юго-восточных областей советской Украины. В данной статье 
мы рассматриваем судьбу украинский-переселенцев в Одесской 
области в указанный период.

Ключевые слова: переселенцы, переселение, депортация, 
украинцы, Украина, Польша, СССР.

Petrova N., Kovalchyk S.

UKRAINIAN SETTLERS IN ODESSA REGION 1944-1946.
(BASED STATE ARCHIVE OF ODESSA REGION)

On the basis of archival documents analyzed policy that was used 
by the Soviet authorities on ukrainian settlers from western Ukraine in 
1944-1946 years. Unfortunately, they are held hostage to Soviet-Pol-
ish intergovernmental agreement and voluntarily-forcibly relocated to 
the south-eastern regions of the Soviet Ukraine. In this article we con-
sider the fate of Ukrainian settlers in the Odessa region in this period.

Key words: settlers, migration, deportation, Ukrainian, Ukraine, 
Poland, USSR.
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ТЕОРІЯ СТРЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ІСТОРІЇ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 

ПРИЧОРНОМОР’Я НА РУБЕЖІ ПЛЕЙСТОЦЕНУ ТА 
ГОЛОЦЕНУ

В роботі розглядається загальна теорія стресу та теорія еко-
логічного стресу як її окремий випадок. На підставі узагальнення 
наявних археологічних, палеогеографічних, палеонтологічних 
та палеофлорістичних даних визначено спектр стресорів, які 
впливали на життєдіяльність населення Північно-Західного 
Причорномор’я на рубежі плейстоцену та голоцену. Особлива 
увага приділяється наслідкам динаміки рівня Чорного моря та 
міграції його берегової лінії як екологічним стресорам. 

Ключові слова: теорія стресу, екологічний стрес, Північно-
Західне Причорномор’я, дріас ІІІ, пребореал

Поняття стресу стало усталеним компонентом активної лексики 
сучасного дослідника. Усі ми, хто живе на рубежі тисячоліть, 
відчуваємо на собі дію стресів та стресорів різного походження та 
намагаємося компенсувати їхній негативний вплив на здоров’я, 
психіку й культуру окремої особистості та суспільства загалом. 
Це досягається шляхом вироблення складної системи регуляції 
індивідуальної та групової поведінки, яка викликає виникнення 
нових явищ у всіх царинах культури. 

Спостереження психологів, соціологів, демографів та 
представників суміжних наук свідчать про виключну важливість 
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впливу стресів як на психо-фізіологічні процеси в організмі 
людини сучасного фізичного типу, так й на культурно-історичні 
процеси в людському суспільстві. На цій підставі припускається, 
що стреси здійснювали суттєвий вплив й на людей минулих епох. 
Так, теорія стресу широко застосовується в контексті реконструкції 
окремих аспектів походження людини та виникнення людського 
суспільства (стресова теорія антропосоціогенезу Д. К. Бєляєва) 
[2, C. 69-77], для пояснення процесу зміни археологічних епох 
(різноманітні варіанти кореляції палеогеографічних епох та пері-
одів історико-культурного розвитку, засади побудови яких в євро-
пейській науці вперше були обґрунтовані П. М. Долухановим ще 
наприкінці 1970-х рр.) [6], для визначення рушійних сил процесу 
переходу до відтворюючої економіки (теорія кризи мисливського 
господарства С. М. Бібікова) [3, с. 5-22] та для пояснення інших 
важливих господарсько-побутових та соціально-економічних 
перетворень. 

При цьому загальна теорія стресів як інструменту реконструкції 
палеоісторичних процесів залишається нерозробленою. Найбільш 
важливими її компонентами, як уявляється, мають стати 
класифікація стресів та стресорів, оцінка ролі екологічних стресів 
в житті давнього населення, а також інтерпретація варіабельності 
можливих реакцій давніх людей на вплив певних стресорів.

Перші кроки в цьому напрямку було зроблено ще у другій 
половині 60-х – на початку 80-х років ХХ століття в контексті 
загальної теорії стресу. Її створювачі розглядають стрес як базову 
передумову зміни поведінки, вироблення нового засобу адаптації 
або перебудови культури [13, р. 7-8]. При цьому характеристика 
стресів та стресорів (сукупності факторів, які обумовлюють 
стрес) здійснюється переважно через їхню класифікацію. 

Представники американської та британської шкіл тяжіють 
до диференціації стресів у залежності від царини їх впливу та 
легкості  подолання індивідом та суспільством. Так, зокрема, 
розрізняються системні стреси із переважанням фізіологічних 
компонентів, психологічні стреси, у яких домінують поведінкові 
та емоційні компоненти, та екологічні стреси, в котрих своєрідним 
чином поєднуються елементи системних та психологічних стресів  
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[12, р. 131]. В пострадянській науці найбільшого поширення 
здобули класифікації стресів за їхньою ґенезою, серед яких 
розрізняються стреси й стресори еволюційного, соціального та 
техногенного походження [9, с. 155-157].

Теорія екологічного стресу посідає специфічне місце в рамках 
обох підходів до загальної концепції стресу. Екологічний стрес 
традиційно визначається як загальна сукупність природних, 
соціально-економічних, психологічних та фізіологічних чинників, 
що приводять до напруження регуляторних механізмів та до 
порушення динамічної рівноваги у суспільства та/або організмі 
[18,  р. 347, 349, 354].

Для оцінки здатності індивіду та/або спільноти подолати 
зовнішній стрес такого роду до наукового обігу було введено 
поняття соціальної та екологічної пружності (resilience) та визна-
чені чинники, що сприяють її підвищенню [11, р. 347, 349, 354].

В результаті в контексті загальної теорії стресу було створено 
серію оригінальних моделей стресів різного ступеня та різного 
походження, які яскраво ілюструють різноманітні прояви 
стресів у давніх суспільствах та за допомогою даної концепції 
пояснюють важливі трансформації у культурі й побуті колективів, 
життєдіяльність яких вивчається на підставі даних археології  
[12, р. 137; 14, р. 486; 16, р. 239]. 

Протягом заключної третини ХХ – на початку ХХІ століття 
найбільшу кількість прихильників таке розуміння ролі стресів 
в палеоісторичних процессах здобуло серед представників 
інвайронментальної археології та «нової археології». Створені 
ними моделі інколи зловживають загальними поняттями та 
термінами, які навряд чи можна вважати інформативними для 
розуміння особливостей життєдіяльності давніх суспільств. 
До подібних понять, зокрема, належать «зниження швидкості 
збільшення росту людини», «зниження здоров’я», «посилення 
буферної ролі культурної системи» тощо) [15]. Крім того, 
прихильники даного напрямку інколи тяжіють до стереотипізації 
та надмірного узагальнення процесів, які мали місце у давнину 
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[22]. З іншого боку, цей підхід відіграв позитивну роль, заклавши 
підвалини теорії множинної відповіді суспільства на стрес. 

Теорія екологічного стресу передбачає два можливих 
протилежних варіанти реакції індивіда або суспільства на стрес: 
або його успішне подолання та, як результат, виживання суб’єкта, 
який зазнав стрес (успішна адаптація), або загибель даного 
суб’єкта (дезатаптація) – з іншої. Вірогідність того чи іншого 
варіанту визначається на підставі аналізу пружності біологічної 
або культурної системи, яка зазнала впливу стресорів [19, р. 395].    

Протягом останнього десятиріччя можна спостерігати 
принципову переоцінку розуміння сутності процесу подолання 
стресу. Якщо у середині ХХ сторіччя безпосередній зв’язок 
між стресом та адаптацією не підлягав сумніву, то останніми 
роками можна спостерігати перенесення акцентів на поняття 
регулювання (adjustment), сталого розвитку (sustainability) та ко-
еволюції (coevolution), які по суті пропонують альтернативний, у 
порівняння з простим пристосуванням, шлях подолання викликів 
оточуючого середовища [21, р. 39].

Історія басейну Чорного моря на рубежі плейстоцену та 
голоцену є свого роду унікальною лабораторією моделювання 
впливу оточуючого середовища на розвиток матеріальної 
культури, господарства та побуту первісного населення Північно-
Західного Причорномор’я як одного з ключових регіонів для 
дослідження  адаптації людини до глобальних змін клімату у 
Чорноморсько-Середземноморському коридорі [24, р. 245-262]. 
В ході виконання Міжнародного проекту з геологічної кореляції 
IGCP 521 «Чорономорсько-Середземноморський коридор за 
останні 30 тис. років: зміни рівня моря та людська адаптація» 
(2006-2010) та його наступника, IGCP 610 «Від Каспію до Серед-
земного моря: екологічні зміни та відповідь людини на них у Чет-
вертинному періоді» (2013-2017) була суттєво оновлена інформа-
ція щодо кореляції ключових подій в історії населення регіону з 
етапами суттєвої перебудови оточуючого середовища. Застосуван-
ня в цьому контексті основних положень теорії екологічного стре-
су дозволяє виявити ключові стресори, які діяли в регіоні на рубе-
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жі плейстоцену та голоцену, й визначити реакцію на їхній вплив з 
боку пізньопалеолітичного й мезолітичного населення. 

Сьогодні більшість дослідників погоджуються, що принципові 
зміни базових палеогеографічних компонентів як суходолу, 
так й морських ландшафтів, протягом аллерьоду, дріасу ІІІ та 
пребореалу відбулися в Північно-Західному регіоні принаймні 
тричі. В той же час, серед представників різних методологічних 
та інструментальних підходів спостерігаються суттєві 
розбіжності щодо інтерпретації масштабу даних екологічних 
змін та ступеня їхнього впливу на спосіб життя, стратегію 
життєзабезпечення та інші виміри культури давнього населення. 
Полярними опозиційними втіленнями подібних розбіжностей 
можна вважати теорію Великого Чорноморського Потопу [20] та 
сценарій помірного підняття рівня Чорного моря та поступових 
палеогеографічних змін в регіоні [23]. 

З археологічної точки зору, вирішальне значення для 
культурної поведінки давніх мешканців регіону мали три 
елементи оточуючого середовища: склад фауни регіону, краєвид 
та особливості рослинності. 

Починаючи з часу максимального похолодання, видовий 
та кількісний склад фауністичного комплексу Північно-
Західного регіону зазнають суттєвої трансформації в результаті 
дії переважно антропогенного чинника: надмірних облавних 
полювань на бізонів, які були основним промисловим видом 
населення даного регіону протягом усього пізнього палеоліту 
[8, с. 6-8]. В результаті таких полювань гинуло одразу усе стадо, 
у тому числі й ювенільні особини, й вагітні самиці, що суттєво 
ускладнювало відтворення поголів’я у наступній генерації. В 
умовах високої густоти населення в регіоні це стало причиною 
різкого скорочення чисельності популяцій бізонів [5, с. 7]. На 
початку голоцену їхнє місце посідає тур, особливості етології 
якого передбачають трансформацію прийомів промислу: найбільш 
ефективною формою полювання тепер стає полювання, яке 
здійснюють невеликі групи або окремі мисливці [4]. Це, у свою 
чергу, стимулює перетворення традиційних наборів знарядь праці 
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мешканців регіону (в першу чергу, мисливського озброєння та 
знарядь, призначених для первинної обробки та білування здобичі 
на місці забою) та переформатування структури соціальних груп 
(адже тепер зникає потреба у регулярних зібраннях для великих 
колективних полювань). 

Кількість археологічних пам’яток часів дріасу ІІІ – 
пребореального періоду голоцену в регіоні різко зменшується, 
потужні пам’ятки типу Анетівки ІІ поступаються переважно 
короткотерміновим місцезнаходженням без чітко вираженого 
культурного шару, колекцій крем’яних артефактів яких в 
абсолютній більшості випадків не перевищує декількох десятків 
екземплярів. Це свідчить про зменшення густоти населення в 
регіоні, підвищення рівня мобільності окремих груп, склад яких 
стає менш чисельним, та утворенні так званої дисперсної системи 
розселення, що базувалася на екстенсивних формах ведення 
мисливської економіки. В сучасній первісній історії та археології 
ці явища вважаються показником початку нового археологічного, 
економічного та історичного періоду – мезоліту.

Друга група стресорів, які впливали на населення Північно-
Західного Причорномор’я на рубежі плейстоцену та голоцену 
– зміни краєвиду території – пов’язана, передусім, з підняттям 
рівня Чорного моря та динамікою його берегової лінії. Слід 
підкреслити, що в контексті впливу на спосіб життя, міграції та 
культуру життєзабезпечення мешканців даного регіону утворення 
та початок діяльності водойм (озер та лиманів) та водотоків (річок 
та тимчасових водотоків у балках, байраках та урвищах) є не 
менш важливим компонентами палеоландшафту, ніж пересування 
берегової лінії басейну Чорного моря на північ [17]. Перефор-
матування гідрологічної мережі разом із новою конфігурацією 
Північно-Західної частини шельфу Чорного моря та прилеглих 
районів узбережжя й, далі на північ, суходолу утворювали прин-
ципово інший вигляд жилого простору, який належало опанува-
ти населенню даного регіону. У значній мірі саме ці компоненти 
палеогеографічного середовища на макро-рівні визначали систе-
му розселення, вибір місця розташування поселень, можливість 
контактів між групами, що освоювали різні палеоландшафти та 
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інші риси просторової поведінки людей на рубежі плейстоцену 
та голоцену. 

Третю важливу групу екологічних стресорів у Північно-
Західному Причорномор’ї на рубежі плейстоцену та голоцену 
складає динаміка рослинних комплексів та видового складу 
рослинності, яка традиційно сама по собі вважається результатом 
кліматичних коливань, що мали місце під час відступу останнього 
льодовика та на початку голоцену [1, с. 163-167]. 

Не зважаючи на виключну важливість рослинної їжі у 
раціоні ранньопервісних мисливців та збирачів, джерельна база 
для реконструкції впливу даної групи стресорів на культуру 
населення регіону, що вивчається, на рубежі плейстоцену та 
голоцену є вкрай обмеженою. Сьогодні до наукового обігу 
введена лише невелика кількість даних, що висвітлюють 
використання рослин в їжу у Північно-Західному Причорномор’ї 
в ранньопервісну добу, й аболютна більшість з них походить 
з пізньомезолітичного поселення Мирне [7]. Судячи за даними 
матеріалами, склад рослинності мав подвійний вплив на стратегію 
ресурсозабезпечення мешканців даного поселення: з одного боку, 
деякі рослини безпосередньо були предметом споживання людей, 
а з іншого вони складали необхідну харчову базу тварин, які були 
як об’єктами промислу пізньомезолітичного населення, так й 
становили предмет цікавості як об’єкти доместикації. 

Аналіз впливу даних стресорів на спосіб життя та поведінку 
населення Північно-Західного Причорномор’я на рубежі 
плейстоцену та голоцену дозволяє виділити три фази екологічного 
стресу у даному регіону, які співвідносяться відповідно з 
аллерьодом, дріасом ІІІ – пребореалом та бореальним періодом 
голоцену. Незважаючи на те, що особливості відповіді населення 
регіону на дані стреси у зв’язку зі змінами природного середовища 
неодноразово ставали предметом детального розгляду [10, с. 61-
94], питання про інтерпретацію даних відповідей як проявів 
культурної адаптації, пружності або регулювання потребує 
подальшого теоретичного опрацювання. Втім, вже сьогодні не 
викликає сумнівів той факт, що розвиток екологічного стресу у 
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Північно-Західному Причорномор’ї на рубежі плейстоцену та 
голоцену не став катастрофою для населення регіону: відсутні 
як ознаки повного запустіння даної території, так й археологічні 
свідчення того, що фінальнопалеолітичні й ранньомезолітичні 
мисливців та збирачі виявилися нездатними виробити достатньо 
ефективні засоби подолання згаданих стресів. Негативний вплив 
глобальних змін клімати успішно компенсувався вже протягом 
стислого проміжку часу за допомогою широкого спектру змін 
культури та поведінки, найбільш важливими серед яких були 
трансформації систем освоєння жилого простору та зміни набору 
знарядь праці. 

Смынтына Е. В.

ТЕОРИЯ СТРЕССА КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ НА РУБЕЖЕ 
ПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА

В работе рассматривается общая теория стресса и 
теория экологического стресса как ее частный случай. На 
основании обобщения имеющихся сегодня археологических, 
палеогеографических, палеонтологических и палеофлорис-
тических данных определен спектр стрессоров, которые влияли на 
жизнедеятельность населения Северо-Западного Причерноморья 
на рубеже плейстоцена и голоцена. Особое внимание уделяется 
последствиям динамики уровня Черного моря и миграции его 
береговой линии как экологическим стрессорам. 

Ключевые слова: теория стресса, экологический стресс, 
Северо-Западное Причерноморье, дриас ІІІ, пребореал
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Smyntyna O.

STRESS THEORY AS AN INSTRUMENT OF RECONSTRUC-
TION OF NORTH-WESTERN PONTIC REGION POPULA-

TION HISTORY ON THE PLEISTOCENE-HOLOCENE 
BOUNDARY

The purpose of the current contribution is to discuss the principal 
points of general stress theory and theory of environmental stress as it 
is applied to the interpretation of human responses to global climate 
changes in the northwestern Pontic region at the Pleistocene-Holo-
cene boundary. 

Stress is regarded as a basic reason for the transformation of be-
havior as well as an important premise for the reshaping of cultural 
systems and the creation of new adaptations. Environmental stress is 
understood as a series of natural, social, economic, psychological, 
and physiological factors that cause tension in regulatory mechanisms 
and disturb society or the dynamic equilibrium of a social organism. 
Adaptation is interpreted as only one possible result of the stressors 
impact alongside with regulation, adjustment, and cultural system de-
struction. 

Comprehensive interdisciplinary studies of Northwestern Black Sea 
region paleogeography at the Pleistocene-Holocene boundary allows 
distinguishing three basic sets of stressors influenced the human 
procurement system and social behavior. The first and most significant 
of them was the transformation of the faunal complex resulting from 
unsustainable human behavior in previous times. Replacement of bison 
herds by aurochs and smaller horses at the beginning of the Holocene 
implies a transition from collective procurement of large gregarious 
game toward hunting for small non-gregarious species conducted 
mainly by small groups or individuals. In its turn, it stimulated a 
re-shaping of traditional tool kits of North-Western Pontic steppes 
inhabitants and re-structuring of their social groups.

The second set of stressors influencing human populations of the 
northwestern Pontic region at the Pleistocene-Holocene boundary 
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should be connected with the rise in the level of the Black Sea and 
coastline migration as well as with the formation and early activity 
of its estuaries (lakes and limans) and watercourses (rivers, springs, 
etc.). Their influence resulted in creation of new forms of living space 
which needed to be explored by the local population. Occupation 
system, choice of settlement space, possibility of contacts among 
groups inhabiting different niches, and other traits of human spatial 
behavior on the macro-level (living space exploitation system) were 
determined in many respects by these features. 

The third basic set of environmental stressors in the northwestern 
Pontic region at the Pleistocene-Holocene boundary is the dynamic 
of floral complexes and species composition. Flora influenced human 
resource procurement strategies through being the basic food of the 
animals they hunted, that is, vegetation changes were stressors be-
cause they brought about faunal changes.

Environmental stresses cannot be recognized as a catastrophic one 
for the North-Western Pontic steppes population on the Pleistocene-
Holocene boundary: no signs of total desertion of the region as well 
as no traces of human failure to find suitable means to overcome 
the stressors are observed at Late Paleolithic and Early Mesolithic 
sites. Negative influences of global climate changes were successfully 
compensated already in the short-term perspective through a broad 
spectrum of adaptive strategies, most important among which were 
transformation of living space exploitation and modification of tool 
kits. 

Keywords: stress theory, environmental stress, North-Western 
Black Sea region, Dryas III, Proboreal
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Чабан Н. А.

УДК 39(=1:477.83-25)’’195/201’’(045)

ОСОБЛИВОСТІ РОДИННОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЛЬВІВ’ЯН 
В КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ ст.

У статті розглянуто стан та функціонування родинної 
обрядовості в побуті львів’ян кін. ХХ – поч. ХХІ століття. 
Проаналізовано міграційні процеси, що відбулись у Львові в кінці 
ХХ ст. та вплинули на урбаністичну культуру міста. Простежено 
зміни в родинній обрядовості останніх років, також до уваги 
взято обряди, які сформувались під впливом культур інших країн. 
В статті виявлено особливості вибору молодими людьми форми 
шлюбу та ставлення львів’ян до цивільного шлюбу, як різновид 
відносин між чоловіком та жінкою.

Ключові слова: побут, родинна обрядовість, містяни, селяни, 
сім’я, молодь, дошлюбне спілкування, цивільний шлюб, церква, 
Львів.

Побут є основою життя народу, він одночасно формується 
і нероздільно пов’язаний з системою народних обрядів та 
ритуалів, вірувань та релігійних уявлень. Дослідження побутової 
сфери мегаполісів постає вкрай необхідним завданням етнології 
і заслуговує на особливу увагу, що зумовлює актуальність нашої 
теми. Наразі тема не набула достатнього ступеню розробки у 
вітчизняній науці, що і спонукало нас звернутись до етнологічних 
розвідок у Львові та, ґрунтуючись на польовому матеріалі 
здійснити етносоціологічний аналіз міської культури на прикладі 
щоденного життя сучасного городянина; простежити зміни, що 
відбулись в кінці ХХ – початку ХХІ століття. 

Першою спробою окреслення проблем етнографічного 
вивчення міста стала Програма Федора Туманського (1779) 
[21]. В 1920-1930-рр. представники етнологічної школи в складі 
Етнографічної комісії ВУАН і Кабінету (Музею) антропології й 
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етнології імені Хв. Вовка наголосили на необхідності вивчення 
побуту городян. Знаковим для цього періоду є запитальник «До 
вивчення міської людности», розроблений у 1925 році Ніною За-
гладою [21]. На важливості містознавства як засобу виявлення 
типового через особливе у 20-х рр. ХХ ст. наголошував також 
М. Анциферов. «Розкриття органічної сутності міста, виявлення 
його функцій як соціального організму» розглядалося ним як 
«капітальне завдання». Саме місто організує простір, доводив 
він, і саме воно було, є і буде центром тяжіння різних сил, місцем 
зустрічі і діалогу різних культур [6; 91].

І лише на початку 1960-х рр. було зроблено спробу комплексного 
розгляду проблеми [20; 169]. Починаючи з 1960-х років, місто 
та міське населення в цілому ввійшли до сфери етнографічних 
досліджень. Праці, які торкалися «міської тематики», 
використовували «міські» матеріали, були різноманітними за 
своєю тематикою та методами досліджень. Це свідчило про пошук 
найбільш ефективних підходів до вивчення такого своєрідного 
об’єкта досліджень, як міське населення [26; 120]. 

В 1970-х рр. вивчення проблеми, яка нас цікавить, у вітчизняній 
історіографії фактично припинилося. Історики досліджували 
матеріальний побут робітників, під час розгляду питань їх 
житлового забезпечення обмежувалися констатацією факту 
відповідної кризи та декларуванням державних постанов щодо 
розгортання житлобудівництва [20; 170]. Першим етнографічним 
дослідженням культури і побуту робітників Радянської України 
в якому висвітлились питання сімейного побуту, кількісний і 
віковий склад сучасної робітничої сім’ї, взаємовідносинами між 
її членами, становище жінки, виховання дітей, житлові умови, 
бюджет, стала праця В. Т. Зінича [23; 99].

В своєму поступі вітчизняна українська етнологічна наука 
накопичила ряд наукових досліджень вчених, які працювали над 
темою побуту, а саме: В. Балушок, О. Гаврилюк, А. Поріцький, 
В. Горленко, Ю. Гошко, І. Крип›якевич, А. Курочкін, Г. Науменко, 
О. Кравець, В. Зінич, В. Борисенко, А. Пономарьов. Зокрема варто 
наголосити на науковому доробоку науковців, що працюють над 
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вивченням теми в наш час, а саме: О. Поріцької, М. Борисенка, 
І. Щербак, О. Боряк, М. Маєрчик, Г. Бондар, Я. Верменич, 
Е. Полушиної-Брояко, Б. Посацького, О. Ткаченко, О. Баран, 
В. Вовка, Л. Гасиджак, В. Матушенка, О. Стасюк.

В ХХ столітті до вивчення модифікацій міста звертаються різні 
галузі наукових знань. Життя городян стає об’єктом дослідження 
в культурології, соціології, філософії, лінгвістиці, психології. 
Етнографічне дослідження міської культури безперечно набуває 
характеру полідисциплінарного та вимагає інтегрального 
підходу, тобто залучення методів різних наукових дисциплін: 
етнічної географії, етнічної картографії, історичної географії, 
етнічної демографії, етносоціології та ін [26; 121]. Місто 
постійно продукує нові культурні штампи, котрі змінюються та 
заміняють один одного. Ці зразки культури, не завжди позитивні, 
вони копіюються, без відповідної рефлексії і навколишнім світом  
[5; 296].

Велику частину населення України сконцентровано саме 
в містах, сьогодні місто формує нову культуру в суспільстві, 
де традиційна обрядовість лише частково присутня в циклі 
повсякденного життя та важливих подій горянина. За даними 
державної служби статистики України, на 1 січня 2015 року 
міське населення (без урахування Автономної Республіки Крим), 
складає 69% наявного населення держави [13; 6].

Місто, як живий організм, має здатність до мінливості в 
процесі свого розвитку, тому багатовікова історія Львова потребує 
вивчення впливу часу на сьогодення. З-поміж інших великих 
міст України Львів займав особливе місце – був чи не єдиним 
міським центром, який українізувався і відіграв визначальну роль 
в українському національному русі другої половини 80-х років 
ХХ  ст. Місто українізувалося завдяки значному напливу сільського 
населення, але, натомість, втрачало традиційну урбаністичну 
культуру. Як і інші великі міста Львів заселили переселенці з сіл, 
які як мешканці міста продовжували зараховувати себе до села, де 
народилися і зростали [3; 6].

Щоденна історія радянського Львова розкрита крізь призму 
її бачення найбільшою групою мешканців міста 50–80-х 
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років ХХ ст. – вихідців із галицьких сіл, життя яких зазнало 
стрімких модернізаційних і урбанізаційних змін під впливом 
складних політичних і соціально-економічних реалій повоєнних 
західноукраїнських областей [3; 6]. Приплив великої кількості 
селян у міста мав і певні позитивні наслідки, сприяючи 
розмиванню межі між традиційно «російським» містом та 
«українським» селом. У цих відмінностей, наголошує Я. Грицак, 
з’явилася виразна географічна складова. Якщо на Сході України 
міста продовжували лишатися «російськими» – якщо не у 
кількісному, то хоча б у культурному відношенні – то у Західній і 
Центральній Україні переважаючим став український компонент. 
Масовий наплив у зруйновані війною міста селян, у тому числі 
значною мірою – із Західної України, швидко компенсував воєнні 
та повоєнні втрати міського населення, передовсім серед осіб 
єврейської і польської національностей. «Вперше за всю історію 
новітнього часу українці здобули перевагу у двох найбільших і 
найважливіших з політичної точки зору містах Центральної і 
Західної України – у Києві, всеукраїнській столиці, та у Львові, 
столиці українського П’ємонту» [6; 223].

Ще до 2000-х років хлопці та дівчата могли знайомитись 
лише на днях народженнях чи весіллі в друзів, на танцях, на 
роботі, у ВНЗ, де обоє навчались, в церкві, в театрі, дехто міг 
знайомитись на відпочинку в горах чи на мітингу, трапляється, 
що молодих спеціально знайомили родичі. Сучасний 
інформаційний простір дає набагато більше можливостей для 
спілкування та знайомства молоді. Окрім випадків, які було 
згадано, сьогодні поширеними є знайомства через інтернет 
(соціальні мережі, сайти знайомств, форуми, онлайн ігри тощо). 
Знайомитись можуть з різних міст та країн, мова спілкування 
в таких випадках, найчастіше англійська. Враховуючи, що 
великі міста України є туристично привабливими, особливо 
Київ, Одеса, Львів, Харків, Ялта, то молодь одночасно може 
подорожувати і приїздити в гості одне до одного, спілкуючись 
попередньо певний час в мережі, яка стала невід’ємною 
частиною життя суспільства та є одним із комунікативних 
інструментів, яким користується сучасний українець.
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Період, який хлопець з дівчиною зустрічаються перед одруженням, 
переважно складає близько двох років, може бути різним – від півроку 
до 5-ти. Проте бувають випадки, коли пара перш ніж одружитись, 
вирішує певний час пожити в цивільному шлюбі. 

Дослідження побуту городян показало, що в сучасному 
суспільстві є звичай, як в місті, так і селі, коли люди живуть в 
цивільному шлюбі. Вибір молоддю такої форми сімейних стосунків 
в ХХІ столітті є загальноприйнятою тенденцією для українців. 
Проте трапляються випадки, коли цивільний шлюб розглядається 
як суто негативний елемент в житті родини, особливо така точка 
зору притаманна старшому поколінню та в сільській місцевості. 
Трансформування ролі жінки та чоловіка в родині спричинене 
стереотипами сучасного суспільства, генерує нові сімейні цінності. 
Молодь все більше прагне до самореалізації та власної свободи. 
Так само, як і раніше, формування сімейних стосунків залишається 
одним із найважливіший життєвих кроків, але перед тим, як його 
зробити, молодь намагається остаточно вирішити для себе, чи це є 
правильний вибір собі пари. Вважається, що спільне проживання 
та вирішення побутових проблем допоможе краще усвідомити та 
сформувати саме ті стосунки, до яких прагнуть обоє.

Такий шлюб є шляхом уникнення зобов’язань, які традиційно 
пов’язуються з офіційним шлюбом, можливістю легковажного 
ставлення до власного життя. Для молоді цивільний шлюб 
являє можливість саморозвитку та дозволяє будувати взаємини 
з партнером, орієнтуючись при цьому на особисті потреби, а не 
на матримоніальні стереотипи, що існують у суспільстві. Це як 
форма психологічного захисту, яка надає можливість уникнути 
психологічного болю, що пов’язується з шлюбно-сімейними 
стосунками [17; 9].

Цивільний шлюб у Львові не дуже поширений, населення не 
сприймає його, як форму родинних відносин. Він сприймається 
як нова негативна тенденція, що може вплинути на формування 
сімейних цінностей. Таке ставлення ми зафіксували в більшості 
наших респондентів. Особливо несхвальну оцінку до спільного 
проживання чоловіка й жінки, які не є в шлюбі, висловлюють 
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люди старшого покоління, називаючи це: «Не знаю, таке щось» 
[22], респондент 1958 р.н.. Проте є випадки несхвального став-
лення до такої форми відносин між чоловіком та жінкою серед 
молодшого покоління: «Я категорично проти цивільного шлюбу. 
Для мене шлюб – це є вінчання. Цивільний шлюб – це є якесь 
звичайне формальне об’єднання, це просто не щось серйозне, а 
тільки формальний спосіб якось узаконити свої відносини», ре-
спондент 1984 р.н. [10].

Незважаючи на те, що велика частина населення у Львові 
негативно ставиться до цивільного шлюбу, можна часто зустріти 
серед молоді (як правило до 35 років) тих, хто узаконили свої 
відносини, проживши разом певний час без шлюбу. Пояснюють 
це тим, що зараз вже інший час, що краще певний період пожити 
разом, «подивитись на людину», аніж створити сім’ю, народити 
дітей, а потім розійтись. В 2000-х роках траплялись такі випадки, 
коли молоді спочатку розписалися, а шлюб брали тоді, коли 
хрестили дитину. Священик спочатку обвінчав батьків, а потім 
провів обряд хрещення, при цьому це відбувалось не в церкві, 
а вдома. Подібних випадків в наш час не виявлено, зазвичай все 
відбувається в церкві.

Для української традиції звичним є, коли ініціатором 
одруження стає юнак, ця традиція функціонує і сьогодні. Як і 
колись так і сьогодні, в більшості випадків рішення одружитись 
хлопець з дівчиною приймають разом, але остаточна пропозиція 
взяти шлюб залишається за чоловіком.

В ХХІ столітті батьки рідко беруть безпосередню участь у 
виборі подружньої пари для дітей, можуть лише схвалювати або 
ні (що не є поширено) вибір. Їм зазвичай доводиться натякати на 
те, що вже пора одружуватись та фінансувати весільні витрати. 
Свято батьки намагаються зробити згідно з традиційним обрядом, 
однак, якщо діти не бажають дотримуватись народного звичаю, 
то весілля проходить так, як хочуть молоді. Бажання «догодити» 
дітям пояснюється тим, що в радянський час вони не мали весілля 
такого, яке хотіли, то хоч в дітей нехай буде по-їхньому. В останні 
роки поширеним явищем є весільна подорож, яка інколи може 
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коштувати, як саме весілля. Оскільки для пересічного українця 
святкувати весілля та їхати в подорож є досить дорого, то до 
питання підходять з раціональної точки зору, обираючи щось 
одне. Вибір не раз зупиняється на подорожі, вважається, що вона 
принесе набагато більше приємних вражень. В таких випадках 
святкування може відбуватись символічно в одній з міських 
кав’ярень, без сукні, а наречений «отак в кросівочках» [7], і свято 
проходить у невимушеній обстановці: «Ми лиш попросили дівчат 
зіграти джаз на бандурах» [7].

У посаг на весілля дають все, що могло б знадобитись молодим в 
домі. В наш час обряд майже не зберігся, він більше розцінюється, 
як допомога в облаштуванні житла, аніж як обряд давати посаг. 
Також склалась традиція, коли батьки нареченої та нареченого 
на весілля можуть купувати житло молодим. Для мешканців міст 
доволі складною лишається житлова проблема. Забезпеченість 
городян житловою площею, за висловами соціологів, є низькою, 
а значні диспропорції між доходами громадян і цінами на 
нерухомість створюють поки що непереборні перешкоди на шляху 
поліпшення житлових умов як мінімум для 90% домогосподарств 
[6; 226].

В сучасній передвесільній обрядовості відновлюється обряд 
сватання, він має відмінності від традиційного, але активно 
починає функціонувати. За попередньою домовленістю між 
родинами, молодий зі своїми батьками (інколи ще присутні 
родичі або близькі друзі сім’ї) приїздить в дім майбутньої 
нареченої, де відбувається знайомство сватів та домовини про 
саме весілля. До цього звичаю львів’яни впродовж останнього 
десятиліття починають звертатись частіше, аніж за радянських 
часів. Така тенденція притаманна молодому поколінню львів’ян, 
які бажають взяти шлюб і вважають за необхідне, по-можливості, 
дотриматись канонів власне передвесільних обрядів. Батьки в 
свою чергу також наголошують на важливому значенні певних 
звичаїв, зауважуючи, що в них сватання не було, обряд майже 
втрачено в другій половині ХХ століття, але в дітей він має 
бути. Ми простежили, що сватання в було в незначної кількості 
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львів’ян, які одружувались в зазначений період. Самі ж городяни 
нівелювання прадавніх ритуалів пояснюють зазвичай тим, що: 
«Був час тоді такий, але в дітей було все, як треба» [14].

Також виявлено, що сватання може не відбутись у тих 
випадках, коли чоловік з жінкою одружуються після того, як 
певний час перебували в цивільному шлюбі – від півроку до 3-х 
років. В таких випадках молоді самі вирішують всі деталі весілля, 
а батькам оголошується лише дата події. Фінансують весілля 
або батьки, або молоді. Можуть організовувати свято і спільним 
коштом. Якщо молоді повністю беруть на себе витрати, батьки, 
по можливості, намагаються зробити дорожчий подарунок.

До обрядів, на які повертається мода, відноситься дівич-вечір 
та парубоча вечірка. В останній час ці звичаї відновлюються, 
трапляється, що звичаї переймають західні традиції святкування. 
У Львові інколи називають ці вечірки «дівчачник» і «хлопчачник», 
вони можуть відбуватись, як в переддень весілля так і за тиждень 
перед ним, зазвичай їх святкують в кафе або на дискотеці, куди 
запрошують друзів. У парубків все виглядає так само, як і в 
дівчат, проте парубоча вечірка може бути в лазні, чого не виявлено 
в святкуванні дівич-вечора. Зазначена дошлюбна традиція не 
є поширеною та часто може бути відсутньою. Рідко, але ще 
функціонує звичай, коли молода в переддень весілля дарує сорочку 
нареченому, яку вишила (або купила). Побутування цього давнього 
звичаю зафіксовано нами в кінці ХХ століття. Зустрічаються також 
випадки, коли дівчата виплітають ввечері перед весіллям віночки 
з барвінку. Один з віночків в день шлюбу, коли одягають наречену, 
мати молодої прикріплює їй під вельон, він вважається оберегом. 
Таким же оберегом вважається й віночок з мірти.

Чимало обрядових дійств, які мають давнє походження, сьогодні 
переосмислюються або знаходять іншу сферу побутування. 
Так, поширені у минулому вечорниці, на яких дівчата пряли 
вовну або робили іншу роботу, сьогодні можна побачити лише 
в інсценованому вигляді. Однак пошук оптимальних варіантів 
святкування весілля продовжується. Особливо інтенсивно 
відбувається він у сучасному місті, де значно швидше, ніж у 
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сільській місцевості утверджуються нові соціально-побутові 
відносини, зокрема у сімейній сфері [18; 17]. 

Окрім описаних передвесільних обрядів, що функціонують 
в побутовому житті Львова, слід зазначити, що в ХХІ столітті 
починає відроджуватись обряд вінкоплетин. Дівчатам подобається 
плести вінки та долучатись до традиційного весільного дійства. 
Найбільш повний опис обряду з дотриманням традиційних 
елементів ми зафіксували в львів’янина родом з Гуцульщини, який 
зазначив, що в них обряд ще функціонує. Дівчата години дві-три 
під спів весільних пісень виплітають віночки, їх може бути «ціла 
корзина, на яку зверху ставлять чільце» [15]. Таким чином жителі 
сіл, що проживають в містах, привозять певні знання та звичаї 
до Львова, які починають відроджуватись, ці зміни в поведінці 
переселенців з сіл в місто, формування субкультури жителів в 
ХХ  ст. залишалися поза увагою [23; 99].

Обряд вінкоплетин також зустрічається в людей, що не 
святкували весілля у Львові, це жителі міста, які проживають 
в ньому, але родом з Львівської області або передмістя. На 
дівич-вечорі, зазвичай, відбувалось підготування до весілля 
та прикрашання дому молодої, дівчата могли прикрашати дім 
усередині, особливо вікна: «Наліплювали барвінок прямо на 
шибки, всі вікна були обліплені, навіть слова були «многая літа», 
то все було з барвінку. Ще плелися з барвінку дві долі, їх чіпляли 
на машину, доля – це таке колечка виплетене» [16]. З барвінку та 
квітів дівчата робили букетик молодому та дружбі, в наш час це 
роблять на замовлення. В молодого квітка має бути виконана в 
такій самій композиції, як букет молодої. Вони ними обмінюються 
перед шлюбом, коли молодий забирає молоду до церкви.

Переїзд мешканців сіл і містечок західноукраїнських 
областей до Львова в другій половині 50-80-х років ХХ ст. був 
головним джерелом поповнення населення міста. Щороку 
до Львова приїжджало 30-37 тис. осіб, виїжджало 23-30 тис., 
у місті залишалося від 3-4 до 10 тис. нових жителів. Склад 
мешканців Львова помітно поповнився мігрантами протягом 
60-х, на початку 70-х і 80-х років. Кількість населення міста в  
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1959-1989 рр. збільшилась з 410,7 до 786,9 тис. осіб, тобто на 
376,2  тис., а приріст внаслідок міграцій становив близько 230 тис. 
осіб (понад 60 % усього приросту). Географія приїжджих охоплювала 
здебільшого Львівську і меншою мірою інші західноукраїнські 
області, серед яких помітно вирізнялися Тернопільська, Івано-
Франківська, Волинська і Хмельницька [3; 287].

Упродовж останніх двох десятиліть починає відроджуватись 
та розвиватись українська міська культура. Помітні зміни 
проявляються насамперед у родинній обрядовості. В містах (в 
селах також) активно починає відроджуватись роль церкви в житті 
населення. Це проявляється в елементах ритуалів, до прикладу, 
в обряді весілля повертається звичай вінчання. Все більше 
молодих подружніх пар прагнуть узаконити свої відносини перед 
Богом. У нашому дослідження цю тенденцію підтвердили всі 
респонденти, вказуючи, що зараз молодь обов’язково бере шлюб 
в церкві. Трапляється, що люди в кінці ХХ століття розписались в 
РАГСІ, але протягом останніх 20-ти років обвінчались, бо до того 
вважалось, що вони жили «на віру». Помітним є те, що львів’яни, 
які побрались до 80-х, років неохоче розповідають про шлюб: 
«А чому Ви це питаєте? Я взяла пізно шлюб, нас би з інституту 
виключили якби взнали, що шлюб берем. Ми вінчались в 90-х 
роках» [12].

Кінець 1950-60-х років ознаменувався активною 
антирелігійною політикою. Це позначилось на рівні відвідуваності 
храмів, особливо в містах [4; 117]. Фактично масова кампанія 
за відродження УГКЦ розпочалася в серпні 1987 р. 4 серпня 
1987 р. УГКЦ заявила, що виходить із підпілля [2; 10]. Особливо 
масштабною була 100-тисячна маніфестація греко-католицьких 
віруючих вулицями Львова 17 вересня 1989 р. – найбільша до 
цього часу. Маніфестація стала переломною подією на шляху 
до відродження УГКЦ [1; 18]. В період коли державна влада 
цілеспрямовано проводила курс церковної політики, спрямований 
на боротьбу з релігією, що був практично реалізований у моделі 
домінування антитеїстичної держави над церквою [8; 12], 
шлюб могли брати підпільно, щоб уникнути цілеспрямованого 
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переслідування, особливо вірних греко-католицької церкви [19; 
281]. Для обряду запрошували священика додому, де він вінчав 
молодих.

Як ми вже зазначали, мігранти принесли до Львова елементи 
сільського побуту, що позначалося на їхній життєдіяльності та 
способі мислення [5; 6]. Та, окрім змін, які принесли з собою 
жителі сільської місцевості, в сучасній обрядовості яскраво 
простежуються звичаї західних культур. До прикладу, у сучасній 
весільній обрядовості обдаровування молодих відбувається на 
початку весілля, що не є характерним для української традиції, 
таким чином відбулась зміна традиційного порядку дій. В ХХІ 
столітті на заручини в українців досить поширеним стає дарувати 
дівчині каблучку, що також не є українським звичаєм. Інколи 
дівчина може сама перед тим вибрати собі перстень, проте такий 
практичний підхід зустрічається рідко. Як правило, хлопець 
намагається зробити цю подію романтичною, вибравши гарне 
місце для освідчення, інколи, для цього хвилюючого епізоду 
життя може бути обрана інша країна.

Львів був одним із найбільших культурно-освітніх та наукових 
осередків Польщі, що і сприяло міграції поляків до міста. З 
1910 по 1921 рр. поляків у Львові стало на 10,5 % більше і щодо 
населення міста їх чисельність становила 51 %. Притік нового 
польського населення у Східну Галичину склав близько 267 тис. 
осіб [11; 48]. Поляки принесли ряд католицьких традицій, які 
починають побутувати з середини ХХ століття і функціонують 
до сьогодні. До прикладу в поховальній обрядовості з’явився 
звичай: в перші дні листопада львів’яни приходять на могили 
і запалювати свічки, коли йдуть додому свічки не гасять, вони 
залишаються горіти, ритуал має назву «дні пам’яті». 

Створення сім’ї та продовження роду є головним в житті кожного 
львів’янина. Збереженню сімейних цінностей, народженню дітей 
у Львові надають особливого значення порівняно з іншими 
мегаполісами України. Стосується це і віку, коли молодь починає 
одружуватись, у Львові хлопці та дівчата беруть шлюб раніше на 
декілька років, ніж до прикладу в Києві. Те ж саме стосується і 
періоду, коли в сім’ї з’являються діти.
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Збереглись у Львові прикмети на подружнє життя, з 
найпоширеніших побутують такі: хто стане першим на рушник 
під час вінчання – буде керувати, хто вломить більше хліба, також 
буде головним в родині. Перед тим, як виходити молодим з церкви 
і посівати всіх присутніх, вони мають з’їсти цукерку першими. 
Дощ в день весілля вважається доброю прикметою, але, як хочуть, 
щоб на весілля була гарна погода, перуть великодній рушник і 
вивішують на дереві в дворі. Є також і недобрі знаки, зокрема: 
коли свічки згаснуть, молоді розлучаться, якщо розв’яжеться 
вузол, яким зв’язав священик руки нареченим, їх спільне життя 
також розв’яжеться, якщо впаде свічка, побачити іншу наречену 
вважається також недобрим знаком. Зафіксовано випадок, коли з 
голови нареченої впав у церкві віночок з мірти, і через 10 років 
її чоловік помер, в цьому також тлумачать зв’язок. Для того, 
щоб захиститись, молодій на весілля можуть прикріплювати 
англійську булавку та часник – щоб не врекли, молодому можуть 
в кишені зашивати зерна маку та часник.

Зазначені вірування лише частково присутні в повсякденному 
житті львів’ян, оскільки вони стверджують, що не знають 
ніяких прикмет і називають все «забобонами», яких забороняє 
дотримуватись церква: «У Львові, люди знають ті забобони й 
дотримаються їх, але священики забороняють. В нас тут є церква на 
горі Покрови, греко-католицька, священик так впав в нерви, як став 
лупити кулаком по пюпітру, що його вислали в Дніпропетровську 
область. Казав, щоб народ в усе те не вірив, що баби ходять ото 
плетуть – того не можна слухати. На нього почали жалітись, бо 
народ вірить, то не можна так, бо між народом це є» [12].

Сімейні традиції є важливим компонентом національної 
культури, що поєднує традиційний та новітній досвід виховання 
морально-етичної поведінки молодого покоління в родинному 
середовищі і відображає специфічні норми, правила, унікальні для 
кожної конкретної сім’ї, та загальнонаціональні характеристики, 
які є втіленням досвіду української сімейної етнопедагогіки [9]. 
Поміж мегаполісів України Львів відрізняється збереженням 
традиційної культури, яка функціонує в повсякденному житті. 
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Нами було зафіксовано, що майже в кожній родині перед 
Великоднем пишуть писанки, на Різдво в домі ставлять дідух, 
більшість населення має народний одяг (найчастіше вишиванку) 
та знається на традиційній культурі, ремеслах.

Порівняно з іншими мегаполісами України, у Львові частіше 
ходять до церкви. Щонеділі та на всі великі релігійні свята 
більшість львів’ян відвідують церковну службу та йдуть до сповіді. 
Також святкують та йдуть до церкви на Різдво, Святого Василя, 
Водохреща, Благовіщеня, Великдень, Трійцю, Спаса, Покрову. 
Свято Івана Купала в останні роки стає досить популярним, проте 
у Львові його не святкують, бо це не християнська традиція, його 
може відзначати лише молодь. Про значну вищу релігійність 
населення в західних областях України свідчать також соціологічні 
дослідження радянського періоду. Однак радянські соціологи 
робили висновок про те, що з кожним роком церков та віруючих 
стає менше, а релігійне питання незабаром узагалі зникне [14; 280].

Згідно з масштабним соціологічним дослідженням, в якому 
взяли участь 25 тисяч громадян України (по 1000 на область, 
проводилось протягом 1-17 лютого 2015 року) найбільший відсоток 
греко-католиків проживає на Львівщині. Переважна більшість 
населення Львівської області сповідують греко-католицизм – 
59% населення; православ’я сповідують 30%; християнство 6%; 
незначна частина львів’ян ходять до римо-католицької церкви – 
2%; протестанти разом з євангелістами становлять 1%; також 1% 
населення не змогли віднести себе до будь-якої з релігій [25].

Віросповідання чоловіка та дружини зазвичай співпадає. Наше 
дослідження виявило, що у випадках, коли наречені сповідують 
різні течії християнства, це не стає перешкодою брати шлюб. 
Відповідно до того, що серед населення кількість греко-католиків 
домінує, то в більшості випадків таке вінчання відбувається в 
греко-католицькому храмі. На релігійні свята також ходять в 
греко-католицькому церкву, рідше чоловік з дружиною з різним 
віросповіданням можуть відвідувати ту церкву, яку вважають 
за необхідне. Також люди, які сповідують православну віру, 
можуть ходити до греко-католицького храму. Така тенденція є 
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досить поширеною у Львові, особливо тоді, коли люди переїхали 
до міста. Спочатку вони відвідують православну церкву, але 
через певний період часу можуть ходити до греко-католицького 
храму. Однак, не виявлено інцидентів, коли прихожанин греко-
католицького віросповідання почав ходити до православної чи 
римо-католицької церкви. Окрім описаних вище результатів 
дослідження, було зафіксовано випадок, коли чоловік греко-
католик одружився з жінкою православною, а дитину хрестили в 
римо-католицькому костелі, пояснюючи це тим, що для них не є 
важливо, яка церква, бо Бог один.

Як показало опитування, жителі Львова намагаються не 
загострювати питання щодо релігії, стверджуючи, що «Бог один» 
і в яку б церкву людина не ходила на свята, в неділю чи будень, 
головним залишається віра: «Ми православні з чоловіком, тоді в 
нас церква була, зараз можу йти і в греко-католицьку. Чогось мене 
не складає такого, знаєте, є люди фанати того, що й порогу не 
переступить. Я можу й в костел йти, тому що сестра моєї бабці 
ходила в костел, бо чоловік був католик, то я з задоволенням йшла. 
Я як лиш приїхала вчитись, мені так подобався орган, в церкві 
такого не було, особливо на Різдво та на Паску урочисто дуже. 
Я могла йти просто, я польську не дуже розуміла, зараз трохи 
розумію, але той орган мені робив святкову таку обстановку, що 
мені це запам’ятолось на все життя» [16].

Обряди сільської культурної традиції та міської об’єднались, 
вони присутні на рівні родини та мають вираження в загальній 
картині міського життя. О. Павлов констатує, що в сучасних умовах 
взаємодія урбанізації й руралізації набуває нового змісту. Якщо 
в радянські часи політика «спрямованої урбанізації» полягала у 
«підтягуванні» рівня соціально-економічного розвитку села до 
міських стандартів і механічному перенесенні в аграрну сферу 
промислових методів організації виробництва і побуту, то тепер 
дедалі частіше урбанізацію сільського середовища розглядають 
як подразник, який руйнує систему типових для села життєвих 
стандартів, не даючи взамін ефекту істотного [6; 235].

Під впливом часу світогляд сучасних українців видозмінюється 
та формується, вже не спираючись на звичаї, проте суспільство 
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постмодерну тяжіє до свого емпіричного досвіду, що яскраво 
простежується в поверненні до давніх обрядів. Вони поєднуються 
в сучасному житті з досвідом інших культур та релігій, 
трансформуються та набувають нового вираження, проходячи 
одночасно складний етап відродження. Міць народних вірувань 
втрачає свою силу, проте в побутовій сфері жителів міст присутні 
вікові традиції українців, що підтверджує наше дослідження.

Чабан Н. А.

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ ЛЬВОВЯН 
В КОН. ХХ – НАЧ. XXI в.

В статье рассмотрено состояние и функционирование 
семейной обрядности в быту львовян кон. ХХ - нач. XXI века. 
Проанализированы миграционные процессы, которые произошли 
во Львове в конце ХХ в. и повлияли на урбанистическую культуру 
города. Прослежено изменения в семейной обрядности последних 
лет, во внимание принято обряды, которые сформировались под 
влиянием культур других стран. В статье выявлены особенности 
выбора молодыми людьми формы брака и отношения львовян к 
гражданскому браку, как разновидность отношений между 
мужчиной и женщиной.

Ключевые слова: быт, семейные обряды, горожане, 
крестьяне, семья, молодежь, добрачное общения, гражданский 
брак, церковь, Львов.

Chaban N.

FEATURES FAMILY RITUALS LVIV CITIZENS OF THE 
20-BEGINNING OF THE 21 CENTURIES

The article examines circumstances and practising of family rituals 
in daily life in Lviv in the 20th and early 21th Century. We analyzed 
how migration processes influenced the culture of the city and found 
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changes in family rituals influenced by cultures of other countries. In 
the article the peculiarities of young people choosing forms of mar-
riage and attitudes Lviv citizens to civil marriage as a form of rela-
tionship between a man and a woman.

The partial representation of everyday life as an element of the na-
tional integrity and identity leads to attempts to describe and track 
changes in the lives of citizens upon the beginning of the XXI century. 
The objective involves discovering the customary law in a modern 
Ukrainian family, exploring household activities. These elements of 
life cannot be imagined without the customs and rituals that have a 
direct impact on the environment in which they have their place.

Based on field research, the analysis was made as to what ceremo-
nies the XX century kept intact, what new cultural and spiritual heritage 
it formed, what of the past is preserved in our days and what is not.

The wedding town rituals and how they differ from the traditional 
ones are highlighted in their entirety.

The author examines the cases that are peculiar to Lviv and which 
are accounted for by the multinational nature of the city. A descriptive 
method that was used gives the representation of the state of modern 
urban family with its way of life, social and domestic problems and 
the struggle for life, a continuous race that has not left any place and 
time for ethics, spirituality, culture, wisdom or morality, which was the 
reason for leveling the traditions. The make-up and perception of real-
ity is changing due to the impact of globalization, the development of 
technology and science, political and religious changes, the influence 
of other cultures on all aspects of life in Ukraine.

Key words: everyday life, family ritual, townspeople, peasants, 
family, youth, premarital intercourse, civil marriage, church, Lviv.

Список використаної літератури та джерел

1. Бойко Р. Особливості греко-католицького підпілля в 
Україні напередодні легалізації УГКЦ [Електронний 
ресурс] / Р. Бойко // Наукові записки [Національного 
університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне 



194

релігієзнавство. – 2009.  – Вип. 1. –  С. 13-24. – Режим до-
ступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NznuoairD2009_2009_1_4.
pdf (дата звернення 31.10.2016). – Назва з екрана.

2. Бойко Р. Особливості протидії українських греко-
католиків релігійній політиці радянської влади у 1946-
1989 рр.: автореферат дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / 
Р. Ю. Бойко; керівник роботи П. М. Кралюк; Нац. ун-т 
«Острозька академія». – Острог, 2000. – 20 с.

3. Бондар Г. Львів. Щоденне життя міста очима 
переселенців із сіл (50–80-ті роки ХХ ст.): монографія. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 340 с.

4. Бондарчук П. М. Релігійна свідомість УСРС (1940-
1980-і роки): повсякденні прояви, трансформації: 
[монографія] / П. М. Бондарчук; НАН України. – К., 
2012. – 321 с.

5. Борисенко М. Етнологія міста: методика та 
методологія дослідження. Методологічні проблеми 
культурної антропології та етнокультурології 
[Електронний ресурс]: зб. наук. пр. / редкол.: Богуцький 
Ю. П. (голова) Ін-т культурології НАМ України. – К.: 
Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 479 с. Режим 
доступу:http://elib.nplu.org/view.html?&id=4432 (дата 
звернення 31.10.2016). – Назва з екрана.

6. Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія 
містознавства і методика літочислення. К.: Інститут 
історії України НАН України, 2011. – 306 с.

7. Володимир Іванович, 1963р.н.. Записала Н. Чабан у 
червні 2014 р. в м. Львів

8. Волинець О. Функціонування української греко-
католицької церкви в контексті: автореф. дис... канд. 
філософ. наук: 09.00.11 / О. О. Волинець; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2003. – 20 с.

9. Гайдукевич К. А. Роль сімейних традицій у духовній 
культурі молодої сім’ї / К. А. Гайдукевич // Актуальні 



195

проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 
– 2013. – Вип. 31. – С. 213-220. – Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/apitphk_2013_31_33.pdf (дата звернен-
ня 31.10.2016). – Назва з екрана.

10. Горак Іван, 1984 р.н. Записала Н. Чабан у червні 2014  р. 
в м. Львів

11. Горбачевський Т. Римо-католицька громада у Львові 
в міжвоєнний період (1921-1939). Україна–Польща: 
історична спадщина і суспільна свідомість / [відп.
ред. Микола Литвин]; Національна академія наук 
України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. 
– Львів, 2012. – Вип. 5: Ювілейний збірник на пошану 
Олександра Колянчука. – 264 с. – С. 44-56.

12. Дума Алла Петрівна, 1946р.н.. Записала Н. Чабан у 
червні 2014 р. в м. Львів

13. Державна служба статистики України. Чисельність 
наявного населення України на 1 січня 2015 року. Режим 
доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/
ukr/publ_new1/2015/zb_nas_14.pdf (дата звернення 
31.10.2016). – Назва з екрана.

14. Демишина Світлана Дмитрівна, 1969 р.н.. Записала 
Н.  Чабан у червні 2014 р. в м. Львів

15. Коржук Василь Іванович, 1978 р.н.. Записала Н. Чабан 
у червні 2014 р. в м. Львів

16. Курська Євгенія Іванівна, 1954 р.н.. Записала Н. Чабан 
у червні 2014 р. в м. Львів

17. Кляпець О. Я. Психологічні чинники вибору молодою 
людиною цивільного шлюбу: автореф. дис... канд. 
психол. наук: 19.00.05 / О. Я. Кляпець; Ін-т соц. та політ. 
психології АПН України. – К., 2004. – 21 с.

18. Матушенко В.Б. Борисович Сучасне весілля в контексті 
української обрядової культури: автореф. дис... канд. 
культурології: 26.00.01 / Матушенко Валерій Борисо-
вич; Національний ун-т культури і мистецтв України. 
– К., 2009. – 20 с.



196

19. Мищак І. Ліквідація греко-католицької церкви в 
Україні в повоєнні роки: історіографія / І. Мищак // 
Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. – 
2007. – Вип. 17. – С. 270-287.

20. Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 
1920-ті рр. – К.: Інститут історії України НАН України,. 
2011. – 312 с.

21. Момот Т. Етнологія міста в Україні: становлення та 
історія / Т. Момот // Етнічна історія народів Європи. 
– 2014. – Вип. 42. – С. 19-24. Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2014_42_5.pdf (дата звернення 
31.10.2016). – Назва з екрана.

22. Максимович Степан Іванович, 1958 р.н.. Записала 
Н.  Чабан у червні 2014 р. в м. Львів

23. Осипчук О. Особливості вивчення етнокультури 
українців другої половини ХХ століття / О. Осипчук 
// Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 24. – 
С.  97–101.

24. Попович Зоряна Ярославівна, 1962р.н.. Записала 
Н.  Чабан у червні 2014 р. в м. Львів

25. Релігійні вподобання населення України [Електрон-
ний ресурс] / Соціологічна група «Рейтинг». Режим 
доступу: http://www.ratinggroup.com.ua/upload/files/
RG_religion_report_042015.2.pdf (дата звернення 
31.10.2016). – Назва з екрана.

26. Стоянова Г. Проблеми методології етнографічного 
вивчення міської культури: постановка питання / 
Г. М.  Стоянова // Чорноморський літопис. – 2011. – Вип. 
3. – С. 119-122. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.
ua/handle/123456789/77843 (дата звернення 31.10.2016). 
– Назва з екрана.



197

Черленяк І. В.
УДК 393.9 (=161.2)(477.87) «19»

ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНІ ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ 
ЗАКАРПАТТЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

У даній статті розглядається поховально-поминальна 
обрядовість українців Закарпаття к. ХІХ – п. п. ХХ. ст. Авторка 
описує поховальний обряд на головних його етапах, спираючись на 
власні етнографічні матеріали, публіковані джерела та наявну 
літературу. Звертається увага на приготування покійника 
до проведення в останню путь, власне поховальні ритуали, 
обов’язкові атрибути та поминальну трапезу, як заключний етап 
обряду. Робиться наголос на унікальності деяких компонентів 
обряду, таких як читання та співання «Псалтиру» великою 
кількістю людей.

Ключові слова: покійник, ритуал, атрибут, «спочивати», 
похорон, труна, свічка, хрест, «комашня».

В кожному регіоні населення має своєрідну обрядовість. 
Це стосується і обрядів, пов’язаних із проведенням людини в 
останню путь. Традиційна поховально-поминальна обрядовість 
українців Закарпаття має свою специфіку та містить чимало 
уламків архаїчних ритуалів, обрядодій та світоглядних уявлень. 
До того ж багато звичаїв українців Закарпаття тотожні чи подібні 
до звичаїв жителів інших регіонів України і є залишками традицій, 
які сформувались ще в давньослов’янську пору, продовжували 
становлення у добу Київської Русі та збереглися в українців у 
подальші історичні часи. за своїми семантично-символічними 
рисами традиції краю близькі до традицій слов’янських та 
інших народів Європи [27, с. 583-584.]. Але, підкреслимо, що 
інтегративні функції культури найяскравіше проявляються у 
генетично близьких народів, якими є слов’яни.

Характерною особливістю Закарпаття є добра збереженість 
норм звичаєвого права та релігійної моралі в побуті населення 
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в цілому та у сімейних обрядах зокрема. Як зазначав професор 
Українського Університету в Празі О. К Мицюк: «Карпатські гори 
суть добрим консерватором найцікавіших пережитків глибокої 
старовини» [33, с. 26].

Головним джерелом для дослідження традиційних поховально-
поминальних обрядів українців Закарпаття послужили польові 
матеріали авторки, зібрані шляхом етнографічних експедицій в 
2010-2016 р. Матеріали згруповано та подано згідно з сценарієм 
похоронного дійства в краї. Внесок у вивчення поховальної 
обрядовості Закарпаття зробили Г. Ченгері [45], П. Світлик [41; 
42], А. Ізворін [29], Е. Недзельський [34], І. Симоненко [43]. Роль 
саней в похоронах українців Закарпаття описували Ф. Потушняк 
[37] та О. К. Мицюк [33]. Великий інтерес становить серія статей 
Л. Дем’яна «Похоронні обряды и вированя из веречанского округу», 
надрукованих на сторінках часопису «Подкарпатська Русь» [26]. 
Автор подає опис основних компонентів обряду та наводить 24 
ігри при померлому. Важливою є невидана монографія вченого, 
етнографа та археолога Ф. М. Потушняка «Закарпатська українська 
етнографія: значення, історіографія, завдання, проблеми та їх 
розрішення», яку опублікував М. П. Тиводар [36]. Надзвичайно 
цінною є праця професора М. П. Тиводара «Етнографія 
Закарпаття», в якій описуються та аналізуються сімейні обряди 
і звичаї, в тому числі поховальні [44]. Інформативною є праця 
священика Юрія Жатковича «Етнографическій очерк угро-
русских», що містить інформацію про сімейні свята і обряди 
на Закарпатті, яку перевидав О. С. Мазурок [28]. У 15-му 
параграфі праці йдеться про похоронні звичаї на Закарпатті. 
Поховальна обрядовість Закарпаття була темою дослідження 
багатьох істориків, етнографів та мистецтвознавців. В своїй 
більшості основну увагу в описах вони приділяли звичаям, при 
цьому залишаючи осторонь поєднання традиційної сторони із 
церковним обрядом.

Основним завданням нашої студії є дослідження поховально-
поминальної обрядовості українців Закарпаття. Попри опис 
основних компонентів обряду, ми спробуємо пояснити їх 
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походження. Важливим для нас є з›ясування синкретизму 
традиції і християнського обряду. Одним із завдань є окреслення 
відмінностей у похованні одружених/неодружених та малих 
дітей. У ході даної розвідки ми зберігатимемо мовно-діалектні 
особливості. Найбільш точно відтворити місцевий колорит 
говірок можна за допомогою використання німецької букви «ü» 
та російської «ы». На нашу думку, використовувати ці літери 
дуже доцільно, оскільки автентична передача змісту обрядодій та 
назв атрибутів без їх вживання не можлива a priori.

У багатогранному комплексі поховальних звичаїв та обрядів 
виділяються три цикли: передпоховальні, власне поховальні та 
післяпоховальні, тобто поминальні. У поховальній обрядовості 
чітко виражена турбота про душу і тіло померлого. Вона 
містить чимало дій, націлених на забезпечення повноцінного 
функціонування тіла покійника в потойбічні [32, с. 112]. Душа у 
віруваннях народу – це субстанція, що належить до іншого світу. 
Тіло – то храм душі. Респонденти пояснюють: «Людина родиться 
из ревом [плачем – Черленяк І.], бо знає, шо прийшла на сись 
світ для мукы. А коли умре – улыбка на лици, смієся. Побзерайте 
[подивіться – Черленяк І.] на любу смирть!». Смерть сприймалась 
як розлучення душі з тілом. Її уявляли сліпою жінкою в білому чи 
чорному одязі з косою в руках [14]. 

Передпоховальні обряди. Передпоховальна обрядовість 
українців Закарпаття охоплює звичаї, пов›язані з наближенням 
смерті та звичаєво-ритуальні заходи, спрямовані на підготовку 
покійника до похорону, сповіщення односельців про смерть та вияв 
жалоби. У народі не прийнято боятися смерті, тому старші люди 
готувалися до неї заздалегідь («завчасу»). Багато респондентів 
розповідають про «сусік» – спеціальну шафу із речами на випадок 
смерті. Жінки вишивали собі «на смерть» рушники.

Якщо людина помирала наглою і несподіваною смертю, в 
народі казали: «Ґута го вбила» Точного значення цього поняття 
немає. В одних селах «ґутою» називали сердечні напади (інфаркт, 
інсульт), в інших – удушення димом. До сьогодні на Закарпатті 
збереглась лайка: «Ґута бы тя вбила!», що семантично означає 
побажання смерті [2]. 
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Коли бачили, що людина в скорім часі помре, кликали 
священика (попа). Йдучи до помираючого, піп ніс на шиї 
«Причастя», а паламар («церкüвник», «церкуник») ніс кадило. 
Священик з паламарем по дорозі ні з ким не віталися і не розмов-
ляли [44, с. 298]. Піп сповідав хворого, причащав, мирував і чи-
тав йому «елей» – останню молитву [12]. Відкриваючи Євангеліє, 
священик дивився скільки «червоного письма» на сторінці. Якщо 
дуже мало – хворий скоро помре [28, с. 113].

Коли людина довго мучилася і не могла спокійно померти 
(«спочити»), її ставили посеред хати на підлогу, відчиняли вікна 
і двері, розстібали «ґомбіці» і розв’язували вузли на її одязі При 
цьому забороняли голосно плакати («ревати»), щоб не заважати 
душі вийти з тіла. Народна традиція переконувала, що чесні і 
справедливі люди «мають легку смерть», а лихі і злі – помирають 
важко [44, с. 298]. Респодентка М. Тяско стверджує: «Кить 
довго ся мучить – за свої гріхы, авать не утпустила му гріхы 
друга челядь [люди – Черленяк І.]» [14]. Час смерті також був 
показником. Л. Дем›ян писав: «Як умре зорями, то добре, а як 
вечером, то грішный»; «Хто бы умер від Великодної п›ятниці до 
Фтоминої неділі, той піде до царства, бо тогды є царство утворено 
[відкрите – Черленяк І.]» [26, с. 171-172]. Якщо під час похорону 
була злива, вважали що людина була великим грішником, тому не 
заслужила сонечка («години»).

Уважні односельці спостерігали за обличчям покійника. Якщо 
мертвий у труні виглядав молодим, казали: «Молодоє за ним пüде» 
[4]. Якщо він виглядав «файним», його вважали праведником, а 
якщо «паскуднішав» – грішником.

Потойбічний, загробний світ в народі називали евфемізмами 
«той», «другий», «інший». Про перебування людини в потойбіччі 
казали: «Вüн/она вже на всüв правді». Цей вислів, очевидно, 
вказував на суд Божий, де наставала розплата за всі земні діла. 
Покійника називали «мертвицьом». Стан мертвого тіла ототожню-
вався зі словами «студене», «заковізле», «задубіле», «як дощка».

Своєрідні традиції проявляються і у приготуванні небіжчика 
до похорону. Коли людина була в передсмертній агонії, їй до 
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рук ставили свічку, у деяких селах – хрест [11]. Подекуди свічку 
ставили поряд із покійником у склянку із пшеницею [18]. Вважали, 
що свічка освітлюватиме дорогу душі на «тім» світі. Присутні 
зразу ставали навколішки та молилися. Тоді починалися плачі. 
Голосно плакати в народній традиції дозволялось лише жінкам та 
дітям, чоловікам належало стримувати емоції. 

Рідним заборонялось мити тіло покійника («мертвиця»), тому 
кликали тих, що миють («налажених на вто люди»), щоб тіло не 
застигло («не задубіло»). Про таких людей казали, що в них «золоті 
руки». З собою вони приносили велике дерев’яне чи бляшане 
корито («трупарню», «ґалибу»), яке зберігалось на цвинтарі чи 
в церкві [13]. Нерідко і в наш час у лайках-прокльонах долинян 
і бойків можна почути: «Йди до ґалибы!», «Ґалиба бы ти была!» 
За такі послуги їх пригощали: кожен мусив скуштувати хоч одну 
страву. Казали: «Негüнно оби нич у рот не взяти» [2].

Мити тіло померлого дозволялось через дві години, оскільки 
людина могла ще пробудитись. За звичаєм, жінок мили та одягали 
жінки, чоловіків – відповідно, чоловіки, а дітей – хресна мати 
(«маточка», «нанашка»). У народній уяві мертве тіло деякий час 
після смерті наділялось певними ознаками життя. Це проявлялось у 
його здатності легко піддаватись миттю та одяганню. Респонденка 
з с. Лалово, котра, за її словами, «перемила пів-села», стверджує: 
«Главноє з тілом говорити, та вно подаєся» [14]. Заборонялось 
стригти покійнику нігті та волосся, зшивати на ньому одяг. 

«Мертву» воду виливали там де ніхто не ходить («у незахüдньоє 
місто»), бо вірили, хто ступить на таке місце – сильно занедужає 
чи помре. Але якщо через ту воду проповз черв›як чи пролетіла 
пташка («потя»), вона вже не має впливу на людей. Корито 
перевертали догори дном і залишали, доки померлого не відвезуть 
з двору [11]. В деяких селах корито намагались якнайшвидше 
віднести до церкви чи на цвинтар, бо вважали, що інакше в хаті 
знову буде покійник. Використані атрибути («брытву», «грибінь», 
«мыло», «рянды», «ручник») ставили в труну чи закопували в 
землю десь у глухому кутку чи «тирню» [44, с. 298]. Кладучи ці 
речі в труну, вірили, що вони можуть знадобитися небіжчику в 
потойбічному світі. 
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Тіло покійниці одягали («убирали») в нову довгу домоткану 
вишивану білу сорочку («довганю») та білий фартух («плат», 
«силянку», «біленчик»). Подекуди одягали й уживане святкове 
вбрання. Жінки-бойкині зберігали «на смерть» свій весільний 
одяг, а долиняни – лише весільні сорочки. Про це свідчить 
приказка: «В чому сся вінчав, в тому сся й скончав» [31, с. 98]. 
На Гуцульшині померлу жінку колись завивали в перемітку, 
знімали з неї прикраси і накривали білою тканиною [44, с. 299]. 
Жінок зав’язували в хустку («ширинку», «кистемен», «платину»), 
роблячи при цьому один вузол. Вірили, якщо зав’язати подвійний, 
то чоловік покійної (вдівець) « ниґда ся не вженить» [2]. Молодим 
жінкам на Бойківщині вдягали червону «платину». Незаміжнім 
жінкам хустку не давали.

Померлих чоловіків одягали в полотняні штани («ґаті», 
«нагавіці»), сорочку та «лайбик». В с. Осій Іршавського району 
одягали сорочку, у якій людину застала смерть [31, с. 98]. 
Головних уборів («клебаню»,»кресаню») чоловікам не давали, а 
клали поряд або на груди. Поясу не одягали. Хоронили босими, 
вдягаючи лиш чорні шкарпетки («штрімфлі») [10]. Босість 
означала належність до потойбічного світу. При поясненні цього 
явища респонденти жартома кажуть: «Ачий по тирню ходити не 
буде». Долиняни Мукачівщини взували в черевики («топанки») 
лиш жінку, що померла при пологах. Верхнього одягу небіжчикові 
не давали [15].

Руки складали навхрест на грудях (праву на ліву). Якщо 
у покійника не закривався рот, лиця підв’язували марлевими 
ганчірками («ряндочками»). На відкриті очі ставили копійки або 
закривали їх за допомогою теплої води. Якщо одне око у мерця 
залишалось напіввідкритим, гадали, що в сім›ї невдовзі буде 
інша «смерть». Інколи доводилося зв’язувати й ноги й руки. Але 
як тіло застигло «рянди» обов’язково знімали і клали до труну. 
Допоки труна не була готова, тіло ставили на «дощки» з сіном, 
накриті білою плахтою («веретов», «вериньов»), що лежали на 
стільцях («табуретках») [46, s. 62]. Трохи сіна з-під мертвого на 
Бойківщині ховали, щоб при необхідності обкурити хворого з 
родини та відігнати дух мерця [26, с. 170].
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Смерть малих дітей в українських селах Закарпаття була 
звичним явищем. Дівчинку вбирали у біле «платічко», «ги 
молодицю [наречену – Черленяк І.]». Тіло мертвої дитини клали 
на стіл. Великої уваги йому не приділяли. А. Кожмінова зазначає, 
що поряд із тілом на столі виконувати різні роботи, наприклад 
замішували тісто [46, s. 62]. Малу дитинку у труну клала хресна 
мати «нанашка».

Якщо тіло померлого починало синіти чи розпухати, під нього 
ставили посудину з водою, вапно, ключ, ніж чи серп. В деяких 
селах ніж або серп ставили покійнику на живіт. Вони виступали 
магічними предметами, оскільки були гострим і наділялися 
захисними функціями. Але найчастіше робили заземлення, бо 
вважали, що «тіло в землю хоче». Для цього на палець мерця 
намотували мідний дріт («друт»), який виводили через вікно і 
забивали в землю [7].

Щодо спорядження померлих неодружених дівчат і хлопців, то 
їм влаштовували «похорон – свальбу». Люди вірили, що померлі 
дівчата і парубки на «тому» світі повинні мати пару, інакше їх 
там не приймуть. Незаміжніх дівчат одягали як наречених у білу 
сорочку чи весільне «платя» з фатою («шлаєром», «білилом»). 
Біля померлої дівчини збирались її подруги («цімбрки»), які 
розплітали, розчісували волосся, прикрашали її голову стрічками 
(«пантликами»), одягали барвінковий вінок. В боржавських 
долинян дівчині плели дві коси і клали на груди [2]. Труну 
прикрашали квітами та хмелем (символ весільних радощів), 
ставили дві вінчальні свічки. Молодому хлопцеві на голову клали 
шапку («кресаню», «клебан»), до якої кріпили вінок з барвінку 
або букетик воскових чи паперових квітів («боґрийду») [46, s. 62]. 
Інший вінок давали одній з дівчат, яка мала бути його нареченою. 
Вінки та «боґрийды» виготовляли «маточки» із барвінку, який 
брали у спеціальному місці, звідки беруть на смерть [12]. У с. 
Кушниці Іршавського району вінок був таким великим, що ним 
прикрашали труну по периметру. У деяких селах померлому 
хлопцеві робили весільний прапор («курагов») [35]. Дівчині чи 
парубку, які померли неодруженими та малим дітям, на праву 
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руку одягали перстень із воску чи тіста. Їм давали білі шкарпетки. 
Руки складали не на грудях, а клали рівно («долü собов») [2]. 
Відмітимо, що особливості у похоронах неодружених були 
притаманні усім східним слов›янам.

Труну замовляли у сільського майстра-столяра. Бойки та 
долиняни називали труну «деревище», в деяких долинянських 
селах казали «копоршüв». Гуцули Галичини називали її «трун-
вою» [1]. Столяру давали «мірку» з розмірами тіла померлого. 
Труну виготовляли як у неділю, так і в свято. Бойки с. Ростока, 
виготовляючи «деревище», використовували дерев›яні чопи, 
а не цв›яхи («гвüздя», «клинці»), щоб померлий не поранився, 
вилізаючи з гробу на другому світі [45, с. 62]. На дно труни сте-
лили стружку від тесання («дялованя») дошок чи сіно. На сіно 
стелили білу плахту, клали подушку («парну», «парнюх»), набиту 
отавою або соломою [1]. У с. М. Раковець старі жінки на виготов-
лення «парни на смерть» часто збирали власне волосся [31, с. 99]. 
Під подушку обов’язково стелили довгий вишиваний рушник. 
Накривали тіло білою «веретою» (згодом тюллю («фірганком»)).

В селах боржавських долинян до рук померлому клали носову 
хустку («жеболовку»), дерев’яний хрестик чи свічку. Жінкам 
давали вервицю («ружаниць», «пацюрькы»). Часто між пальці 
(«перста») померлого клали монети, щоб при переправі на «тот» 
світ його душа мала чим заплатити перевізнику. Подекуди ці 
монети вважають відкупом рідних від душі померлого, щоб та 
до них не приходила [44, с. 299]. В «копоршüв» клали образочки 
святих, молитвеники або одну сторінку з них, щоб покійник 
молився. Бувало, ставили улюблені речі покійного, щоб він 
за ними не сумував («не бановав»). Бойки до труни чоловікові 
нерідко клали люльку («піпу») та тютюн («доган»). У долиняських 
та бойківських селах ставили інструменти, що відповідали роду 
занять покійного. А. Кожмінова, описуючи похоронні звичаї 
верховинців Карпат, вказувала: «Дівчині-швачці в труну клали 
голку і полотно» [46, s. 63]. Інколи в труну ставили пляшечку 
з водою, бо вода потрібна мертвим, як і живим [44, с. 299]. В 
с.  Кушниця на Іршавщині під голову покійника клали віночки з 
«васілику» чи барвінку, освяченого на Водохреща [11]. 



205

У с. Чорному Потоці померлим діточкам під голову клали 
хрестик [19]. Якщо дитина помирала на Великдень, то хресна 
«маточка» клала до труни писанки. Часто малій дитині ставили 
іграшки, щоб душа на «тому» світі мала чим гратись. З цього 
робимо висновок, що народ вірив у продовження життя після 
смерті та наділяв потойбічний світ земними якостями.

Коли тіло було помите і одягнене, давали знати паламареві 
(«церкüвникови», «церкуникови»), а той ішов дзвонити. Дзвонили 
померлому, поки він не похований, кожного дня в усі дзвони «у 
три стихи»: рано, опівдні та ввечері до заходу сонця. Один стих 
мав тривалість «докüть ся помолите «Помилуй мя, Боже» (Пса-
лом 50)». Якщо помирала дитина, то їй дзвонили лише в один 
дзвін [12]. Смерть малих дітей була повсякденним явищем, тому 
в селі казали: «Чуєте, телебинькать, уже дітинча дись заковізло 
[померло – Черленяк І.]». У народі була така приповідка, якщо 
помирав бідний, то дзвонили швидко і не довго: «кисличка – 
рідкий чир…», а якщо багатий – то довго і протяжно: «м’ясо, 
яйця, шовдарь, гуш» (що таке «гуш» не відомо) [2]. Долиняни 
Мукачівщини, почувши дзвін за померлим, закривали вікна, щоб 
смерть не зайшла в хату [14].

Коли говорили про померлого, завжди казали: «Прощüн би/
прощена би. Царство му/üв небесноє. Най з Богом спочивать» [15]. 
Слово «спочивати» на Закарпатті й досі сприймається по-різному. 
В більшості сіл воно має конотацію «помирати», а в деяких 
селах Мукачівського та Ужгородського районів його вживають 
у значенні «відпочивати». У селах Мукачівщини говорячи 
про небіжчика додають слово «сиґінятко», що вказує на те, що 
людини вже немає в живих. А от в більшості закарпатських сіл 
слово «сиґінятко» виражає жаль до людини і означає «біднятко». 
Тому часто трапляються казусні випадки, коли йдеться про те, що 
хтось «спочивать» чи є «сиґінятком».

Покійника ніколи не залишали на самоті: біля нього постійно 
(«фурт») хтось сидів («дежурив»). Охороняли («сокотили») 
його через те, що до хати часто намагалися проникнути відьми 
(«босоркані/босоркуни»), аби взяти собі хоч щось із «деревища» 
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для своїх нечистих справ. До кімнати, де лежить покійник не 
пускали кішок («мачок»), собак і курей, щоб не осквернити тіло 
[2]. Їх вважали нечистими тваринами. А справжня причина цьому 
− щоб тварини не погризли тіло. Біля тіла покійника увесь час 
горіла одна велика свічка в склянці («погарі») з пшеницею чи 
«тройця».

Не можемо оминути увагою той факт, що рідним, котрі жили з 
покійником у одній хаті («хыжньым») заборонялося будь-у-чому 
допомагати при підготовці до похорону чи «псавтырі». Не можна 
ані прибирати («харити»), ані готувати їжу, бо потерпнуть руки. 
Тому до цього дійства вели підготовку ще до смерті рідного, коли 
скорий кінець був видким. На період, поки у хаті лежав покійник, 
зі стін знімали вишивані рушники, застеляли дзеркала (як і у 
Страстну п’ятницю) [7]. Застеляння дзеркал трактувалось по-
різному: з одного боку, це свідчило про жалобу, з другого – мало 
вберегти небіжчика (щоб він не відображався) та родину (щоб на 
них не дивилася смерть) від потойбічних сил [27, с. 572], з іншого – 
щоб рідні не бачили себе в смутку та горі [31, с. 100]. В бойківських 
селах Воловеччини і в деяких селах долинян Ірщавщини та 
Мукачівщини в оселі покійника зупиняли годинник, щоб всі 
бачили коли людина «спочила». Бойки Воловеччини знімали 
прикраси, а на шию прив›язували чорну стрічку («пантлик»). 
Допоки небіжчика не поховають («не спрячуть», «не погребут»), 
чоловікам з родини заборонено голитися («брытватися»), а 
синам носити головні убори [26, с. 170]. Це служило певною 
розпізнавальною ознакою для односельчан, оскільки всі бачили, 
в якій родині є померлий.

Якщо смерть сталася вдень, то ввечері готували («парували», 
«шорили», «спіховали», «піхтовали», «ріхтували») «псавтырю» 
(«савтырю»). Якщо вечером – то « псавтырю» робили на другий 
день, а ховали на третій. Хтось із родичів давав знати дякові 
та людям, що читають «Псалтир» [39] – «читалникам». Після 
молитви зазвичай подавали вечерю. Обов›язково випікали 
ритуальний хліб, схожий на паску, лиш без прикрас – «панахи-
ду» [8]. Цілу «псавтырю» у ній горіла свічка. Під час молитви 
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«Упокой Христе» дяки хитали «панахиду», а всі інші тримались 
один одному за плечі. Таким чином, виражалася причетність до 
молитви усіх присутніх. Хитання, ймовірно, означало колисання 
душі покійного та спокійний її відхід в «інший» світ.

Здавна практикувались ігри при померлому («лопаткы», 
«лопацкы», «свічіня»), в яких брали участь односельці, не залежно 
від віку. Вони проводились після «псавтырі» в кімнаті чи на дворі. 
Їх метою було розважити та відволікти («завгурити») родину, 
полегшити перебування біля покійника, розвіяти смуток, не дати 
заснути присутнім або дати відпочити родині [2]. Зважаючи на 
відому особливість сміху як засобу зняття нервової напруги, 
потрібно відзначити й позитивний психотерапевтичний ефект 
таких дійств для учасників ритуалу [27, с. 575]. Найбільш відомими 
забавами при мерцеві є: «Лопатки», «Судія-начальник», «Баба 
і дідо», «Опровуд», «Коза» та ін. Деякі з ігор мали театральний 
характер, оскільки їх учасники переодягалися, гримувалися, мали 
свої репліки та певний реквізит [31, с. 103]. Але тут дозволялась 
повна імпровізація. Забав при мерцеві надзвичайно багато, так що 
Ю. Жаткович писав, «ож цілу книжку мож бы из нима написати» 
[28, с. 115]. 

Мусимо відзначити, що дійовими особами в іграх при 
мерцеві фігурували антропоморфні герої: баба, дід, леґінь, 
піп, дяк, суддя, берів (сільський староста), коваль, купець та 
інші. В той же час зооморфні дійові особи (корова, коза, цап, 
ведмідь, кінь) виступали на рівні з людськими. Потойбічні герої 
(мертвець, босорканя, чорт, смерть) були також «приземленими» 
і здавалися не страшними, а швидше за все, кумедними  
[31, с. 105-106]. Походження цих звичаєвих забав губиться у глибині 
дохристиянських віків. Вони є типовим явищем язичницької 
традиції. Тому й не дивно, що саме церква активно боролася з їх 
проявами. В українських селах Закарпаття, як і багатьох інших 
народів, релікти забав при померлому зустрічались ще на початку 
XXІ ст. [44, с. 300]. Описуючи похорон у словацьких лемків, 
В. Свистун зазначав, що ввечері дяк тихо читав «Псалтир», а 
молодь голосно грала у «щіпу» та «лопатки» [40, с. 165]. Му-
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симо зауважити, що читання та співання «Псалтиру» великою 
кількістю людей нами зафіксовано тільки на Закарпатті.

У день перед похороном хтось із родичів йшов просити 
чоловіків, які копають ями на цвинтарі («ямашів», «гробарів»), 
приготувати місце для померлого. Бувало, що яму копали родичі 
та сусіди. Але нежонатим хлопцям традиція забороняла копати 
яму, як і нести труну. Долиняни називали цвинтар «теметüв» чи 
«тинитüв». На Свалявщині казали «тин».

Яму для померлого копали лише у день похорону. Це пов’язано 
з пересторогою, що порожня через ніч яма може спричини ще 
одну смерть у родині. Казали: «Не гüнно обы яма стояла порожня 
через нüч» [2]. За виконану роботу цих людей пригощали – 
кликали на «комашню» або несли їсти додому. В деяких випадках 
розраховувалися грошима. Бойки вірили, що викопана за гроші 
яма «вимітує» тіло.

Похорон. Традиційні обрядодії власне самого похорону 
поєднують у собі елементи народної та церковно-християнської 
обрядовості. Поховальний обряд в давнину проводився на третій 
день після смерті. Похорон («опровüд», «хованя») починався десь 
опівдні («уполунне»). «Церкüвник» дзвонив в усі дзвони, склика-
ючи односельців. Першими приходили піп та з дяками. Священик 
вбирав чорні ризи, тільки у Великодній тиждень білі. Тоді з церк-
ви брали й білі церковні хоругви («завіси», «павіси»). У Великод-
ньому часі замість похоронних молитов відправляли «Воскресну 
утриню» і замість «Вічная пам›ять» співали «Христос Воскрес». 

На «опоровüд» сходилися близькі, родичі, знайомі та сусіди. 
Одягалися на похорон, за звичаєм, у одяг чорного кольору, у деяких 
селах − різнокольоровий, лиш темних тонів. Обов’язковою для 
жінок з родини була чорна хустка [12]. В поодиноких селах дівчата 
не йшли на похорон, бо вірили, що «ниґда ся не утдадуть» [28, с. 
116]. Перед початком похорону, у хаті відспівували «Панахиду» 
за упокій душі. Священик кропив тіло свяченою водою.

З хати покійника виносили вперед ногами, на кожному 
порозі тричі вдаряючи об поріг. В деяких долинянських селах 
Іршавщини та Мукачівщини «кланяли» лише на виході з хати 
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(на «вонковому» порозі) [15]. Словацькі лемки під час похорону 
(«погребу») вдаряли труною ще й коло печі [40, с. 165]. Це 
символізувало прощання померлого з рідною домівкою. Вірили, 
що після цього душа не турбуватиме рідних. Бойки с. Ужок цей 
обряд пояснювали тим, що померлий мав можливість збудитися, 
якщо він помер не повністю [46, s. 63]. Вперед головою виносити 
покійника не дозволялося, бо тоді смерть може повернутися [3]. 

Як тіло винесли, чужа жінка, (у бойків «жебрачка») підмітала 
хату. Використану мітлу та сміття кидали в «незахüдньоє місто», 
а згодом спалювали. Після цього вхідні двері зразу закривали, 
аби смерть не повернулась. Щоб швидше забути про втрату, 
близькі присідали на стільці, де лежало «деревище» [11]. Бойки 
с. Верхні Ворота на місце, де лежав покійник, клали хліб і сіль, 
а стільці перевертали [26, с. 122]. У деяких селах члени сім’ї 
померлого сідали за стіл і дивились на дерева, примовляючи: «Як 
дерево здоровоє, так і мы обы были здорові» [44, с. 300]. При 
цьому їх тричі кропили свяченою водою. Традиція відкривати 
вікно та голосити («гойкати») за померлим, була поширена в с. 
Кушниці Іршавського району. Якщо від дітей помирала мати, 
то діти через вікно голосили («йойкали»): «Йой-йой, Боже! Що 
ми без мамки робити будеме? Як ся будеме світовати?» Відомо 
також, що колись на Закарпатті був звичай наймати професійних 
жінок-плакальниць. Вони голосно плакали, побивалися, кричали 
про добрі діла покійного. Цікавий випадок із життя розповіла 
М. Метеньканич. Жінка, що ховала свого чоловіка, найняла 
(«наяла») плакальниць, а ті не прийшли на похорон. Тому вона 
голосила сама: «Дала мицю [3 кг – Черленяк І.] зерна, тай блюдо 
[миску – Черленяк І.] пшона, а вни не прийшли, та най реву 
сама!» [12]. На Гуцульщині традиційними були наймані «плачки» 
та трембітання [24, с. 47]. 

На подвір’ї перед труною для священика ставили стіл, 
застелений білою скатертиною. На столі була миска з зерном, 
трьома яйцями та свічкою, а також ритуальний хліб («панахида»). 
Рідні три рази обходили «деревище» і символічно хрестили його. 
Потім дві жінки з родини під труною тричі передавали вузлик із 
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зерном та сіллю. Сіль давали худобі, «обы не пушла за ґаздом», 
а зерно змішували з насінням, «обы ся не перевело» [28, с. 116]. 
У бойківських селах Воловеччини на землю клали три хлібни 
(«ощіпки»), через які мали переїхати сани з «деревищем», щоб 
хліб не «забановав», тобто аби був хороший урожай [45, с. 63]. На 
Великоберезнянщині дві жінки три рази піднімали хліб догори, 
щоб душа мерця вільно відлетіла до неба. Хліб давали худобі 
[46, s. 63]. В окремих селах при винесенні труни з хати зерно 
в мішку чи посудині перепускали між пальцями, щоб воно не 
втратило родючості. Ці обрядодії вказують на те, що в народній 
уяві смерть оскверняє навіть зерно, тому аби повернути його до 
життя, проводили магічні дії [44, с. 300]. 

Рідні стояли поряд з труною, подекуди тримаючи свічки. 
Бойки стояли на колінах [26, с. 122]. Після першої половини 
«піп» виголошував проповідь («наказ», «казаня»). Під час 
«наказу» він зачитував прощання («прощі») від імені померлого 
[2]. Наприкінці похорону відбувалося «послідньоє целованіє». 
Присутні на «опороводі» цілували «хрещик» у попа. Рідні та 
близькі цілували померлого у чоло. Це для того, аби покійний 
не снився та зміг їх упізнати на «тому» світі [45, с. 62]. Щоб не 
дуже побиватися («бановати») за померлим, рідні цілували йому 
ноги [4]. У селах боржавських долинян «деревище» накривали 
білою скатертю. Ю. Жаткович зазначає, що тільки у селах 
колишнього Марамороського комітату домовину накривали 
вовняним «покрувцьом», який після поховання забирав піп  
[28, с. 116]. Вважалося, що із закриттям домовини тіло перестає 
чути і бачити. Респондентка з с. Лалово зазначає: «Дотü мертвый 
ушитко видить и чує, што мы говориме, як мы ся молиме, як 
ревеме, но не отповідать» [14]. Перед забиттям кришки на одязі 
небіжчика розв’язували всі вузлики. В селах верхів›я р. Ужа, як 
труна була вже на вулиці, з хліва випускали худобу («маржину»), 
щоб вона»не бановала» за померлим [46, s. 63]. Наприкінці ХІХ  ст. 
існував звичай зав›язувати ворота («капуру», «воротницю») 
червоним поясом, щоб худоба не пішла за господарем. Тут 
прослідковуємо семантику червоного кольору, який в народній 
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уяві мав оберегові функції. На Мараморощині бувало, що при 
«опроводі» бідним та вдовам від імені померлого дарували ягнят, 
поросят чи телят [28, с. 116].

У давнину на Закарпатті, як і по всій Україні, тіло померлого 
везли на санях («дьолоґах»), запряжених волами чи биками. 
Бойки с. Верхні Ворота прив›язували волам до рогів червоні 
хустки, а на зворотній дорозі вивертали ярмо [26, с. 122-123]. Про 
звичай везти покійного на санях писав ще Нестор Літописець. 
Сани використовували при похованні київських князів у Х-ХІІ ст., 
тільки тоді їх тягнули люди [33, с. 25]. Сани використовували 
(«хосновали») навіть улітку, так як колеса на возах мали обручі, 
які голосно стукали («гриміли»). Пояснювали це тим, що 
це могло порушити спокій покійника [2]. За іншою версією, 
щоб тіло не розтрясло. Воли в народній уяві були «чистими» 
тваринами, оскільки мають душу. Вагомим є той факт, що воли 
є витривалішими від коней, адже тягнути труну літом по землі і 
камінню не легко. П. Богатирьов писав, що коні «не мають на то 
дыханя» [22, с. 217]. У с. Кушниці тіло везли на возі, запряженому 
биками. Коней не запрягали, щоб не осквернити тіло померлої 
людини. Коні тягнули лиш євреїв («жидів») [45, с. 63]. Їх вважали 
«чортовою худобиною». Відомо, що й нечистого завжди малюва-
ли з кінськими копитами [44, с. 301]. 

У деяких гірських селах Закарпаття звичай везли мерця на 
санях побутував ще на початку 40-х р. р. XX ст. Він існував не 
тільки в українців, а й в інших слов’ян, зокрема словаків. Та 
в більшості сіл вже з середини XIX ст. труну на перекладинах 
(«ґалибі», «марах») чи на палицях («на кüльох») до «теметова» 
несли чоловіки (друзі, сусіди) [3]. Якщо труна стояла на санях, 
а на цвинтар її несли на «марах», то сани в дворі перевертали  
[26, с. 122].

Були в народі повір’я, пов’язані з водою. Якщо небіжчика 
несли через потік або будь-яку водойму, і тіло ставало важчим, 
то вважали, що людина була дуже грішною, а якщо легшим – то 
прожила чесне життя. 

За труною співаючи йшла похоронна процесія. Попереду 
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неї несли хрест із вінком та чорними «лєнтами», обв’язаний 
рушником, який забирав священик чи дяк [28, с. 166]. Коли був 
похорон неодруженого, то «завіси», перев’язані рушниками, 
на цвинтар несли з одного боку дівчата, а з іншого – хлопці. 
Це символізувало колону дружок та дружбів. Подекуди на руки 
присутнім хлопцям і дівчатам в’язали білі хустки [20]. В окремих 
селах труну з померлою дівчиною несли хлопці, а з померлим 
хлопцем – дівчата. Перед труною кидали квіти («косиці»). На 
могилу «леґіня» клали біле знамення («павісу») [9].

Якщо помирала мала дитина, то мати на цвинтар не йшла, щоб 
не занапастити інших дітей. У долинян вдівець/вдова не йшли 
за похоронною процесією жінки/чоловіка, якщо хотіли ще раз 
одружуватись [14]. А жінки-бойкині з цією метою розстібали 
(«розщінкували») чоловікові сорочку. В поодиноких випадках на 
цвинтар («тин») не йшли навіть близькі родичі, щоб вберегтись 
від напасті. Коли селом йшла похоронна процесія, односельці, 
боячись візиту смерті, ніколи не дивились крізь вікно [5]. 

По дорозі на цвинтар процесія зупинялася, піп читав Євангеліє 
біля хрестів та церкви (якщо біля неї проходили). Ці зупинки 
називалися «штаціями». На «теметові» продовжували молитися, 
після «Панахиды» і молитви «Со духи праведними» тіло опускали 
у яму. Хоронили ногами на схід сонця. Священиків ховали 
навпаки, на захід, тобто обличчям до своєї пастви. І тут наставав 
кульмінаційний момент поховального обряду. Священик брав 
«мотику» і «печатав грüб» – перехрещував могилу, зішкрібаючи 
трохи («мало») глини з чотирьох сторін ями. У народі вірили, 
якщо священик довго дивитиметься в яму, в селі часто 
помиратимуть люди. Близьким родичам не радили («не сувітно») 
близько підходити та заглядати в могилу, щоб не померти самим. 
У яму кидали все спорядженя покійника: мірку, перекладини 
(«рудинкы»), «ґалибу» та ганчірки, якими його перев’язували. 
Далі священик висипав попіл із кадила та виливав свячену воду, 
кидав посудину з-під свяченої води та гілки самшиту («крішпану», 
«фрішману», «пудспанку»), якими освячував яму. Рідні та близькі 
кидали до могили по кілька грудочок землі, аби швидше забути 
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про втрату та щоб померлий не приходив уві сні [2]. В окремих 
селах з цією ж метою грудку землі ховали за пазухою [28, с. 116]. 
В деяких селах до гробу кидали гроші, щоб душа померлого 
мала чим відкупитись на «тому» світі чи заплатити за місце  
[45, с. 63]. Щоб відкупитися від загибелі другого з подружжя в 
селах боржавських долинян розривали якусь грошову купюру і 
кидали до могили [13].

Після цього співали «Вічную пам’ять» і «ямаші» починали 
закопувати могилу. Хрест ставили дерев’яний (із дуба чи акації 
(«акацвы»)), на якому було видряпано ім’я людини. Твердій 
породі дерев надавали перевагу у зв›язку з довговічністю. Дату 
смерті вказували не завжди. Бойки Воловеччини обсівали гріб 
маком, щоб мертвий не повернувся [26, с. 123]. Могилу у к. ХІХ 
– п. п. ХХ ст. не прикрашали. Інколи на могилі садили дерева: 
березу, дуб, сливу чи шовковицю («ипирю»). Подекуди садили 
барвінок [21]. Якщо гріб завалювався, казали, що людина була 
грішною. Та особливої пошани до могил не було. А. Кожмінова 
зауважує: «Цвинтарі не обгороджені, як і у словаків. Гроби часто 
без хреста і напису, оскільки люди в своїй більшості не писемні. 
Тварини ходять по гробах, топчуть і руйнують їх» [46, s. 64].

Поминальний обряд. Після поховання («як кüнчили похорон») 
в хаті покійника влаштовували останню поминальну вечерю 
(«комашню»). В ній брали участь близькі родичі, друзі, сусіди 
покійного, «ямаші», інколи піп із дяками. В деяких селах Закарпаття 
на поминки запрошували всіх, хто був на похороні [17].

Біля воріт клали відро з водою, мило та рушник. Умивши лице 
і руки («обы тото всьо пüшло з водов»), присутні сідали за столи. 
Ці заходи виконувались як з гігієнічною, так і з магічно-очисною 
метою. Відро залишали надворі до ранку. Святу воду, яка була 
в хаті, виливали. За народним уявленням, вона втрачала свої 
властивості, оскільки зустрілася зі смертю.

Влітку столи накривали надворі. Обов’язково ставили одну 
зайву тарілку та склянку («погар») для померлого. На «комашню» 
готували: заправлену квасолю («пасулю дзьобачку»), картоплю 
(«булі», «ріпу», «крумплі»), кукурудзяне тісто («начинку»), 
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молочний м’ясний суп («дзяму»), пончики («фанки»). Також пекли 
солодкі рулети («штруґлі», «баники», «завивані», «кыслені», «довгі», 
«закручованці»). Давали і випивку. На стіл клали кілька «склянок 
палинки» чи графін («канчüв») вина. На «комашни» не стукалися 
(«цоркалися») «погарчиками», не співали, голосно не сміялися. 

Обов’язковою ритуальною стравою у долинян Іршавщини 
було «коливо» − варена пшениця з медом. Прикрашали страву 
сушеними сливами та горіхами, викладаючи з них хрест. 
Посередині клали свічку, яка горіла під час похорону. «Коливо» 
на комашні мали скуштувати («попробувати») всі присутні. 
Кількість з’їдених зернят передбачала кількість відмовляння 
молитви «Отче наш» [3]. Тут розділяли (різали чи розламували) 
ритуальний хліб («панахиду»).

Після «комашні» зі столу не прибирали. А щоб визначити 
присутність душі, сіяли обернутим решетом на стіл муку, ставили 
повний води «погар» і накривали це все решетом. Якщо душа 
прийде вечеряти, то лишить по собі знак (сліди пташки) на тій 
муці або зміниться кількість води. А якщо людина померла не 
висповіданою, то ставили склянку вина, щоб душа сорок днів 
причащалася [14]. Це для того, щоб допомогти небіжчику яким-
небудь способом, якщо «там» його добре не прийняли [30, с. 50].

На Бойківщині після «комашні» люди знов сходилися на 
«відсвічованя», де, за словами Л. Дем’яна «бавилися щи гірше, як 
первої ночи, бо вже дяків не є» [26, с. 123].

На другий день після похорону практикували миття одягу 
померлого, а також всього, що використовувалося під час 
«псавтырі», похорону та «комашні» (скатерті, покрівці і т.д.). 
Казали: «Усьо треба через воду пропустити». Спалювати одяг 
покійника суворо заборонялося. Зачасту його роздавали бідним 
(«ковдошам») [2].

Жалобу за померлим у родині тримали рік. Рідні («хыжні») 
носили чорний одяг, а жінки ще й чорні хустки («дясували»). 
Цікаво, що у с. Кушниці «дяс» показували носінням не зібраної «в 
ґульку» коси, яка мала звисати на плечі [13]. У с. Приборжавське 
рік після поховання чоловіка жінка носила розпущене волосся. 
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Що стосується заборон, то вони накладалися на одяг червоного 
кольору, влаштування та відвідування весіль, танці та веселощі 
[21]. Не «дясували» на Великдень, а за маленькими дітьми жалобу 
не тримали взагалі.

«Псавтырю» влаштовували на сороковий після смерті день 
(«сороковина») та через рік («роковина»). «Роковину» робили 
не всі. За словами М. Метеньканич: «Тко бив годен – чинив» 
[12]. Такі «псавтырі» називались «наємними», оскільки на них 
запрошували вибірково. Обов’язковою була присутність дяків, 
«читальників», найближчих родичів та сусідів.

Отже, традиційна поховально-поминальна обрядовість 
українців Закарпаття – це доволі багатогранний комплекс звичаєво-
ритуальних заходів, магічних дій і вірувань, що стосуються смерті 
людини, поховання та вшанування її пам’яті. У ній зінтегровані 
різнорідні явища прадавньої обрядової традиції та елементи 
церковно-християнського культу. Це поєднання є надзвичайно 
органічним та делікатним симбіозом звичаю та культу. Обряди, 
пов’язані зі смертю, базуються на усталених морально-етичних 
поняттях та світоглядних уявленнях нашого народу [27, с. 583]. 
Вони засвідчують віру людини в реальне існування потойбічного 
світу та взаємодію померлих з їхніми живими нащадками. У 
циклах поховально-поминальної обрядовості чітко виділяються 
дії спрямовані на благополуччя душі на «тому світі», та охоронно-
захисні дії від шкідливого впливу покійника на живих. Однією 
з найхарактерніших особливостей похоронної звичаєвості 
на Закарпатті відмітимо тривале збереження в ній багатьох 
надзвичайно самобутніх і архаїчних явищ. До таких можемо 
віднести: віру в потойбічне життя, оплакування покійника 
найманими жінками, забави при мерцеві, використання саней та 
волів для перевезення тіла небіжчика.

Вважаємо, що публікація регіональних етнографічних 
матеріалів збагачує науково-джерельну базу української 
етнографії, дозволяє більш повно репрезентувати духовну 
спадщину нашого народу. Перспективу подальшої роботи 
вбачаємо у дослідженні особливостей символіки та семантики 
поховальних обрядів Закарпаття на загальнослов’янській матриці.



216

Черленяк И. В.

ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ 
УКРАИНЦЕВ ЗАКАРПАТЬЯ КОНЦА XIX - ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ в.

В данной статье рассматривается погребально-поминальные 
обрядность украинцев Закарпатья к. XIX – п. п. ХХ в. Автор 
описывает погребальный обряд на главных его этапах, опираясь 
на собственные этнографические материалы, публикуемые 
источники и имеющуюся литературу. Обращается внимание 
на приготовление покойника к проведению в последний путь, 
собственно погребальные ритуалы, обязательные атрибуты и 
поминальную трапезу, как заключительный этап обряда. Делается 
акцент на уникальности некоторых компонентов обряда, таких 
как чтение и пение «Псалтири» большим количеством людей.

Ключевые слова: покойник, ритуал, атрибут, «почивать», 
похороны, гроб, свеча, крест, «комашня».

Cherleniak I.

FUNERAL AND COMMEMORATION RITES OF 
UKRAINIANS IN TRANSCARPATHIA AT THE END THE 

XIX TH – THE FIRST HALF OF THE XX TH CENTURY 
(ON MATERIALS OF FIELD ETHNOGRAPHIC RESEARCH)

In the given article has been observed the funeral and commemo-
ration ritualism of Ukrainians in Transcarpathia at the end of the 
XIX th – the first half of the XX th century. The author describes the 
burial ceremony on its main stages, based on her own ethnographic 
materials, published sources and available literature. The attention 
is paid to the preparation of the decreased in final journey, the actual 
burial rites, necessary attributes and memorial meal, as the final 
stage of the ritual. The emphasis is made on the uniqueness of some 
ritual components, such as reading and singing of “Psalter” by a 
large number of people.
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Key words: decreased, ritual, attribute, rest in peace (“spochy-
vaty”), funeral, coffin, candle, cross, memorial meal (“komashnia”).

Польові матеріали авторки
1. Записано Черленяк І. у с. Довгополе Верховинського 

району Івано-Франківської області від Марфієвич 
Ганни Григорівни, 1961 р. н.

2. Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району 
Закарпатської області від Добри Йолани Іванівни, 
1940  р. н.

3. Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району 
Закарпатської області від Добри Марії Михайлівни, 
1947 р. н.

4. Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району 
Закарпатської області від Добри Павла Федоровича, 
1937 р. н.

5. Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району 
Закарпатської області від Зейкан Марії Семенівни, 
1947  р. н.

6. Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського 
району Закарпатської області від Кречун Магдалини 
Йосипівни, 1945 р. н.

7. Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району 
Закарпатської області від Чедрик Анни Іванівни, 
1936  р. н.

8. Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району 
Закарпатської області від Штефанко Олени Василівни, 
1930 р. н.

9. Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району 
Закарпатської області від Дочинця Петра Івановича, 
1913 р. н.

10. Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району 
Закарпатської області від Лижичко Анни Іванівни, 
1940  р. н.

11. Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району 



218

Закарпатської області від Мателеги Анни Андріївни, 
1941 р. н.

12. Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського 
району Закарпатської області від Метеньканич Марії 
Федорівни, 1935 р. н.

13. Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району 
Закарпатської області від Павелко Марії Ігнатіївни, 
1938 р. н.

14. Записано Черленяк І. у с. Лалово Мукачівського 
району Закарпатської області від Тяско Марії Юріївни, 
1932 р. н.

15. Записано Черленяк І. у с. Чинадієво Мукачівського 
району Закарпатської області від Лешко Терезії 
Юріївни, 1929 р. н.

16. Записано Черленяк І. у с. Чинадієво Мукачівського 
району Закарпатської області від Петричко Катерини 
Емануїлівни, 1933 р. н.

17. Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського 
району Закарпатської області від Бодака Василя 
Васильовича, 1926 р. н.

18. Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського 
району Закарпатської області від Варваринець Марії 
Іванівни, 1923 р. н.

19. Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського 
району Закарпатської області від Ільницької Марії 
Василівни, 1940 р. н. 

20. Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського 
району Закарпатської області від Котубей Олени 
Василівни, 1937 р. н. 

21. Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського 
району Закарпатської області від Соломко Марії 
Іванівни, 1948 р. н.



219

Список використаної літератури

22. Богатирьов П. Магические действия, обряды и верования 
Закарпатья // Вопросы теории народного искусства. – 
Москва, 1971. – 651 с.

23. Вархол Н. Народні знання українців-русинів Словаччини 
// Народна творчість та етнографія / НАНУ, ІМФЕ 
ім.  М.  Т. Рильського. – К., 2012, № 4. – С. 33-45.

24. Гнатюк В. Гуцулы // Подкарпатска Русь. – Ужгород: 
Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1923. – Рочник І. 
– Число 1. – С. 19- 23; 1924. – Рочник І. – Число 2. – 
С. 43-50; 1924. – Рочник І. – Число 3. – С. 79-85; 1924. 
–  Рочник І. – Число 4. – С. 110-114.

25. Гошко Ю. Г. Населення українських Карпат ХV – ХVІІІ 
ст. Заселення. Міграція. Побут / АН УРСР; Держ. музей 
етнографії та худ. промислу /. – К.: Нук. думка, 1976. – 
205 с.

26. Демян Л. Похороннѣ обряды и вированя из веречанского 
округа // Подкарпатска Русь. – Ужгород: Педагогичне то-
вариство Подк. Руси, 1926. – Рочник ІІІ. − №  5. – С.  108-
112; № 7-8. – С. 170-175; № 10.- С. 224-225;  1927. − Роч-
ник ІV. − № 1, – С. 15-16; № 2. – С. 43-44; № 4. – С. 86-87; 
№ 5. – С. 121-123.

27. Етногенез та етнічна історія населення українських 
Карпат: у 4 т. / Інститут народознавства Національної 
академії наук України / гол. ред. Степан Павлюк. – Львів, 
2006. – Т. 2: Етнологія та мистецтвознавство. – 2006. − 
812 с.

28. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских: 
Комплексне видання / Упорядкування і передмова 
О. С. Мазурка. – Ужгород: Мистецька лінія, 2007. – 
С.  62-144.

29. Изворин А. Поховальні звычаї у подкарпатских 
русинов // Зоря – Hajnal. – Рочник І-ІІ. – Унгваръ, 1942. 
– С. 123-129.



220

30. Келемен М. Петро Михайлович Світлик: Подвижник з 
Боржавської долини. – Ужгород: Ґражда, 2001. – 180 с.

31. Коцан В. Похоронні обряди та звичаї на Іршавщині 
кінця XIX – початку XX ст. (На прикладі сіл Осій, Білки, 
Великий Рак овець, Малий Раковець, Нижнє Болотне, 
Заболотне) // Історичні студії: Збірник наукових праць, 
з проблем давньої і середньовічної історії та етнології. 
– Ужгород, 2008. – Випуск 2. – С. 95-113.

32. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний 
аналіз українських обрядів родинного циклу. – К.: 
Критика, 2011. – 325 с.

33. Мицюк О. К. Сани в похоронах верховинців Карпат // 
Подкарпатска Русь. – Рочник ІХ. − №1-3. – Ужгород: 
Педагогичне товариство Подк. Руси, 1932. – С. 24-26.

34. Недзельський Е. Похоронный обычай на Поткарпатской 
Руси // Ужгородский народный голос. – Ужгород, 1933. 
– С. 122-127.

35. Польові матеріали 1965 р. з с. Верхнє Водяне (Вишня 
Апша) Рахівського району. – Кабінет етнології, 
фольклористики і краєзнавства УжНУ.

36. Потушняк Ф. М. Закарпатська українська етнографія: 
значення, історіографія, завдання. Проблеми та їх 
розрішення // Тиводар М. П. Життя і наукові пошуки 
Федора Потушняка. – Ужгород, 2005. – С. 163-254.

37. Потушняк Ф. Сани в похороннім обряді // Неділя. – 
Ужгород, 1942. – 27 сентября. – С. 11.

38. Потушнякъ Ф. М. Самоубійцѣ въ народномъ вѣрованю 
// Литературна недѣля. – Рочник І. – Унгваръ: Друкарня 
Подкарпатского общества наукъ, 1941. – С. 21-22, 31-32.

39. Псалтирь. – Львів. – 1994. – 432 с.
40. Свистун В. Село Ковбасово // Подкарпатска Русь. 

– Рочник VIІ. − Число 7-8. – Ужгород: Педаґоґичне 
товариство Подк. Руси, 1930. – С. 162-165.

41. Світлик П. Дводушник (Народне повѣря – Боржавська 
долина) // Подкарпатска Русь. – Рочник VIІІ. − Число 



221

2-3. – Ужгород: Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 
1931. – С. 52-56.

42. Світлик П. Народнѣ повѣря, ворожки, примовки і обычаѣ 
села Имстичева – Бер. Верховина // Подкарпатска Русь. 
– Рочник VI. − Число 4. – Ужгород: Педаґоґичне това-
риство Подк. Руси, 1929. – С.86-91; № 5. – С. 113-116; 
№ 6. – С. 144-146.

43. Симоненко И. Ф. Быт населения Закарпатской области 
(по материалам экспедиции 1945 - 1947 гг.) // Советская 
этнография. – № 1. – Издательство Академии Наук 
СССР, 1948. – С. 63-89.

44. Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття: Історико-
етнографічний нарис. / Тиводар М. П. – Ужгород: 
Гражда, 2010. – 416 с.

45. Ченґері Г. Похорон в Н. Ростоках, округа Веречанського 
// Подкарпатска Русь. – Рочник ХІ. – Ужгород: 
Педагогичне товариство Подк. Руси, 1934. – С. 62-63.

46. Kožmínová Amalie Podkarpatská Rus. Práce a život lidu. – 
Praha, 1992 – 132 s.

Яцун Н. О.

УДК  930.253:39(091)

ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА СКЛАДОВА АРХІВУ 
МИХАЙЛА КОМАРОВА

У статті розглядається етнографічна діяльність 
українського культурного діяча Михайла Комарова. Також 
аналізуються фольклорно-етнографічні джерела його архіву, 
зібрані на широкій території нашої країни – в Таврії, Галичині, 
на Поділлі й Слобожанщині. Архів М. Комарова зберігається в 
Одеській національній науковій бібліотеці.

Ключові слова: М. Комаров, українська культура, архів, 
етнографія, фольклор, Одеська національна наукова бібліотека.
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В останні десятиліття гуманітарна наука активізувала ряд 
напрямів фундаментальних наукових досліджень, пов’язаних із 
осмисленням багатовікових надбань усної народної творчості, 
регіональні різновиди традиційно-побутової культури віддавна 
привертали увагу вчених, зокрема, етнографів та фольклористів. 
А вивчення усної народної творчості – це шлях до пізнання 
минулого, теперішнього і майбутнього нашого народу.

В українській фольклористиці регіональне вивчення усної 
народної творчості найвиразніше виявляється в практиці 
місцевих збирачів, виданні збірників фольклорних записів з 
окремих регіонів і місцевостей, в проведенні регіональних 
експедицій, групуванні архівних зібрань фольклорних матеріалів. 
Більш регулярне збирання, друкування і дослідження фольклору 
припадає на ХІХ – початок ХХ століття – час становлення 
і розвитку фольклористики як наукової дисципліни. Можна 
назвати чимало імен в українській фольклористиці, з якими 
пов’язаний цінний внесок у справу фіксації і вивчення фольклору 
окремих місцевостей. Багато зробили в цьому напрямку в свій час 
П. Чубинський, В. Гнатюк, І. Франко, В. Шухевич, А. Кримський, 
Б. Грінченко, Ф. Колесса, Д. Яворницький, К. Квітка та ін. 

Значний внесок у розвиток етнографії зробив Михайло 
Федорович Комаров (1844-1913) – видатний бібліограф, критик 
та літературознавець, талановитий організатор та відомий 
громадський діяч, один із засновників одеської «Просвіти» (1905-
1907). До речі, М. Комаров був серед видатних представників 
української фольклористики, які активно підтримували 
етнографічну школу, створену Б. Д. Грінченком [5, с. 7]. 

Михайло Федорович, правознавець за освітою, яку здобув 
закінчивши юридичний факультет Харківського університету 
(1867 р.), завжди звертав увагу на народну творчість, національну 
ідею та вірив в історичну перспективу народу. Біографія, наукова 
та громадська діяльність М. Ф. Комарова детально висвітлена 
в літературі [1; 3; 8; 23]. Та якщо теми «Комаров – бібліограф» 
чи «Комаров – громадський діяч» знайшли відображення у ряді 
досліджень [15; 16; 22], а його роботи з бібліографії, критики, 



223

літературознавста отримали позитивну оцінку сучасників 
[21, с. 203], то тема «Комаров – фольклорист/етнограф» й досі 
залишається майже не дослідженою за винятком декількох 
фрагментарних згадок його сучасниками – Ф. Колессою  
[6, с.  181], А. Кримським [7, с. 358-360], О. Пипіним [14, 
с. 411] та М. Сумцовим [17, с. 24-25]. Також в деякій мірі 
охарактеризував етнографічну діяльність Комарова, його архівну 
спадщину, проаналізував відносини Михайла Федоровича з 
українським театром краєзнавець, етнограф, випускник та 
викладач Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова 
(нині ОНУ ім.  І.  І. Мечникова) Ю. Г. Розуменко в дисертації 
«Этнографическое изучение населения Юга Украины в ХІХ – 
начале ХХ века» [10]. Побіжно згадується Комаров як фольклорист 
й у довіднику «Українська література у портретах і довідках», 
зокрема його праця «Нова збірка...» [2, с. 154]. 

Тож нашим завданням у цій статті стало з’ясування внеску 
Михайла Комарова в українську етнографію та фольклористику 
кінця ХІХ – початку ХХ століття та аналіз етнографічної складової 
його архіву, який зберігається у відділі рідкісних видань та 
рукописів Одеської національної наукової бібліотеки.

Михайло Комаров приділяв увагу вивченню окремих населених 
пунктів в своїй народознавчій діяльності. Ще зі студентських 
років він цікавився духовним надбанням народу, його піснями, 
думами, колядками та іншими формами фольклору. Микола 
Сумцов в своїй праці «Современная малорусская этнография» 
наголошує, що М. Комаров, поєднуючи навчання в університеті з 
обов’язками народного вчителя у с. Гаврилівці Ізюмського повіту 
Харківської губернії (нині Барвінківський район Харківської 
області), розпочав тут збирати українську усну народну творчість, 
записував з народних уст пісні, думи, колядки, щедрівки  
[17, с. 24]. Із записаного в Гаврилівці опублікував статтю «Два 
варианта южнорусской думы про Савву Чалого» в «Екатеринос-
лавских губернских ведомостях» (1865, № 22). Як відомо, ця 
розвідка була першою друкованою працею М. Комарова. Праця 
ще студента-початківця свідчила про те, що він розглядав значен-
ня фольклорних записів і як історичного джерела. 
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Протягом подальших студентських років Комаров продовжував 
робити записи народного фольклору. Щоліта він проводив на 
хуторі Німещина Новомосковського повіту на Катеринославщині, 
(нині Новомосковський район Дніпропетровської області), де і 
поповнював свої попередні записи пісень, колядок та ін. [23, с. 8].

Закінчивши університет у 1867 р. і оселившись у м. Остро-
гозьку Воронезької губернії – історичному центрі Східної 
Слобожанщини, де мова, побут, культура зберігали історичну 
пам’ять як одного з колишніх центрів козацьких полків 
Слобожанщини, були близькі етнографічним інтересам 
М. Комарова. Він продовжував збирати тут місцевий фольклор, 
поєднуючи улюблену справу зі своєю практичною діяльністю в 
окружному суді міста на посаді присяжного повіреного. Разом із 
зібраним у Гаврилівці й Німещині поступово складалась чимале 
етнографічне зібрання. 

У 1874 р. до Острогозька надійшла програма для збирання 
етнографічних відомостей, складена Південно-Західним Відділом 
Російського Географічного Товариства. Комаров надіслав до 
Києва на ім’я О. О. Русова свою збірку, де було 50 записів, як 
відповідь на видану Відділом «Програму» [13]. Русов, віддавши 
до Відділу збірку пісень, дум, колядок і щедрівок, записаних 
Комаровим в Ново-Московському повіті Катеринославської 
губернії і Ізюмському повіті Харківської губернії, зазначив 
на зборах Товариства, що в комаровій збірці є цікаві варіанти  
[4, с. 26]. Певне, ці матеріали були б надруковані, але незабаром 
уряд скасував «Південно-Західний відділ» і збірка Комарова 
пропала без сліду. А. Кримський припускав, що, можливо, вона 
потрапила у Музей Київської Духовної академії, бо весь архів 
Південно-Західного відділу було передано туди. [7, с. 358]. 

Частина фольклорних матеріалів М. Комарова, які збереглися, 
знайшли відображення в упорядкованій ним «Новій збірці 
народних малоруських приказок, прислів’їв, помовок, загадок 
і замовлянь» (Одеса, 1890). Це була значна праця Комарова, 
опублікована в одеський період його життя. Окрім власноруч 
зібраних ним матеріалів за студентські роки, а далі в Острогозьку 



225

й Умані, до «Нової збірки...» деякою мірою були включені записи, 
надіслані Комарову багатьма його друзями та знайомими. Про 
це йдеться у передмові до видання [9, с. V]. Зокрема, на його 
прохання відгукнулися: О. Пчілка, Ц. Г. Нейман, Б. Чайченко 
(псевд. Б. Д. Грінченко), Є. Ганенко, О. Я. Кониський тощо.

Таким чином, Комаров зазначає, що у нього зібралося близько 
п’яти тисяч записів фольклорних матеріалів. Видавати всі ці 
приказки Комаров вважав ділом зайвим, щоб не повторювати 
раніше видані збірники. Але видання нових приказок, які до цього 
часу не були надруковані все ж таки вважав справою необхідною. 
«Кожне таке видання приказок, – писав Комаров, – матиме свою 
вагу, як нове джерело до вияснення народного світогляду і народної 
мови» [9, с. VII]. З цього погляду Михайло Федорович сподівався, 
що і його збірка матиме ціну, коли в ній відобразиться новий 
етнографічний матеріал. Тому він провів детальне дослідження 
всієї своєї збірки, звірив її з працями П. Чубинського [19] і 
М. Номиса [20] і взяв те, що було дійсно нове – 1397 номерів, які 
не встигли увійти в раніше видані збірники.

В збірку Комаров помістив не тільки приказки, прислів’я і 
помовки, а й такі народні речення, як привітання, побажання, 
прокльони та ін., де в формі короткого речення так само 
виявляється дух народної вдачі і мови, як і в приказках.

З усього матеріалу Комаров виділив тільки загадки, вибравши 
знов такі, яких немає в тих збірниках, та народні замовляння. 
Для перевірки останніх ним було переглянуто: «Сборник 
малороссийских заклинаний П. Ефименка» (Москва, 1874) і все 
те, що було надруковано про них в журналі «Киевская старина» 
(1883, № 7; 1885, № 12). Як вказує Комаров, трохи чи не всі 
замовляння, записані Е. Ганенко й надіслані йому, ще й досі не 
були ніде надруковані.

У збірці Комаров розташував матеріали за тематичними 
розділами, в межах розділів – за алфавітом. Важливим є зазначення 
регіону записування кожної приказки, а також додавання приміток 
і коментарів для більшого їх розуміння.

До «Нової збірки...» також додано «Бібліографічний покажчик 
літератури народних малоруських приказок, прислів’їв, загадок 
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тощо (1829-1888)» [9, с. 116-124)], в якому Комаров подав не лише 
бібліографію праць, а й часописні рецензії на них починаючи з 
1829 року. В архівному фонді Михайла Федоровича зберігається 
рукопис цієї опублікованої праці (ОННБ ВРВР. Ф. 28, од. зб. 27, 
76 арк.).

Окрім рукопису «Нової збірки...» в архіві Комарова зберігається 
значна кількість фольклорних матеріалів, зібраних в різних 
куточках країни як ним самим, так і надісланих йому друзями та 
знайомими. Це – прислів’я та приказки, загадки та замовляння, 
різножанрові пісні: соціально-побутові, обрядові, козацькі, про 
кохання, весільні, жартівливі та ін.

Привертає увагу збірник «Народные пословицы подолян» 
(ОННБ ВРВР. Ф. 28, од. зб. 11, 23 арк.) протоієрея Михайла 
Орловського (1807-1887) – відомого дослідника Поділля, 
історика, етнографа та краєзнавця ХІХ ст., праці якого маловідомі 
широкій аудиторії, але важливі з точки зору українського 
національно-культурного відродження. Михайло Орловський 
вперше створив наукові історичні нариси про всі міста, містечка 
та значущі села Подільської губернії, зібрав тисячі зразків побуту, 
обрядів, звичаїв, традицій, казок, приказок, гаївок, щедрівок, 
народних пісень. Його збірка з архіву М. Комарова містить 1286 
номерів прислів’їв, записаних в алфавітному порядку. Рік і день 
завершення написання рукопису – 19 лютого 1884 р. Прислів’я 
зібрані в с. Глядки Проскурівського повіту (нині Волочиський 
р-н Хмельницької обл.), в якому М. Орловський прожив і 
пропрацював священиком 52 роки поспіль у Свято-Михайлівській 
церкві. Як вказує М. Комаров у передмові до упорядкованої ним 
«Нової збірки...» цей матеріал, зібраний М. Орловським, йому 
передав Ц. Г. Нейман (9, с. V). Ймовірно, що це та сама збірка 
подільських прислів’їв і приказок, яка потрапила до Неймана від 
редактора часопису «Киевская старина» Ф. Г. Лебединцева, який 
в свою чергу отримав її від Михайла Орловського у 1884 році і 
вважалася втраченою. Про це йде мова у виданні, присвяченому 
М. Орловському [18, с. 13] 

Переглядаючи рукопис Михайла Орловського, помічаємо 
багато поміток і підкреслень простим олівцем. Це свідчення 
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того, що Михайло Комаров плідно працював з цим джерелом, 
наполегливо вишукуючи ще ніде не опубліковані прислів’я та 
приказки з метою їх опублікування і таким чином представлення 
громаді нових варіантів.

В наступному джерелі (ОННБ ВРВР. Ф. 28, од. зб. 12, 14 
арк.) згруповані матеріали, зібрані різними збирачами, подекуди 
невідомими, а саме:

«Приказки і иньше з Павлівщини і Богучарщини» (арк. 1-5). У 
документі 267 приказок, зібраних у Павлівському та Богучарському 
повітах Воронезької губернії. Ці матеріали без підпису і без дати, 
але, враховуючи, що це сусідні повіти з Острогозьким, де, як 
відомо, працював М. Комаров в 1867-1879 рр., то скоріш за все 
ці матеріали записані Комаровим власноруч саме в цей період, 
адже всі записи «Приказок...» зроблені тим же почерком, що і 
рукопис «Нової збірки...». Цей же почерк знаходимо на сторінках 
російсько-українського словника, упорядкованого М. Левченком 
«Опыт русско-украинского словаря» (Київ, 1874), який Комаров 
доповнював відсутніми словами та перекладами. Тож можна 
припустити, що «Приказки і иньше з Павлівщини і Богучарщини» 
записані Комаровим в період з 1867 по 1879 рр.

«Приказки» (арк. 6-8) кількістю 204. Ці приказки М. Комаров 
отримав від Б. Д. Чайченка (псевд. Б. Д. Грінченка), про що 
свідчить запис у  передмові до «Нової збірки» [9, с. VI]. Приказки 
записані у Костянтиноградському повіті Полтавської губурнії 
(нині Красноградський р-н Харківської обл.) (№  1-97); у різних 
повітах Харківської губернії (Харківська обл.): Зміївському 
(нині Зміївський р-н) (№ 98-126); Харківському (нині 
Харківський р-н) (№ 127-165); Валківському (нині Валківський 
р-н) (№ 166-167); Вовчанському (нині Вовчанський р-н) (№168-
170); Богодухівському (нині Богодухівський р-н) (№ 171-183); 
Сумському (нині Білопільський, Сумський, Краснопільський 
р-ни Сумської обл.) (№ 184-200); Слов’яносербському повіті 
Херсонської губ. (але, скоріш за все, Катеринославської губернії) 
(нині Слов’яносербський р-н Луганської обл.) (№ 201-204). 

«Приказки» записані О. Я. Кониським рр. 1890-1891 кількістю 
46. (арк. 9). Після запису останньої, 46 приказки, з нового рядку 
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посередині розміщений автограф Кониського. Хоча у передмові 
до «Нової збірки» Комаров й вказує, що Кониський надіслав йому 
710 приказок, зібраних власноруч на Катеринославщині [9, с. VI], 
та де більшість цих джерел, нажаль, не відомо.

Далі у цьому ж фонді містятиться ще близько 60 прислів’їв 
і приказок без зазначення місцевосцей та збирачів (арк. 10-12) 
та 29 – записаних в Галичині (арк. 13). На останньому аркуші 
цього фонду – ненумеровані записи кількістю 33. Всі приказки 
тематично-однорідні про Бога, віру, попів, панів: «Хто за віру 
умірае, той собі царство заробляе»; «Бог батько, государ дядько»; 
«Богу молицця, а чорту вірує (про панів кажуть)»; «Усе пани, та 
пани, а нікому свині пасти» та ін. 

Збірка «Приповідки і приказки з різних країн» (ОННБ 
ВРВР. Ф. 28, од. зб. 28, 27 арк.), датується 1870 роком, містить 646 
зразків. Матеріали подано в алфавітному порядку. Біля більшості 
джерел помітки простим олівцем та виписані на полях нотатки.

Кожному відомі важливість і гідність прислів’їв, адже 
прислів’я – вічно-жива філософія народу, що віддзеркалює 
його життя, заповіді пращурів, надбання попередніх поколінь 
в історико-культурному розвитку народу. Михайло Комаров 
не тільки примножив, але й зберіг для майбутніх поколінь ці 
багатовікові надбання українського народу, адже вивчення усної 
народної творчості є шляхом до пізнання минулого, теперішнього 
і майбутнього нашого народу.

В архіві М. Комарова зберігається рукописна збірка «Українські 
пісні, що співають у Дніпровському уїзді Тавричеської 
губернії» (нині Херсонська обл.) (ОННБ ВРВР. Ф. 28, од. зб. 29, 21 
арк.) записана відомою українською письменницею Людмилою 
Березіною (Василевською) (літературний псевдонім Дніпрова 
Чайка), доробок якої є досить значним у напрямі української 
фольклористики, хоча й менш відомий широкому загалу. Всього 
у зошиті 30 пісень. Письменниця вважала, що фольклор є одним 
з наймогутніших неповторних джерел, духовної величі і краси, 
мистецького генія народу, та збирала його протягом усього життя. 
З монографії, присвяченої життю і творчості Дніпрової Чайки, 
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дізнаємося, що з трьох зошитів, де вона власноруч записувала 
народні твори, зберігся лише один, лише той, що знаходиться в 
архіві М. Комарова [12, с. 88]. Це досить цінний, оригінальний 
і цікавий матеріал. В збірці є пісні родинно-побутові, чумацькі, 
козацькі, рекрутські, гумористичні, а також один з варіантів пісні 
про Кармелюка. Знаходимо пісні про кохання «Відкіль вітер 
виє...», «Ой дівчина Галю...»; про тяжку долю наймита «Наступила 
хмара, наступила синя...»; рекрутчину «Туман яром...»; козацькі 
«Ой поїхав козаченько в глибоку долину...». З веснянок знаходимо 
такі: «Кучерявий Іван на капусту орав...», «Кума моя люба, кума 
моя мила...» та ін.

Біля більшості пісень зустрічаються помітки іншим кольором: 
«Чубинський. 3 пісні на такий же лад, з невеликим відхиленням», 
«Є схожа у Чубинського» та ін.

Спадщина Людмили Березіної – значний вклад в українську 
фольклористику. Зібрані і записані нею приклади ілюструють 
багатство і різноманітність української народної пісні й 
становлять важливий матеріал для вивчення народного світогляду 
і психології. 

Значний науковий інтерес становить й рукописна збірка 
«Народні пісні Подільської губернії» (ОННБ. ВРВР. Ф. 28, од. 
зб. 16, 44 арк.). Увагу збирача цієї збірки привертали майже всі 
жанри народної пісенності: колядки і щедрівки, веснянки, пісні 
про кохання, весільні пісні, родинне життя, соціально-побутові 
(козацькі, рекрутські, чумацькі, застільні та ін.). Не оминув 
своєю увагою збирач й жартівливих і танцювальних пісень. У 
жанровому відношенні записи рукопису мають таку структуру: 
А. Колядки і щедрівки – 14 пісень; Б. Веснянки (гаївки) – 22; 
В. Весільні – 73; Г. Пісні (побутові) – 78. Як видно зі струк-
тури, записувач народної творчості звернув особливу увагу на 
родинно-обрядову пісенність, адже саме цей жанр є джерелом 
пізнання життя народу в його історико-культурному розвит-
ку. Але, нажаль, інформація про рік, назви населених пунктів 
та ім’я записувача у рукописі відсутні, хоча цю роль попередні 
дослідники відводять саме М. Комарову.
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Характерно, що збирачі народної творчості у своїх записах, 
які збереглися в архіві Михайла Комарова, нерідко прагнули 
відтворити діалектні особливості мови, передати живе звучання, 
вимову певних слів і звуків. Для сучасної ж фольклористики 
наявність варіантів тієї чи іншої пісні чи прислів’я в цих записах 
є цінним матеріалом, за яким можна судити про ступінь її 
поширення й активність побутування в той час.

Отже, прислів’я і приказки, загадки і замовляння, народні 
пісні, записані відомими і невідомими збирачами та дослідниками 
української народної творчості, які зберіг і примножив 
Михайло Комаров – видатний набуток не тільки української, 
а й загальнослов’янської фольклористики. Це – відображення 
української народної творчості в її жанровій різноманітності, 
у великій кількості зразків (в архіві Комарова їх представлено 
близько 3000) і на широкій території – в Таврії, Галичині, на 
Поділлі й Слобожанщині.

Таким чином, фольклорно-етнографічна складова архіву 
М. Ф. Комарова має значну вартість не лише для фольклористики, 
а й для етнографічної та історичної наук, для літературознавства, 
мистецтвознавства і мовознавства. Адже в цих зразках народної 
творчості відбивається світогляд народу того часу, його праця, 
побут, сімейні та громадські відносини, спілкування з природою, 
відображаються місцеві мовні та культурні особливості. 

Хоча за головне своє завдання Комаров все ж вважав складення 
бібліографії української книжки від часів Котляревського, але 
зробив і значний внесок в українську етнографію. Зібраний ним і 
його кореспондентами масив етнографічного матеріалу є цінним 
першоджерелом для вивчення фольклорного процесу кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.

Сподіваємося, що ці джерела з архіву М. Ф. Комарова стануть 
цінною науковою знахідкою дослідницьких спостережень 
та доповнять фонд регіональних досліджень українського 
фольклору. І, головне, що сума таких опрацювань стане 
достовірною основою для ґрунтовних наукових осмислень 
цілісності фольклорної культури українського народу як одного з 
основних його етновизначальних чинників.
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Яцун Н. А.

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
АРХИВА МИХАИЛА КОМАРОВА

В статье рассматривается этнографическая деятельность 
украинского культурного деятеля Михаила Комарова. Также 
анализируются фольклорно-этнографические источники его 
архива, собранные в разных местах Украины – в Таврии, Галичине, 
на Подольи и Слобожанщине. Архив Комарова хранится в 
Одесской национальной научной библиотеке. 

Ключевые слова: М. Комаров, украинская культура, архив, 
этнография, фольклор, Одесская национальная научная 
библиотека.

Yatsun N.

FOLKLORE AND ETHNOGRAPHIC COMPONENT OF 
ARCHIVE MIKHAIL KOMAROV

In Ukrainian folklore regional study of oral folklore most 
distinctly manifested in the practice of local gatherers grouping 
archival collections of folklore. A regular gathering, printing 
and studies of folklore have to XIX – early XX century – the 
formation and development of folklore as a scientific discipline. 
A significant contribution into ethnography development was made by 
Mikhail Komarov (1844-1913) - outstanding bibliographer, critic and 
literary scholar, a talented organizer and known public figure, one of 
the founders of Odessa «Prosvita» organization (1905-1907).

Mikhail Komarov, a lawyer by education he got after graduating 
the Law Faculty of Kharkov University (1867), always paid attention 
to the folk art, national idea and believed in the historical perspective 
of the people.

Still since his student days was interested in the spiritual heritage 
of the people, its songs, thoughts, carols and other forms of folklore. 
Combining studies at the University with obligations national teacher 
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in the village Havrylivtsi (now Barvenkovsky district Kharkiv region), 
began here to collect Ukrainian oral folklore, recorded songs, 
thoughts, carols. The article «Two Variants of South-Russian Duma 
of Savva Chaly» in «Yekaterynoslavs’k province news» (1865, № 22) 
was the first publications M. Komarov.

During next years of studentship Komarov continued to make 
records of folklore, adding to his previous collection of songs, carols 
and others. Part of folklore materials were reflected in the orderly him 
«Nova zbirka narodnyh malorus’kyh prykazok, prysliv’yiv, pomovok, 
zagadok i zamovlyan’» (Odessa, 1890). It was a significant work of 
Komarov, published in Odessa period of his life. Besides his own 
collected material included to «Nova zbirka...» some additional content 
was sent by many of his friends and acquaintances. In particular, at 
his request have responded: O. Pchilka, C. Neumann, B. Chaychenko 
(alias B. Grinchenko), E. Hanenko, O. Konys’kyy and others.

In Komarov’s records are saved considerable number of proverbs 
and sayings, riddles and of spells collected in different parts of the 
country. There are a number of different genres of songs – social, 
ceremoniesand cossack, love, wedding, humorous al., recorded by in 
Podillya and Tavria. Folklore and ethnographic sources that kept and 
increased by Mikhail Komarov – an outstanding acquisition not only 
Ukrainian, but also all Slavic folklore. This is a reflection of Ukrainian 
folk art in its genre variety, a large number of samples (archival 
Komarov them are about 3000) and wide area – a Tavria, Halychyna, 
Podillya and Slobozhanshchyna.

Because these samples of folk art reflects the world view of the 
people of that time, his work, life, family and social relationships, 
communication with nature, reflected the local language and 
cultural differences. So folklore-ethnographic component of M. 
Komarov records has considerable value not only folklore but for 
the ethnographic and historical sciences, literature, art history and 
linguistics. The collected by him and his correspondents array of 
ethnographic material is a valuable primary source for the study of 
folklore process late XIX – early XX century.

Keywords: M. Komarov, Ukrainian culture, archive, ethnography, 
folklore, Odessa National Scientific Library.
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ОДЕСЬКИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКИХ УСТАНОВЧИХ 
ЗБОРІВ: У ПОШУКАХ РЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

Стаття присвячена маловивченій проблемі періоду револю-
ційних перетворень – появі ідеї Українських Установчих зборів 
та спробі її реалізації на прикладі Одеси та повіту. Аналізується 
ставлення українських, загальноросійських, єврейських, польських 
партій, міської думи й земства до скликання національного 
зібрання в період першої УНР і проблеми територіальної 
приналежності краю. Розглядається практика пошуку варіанту 
поєднання федералістських та централізаторських концептів 
революції.

Ключові слова: революція, Установчі збори, Центральна Рада, 
УНР, Одеса, міська дума, земства.

Падіння монархії Романових та формування нових тенденцій 
у становленні системи державного управління протягом 1917 р. 
неодмінно супроводжувалися посиланнями до Всеросійських 
Установчих зборів як головного представницького органу 
народів колишньої імперії. Саме вони мали остаточно вирішити 
долю поліетнічної держави, яка на думку офіційного Петрограду 
й надалі мала залишатися унітарною та територіально 
цілісною. Поряд з зазначеними світоглядними контурами на 
периферії зароджувалися політичні й ідеологічні парадигми, 
котрі передбачали дещо відмінні правові інтерполяції, що 
в своїй основі покладалися на ідеї федералізму. А за таких 
обставин вищим проявом волі народу/громади/етнічної групи 
мали стати територіальні або національні установчі зібрання, 
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рішення яких могли бути предметом дискусій на Всеросійських 
Установчих зборах.

Незважаючи на непересічне значення ідеї Українських 
Установчих зборів у розвитку як Російської, так і Української 
революцій, вони й до сьогодні не стали предметом окремого 
дослідницького інтересу, зокрема на монографічному рівні. 
Лише фрагментарно до окресленого сюжету зверталися сучасні 
вітчизняні історики [18; 24; 17; 23; 22; 19], але їхні праці радше 
визначили основні тези фахової оцінки проблеми. Сказане 
повною мірою стосується й регіонального виміру Українських 
Установчих зборів, зокрема в південному регіоні [5; 6; 7; 4; 30]. 
Творів, які б відображали перебіг виборчої кампанії в Одесі 
та на її периферії автору відшукати не вдалося, у тому числі в 
узагальнюючих працях [31; 16]. В одній з попередніх публікацій 
у контексті вивчення боротьби за статус вільного міста Одеси в 
межах УНР нами піднімалася вказана наукова проблема [3], але 
вона потребує більш ретельного і комплексного аналізу.

Таким чином, у запропонованій розвідці ставиться за мету 
всебічно розглянути обставини підготовки до проведення 
Українських Установчих зборів в найбільшому місті Північного 
Причорномор’я. А її реалізація можлива за умови досягнення 
наступних дослідницьких завдань: з’ясувати ставлення міської 
влади до необхідності проведення зборів, проаналізувати виборче 
законодавство, зокрема його особливості на флоті, висвітлити 
хід перемовин між думою та урядом УНР щодо політичних, 
організаційних та правових складових виборчої кампанії, виявити 
її результати і узагальнити наслідки.

Дихотомний розвиток революційних процесів навесні 1917  р. 
поставив на порядок денний не лише необхідність скликання 
Всеросійських Установчих зборів, але й його українського 
аналогу. Не випадково вже на квітневій конференції УСДРП у 
підсумкових постановах закладалося положення про досягнення 
автономії України шляхом негайної підготовки до проведення 
Всеукраїнських територіальних зборів. Як стверджує В. Верстюк, 
у документі також містився заклик до вияву громадянської та 
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народної ініціатив, що фактично означало здійснення національної 
революції і автономії de facto, без санкції Тимчасового уряду та 
Всеросійських Установчих зборів. А особливе роздратування з 
боку російської демократії викликала стаття М. Ткаченка «Волею 
і правом народу українського», де вперше висловлювалася думка 
про необхідність скликання Українських Установчих зборів  
[19, c. 132, 136].

На відміну від автономістських гасел, котрі мали іманентний 
характер для більшості українських політичних еліт, артикуляція 
тези про Українські Установчі збори протягом більшої частини 
1917 р. залишалася здебільшого в тіні вищезазначених 
державницьких завдань. Проте час від часу виносилася на публічне 
обговорення, нерідко у доволі розмитому вигляді, оскільки поряд 
згадувалися і установчі збори, і територіальні збори, і сойм, без 
однозначної диференціації вказаних дефініцій.

Так, у червні Перший Всеукраїнський селянський з’їзд прийняв 
резолюцію, де йшлося про вимогу до Тимчасового уряду щодо 
скликання Українських Установчих зборів і сойму [19, c. 150]. 
У ці ж дні, на загальнопартійній конференції УПСР окремо 
розглядали питання про «Тактику партії в національній справі 
під теперішню хвилю і директиви фракції УСР в Центральній 
Українській Раді». Доповідач І. Пугач звернув увагу на потребу 
визнання Центральної Ради Тимчасовим Українським соймом, 
метою якого мало стати вироблення основних положень автономії 
й скликання Українських Установчих зборів. На думку голови 
партії М. Ковалевського, вказана теза була найпершим завданням 
на шляху побудови автономії, а на зібрання мали делегувати своїх 
представників національні меншини згідно пропорції в структурі 
населення [22, c. 121]. 

Відповідні імпліцитні уявлення вмістилися у текст І-го 
Універсалу: «<…> Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані 
вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні 
Українські збори (Сойм) <…>», а на початку роботи п’ятої сесії 
УЦР (3 липня (20 червня)) присутні ухвалили обрати комісію 
по скликанню територіального з’їзду України, до якої увійшли 
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І. Ільченко, Чалий (обоє – УПСР), П. Войтенко, М. Ковальський 
(обоє – УСДРП), І. Фещенко-Чопівський, А. Ніковський (обоє – 
УРДП), В. Кекало, Т. Калчан (обоє позапартійні) [25, c. 101, 107]. 

У ході обговорення варіантів декларації про побудову 
демократичної України 9 липня (26 червня) М. Ковалевський 
звернув увагу на відсутність в пропонованому тексті згадки про 
Українські Установчі збори, а йшлося лише про територіальний 
з’їзд. На цей закид П. Тушкан наступного дня відреагував фразою 
про певний алгоритм послідовних дій, коли спочатку краще скликати 
територіальний з’їзд, «порозумітися з національними меншинами», 
а вже згодом провести Установчі збори [25, c. 131, 134]. 

У подальшому зазначена тема неодноразово обговорювалася 
на сесіях Центральної Ради та засіданнях уряду і поступово 
перетворювалася на визначальну в підготовці тактики української 
делегації на Всеросійські Установчі збори й формування засад 
державного управління [25, c. 141, 181, 220, 323, 346]. Вислов-
лену тезу підтверджує думка В. Верстюка, що ідея Українських 
Установчих зборів посіла центральне місце в Декларації 
Генерального секретаріату від 12 жовтня (29 вересня) 1917 
року [19, c. 159]. ІІІ-й Універсал оприлюднив дату виборів до 
Українських Установчих зборів (9 січня 1918 р. (27 грудня 1917 
р.)) та день їхнього скликання (22 (9) січня 1918 р.) [25, c. 401]. 
29 (16) листопада УЦР остаточно ухвалила «Закон про вибори до 
Установчих зборів Української Народної Республіки» [25, c. 413-
432], а 8 грудня (25 листопада) окремою постановою розтлумачи-
ла терміни підготовки та проведення виборів, у якій уся процеду-
ра розтягувалася від 14 (1) грудня, коли розпочиналося складання 
виборчих списків, до 9-11 січня (27-29 грудня), себто безпосеред-
нього голосування [25, c. 478-479].

Українські регіональні мезоеліти в Одесі до середини осені 
1917 р. у публічній сфері ігнорували обговорення оприлюднених 
Києвом виборчих декларацій. Зокрема під час проведення  
11-14 липня (28 червня – 1 липня) 1-го Херсонського губернського 
національного з’їзду в порядку денному вони не значилися 
[14, арк. 118]. Але вже на аналогічному 2-му форумі, котрий 
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знову проходив в Одесі з 6 по 9 листопада (24-27 жовтня), 
пункт 2 містив положення про Українські Установчі збори, 
необхідність проведення яких делегати мали розглядати поряд 
з Всеросійськими. Головним доповідачем з питання виступив 
гласний міської думи від українського соціалістичного блоку, 
приват-доцент Новоросійського (Одеського) університету, есер 
М. Гордієвський, який висловився у тому річищі, що Українські 
Установчі збори вкрай необхідні й повинні бути скликані 
одночасно1 з Всеросійськими, які, розробляючи федеративну 
Конституцію, мають рахуватися з думкою українського зібрання. 
Тільки за таких умов, на його думку, Україна, як член майбутньої 
Російської федерації, не опиниться в становищі провінції, а 
її державницькі інтереси отримають повне відображення в 
Конституції, яка закладатиме основи політичного та соціального 
устрою Української автономії [20, 27 октября]. А скликання 
Українських Установчих зборів, заспокоював громадськість 
М. Гордієвський, зовсім не означає відділення України від Росії 
[21, 23 листопада].

Прикінцева резолюція фактично повторювала ідеї, викладені 
в документах Центральної Ради і Генерального секретаріату, 
де лейтмотивом слугувала фраза про волю усіх народів, що 
проживають в Україні, а її вони можуть найповніше висловити за 
посередництва такого зібрання. Тому з’їзд висловився за негайну 
підготовку до їхнього скликання [21, 4 листопада].

Варто підкреслити, що у жовтні – листопаді 1917 р. у місцевій 
пресі публікуватися ґрунтовні статті М. Гордієвського щодо 
окреслених політичних викликів. Так, у газеті «Рідний курінь» 
в трьох номерах поспіль світ побачили публікації «Загально-
федеративні місцеві установчі збори» та «Українські Установчі 
збори» [21, 16 листопада, 19 листопада, 23 листопада]. До того 
ж видавництво «Українського слова» видало його брошуру 
«Установчі збори та народний суверенітет», яка швидко 
розійшлася серед читачів. Як стверджує одеський історик 
О. Музичко, в сьогоднішній Україні її вдалося виявити лише 

1 Малося на увазі протягом короткого проміжку часу.
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в одному примірнику, котрий зберігається в одній з бібліотек 
Харкова [29, c. 321].

На відміну від делегатів Херсонського губернського 
національного з’їзду левова частина гласних міської думи Оде-
си мала альтернативний погляд на ідею установчих зібрань. 
Приналежність до партій загальноросійської революційної 
демократії та єврейських соціалістів визначала відповідні стан-
дарти мислення, які характеризувалися як супрематією, так і 
ексклюзивністю Всеросійських Установчих зборів у вирішенні 
усіх важливих питань державного життя, в тому числі щодо надан-
ня автономії Україні, приналежності до неї тих чи інших губерній 
та міст тощо. 

Тому відразу після державного перевороту в Петрограді 
7 листопада (25 жовтня) 1917 р., коли на порядок денний в 
новому форматі постала потреба підтвердження Центральної 
Ради й Генерального секретаріату вищими органами влади в 
Україні й відповідно поширення їхніх повноважень у регіоні, 
які «Тимчасовою інструкцією…» Тимчасового уряду від 17 (4) 
серпня не вважалися українськими, дума на своєму засіданні 
13 листопада (31 жовтня) висловилася за правомочність 
Всеросійських Установчих зборів у вирішенні усіх «національних 
питань», в тому числі кордонів [13, aрк. 2].

Ставлення гласних до Українських Установчих зборів 
визначалося невизнанням Одеси частиною УНР, відтак участь у 
виборах до них тривалий час трактувалася як недоцільна, оскільки 
в протилежному випадку дума леґітимізовувала правомочність 
української влади в межах міста. Міська дума та повітова земська 
управа 5 грудня (22 листопада) отримали телеграму від Херсонської 
губернської окружної комісії по організації виборів до Українських 
Установчих зборів, де йшлося про підготовчі заходи зусиллями 
тих самих комісій, що працювали під час виборів Всеросійських 
Установчих зборів [10, aрк. 1-a; 1, 25 ноября]. 11 грудня (28 лис-
топада) до канцелярії думи надійшла телеграма від УЦР, яка під-
тверджувала необхідність організації зазначених виборів і продо-
вження роботи Одеської виборчої комісії [10, aрк. 1].
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Якщо Одеська повітова земська управа відмовилася від 
пропозиції Центральної Ради ще до 8 грудня (25 листопада), 
трактуючи питання «українізації Херсонщини» не вирішеним 
остаточно [1, 25 ноября], то думське обговорення надісланих 
вказівок припало на 19 (6) грудня, коли гайдамацькі підрозді-
ли вже контролювали більшу частину міста після спроби зброй-
ного повстання, організованого більшовиками 13-15 грудня  
(30 листопада – 2 грудня) 1917 р. Схиляння шальки терезів у 
бік підпорядкованих Києву адміністративних та військових ін-
ституцій та страх перед наростаючим терором з боку більшови-
ків переконали гласних прислухатися до закликів Генерального 
секретаріату. Група думських фракцій висунула непритаманні 
раніше для себе пропозиції. Так, російський есер Є. Вольфен-
зон запропонував взяти участь у виборах, але не висловлюва-
ти свого ставлення щодо включення Одеси до УНР, а фракція 
вказала на необхідність відправити делегацію думи до Києва з 
метою ознайомлення з поглядами високопосадовців щодо ста-
тусу Одеси та можливість виділення її в окрему виборчу округу. 
Гласні М. Щепківський (Партія народної свободи) і М. Цвіллінґ 
(народні соціалісти) приєдналися до думки есерів, вітали 
проголошення УНР як частини єдиної неподільної Російської 
держави, але висловили занепокоєння щодо можливої «вищості 
українців над іншими народами». При цьому гласні зауважували, 
що кордони Української республіки мають бути встановлені не 
ІІІ-м Універсалом, а Всеросійськими Установчими зборами, які 
є «господарем Російської держави» [10, aрк. 10].

Від українського соціалістичного блоку у полеміці взяв участь 
В. Чехівський, який підтримав ідею народного волевиявлення, 
але зробив акцент не стільки на політичних чи мовно-культурних 
наслідках інтеграції Одеси до УНР, скільки на економічних 
перспективах «для робітничого класу і трудового селянства», 
й вважав, що єдиним виходом зі складної ситуації розрухи є 
участь у виборах до Українських Установчих зборів, що латентно 
передбачало визнання кордонів УНР у межах 9 губерній. 
Суголосність думок стала підставою позитивного голосування 
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за резолюцію про залучення Одеси до виборів, а виконуючий 
обов’язки міського голови Б. Фрідман та гласний П. Васильєв 
вирушили до Києва на переговори щодо озвучених в думі тез  
[10, aрк. 10].

Наступного дня, 20 (7) грудня, відбулося перше засідання 
спеціальної комісії з розробки статусу Одеси в складі УНР. У ході 
полеміки сформувалося дві позиції щодо проведення виборів до 
Українських Установчих зборів. Одну з них сформували Гольдман 
(Бунд) і Куніч (РСДРП (об’єднана)), котрі переконували присут-
ніх у доцільності провести спочатку референдум для отримання 
статусу «вільного міста», а лише потім самі вибори. Їм опону-
вали К. Сіренко (УСДРП) та С. Саченко (УПСР), наполягаючи 
на неможливості реалізації такого плану з технічних причин  
[15, aрк. 82]. Очевидно, що дана дискусія точилася не стільки 
навколо організаційних питань, скільки тактичних і стратегіч-
них, оскільки різні політичні табори переслідували протилежні 
цілі. Представники загальноросійської демократії воліли отри-
мати максимальні гарантії окремішності для Одеси, а українські 
соціалісти підштовхували гласних якнайшвидше погодитися з 
інкорпорацією міста до УНР.

Політико-ідеологічне дрейфування думи отримало миттєве 
відображення й на слуханнях у Генеральному секретаріаті. 20 
(7) грудня генеральний секретар торгу і промисловості й екс-
гласний думи В. Голубович, який щойно повернувся з Одеси, 
повідомив чиновників, що у причорноморському місті спочатку 
панував настрій бойкоту Українських Установчих зборів, а тепер 
усі партії постановили взяти участь у виборах, а до столиці має 
прибути спеціальна делегація [25, c. 520]. Переговорний процес 
останніх з урядовцями імовірно тривав кулуарно, оскільки у сте-
нографічних звітах з засідань уряду надто стисло відображено 
питання, які виносили на розгляд Генерального секретаріату чи-
новники, і відповідні ухвали. Так, 24 (11) грудня В. Винниченко 
доповідав про прохання одеської делегації відкласти вибори 
по місту й виділити Одесу в окрему округу, у результаті чого 
справу передали на розгляд Виборчого бюро. Наступного дня 
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уряд постановив доручити генеральному секретареві внутрішніх 
справ В. Винниченку внести до Центральної Ради проект, який 
задовольняв обидва клопотання, отже вибори мали переноситися 
на 10 днів у порівнянні з іншими регіонами України [25, c. 14, 15].

Підсумки перемовин стали предметом обговорення в думі 3 
січня (21 грудня) 1918 р. За результатами звіту Б. Фрідмана щодо 
досягнутих домовленостей з Генеральним секретаріатом про 
надання Одесі особливого статусу міська управа приступила до 
підготовки виборів, які за попередніми даними мали відбутися 
19 (6) січня 1918 р. В. о. міського голови повідомив, що УЦР, 
погодившись на пропозицію думи, 31 (18) грудня ухвалила 
рішення про заснування Особливої Одеської виборчої округи 
з розподілом долі фінансування – 75% за кошти державного 
бюджету і 25% міського. Тому дума проголосувала за необхідність 
долучитися до виборчої кампанії [9, aрк. 23-24; 10, арк. 11, 29], 
отже de facto погодилась з діахронними процесами Української 
революції, що не заперечувало реституційних трендів у стилі 
політичного мислення більшості гласних.

Характерною стала резолюція думи від 13 січня (31 грудня), 
запропонована групою російських есерів і прийнята за згодою 
усіх фракцій. У ній вкотре наголошувалося, що усі питання 
державного будівництва в межах Російської федеративної 
демократичної республіки залишаються в компетенції 
Всеросійських Установчих зборів, а дії УЦР трактуються лише як 
непорозуміння, відтак правомочність Генерального секретаріату 
на південні землі є сумнівною [9, aрк. 27 зв.]. Схоже, що незадовго 
до відкриття роботи Всеросійських Установчих зборів 18 (5) 
січня 1918 р., гласні думи намагалися засвідчити свою відданість 
усталеним політичним ідеалам, які не похитнулися у результаті 
входження Одеси до складу УНР, а вказану амбівалентність слід 
вважати вимушеним маневруванням у складних умовах пошуку 
компромісу.

У ході підготовки до виборів також виникли дискусії щодо 
кількості делегатів від міста. За даними голови Всеукраїнської 
комісії по виборах до Українських Установчих зборів М. Мороза 
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населення Херсонської губернії налічувало 3.368.000 мешканців, 
що давало підстави обрати 34-х делегатів [25, c. 569]. За попе-
редніми розрахунками шестеро з них мали представляти Одесу  
[1, 20 декабря], але незабаром уряд висунув зустрічну пропозицію 
зменшити квоту до 5-ти осіб. Муніципалітет доводив хибність та-
ких уточнень, аргументуючи свою точку зору існуючою пропо-
рцією – 1 делегат на 100 тис. населення (в Одесі за даними міської 
управи мешкало більше 600 тис. осіб, з низ 350 тис. виборців), 
високою долею губернського земського збору (40% від усієї Хер-
сонщини [10, aрк. 11]), а також попросив перенесли вибори на 27 
(14) січня, бо стислі терміни не давали змоги повноцінно до них 
підготуватися [1, 25 декабря; 10, арк. 11]. Зрештою, гласні думи 
3 січня (21 грудня) затвердили склад міської комісії та кошторис 
на її утримання, котрий мав розподілятися у пропорції – 75% 
державних коштів та 25% з казни міста, і підтримали клопотання 
про встановлення квоти у 6 делегатів від міста [10, арк. 11].

Згідно статті 169 Закону про вибори задля проведення виборів 
на флоті утворювали дві флотські виборчі округи – Балтійську 
й Чорноморську, котрі складалися з команд кораблів і берегових 
команд флоту, а також військових службовців та робітників 
в установах флоту, котрі підпорядковувалися командувачам 
Балтійським і Чорноморським флотами [25, c. 431]. Одна з та-
ких дільниць формувалася в Одесі. Головою районної комісії з 
виборів в Одеському порту був Тужанський, секретарем Чайка. 
З нею співпрацював виконком ради матроських і офіцерських 
депутатів Одеського порту на чолі з Суковським і секретарем 
Костенком [28, арк. 6, 17].

Певну частку підготовчої роботи взяла на себе Одеська 
українська морська рада (ОУМР) на чолі з Ф. Босим й комісаром 
В. Пилишенком. Вона контактувала з командами кораблів 
транспортної флотилії та військових суден, які стояли на одеському 
рейді, для з’ясування можливості складання максимально повних 
списків для голосування. Так, 12 січня (30 грудня) ОУМР разом з 
виконкомом ради матроських і офіцерських депутатів Одеського 
порту видавала повістки щодо складання таких списків  
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[27, арк. 2]. Частина з них відмовилися брати участь у виборах, 
зокрема відповідний рапорт у січні 1918 р. подав судовий комі-
тет транспорту «Карпати» [28, арк. 5, 9]. Зрештою по Одеській 
транспортній флотилії вдалося скласти 5 списків кандидатів у де-
легати Установчих зборів, до яких увійшли переважно матроси, 
що дислокувалися у Севастополі (див. додаток № 3) [28, арк. 25]. 
Зважаючи на політичні та організаційні обставини, котрі не до-
зволили провести голосування у визначені дні, Ю. Дежур-Журов 
повідомляв одеську комісію, що на каботажному флоті вибори 
переносяться на період з 3 по 7 лютого (21-25 січня) 1918 р.  
[28, арк. 11], що співпадало в часі з виборами на інших дільницях 
міста, які мали відчинити свої двері 3-5 лютого (21-23 січня)  
[12, 6 января].

Вибори до Українських Установчих зборів частково 
відбулися у січні – лютому 1918 р. у 7-ми виборчих округах з 
13-ти запланованих. На 301 депутатське місце було обрано 172 
депутати, а після повернення до Києва УЦР ухвалила рішення 
провести вибори там, де вони не відбулися, день скликання зборів 
призначила на 12 травня 1918 року [25, c. 567]. Оскільки в Одесі 
голосування так і не було проведене через більшовицьке зброй-
не повстання, то до даного питання дума повернулася 5 лютого  
(23 січня) 1918 р. Гласні більшістю голосів (40 проти 16) прийняли 
постанову, у якій наголошувалося не лише на зміні влади в регіоні, 
яку вони de jure не визнавали, але й на інші обставини політичного 
характеру, котрі заважали проведенню голосування. Посилаючись 
на положення ІV-го Універсалу Центральної Ради і проголошення 
повної самостійності УНР, гласні ухвалили тимчасово відкласти 
вибори до Українських Установчих зборів, вкотре підтвердивши 
вірність принципу вищості Всеросійських Установчих зборів 
на теренах колишньої імперії та Крайових Установчих зборів у 
регіонах [10, aрк. 31-32]. 

Намагання гласних міської думи пристосуватися до постійної 
зміни політичної кон’юнктури спостерігалося і навесні 1918 р. 
Після відновлення української влади у південно-західній частині 
УНР дума 19 березня знову поставила дане питання на порядок 
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денний й вирішила негайно поновити виборчий процес, оскільки 
на думку міського голови В. Богуцького лише Установчі збори 
мали остаточно вирішити проблему стосунків думи з Києвом, а в 
ширшому контексті між Українською та Російською республіками. 
При цьому гласні намагалися уникати згадки про правовий статус 
УНР як незалежної держави проти чого вони протестували ще у 
січні 1918 року [11, арк. 82 зв., 86]. 26 березня В. Богуцький у своїй 
доповіді підтвердив вищезазначене, посилаючись на підтримку 
ідеї у середовищі портових працівників, робітників, службовців 
тощо [8, арк. 18, 26]. А 30 березня він ще раз апелював до 
необхідності скликати Установчі збори для відлагодження роботи 
державного апарату та самоврядних структур [11, арк. 145].

Визначене питання дискутувалося 25 березня в ході роботи 
з’їзду селянських депутатів Одеського повітового земства, де 
у прикінцевій резолюції теж зазначалася потреба організації 
Українських Установчих зборів [12, 29 марта], а також на спільній 
нараді представників усіх соціалістичних партій Одеси, яка про-
йшла на початку квітня 1918 р. Загальна тональність виступів ви-
явилася суголосною з настроями гласних думи щодо необхідності 
проведення Установчих зборів. Але якщо члени ППС (Польської 
партії соціалістичної), Революційної ППС, СЕРПа, Поалей Ціон 
виголошували підтримку права українського народу вирішувати 
власну долю за посередництва зборів чи без них, то делегати від 
загальноросійських партій залишалися критично налаштованими 
щодо доцільності існування самостійної УНР [2, 6 квітня].

Втім до безпосереднього втілення в життя озвучених намірів 
справа не дійшла. На заваді став не лише гетьманський державний 
переворот, але й використання тези про вибори як елемент 
антинімецької й антиавстрійської пропаганди, яка посилювалася 
по мірі зростання втручання іноземного командування у внутрішні 
справи УНР та міського самоврядування, а апеляція до Установчих 
зборів стала однією з форм протесту проти зазначених дій  
[11, aрк. 16, 18, 19], тому в межах Одеської виборчої округи окрес-
лена ідея залишилася не реалізованою.

Отже, з початком революції 1917 р. в політичному дискурсі 
колишньої Російської імперії активно обговорювалися 
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перспективи країни в контексті Всеросійських Установчих зборів, 
які підтримувалися переважною більшістю партій, органів 
місцевого самоврядування, громадськістю. В межах Української 
національної революції ідея Установчих зборів викристалізувалася 
у стінах Центральної Ради не раніше літа 1917 р., а вже восени уряд 
УНР розпочав безпосередню підготовку до її реалізації. Одеська 
міська дума та повітове земство схвально оцінюючи необхідність 
скликання Всеросійських Установчих зборів, натомість критично 
поставилися до їхнього українського аналогу, вважаючи питання 
територіальної приналежності Херсонщини дискусійним. І лише 
через загрозу поширення впливу більшовиків на окреслених 
територіях та зростаючий авторитет УЦР та Генерального 
секретаріату гласні були змушені відкоригувати свою точку 
зору, визнавши доцільним організувати вибори до Українських 
Установчих зборів чим фактично визнавали поширення влади 
Києва над регіоном.

Внаслідок проведених з урядом УНР переговорів в місті 
та на флоті було створено виборчі дільниці, а сам процес 
голосування мав відбутися у січня – лютому 1918 р. Зрештою 
внаслідок більшовицького збройного повстання, подальшого 
просування німецьких та австрійських військ на теренах України 
й гетьманського державного перевороту вибори до Установчих 
зборів в Одеській окрузі так і не відбулися, але стали яскравою 
демонстрацією пошуку політико-правових альтернатив в умовах 
постави нової моделі державного управління.

Додатки

Додаток № 1. Список №8. Кандидати від УСДРП:
1. Винниченко Володимир Кирилович – Голова Правительства 

Української Народньої республіки, славнозвісний письменник 
засланець, сам селянин села Витязівки Єлисаветського повіту на 
Херсонщині.

2. Чехівський Володимир Мусійович – член Всеросійських 
Установчих Сборів, відомий політичний діяч на Україні, член 
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Української Центральної Ради, Голова Української Губерніяльної 
Ради Херсонщини.

3. Висоцький Зиновій Тарасович – селянин з Кам’янки Хер-
сонського повіту, член виконкому Всеукраїнської ради робітни-
чих депутатів, член Української Центральної Ради, народний вчи-
тель, колишній член Всеросійської ради селянських депутатів.

4. Михайлець Григорій Якович – робітник, член Миколаївської 
організації Української п. с.-д., співробітник «Робітничої газети», 
селянин.

5. Панасевич Микола Якович – Вчитель у м. Єлисаветі на Хер-
сонщині, письменник, член Єлисаветської організації у. с. д. р. п.

6. Малеча Нестор Михайлович – Військовий урядовець, селя-
нин, член Комітету Херсонської організації у. с. Д. р. п.

7. Максименко Петро Йосипович – член Виконавчого Комітету 
Української Військової Ради Одеської Округи, військовий Комі-
сар Одеського гарнізону, селянин.

8. Тищенко-Василевський Терентій Миколайович – Робітник, 
член Єлисаветської організації Української с. д. р. п.

9. Тетянко Тихон Симонович – Робітник м. Миколаєва на Хер-
сонщині, член Миколаївської організації у. с. д. р. п.

10. Паляничка Феодосій Ларіонович – Студент, член Виконав-
чого Комітету Губерніяльної Ради Херсонщини.

11. Іванівський Микола Юркович – голова Військової Одеської 
Ради, авіатор (літун), член Одеської організації у. с.-д. р. п.

12. Кравцов Іван Акакінович – Робітник м. Одеси, член Одесь-
кої організації у. с.-д. р. п.

13. Базиченко Василь Іванович – Робітник м. Миколаєва на 
Херсонщині.

14. Максимчук Спиридон Пимонович – народний вчитель, 
член Виконавчого Комітету Одеської Української Ради.

15. Майстренко Платон Митрофанович – Селянин Єлисаве-
тинського повіту на Херсонщині, працює на зав. «Наваль» у Ми-
колаєві.

16. Сіренко Кость Федорович – робітник заводу Беліно-Фенде-
ріх у Одесі, член Губерніяльної Ради Херсонщини.



249

17. Нянчур Гордій Васильович – агроном, член Одеської Вій-
ськової Ради, селянин.

18. Татаренко Віктор Іванович – Член Миколаївської організа-
ції Укр. с.-д. р. п., робітник.

19. Тацюк Тимофій Семенович – Член Окружного Комітету по-
чтово-телеграфних служащих у м. Одесі, член Одеської організа-
ції Укр. с.-д. р. п.

20. Моржановський Никифор Федорович – робітник заводу 
РОПіТ у Одесі, член Одеського комітету Укр. с.-д. р. п.

21. Островський Андрій Федорович – Робітник м. Єлисавету 
на Херсонщині, член Єлисав. Ком. у. с. д. р. п.

22. Гунько Кирило Никифорович – Робітник зав. «Наваль» у 
Миколаєві, член Микол. Ком. у. с. д. р. п.

23. Сагайдак Іван Михайлович – робітник, член Одеської орга-
нізації Укр. с.-д. р. п.

24. Куріленко Матвій Федорович – Урядовець, комісар Центро-
ради при Одеському відділі червоного хреста.

25. Ляшенко Григорій Антонович – Робітник в Одесі, член 
Одеської організації Укр. с.-д. р. п.

26. Нерадько Іван Григорович – Робітник зав. «Ельворті» у 
Єлисаветі на Херсонщині.

27. Цацик Олександр Улькович – Робітник, член Одеської ор-
ганізації Укр. с.-д. р. п.

28. Кумко Кирило Іванович – Робітник, член Одеської органі-
зації Укр. с.-д. р. п.

Вістник секретаріата Херсонщини. – 1917. – 30 грудня.

Додаток № 2. Список №17. Кандидати від Херсонської 
повітової ради селянських депутатів і УПСР:

1. Гордієвський Михайло Іванович.
2. Голубович Всеволод Олександрович.
3. Ковалевський Микола Миколайович.
4. Лимар Семен Михайлович.
5. Кедровський Володимир Іванович.
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6. Брояківський Борис Вікторович.
7. Школа Дем’ян Харлампович.
8. Єременчук Григорій Прокофійович.
9. Залізняк Володимир Кіндратович.
10. Лянной Григорій Овсійович.
11. Скверський Володимир Вікентійович.
12. Шатоха Павло Омелянович.
13. Майлер Борис Борисович.
14. Молоков Павло Петрович.
15. Білоненко Терентій Якович.
16. Никоненко Тимофій Опанасович.
17. Кравченко Михайло Аристархович.
18. Шаравська Анастасія Костянтинівна.
19. Топорков Микола Петрович.
20. Совачов Василь Якович.
21. Антоненко Йосип Якович.
22. Бандуревський Данило Семенович.
23. Подєнєжний Пилип Харитонович.
24. Качура Йосип Прокофійович.
25. Запорожець Петро Карпович.
26. Христаченко Кіндрат Мануйлович.
27. Моргун Григорій Авксентійович.
28. Чехун Микола Деомидович.
29. Штейнау В’ячеслав Адольфович.
30. Копійка Зиновій Самійлович.
31. Губа Олексій Семенович.
32. Логненко Трохим Олександрович.
33. Гладунова Антоніна Антонівна.
34. Барановський Полікарп Юхимович.
35. Безуглий Данило Мефодійович.
36. Селюк Іван Андрійович.
37. Бабій Олександр Васильович.
38. Мацак Макар Ількович.
39. Фенченко Микола Мефодійович.
40. Комарницький Микита Михайлович.
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Вістник секретаріата Херсонщини. – 1917. – 30 грудня.

Додаток № 3. Списки від Одеської транспортної флотилії:
№ 1 – позапартійні лінійного корабля «Іоанн Златоуст» (матрос 

Полікарп Григоренко).
№ 2 – блок УСДРП і Севастопольської морської ради (Микита 

Терещенко, Йосип Макалиш). 
№ 3 – УПСР (Василь Рибка – від лінійного корабля «Воля», 

Петро Антоненко, Михайло Бєланов – обидва від лінійного кора-
бля «Свободная Россия», Олексій Коломійцев – викладач Севас-
топольської гімназії).

№ 4 – УПСС (Йосип Переверзєв-Розсуда – журналіст з Кате-
ринослава, мешканець Севастополя, Юрій Дежур-Журов – член 
Центральної Ради з Севастополя, Данило Сотник, Сергій Нико-
нович – від пароплава торгівельного флоту «Веста», Григорій Ко-
лінько – з Севастополя).

№ 5 – РСДРП(б) (Петро Старостін, Микола Матяш).
ЦДАВО України,  ф. 2240, оп. 1, спр. 2, арк. 25.

Винцковский Т. С.

ОДЕССКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УКРАИНСКОГО 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ: В ПОИСКАХ 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ

Статья посвящена малоизученной проблеме периода рево-
люционных преобразований – появлению идеи Украинского 
Учредительного собрания и попытке ее реализации на примере 
Одессы и уезда. Анализируется отношение украинских, обще-
российских, еврейских, польских партий, городской думы и 
земства к созыву национального собрания в период первой УНР и 
проблемы территориальной принадлежности края. Изучаются 
особенности избирательного процесса в Одессе и на флоте. 
Исследуется ход переговоров между правительством УНР и 
город ской думой. Рассматривается практика поиска варианта 
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сочетания федералистских и централизаторских концептов 
революции. В Приложениях впервые опубликованы списки 
кандидатов в Учредительное собрание.

Ключевые слова: революция, Учредительное собрание, 
Центральная Рада, УНР, Одесса, городская дума, земства.

Vintskovs’kyi T.

ODESA MEASUREMENT OF UKRAINIAN 
CONSTITUTIONAL ASSEMBLY: IN SEARCH OF 

REVOLUTIONARY ALTERNATIVES

The article is devoted to an insufficiently explored problem of the 
period of revolutionary change – emergence of idea of Ukrainian Con-
stitutional Assembly and an attempt of its implementation on the exam-
ple of Odesa and county. Attitude of Ukrainian, All-Russian, Jewish, 
Polish parties, city council and country council toward calling of Na-
tional Assembly in the period of the first Ukrainian People’s Republic 
and toward problems of territorial belonging of region is analysed. 
Studying peculiarity of election process in Odesa and navy. Examining 
progress of talks between government of Ukrainian People’s Republic 
and Odesa. Town Hall. Reviewing practice of searching for solusion in 
the combination of federalistic and centralistic concepts of revolution. 
You can see for the first time ever published list of candidates to the All 
Russian constituent Assembly in the attachment.

At the beginning of the revolution of 1917 in the political discourse 
of the former Russian empire were actively discussed perspectives of 
the country in the context of the All Russian constituent Assembly, which 
were supported by majority of the parties, self-governing authorities 
and civil society. Within the frame of Ukrainian National Revolution, 
idea of the All Russian constituent Assembly received its shape within 
the walls of the Central Rada no earlier than in the summer of 1917, in 
the autumn of the same year the government of the Ukrainian People’s 
Republic started immediate preparation for implementations. Odesa 
Town Hall and district council endorsed necessity of convocation 
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of the All Russian constituent Assembly, however they took critical 
look at their Ukrainian analogue, considering question of territorial 
allegiance of Kherson province as debatable one. And only because of 
the danger of spreading Bolshevik influence in the outlined territory 
and growing standing of the Ukrainian Central Rada and the General 
Secretariat, elected officials were forced to adjust their point of 
view, they approved as necessary organization of preparation for All 
Ukrainian constituent Assembly and in doing so they recognized Kyiv 
authority over the region in practice.

Key words: revolution, Constitutional Assembly, Central Council, 
Ukrainian People’s Republic, Odesa, City Council, Country Council.
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У статті мова йде про відновлення та становлення 
православних церков на території Південної України у 1991 – 
2010 рр. Акцентовано увагу на конфліктах, які виникли між 
різними гілками православної церкви в Миколаївській області. 
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зазначених конфліктів.

Ключові слова: православна церква, конфлікти, органи 
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Сьогодні все частіше суспільство турбують питання які так, чи 
інакше стосуються православної церкви та її становища за останні 
десятиліття. Історикам та науковцям не завжди вдається у повній 
мірі відповісти на данні питання, і це не дивно, бо чим ближче 
подія стоїть до нашого сьогодення, тим складніше наблизитися до 
всебічного та меншзаангажованого дослідження. Одним з таких 
питань є проблематика відновлення та становлення  православної 
церкви на Півдні України у роки незалежності нашої держави. 

У нашій роботі закцентуємо увагу на одному з актуальних 
на сьогодні питань, а саме конфліктах між різними гілками 
православної церкви та ролі яку відігравали органи державної 
влади у цих конфліктах.

Історіографія із зазначеної теми представлена роботами: 
В. Д. Бондаренко, Н. М. Журмія, Д. І. Заковоротний, які у 
своїх роботах в основному розглядають історію відновлення 
православної церкви на Півдні України та конфлікти між 
церквами. Проте, поза увагою дослідників залишається питання 
ролі державних органів влади у зазначених конфліктах та шляхи 
вирішення суперечностей. 

Джерельна база складається з нормативно-правовими 
документами органів державної влади Миколаївської області та 
періодика, яка не тільки характеризує події, але й відображає 
ставлення самого суспільства до зазначених конфліктів. 

Завданнями даної публікації є дослідження причини та 
наслідки конфліктів між різними гілками православної церкви, 
а також роль, яку відігравали органи місцевої влади у даних 
суперечностях. 

Відразу варто зазначити історичні та соціальні передумови до 
становлення та взаємодії православної церкви з місцевою владою. 
Отож, активне відновлення православної, і не тільки церкви 
почалося з 1989 р., коли в СРСР відбувався процес із вектором, 
направленим на демократизацію, названий перебудовою. Саме в 
той час почався процес відродження Української Автокефальної 
Православної Церкви (далі – УАПЦ), що вже існувала в Україні 
протягом 1919-1930 рр., і була «самоліквідована» на Надзвичайному 
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соборі 28-29 січня 1930 р. У свою чергу Першою на Миколаївщині 
відродилася автокефальна церква Успіння Пресвятої Богородиці 
у м. Баштанка, а у 1992 р. за розпорядженням Представника 
Президента України у Миколаївській області А. К. Кінаха, до 
УАПЦ було передано церкву святого великомученика і цилітеля 
Пантелеймона. Її офіційним керівником є голова парафіяльної 
управи, настоятель храму, ієрей– отець Іван [15, c. 159].

Вперше про діяльність громади УАПЦ в Миколаїві на шпальтах 
місцевих газет згадується 1992 р. у зв’язку з виділенням їй для 
статутної діяльності та відновлення храму Морського шпиталю. 
У газеті розміщено замітку за дорученням громади УАПЦ [7, c. 2].

Так, у липні 1992 р. відбулось освячення храму УАПЦ в ім’я 
Святого Пантелеймона, що розмістився у будівлі колишньої 
Леонідо-Федосіївської церкви, в якій багато років знаходився 
клуб медичних працівників міської лікарні Миколаєва № 1  
[4, c. 126].

Станом на 1 січня 2001 р. 5 громад УАПЦ входять до складу 
Таврійської єпархії, яку тимчасово очолював архієпископ 
Львівський Макарій [14, c. 137]. До складу Таврійської єпархії 
входили громади у Одеській, Миколаївській, Херсонській облас-
тях [16, c. 159]. Досягненнями для конфесії є насамперед факт іс-
нування автокефальної церкви в області і діяльність на Миколаїв-
щині уже трьох парафій УАПЦ [16, c. 161], що існували де-факто.

10 жовтня 1992 р. Місцевим Собором УПЦ релігійні грома-
ди Миколаївської області проголошено самостійною Миколаєво-
Вознесенською єпархією [4, c.127]. Хоча за іншими відомостями 
Миколаївська єпархія УПЦ заснована згідно з рішенням Синоду 
УПЦ від 20 червня 1992 р. про розподіл Кіровоградської єпархії 
на дві частини: Миколаївську і Кіровоградську [16, c. 142].

Заснована 1992 р., Миколаївська єпархія УПЦ поширює свою 
діяльність на територію всієї Миколаївської області. З 1992 по 
1993 рр. керуючими єпархії були: архієпископ Кіровоградський 
і Новомиргородський Василь (Васильцев), від поділу єпархії 
(червень 1992 р.) по 20 серпня 1992 р.; з 24 серпня 1992 р. по 22 
червня 1993 р. – єпископ Варфоломій (Ващук), тепер архієпископ 
Рівненський та Острозький.
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Тепер керує єпархією Високопреосвящений Пітірим, 
архієпископ Миколаївський і Вознесенський [1, c. 1]. Його було 
призначено у серпні 1993 р. [4, c. 128]. За більш вірогідними 
даними владику було призначено у Миколаївську єпархію у липні 
1993 р. [8, c. 263; 16, c. 149], а прибув до місця служби у серпні 
того ж року.

Першим єпископом Миколаївським і Вознесенським було 
призначено Варафаломея (Віктора Володимировича Ващука у 
миру). Він походить з Волині. За його словами, храми Миколаєва 
потребують капітального ремонту, реставрації, та і парафіян тут 
небагато. Владика це пояснює тим, що Миколаїв у радянські 
часи був закритим містом і тому тут сильно вкорінився атеїзм. У 
зв’язку з відсутністю фахових священиків ним рукопокладались 
люди, що не мали духовної освіти, адже попит на духовні послуги 
сильно зріс [12, c. 2].

Будучи призначеним на Миколаївську кафедру у липні 1993 
року, єпископ Миколаївський і Вознесенський Пітірим перебував у 
своєму архієрейському сані до листопада 2000 р. У листопаді того 
ж року він був підвищений у ієрархічному плані до архієпископа 
Миколаївського і Вознесенського [16, c. 756]. Таким чином було 
оцінено його душепасирську діяльність та авторитетність серед 
інших владик Української православної церкви Московського па-
тріархату (далі – УПЦ [МП]).

Зазначимо, що з 1993 р. Миколаївську єпархію Української 
православної церкви Київського патріархату (далі – УПЦ КП) 
очолює архієпископ Миколаївський і Богоявленський Володимир 
(Ладико). Останнім часом прослідковувається тенденція до 
активного кількісного зростання православних громад цієї 
юрисдикції [5, c. 9]. УПЦ КП остаточно втратила характеристики 
суто регіональної релігійної інституції. Цікавим є той факт, що 
станом на  початок 1993 р.  церква мала в західному регіоні 87,3 
% своїх громад, то на січень 2003 року Київський Патріархат 13,7 
% своїх парафій має в південно-східному регіоні та 33,5 % в цен-
тральних областях України. Найбільший приріст громад Церкви 
по всій Україні серед південних областей відзначається на Мико-
лаївщині (+90) [2, c. 132].
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Отож, у Миколаївській області були представлені єпархії  
різних гілок православної церкви, кожна з яких по своєму 
сприймала майнові питання, питання взаємодії з органами 
місцевої та державної влади а також з іншими православними 
напрямками. Так, За словами начальника відділу у справах 
релігій Миколаївської ОДА Б. В. Луньова, процеси відродження, 
створення і перетворення Православних Церков України в 
столиці напряму відображаються на міжконфесійну ситуацію у 
Миколаївській області, що входить до питань моніторингу відділу 
у справах релігій. За його словами зберегти спокій у цій ситуації 
можна лише через пряме виконання кліриками і державними 
службовцями ЗУ «Про свободу совітсті і релігійні організації»  
[6, c. 4].

Луньов Б. В. зазаначає, що «...конфлікти, нащастя, в нас рідкі. І 
вони б не виникали і не гасли б якби обидві сторони дотримувались 
діючого законодавства». За його словами у Березанському районі 
120 осіб вийшли з громади УПЦ КП і бажали перейти під 
юрисдикцію УПЦ [МП]. Але храм належить УПЦ КП (меншості) 
і нічого з цим вдіяти не можна [13, c. 2].

У 1991 р. рішенням виконкому Миколаївської обласної ради 
приміщення колишнього гарнізонного Будинку офіцерів передано 
в користування громаді вже нового храму Різдва Богородиці. 
Приміщення було освячено 19 грудня 1991 р. єпископом 
Кіровоградським і Миколаївським Василем [11, c. 1].

Спробі освятити тепер вже храм Різдва Богородиці (колишній 
гарнізонний Будинок офіцерів) 18 грудня 1991 р. завадила група 
прихильників УАПЦ, що заблокували вхід до будівлі і вимагали 
передати її своїй громаді, що не мала жодного храму. Освячення 
храму відбулось наступного дня [11, c. 1].

Слід також навести і цікавий, на нашу думку, приклад 
внутрішньоцерковного конфлікту, що може слугувати свідченням 
придушення свободи думки в лавах однієї з Православних Церков, 
а також опосередковано свідчить і про асинхронність позицій 
міського голови Миколаєва Володимира Чайки з керівництвом 
єпархії УПЦ. Отже авторитетний у єпархії та загалом у області 
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настоятель храму у с. Нова Богданівка (Миколаївський район 
Миколаївської області) о. Михайло Шполянський опублікував у 
відомому православному журналі «Новый век» (№ 1-2 за 2003 р.) 
критичну статтю «Церковь земная: разрывы и обрывы. Если кому 
строить мосты» і внаслідок чого став у немилість керуючому ар-
хієрею Пітіриму, що заборонив йому служіння, відсторонив від 
керівництва парафії, захопив храм, що належить релігійній гро-
маді села Нова Богданівка. Відмежовуючись від суджень, автор 
статті опубліковує її на шпальтах газети Миколаївської міської 
ради «Вечерний Николаев» [10, c. 3], що, скажімо, в порівнянні 
із Одесою є нечуваною сміливістю редакції, що підпорядкована 
міському голові.

Варто відзначити, що найпопулярнішим способом ведення 
релігійної боротьби для релігійних течій є використання засобів 
масової інформації, як власних, так і суспільних. Вдавання 
до вуличних акцій релігійного змісту в Миколаївській області 
відбувається досить рідко, в основному – під час виборчих 
кампаній. Участь Церкви у політичному житті, як відомо, 
провокується спекулятивним використанням міжрелігійних 
суперечностей політичними партіями у боротьбі за електорат. В 
даному випадку досить часто відбувається порушення Ст. 5 ЗУ 
«Про свободу совісті та релігійні організації», якою визначено, 
що релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних 
партій. Але, цією ж статтею регламентовано, що вони мають право 
брати участь у громадському житті, а також використовувати на 
рівні з громадськими об’єднаннями засоби масової інформації. 
Під час виборчих компаній православні громади беруть участь у 
вуличних акціях і приєднуються до демонстрацій, організованих 
політичними партіями чи громадськими організаціями, що можна 
було спостерігати у 1998, 1999, 2002, 2004 рр.[3, c. 165].

Прогресивний миколаївський релігієзнавець-конфліктолог 
Журмій Н.М. розподілив міжрелігійні конфлікти на три види  
[3, c. 165-169]: 

1) між традиційними церквами та новітніми релігійними руха-
ми (наприклад, конфлікт УПЦ [МП] – Свідки Єгови);
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2) між традиційними церква різних віросповідань (наприклад, 
конфлікт УПЦ [МП] – УГКЦ);

3) між церквами одного й того ж віросповідання (приміром, 
конфлікт УПЦ [МП]  – УПЦ КП – УАПЦ).

Яскравим прикладом третього виду конфліктів є суперечності 
щодо права на культові будівлі між православними юрисдикціями. 
Фактором напруги залишається активна діяльність кліру УПЦ 
[МП]  та УПЦ КП щодо створення та реєстрації статутів нових 
релігійних громад, кількісного розширення єпархій. При цьому 
слід зазначити, що кадрові можливості єпархіальних управлінь 
УПЦ [МП] та УПЦ КП не задовольняють і об’єктивно не 
обумовлюютькількісне парфіяльне розширення. Так, за даними 
департаменту у справах релігій Міністерства юстиції України, 
забезпеченість православних громад Миколаївської області 
культовими спорудами складає 80%, а священослужителями – 
57,9 %. Отже, кількісне збільшення громад свідчить про те, що 
політика «резервування» правлячими архієреями населених 
пунктів, з метою недопущення туди представників інших 
православних юрисдикцій триває і має досить активний характер 
[3, c. 167].

З метою недопущення виникнення конфлікних ситуацій 
між православними громадами різних юрисдикцій, на одному 
з засідань Консультативно-координаційної ради з питань 
діяльності релігійних організацій при голові Миколаївської 
облдержадміністрації у 2001 р. було досягнуто усної домовленості 
між православними архієреями щодо утримання від заснування 
та реєстрації релігійної громади в тому населеному пункті (окрім 
великих міст), де вже діє за зареєстрованим статутом православна 
громада іншої юрисдикції [3, c. 168 - 169].

За останній період релігійна ситуація в Миколаївській 
області залишилась стабільною. Не зафіксовано фактів гострого 
міжконфесійного протистояння, спроб силового вирішення 
проблем щодо правонаступності культових споруд та майна, 
релігійна свята, обряди та церемонії проведено без порушень 
чинного на той час законодавства України. Як і у минулі роки 
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фактором напруги на релігійному ґрунті є розколоте та поділене 
на три юрисдикції православ’я. Продовжується активна 
діяльність кліру УПЦ та УПЦ КП щодо створення та реєстрації 
статутів нових релігійних громад, кількісного розширення єпархії  
[5, c. 7; 14, c. 139]. 

Протягом 2005, січня – травня 2006 рр. зареєстровано 7 статутів 
релігійних громад УПЦ [МП] та 9 статутів релігійних громад 
УПЦ КП. При цьому слід зазначити, що кадрові можливості 
єпархіальних управлінь УПЦ [МП] та УПЦ КП не задовольняють 
і об’єктивно не обумовлюють кількісне парафіяльне розширення. 
Так, у 265 громадах Миколаївської єпархії УПЦ служить 171 
священнослужителів. Кількість парафій УПЦ КП збільшилась 
на 8 одиниць і налічує 122 громади, в той час як чисельність 
священнослужителів протягом 2005 року не збільшилась (54 
особи). Саме тому значна кількість православних релігійних 
громад обслуговуються священиками почергово, а відсутність в 
парафії постійного священика, серед низки випадків, приводить 
до того, що віруючі запрошують священнослужителя іншої 
православної юрисдикції, що в свою чергу стає підґрунтям 
конфлікту при переході громади під іншу юрисдикцію. 
Вищезазначене свідчить про те, що політика «резервування» 
населених пунктів з метою недопущення туди представників 
інших православних юрисдикцій триває і має досить активний 
характер [5, c. 8].

Впродовж 2005-2010 рр. проводились зустрічі голів 
райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) 
голів з керівниками релігійних громад області, під час яких 
обговорювався весь спектр державно-церковних відносин, 
аналізувалась релігійна ситуація та намічались заходи щодо 
підтримки її стабільності. А напередодні визначних релігійних 
свят в облдержадміністрації проводились наради із залученням 
голів райдержадміністрацій, керівників правоохоронних органів 
на яких намічався комплекс відповідних конкретних заходів, 
направлених на недопущення виникнення конфліктних ситуацій 
на релігійному ґрунті [5, c. 16]. 
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Таким чином, після здобуття Україною незалежності процес 
відновлення та формування православних церков активізувався. 
Разом з цим загострилися відносини між гілками православної 
церкви перш за все за майно, за приход, за вплив на пресу, а таки 
чином і на суспільство. Найбільш конфліктною була взаємодія 
між церквами одного й того ж віросповідання,  особливо між 
УПЦ [МП] – УПЦ КП та УАПЦ. 

У ролі буфера між православними церквами виступали органи 
державної влади, які використовували різні важелі впливу для 
уникнення конфліктних ситуацій у релігійній сфері. Загалом, у 
Миколаївській області, як і в Україні в цілому, не дивлячись на 
досить складну конфесійну ситуацію, вдалося уникнути істотних 
громадянських конфліктів на релігійному ґрунті, в тому числі 
завдяки втручанням органів державної влади на різних рівнях.

Демедюк Ю. Г.

РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНФЛИКТАХ МЕЖДУ 

РАЗНИМИ ВЕТВЯМИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (1991- 2010 гг.)

В статье речь идет о восстановлении и становления 
православных церквей на территории Южной Украины 
в 1991-2010 гг. Акцентируется внимание на конфликтах, 
которые возникли между различными ветвями православной 
церкви в Николаевской области. Также освещены роль органов 
государственной власти в решении указанных конфликтов.

За последний период религиозная ситуация в Николаевской 
области оставалась стабильной. Не зафиксировано фактов 
острого межконфессионального противостояния, попыток 
силового решения проблем по правопреемственности культовых 
сооружений и имущества, религиозная праздники, обряды и 
церемонии проведения без нарушений действующего в то время 
законодательства Украины. Как и в прошлые годы фактором 
напряжения на религиозной почве является опасным социальным 
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явлением, по этому общество должно знать суть и предпосылки 
конфликтов между православными церквями.   

Ключевые слова: православная церковь, конфликты, 
органы государственной власти, Украинская Автокефальная 
Православная Церковь, Украинская православная церковь 
Московского патриархата, Украинская православная церковь 
Киевского патриархата.

Demedyuk Y. H.

ROLE OF GOVERNMENT MYKOLAIV REGION IN 
CONFLICTS BETWEEN DIFFERENT BRANCHES 

ORTHODOX CHURCH (1991-2010 YEARS)

In this article we are talking about the restoration and establishment 
of Orthodox churches in Southern Ukraine in 1991 - 2010 rr. The 
attention to conflicts that arise between different branches of the 
Orthodox Church in the Mykolaiv region. Also highlights the role of 
public authorities in resolving these conflicts. In the Mykolaiv region 
were represented different branches of the Diocese of the Orthodox 
Church, each in their perceived property issues, cooperation with 
local and state authorities as well as with other Orthodox areas.

Ukraine gained independence after the recovery process and for-
mation of Orthodox churches intensified. At the same strained rela-
tions between the branches of the Orthodox Church primarily prop-
erty, ward influence on the press, and did so, and on society. Most 
conflict was the interaction between the churches of the same denomi-
nation, especially between the Ukrainian Orthodox Church Moscow 
Patriarchate - Ukrainian Orthodox Church Kiev Patriarchate and 
Ukrainian Autocephalous Orthodox Church.

During 2005-2010  years held a meeting of heads of district ad-
ministrations and city (cities of regional importance) heads of reli-
gious leaders the field, during which discussed the whole range of 
church-state relations, religious analyzed the situation and was sup-
posed measures to support its stability. On the eve of religious holi-
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days within  conducted a meeting involving the heads of district ad-
ministrations, heads of law enforcement agencies where the intended 
range of relevant specific measures aimed at preventing the emergence 
of conflicts on religious grounds

In the role of buffer between the Orthodox churches were public 
authorities, which used different leverage to avoid conflicts in the re-
ligious sphere. In general, in the Mykolaiv region, as in Ukraine as a 
whole, despite the very complex confessional situation, managed to 
avoid significant civil conflicts on religious grounds, including through 
the intervention of public authorities at different levels.

Keywords: Orthodox church conflicts, public authorities, 
Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, the Ukrainian Orthodox 
Church Moscow Patriarchate, the Ukrainian Orthodox Church Kiev 
Patriarchate.
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Кобельський Д. В.
 

УДК  94(477):355.11«1918/1921»

НАЦІОНАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ У ФОРМУВАННЯХ 
ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА: 1918-1921 рр.

В статті на основі архівних справ, мемуарів та монографій 
проаналізовано участь в загонах Червоного козацтва вояків  
неукраїнського походження. Автор зосереджує увагу на основних 
етапах формування та реорганізації загонів Червоного козацтва, 
та поступове збільшення в його лавах представників інших 
народів. Особливий акцент робиться на виокремленні в Червоному 
козацтві окремі взводи, сотні та полки з козаків неукраїнського 
походження.

Ключові слова: Червоне козацтво, Українська революція, 
«ідея козацтва», національні частини,  робітничо-селянська 
Червона армія

За винятком кількох праць заангажованих та політично 
заідеологізованих , що вийшли друком в Радянському Союзі, 
тематиці Червоного козацтва в сучасній Україні присвячено 
обмаль праць і переважна більшість з них, торкається цієї 
тематики лише побіжно. Зокрема, в працях істориків О. Божка, 
А. Здорова – розкривається дана тематика [2, 10]. Етнічний ха-
рактер військових формувань Червоного козацтва, побіжно роз-
крито в радянських працях, що присвячені історії Червоного ко-
зацтва і публікувались у 20-30 рр. [11, 27] та нарисові військового 
будівництва в УРСР в 20-х–на початку 30-х років,  автором якого 
є Л. Гриневич, а також стаття А. Ярмулліна, що присвячена участі 
башкирів в Червоному козацтві [4, 28].

Але глибоких наукових розвідок, що були б присвячені 
цій малодослідженій проблематиці немає, тому актуальним є 
подальше вивчення цієї теми.

Щодо джерельної бази, то насамперед, це документи цього 
періоду, що знаходяться в Центральному Державному архіві вищих 
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органів влади та управління України, Центральному Державному 
архіві громадських об’єднань України, що знаходяться у місті 
Києві [22, 23, 26], Державному архіві Вінницької області [5]. Також 
цінним матеріалом, є спогади учасників тих подій, що розміщені в 
Центральному Державному архіві громадських об’єднань України 
[24, 25], а також автобіографії керівників Червоного козацтва, що 
містяться у фондах Чернігівського обласного краєзнавчого музею 
ім. В. Тарновського [20, 21].

Виходячи з наступного, метою даної статті є вивчення складу 
вояків неукраїнського походження в загонах Червоного козацтва. 
Для досягнення поставленої мети передбачається дослідити 
причини утворення Червоного козацтва та використання 
більшовиками ідеї козацтва, проаналізувати етапи змін 
моноетнічного підрозділу на поліетнічний, висвітлення етнічних 
підрозділів, що були в Червоному козацтві.

Весною 1917 р. з початком масового руху щодо створення 
національних військових частин  в російській армії, (тут слід 
зазначити, що деякі національні формування існували і до 
революції наприклад: Текінський кінний полк, Дика дивізія, 
латиські стрілецькі бригади, чехословацький корпус, тощо) 
активно провадиться і українізація, в тих підрозділах де був 
вагомий відсоток вояків українців. Відбувалось їх виокремлення 
в окремі бойові одиниці. 

Характерною рисою українізованих частин було, те, що вони 
активно використовували козацькі традиції та уособлювали себе з 
ними. Загалом, українська революція мала козацьке забарвлення, 
а українська національна ідея ґрунтувалась на козацькій легенді 
[14, c. 67]. Майже всі без  виключення українізовані пол-
ки мали назви козацьких гетьманів, отаманів та полковників 
(Петра Сагайдачного, Івана Богуна, Петра Дорошенка, Богдана 
Хмельницького, Костя Гордієнка). Замість термінів «солдат» та 
«офіцер» – вживались «козак» і «старшина» . Також влітку 1917 р. 
широко розгорнувся Вільнокозацький рух, що охопив більшість 
українських губерній в Російській імперії. Вільне козацтво 
передусім, було селянським, егалітарним, антипоміщицьким 
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рухом, що мав на меті не допущення грабунків дезертирів  та 
конфіскація поміщицької власності і подальша охорона її 
селянами. По-суті це була парамілітарна організація, що займалась 
самообороною під час повного паралічу центральної влади на 
місцях. Більшість осередків Вільного козацтва, заявило про свою 
підтримку Центральній Раді [15, c. 76-77]. Загони Вільного ко-
зацтва, також використовували козацьку ідею. Так, отамани, що 
прибули на Другий Всеукраїнський військовий з’їзд С. Гризло та 
І. Шаповал, прибули одягнутими в старовинні козацькі жупани, 
озброєнні шаблями 18 ст. та з виголеними на головах оселедцями 
[19, c. 47].

Із початком більшовицької агресії проти Центральної Ради, в 
більшовиків виникла нагальна і термінова потреба у формуванні 
української військової частини, для того, щоб показати, що це 
українські селяни та робітники ведуть боротьбу проти власної 
буржуазії, а не російські вояки. Командувач більшовицьких 
військ, що мали вести наступ В. Антонов-Овсієнко (справжнє 
прізвище Овсієнко, але з 1904 р. взяв партійний псевдонім 
«Антонов», а згодом і замінив своє прізвище ним; коли був 
призначений керувати наступом, то за порадою В. Леніна, додав 
до нового і своє старе прізвище «Овсієнко», щоб показати зв’язок 
з українством), взагалі не бажав розпочинати наступу, поки не 
буде створено українського підрозділу [1, c. 135]. Отже, більшо-
викам не вистачало законного й цивілізованого прикриття для 
агресії – спочатку маріонетковий український-більшовицький 
уряд, а також національного радянського збройного формування. 
У Харкові наприкінці грудня 1917 року, таку частину більшови-
кам вдалося сформувати. Ця частина мусила йти в авангарді на-
ступу проти військ Української Центральної Ради. 

Цікаві свідчення про, саме козацьку ідею та традицію, залишив 
Г. М. Озерський, член більшовицької партії з 1919 р.: «…Була в 
українському народі – живуча традиція боротьби – козакування. 
Живучістю цих традицій нехтувати було шкідливо, що і врахував 
Радянський уряд України у 1918 р… Центральна Рада, проводячи 
контрреволюційну політику, обіцяла провести «покозачення» 
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всього народу і разом з тим враховуючи традицію козакування – 
формувала власне національне військо – вільне козацтво, до якого 
входили: гайдамацькі, сердюцькі та січово стрілецькі дивізії… 
До її вільного козацтва пішла масово молодь українського села, 
особливо ж на Правобережжі… Радянський уряд прийнявши 
виклик Центральної Ради на війну з нею, і правильно розуміючи 
причини живучості в українському народі козакування в 
протилежність до вільного козацтва – і проти нього 10 – го січня 
1918 р. видав свій декрет про утворення українського радянського 
регулярного війська, назвавши його «Червоним козацтвом»  
[25, арк. 6-9].

Проте, виникає питання, чи був цей підрозділ суто 
українським, і чи не було там іноземних виокремлень та бойових 
одиниць? Перший курінь, а згодом полк було утворено в січні 
1918 р. у Харкові з вояків українізованого полку та місцевих 
робітників. Переважно, це були українці. Очолив курінь – 
В. Примаков, українець з Чернігівщини. Згодом після зайняття 
більшовиками Києва, Народний секретаріат видає Декрет про 
формування війська Червоного козацтва [22, арк. 19]. Осередками 
формування стають Полтава, Бахмут, Лубни, Київ і т.д. Проте 
масовості цей рух не набрав, і вже невдовзі більшість загонів або 
самодемобілізувались, або ж взагалі перейшли на бік українсько-
німецьких наступаючих військ, як це сталось у Полтаві. Деякі, 
ж загони Червоного козацтва взагалі ж повстали ще до початку 
наступу німецької армії, повстали проти більшовиків, як от у 
Лубнах та Єлизаветграді, а підрозділ Вільного козацтва в містечку 
Плетений Ташлик на деякий час проголосив себе червоним 
козацтвом, отримав зброю від більшовиків, і через два тижні 
цією ж зброєю було винищено радянську владу в усьому повіті і 
відновлено УНР [16, с. 23].

Ідея про утворення війська Червоного козацтва – повністю 
провалилась. Вірним більшовикам залишився тільки перший 
курінь (полк) під командуванням В. Примакова. Під час відступу 
з території України і боїв під станцією Бахмач, де загін червоних 
козаків та чехословацькі підрозділи (чехословаки – були 
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колишніми підданими Австро-Угорщини, що в більшості випадків 
добровільно здавались у полон до російської армії; царський 
уряд формував з них загони і використав «ідею слов’янства» для 
боротьби проти Центральних держав. Тому чехословаки знаючи, 
що вдома їх чекає трибунал і всі витікаючи звідси обставини, дуже 
вперто воювали і евакуйовувались до Росії) до загону приєдналась 
невелика група чехів, що співчувала радикальним лівим ідеям. 
Також в час відступу до загону В. Примакова приєднувались 
різноманітні відсталі від свої частин червоногвардійці, серед 
яких чимало було китайців [13, с. 1]. Але в Царицині  всі китайці 
залишились для участі в обороні міста. Як згадував чех Йосип 
Прошек, що перебував тоді в загоні В. Примакова під час 
прибуття до «нейтральної зони» етнічний склад формування був 
наступним: «До загону по прибутті в зону входило –  60 українців, 
10 росіян, 1 чечен, 1 румун, 12-15 латишів, 10 чехів, 6 поляків, 1 
єврей… Згодом прибувало поповнення, серед нього траплялись 
цілі національні підрозділи, як от інгушська сотня та сотня німців 
з угорцями» [24, арк. 10]. Наприкінці літа 1918 р. в полку В. При-
макова  третя сотня складалась з інгушів колишнього кавалерій-
ського полку Російської імператорської армії, що повертався піс-
ля розвалу фронту додому, але волею долі частина бійців опини-
лась у більшовицькому війську, командиром був інгуш Рамазан  
[26, с. 35]. Четверта сотня з німців та угорців, колишніх військо-
вополонених, а очолював сотню колишній кайзерівський вояк-ко-
муніст, що в 1916 р. потрапив до російського полону В. Маркутан 
[27, с. 39]. Одну з сотень деякий час очолював угорець Варьяш 
[23, арк. 33]. Йосип Прошек, у своїх спогадах, написаних для 
Центрального партійного архіву у Києві в середині 1950-хх ро-
ків, мимоволі дає натяки, що між чехами та німцями і особливо 
угорцями, інколи виникали конфліктні ситуації [24, арк. 11]. Та-
кож у вересні 1918 р. до червоних козаків було приєднано цілий 
взвод курдів, також колишніх військовополонених, що служи-
ли в турецькій кінноті і потрапили в полон в боях на Закавказзі 
[27, с. 41]. Цікаво, що очолював взвод курдів дагестанець Цагоєв, 
проте невдовзі він загинув в бою. Щодо, курдів, то за спогадами 
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сучасників, вони наводили неабиякий жах та здивування на своїх 
супротивників і були відчайдушними бійцями (тут простежуєть-
ся військовий авантюризм та військове наймитство, адже курди 
слабо вірили в ідеї «світової революції та встановлення комуніз-
му», і маючи шанс повернутись додому, все ж таки залишились 
воювати за більшовиків). Анекдот з приводу курдів та їх участі в 
червоному козацтві наводить один із командирів Червоного ко-
зацтва І. Дубинський: «Були в Червоному козацтві бійці різних 
народів, і серед них курди. Збереглась з тих часів одна байка. Веде 
Примаков своє військо повз Богдана [мається на увазі пам’ятник 
Богдану Хмельницькому у Києві]. А бронзовий вершник каже: 
«Віталій, що за чудасія? У моїх козаків були лоби чубаті, а в твоїх 
носи горбаті?» [17, с. 19].

Під час боїв проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна, 
21 жовтня 1919 р. бригада Червоного козацтва була переформована 
на 8-му Червонокозацьку кавалерійську дивізію, до складу якої 
увійшли уціліли рештки після сутичок з білокозацькою кіннотою 
Московського кінного полку (переважна більшість його складу це 
мобілізовані селяни центральних губерній Росії та добровольці-
робітники з московських та петроградських заводів), Кубанський 
кавалерійський полк під командуванням Храмкова (невдовзі 
загинув за загадкових обставин, був убитий пострілом у спину 
в дозорі), яка складалась переважно з іногородніх Кубані та 
кубанських козаків, але лінейних станиць (тобто, етнічні росіяни) 
та Латишський кавалерійських полк [23 арк. 71].

У березні - квітні 1920 р. під час боїв за Перекоп значних 
втрат серед особового складу зазнала дивізія Червоного козацтва. 
Тому, 18-го квітня 1920 р. до 8-ї кавалерійської дивізії Червоного 
козацтва було приєднано поріділі залишки Алатирського та 
Петроградського кінних полків, що діяли поруч із червоними 
козаками, на одному відтінку фронту проти білогвардійців  
[8, с. 21]. Зокрема, до Алатирського полку входили як мобілізовані 
російські селяни, так і значна група більшовицької молоді з 
Полтавщини та Київщини, але етнічних українців серед її складу 
було теж не багато. Зокрема це підтверджується даними бійця 
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полку І. Дубинського [7, с. 91]. Зокрема, в серпні 1919 року з 
Червоного козацтва дезертирувало 10 більшовиків, серед яких, 
виявилось жодного українця, а 6 росіян, 1 поляк та три єврея  
[26, л. 495].

З реорганізацією  Червоного козацтва, збільшувались і 
національні підрозділи, що інкорпорувались в це бойове з’єднання. 
26 жовтня 1920 р. було створено 1-й кінний корпус Червоного 
козацтва на чолі з В. Примаковим, до якого увійшла 8-а  та 17-а 
кавалерійські дивізії. До складу 17-ої входили Окрема кавалерійська 
бригада імені товариша Кочубея (самих колишніх бійців І. Кочубея 
там було дуже обмаль; етнічний склад – іногородні та козаки з 
Кубані – українці та росіяни) та недобиті рештки 2-ї кавалерійської 
бригади (була сформована у травні 1920 р. і кинута на Західний 
фронт проти польських військ), що брали участь у битві під 
Варшавою (їх етнічний склад був наступним за матеріалами з 
історії одного полку цієї бригади: «1-й ескадрон – два взводи 
татар і два взводи - російські-сибіряки. 2,3, 4 ескадрони – чуваші, 
вотяки, і російські сибіряки. Кулеметна команда – росіяни.») [11, 
с. 15]. Також в цей час були спроби сформувати ескадрон з поло-
нених польських жовнірів, що схочуть служити в Червоній армії, 
проте таких майже не знайшлось. Керувати ескадроном мав би 
польський гірник з Домбровська – Є. Хвистецький, що перебував 
у складі Червоного козацтва з осені 1918 р. В листопаді1920 року, 
після поразки армії УНР, з її лав під час відступу перейшли на бік 
червоних козаків сотня осетинів з білогвардійських формувань 
армії Б. Перемикіна. Осетини не бажаючи відступати на територію 
Польської держави та прагнучи повернутись додому і зважаючи 
на більшовицьку пропаганду ( загітував своїх земляків, сотник 
Червоного козацтва, осетин Мунаєв) у повному складі здались і 
виявили бажання воювати в лавах Червоного козацтва, і встигли це 
зробити [22, с. 85; 8, с. 73-74].

В січні 1921 р. до 1-го кінного корпусу  Червоного козацтва було 
додано 9-у кавалерійську дивізію, яку на деякий час очолював 
Г. Котовський. Щодо, етнічного складу цього підрозділу, то 
симптоматичним вже є те, що українців там по суті і не було, 
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оскільки складалась дивізія з двох полків. До першого входили 
уральські селяни, колишні бійці 25-ої Чапаєвської дивізії, а 
до другого уральські козаки, що перейшли на бік більшовиків  
[11, с.  60]. Невдовзі, 10-го вересня 1921 р. до 17-ої кавалерійської 
було приєднано два кавалерійські полки з колишньої Башкирської 
кавалерійської бригади, склад якої зменшився через демобілізація. 
[28] Основний склад полків – 80 % башкирів, 10% волзьких татар 
та 10% росіян [3, с. 98; 17, с. 165;]. Траплялись в Червоному 
козацтві і колишні білі донські козаки, зокрема чимала їх група 
почала службі в корпусі в цей час, «спокутувати свої гріхи перед 
Радянською владою» [8, с. 76].

Потрібно неодмінно також згадати і про ще одну національність, 
яка була присутня в Червоному козацтві, хоча і не була виділена 
в окремий підрозділ за етнічним складом. Євреї в Червоному 
козацтві посідали в основному керівні посади. Так, незмінним 
начальником штабу був С. Туровський [21], а артилерією червоних 
козаків з 1918-го по 1922-ий рік керував артилерією в з’єднанні 
М. Зюк (справжнє прізвище Нахамкін) [20]. Командиром одного з 
полків був польський єврей з Лодзі О. Генде-Ротте,  начальником 
17-ї дивізії був Д. Шмідт (справжнє прізвище Гуптман), посаду 
начальника розвідки у даній частині займав В. Крупенський  
[5, арк. 2-3].

Отже можна зробити наступні висновки: Червоне козацтво 
створене  на противагу Вільному і частинам армії УНР, а також і 
для того, щоб показати українському народу з його національною 
та культурною традиціями, і використання «козацької ідеї» 
більшовиками, все таки втратило свій моноетнічний склад, 
який був на момент створення та під час спроби маріонеткового 
уряду радянської України утворити військо Червоного козацтва. 
Натомість, починаючи з літа 1918 р. первісний склад форму-
вання В. Примакова поповнюється різноманітними етнічними 
підрозділами, збільшуючись від загону до корпусу. Слід зазначити, 
що в цих поповненнях українці – ніколи не були домінантною 
групою (поодинокими випадками, можна рахувати насильне 
приєднання  в «нейтральній зоні» загону отамана Бреусенка 
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(сам отаман був розстріляний), а також роззброєння брига-
ди Ф. Гребенка в серпні 1919 р. (також розстріляний) та влиття 
«здоровіших елементів» його бригади до складу червоних козаків, і 
аналогічні події із частинами Придніпровської бригади А. Шарого-
Богунського (розстріляний)), а значна частина цих поповнень 
складалась з різних етносів. Також, більшість представників 
цих етносів, не мала особливого уявлення про козацтво, його 
традиції та зв’язки з Україною, її народом та національними 
традиціями. Тому, переважна більшість представників Червоного 
козацтва, особливо і не думала над причиною такої назви свого 
формування. Значна кількість представників різноманітних 
етносів у підрозділах Червоного козацтва, зумовило й мотивацію 
«пролетарської єдності та інтернаціоналізму». Ця деталь, особливо 
афішувалась радянською пропагандою в 20-х початку 30-х рр. 
коли ще жевріла надія на «світову революцію», а твердження про 
«соціалізм в окремо взятій країні» і  перемога ухилу на російські 
великодержавні імперські інтереси ще не відбулася.

Кобельский Д. В.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИЯХ 
ЧЕРВОННОГО КАЗАЧЕСТВА: 1918-1921 гг.

В статье на основе архивных дел, мемуаров и монографий 
проанализировано участие в отрядах Червонного казачества 
солдат неукраинского происхождения. Автор сосредотачивает 
внимание на основных этапах формирования и реорганизации 
отрядов Червоноого казачества и постепенное возрастание в 
его рядах представителей других народов. Особый акцент сделан 
на выделении в Червонном казачестве взводов, сотен и полков с 
казаков неукраинского происхождения.

Ключевые слова: Червонное казачество, Украинская 
революция, «идея казачества», национальные части, Рабоче-
крестьянская Красная армия.
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Kobelskiy D.

NATIONAL DIVISIONS IN THE FORMATION OF THE RED 
COSSACKS: 1918-1921 YEARS

The article, based on archives, memoirs and monographs, 
analyzed part in the Red Cossack soldiers non-Ukrainian origin. This 
publication reveals the reasons for the formation of the unit, shown 
great interest of Bolsheviks for “Cossack idea”, to show the Ukrainian 
people’s relationship with its national and cultural traditions and 
their attempts to win over. In particular by carefully conducted study 
issues of participation is not Ukrainian in this section. By focusing 
on the major stages of the formation and the reorganization of units 
of the Red Cossacks, and a gradual increase in its ranks members 
of other nations. Particular emphasis is placed on the isolation of 
commanders of the Red Cossacks in separate platoons, regiments and 
hundreds of non-Ukrainian Cossacks origin. The focus is the loss of 
his Ukrainian Cossacks red mono-ethnic composition and gradual 
transition to a multi-ethnic character formation. Also considered 
process of “reinforcements”, most prominent of which consisted of 
non-Ukrainians.

Keywords: Red Cossacks, Ukrainian revolution, «the idea of the 
Cossacks’ national units, the worker-peasant Red Army
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УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА ТА ПАТРІОТИЗМ ПОЧАТКУ ХХ ст.

У поданій статті розглядаються погляди української 
національної еліти на патріотизм. Актуальність обраної теми 
викликана потребами відродження патріотизму на сучасному 
етапі українського державотворення. Автором виділені основні 
ціннісні характеристики, на які спиралися представники еліти 
для визначення патріотизму. Підкреслено вплив політичних змін 
початку ХХ ст. на їх погляди. 

Ключові слова: українська еліта, патріотизм, Чикаленко, 
українська мова, революція. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства 
відродження патріотизму визначається найважливішою умовою 
збереження основ української державності. В свою чергу, 
формування патріотизму є одним з найважливіших чинників 
розвитку демократичного суспільства.

Об’єктом дослідження виступає українська національна 
еліта. На зламі століть саме еліта підтримувала та ширила серед 
більшості населення ідеї національного відродження. Оскільки 
важливість еліти в житті кожної нації важко переоцінити, вона 
неодноразово ставала об’єктом досліджень багатьох науковців 
у галузі історії, політології, соціології тощо. Можна погодитись 
із висловом Томаса Еріксена: «У більшості випадків нація 
розпочинається як явище, породжене елітою суспільства». Отже 
розглядаємо українську еліту, перш за все, як творця та провідника 
національної ідеї. 

Предметом даного дослідження стали рефлексії національної 
еліти стосовно патріотизму. В усі часи патріотизм сприймався 
як фундамент, основа національної ідеї. Для нас видається 
цікавим дослідити основні характеристики та форми прояву 
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патріотизму, як інтегративної свідомості, на початку ХХ ст. 
Для цього у дослідженні поставлені такі задачі: визначити 
сутність та наповнення поняття патріотизму представниками 
української еліти, дослідити вплив політичних змін на ці погляди, 
спроектувати значення патріотизму початку ХХ ст. на сьогодення. 

У полі представленого дослідження патріотизм виступає 
як соціально-історичне явище, яке у різні історичні епохи має 
конкретні прояви. Беремо за основу те, що патріотизм лежить в 
площині людських почуттів. На людські почуття, в свою чергу, 
накладає відбиток виховання в родині, загальні емоційні тенденції 
епохи, яка формує відповідне світобачення особи [1, с. 13]. 
Це призводить до певного суб’єктивізму та неоднозначності 
тлумачень патріотизму. Кожна людина, а тим більше соціальна 
група, має свої специфічні інтереси, і цим визначається її 
розуміння любові до рідної землі. Але ми спробуємо виділити 
загальні тенденції у поглядах представників української еліти. 

Історіографія. Аналізуючи українську еліту початку ХХ ст., до-
слідники перш за все приділяли увагу політичним діячам [2]. Це 
видається закономірним, оскільки на тлі революційних змін по-
чатку ХХ ст. рідко коли небайдужим представникам національної 
еліти вдавалось залишатись осторонь політичних подій. Широко 
досліджена українська інтелігенція кінця XIX – початку ХХ ст. 
в цілому [3]. Проте питання, яке розглядається у представленій 
статті, висвітлено недостатньо. 

Проблематику патріотизму в сучасній науці також підіймали 
неодноразово [4]. Як справедливо зазначає В. Кротюк, роль і 
значення патріотизму зростали саме на різких зламах історії, 
одним з яких безумовно можна вважати події 1917-1921 рр. в 
Україні [4, С. 53]. Безцінним джерелом для дослідження обраної 
теми виступають щоденники, листи та загалом епістолярна спад-
щина сучасників подій.

Чи не найбільший масив спогадів залишив по собі Є. Х. Чи-
каленко. У нього зустрічаємо такі визначення, як «свідомий», 
«палкий», «гарячий» патріот, які несуть в особі  емоційну 
наповненість. Євген Чикаленко не завжди був безпосереднім 
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учасником політичних перетворень, проте впродовж усього життя 
залишався їх пильним спостерігачем та літописцем. 

Поширеною ознакою патріотизму на початку ХХ ст. було 
вживання української мови у повсякденному житті. Незважаючи 
на те, що дія Емського указу була скасована ще 1905 р., проте 
більшість міського населення залишалось російськомовним. В 
той час, як українська мова продовжувала носити ознаку провін-
ційності та села. Тому вільне відкрите вживання рідної мови, осо-
бливо для тих людей, які пережили дію цього указу на власному 
досвіді, видавалось певним героїзмом. 

Крім того Є. Чикаленко визнає яскравими ознаками патріотизму 
знання власної історії та культури, поваги до неї. В його записах 
зустрічаємо «…обидва вони почали розмовляти зі мною чистою 
українською мовою, навіть з домішками літературних слів. Ви-
явилось, що кондуктор, член «Просвіти» і гарячий український 
патріот. Обидва вони добре знайомі з нашою літературою та іс-
торією, навіть один з них має «Історію України» Аркаса, а «Коб-
заря» та ще й повного, мають обидва» [5, с. 286].

Опору державності у роки революції 1917-1921 рр. Євген 
Чикаленко вбачав у  представниках свого кола, а саме серед 
великих землевласників. Оскільки для них захист своєї 
Батьківщини та власних маєтків від наступу більшовиків був 
питанням виживання, то їх патріотизм видавався для Чикаленка 
найбільш мотивованим [6. с. 38].  

В цілому Є. Чикаленко демонструє пошану до патріотизму 
дієвого та самовідданого, коли задля любові до Батьківщини ладен 
піти на жертви та власні обмеження. Така життєва філософія була 
притаманна і самому Євгену  Харлампійовичу, якому належить 
відоме висловлювання про те, що не складно бути патріотом на 
словах «до глибини душі», складніше бути патріотом «до глибини 
своєї кишені».

Ще один представник, який належав до покоління інтелігенції 
к. ХІХ – поч. ХХ ст. С. П. Шелухін, національна свідомість якого 
зростала в умовах дії Емського указу, також важливе значення у 
свідомості людини, як громадянина та патріота, відводив рідній 
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мові. Шелухин є автором низки праць, у яких піднято питання про 
роль та значення рідної мови для народу. Перебуваючи у складі 
уряду гетьмана П. Скоропадського він проводив плідну роботу 
по затвердженню статусу української мови на державному рівні. 
Так, у службовій записці поданій прем’єр-міністру Ф. Лизогубу 
С. Шелухин зазначає: «Одкидання державної мови – не тільки 
одкидання національної ознаки української державності, а й 
величезна неповага до душі і совісті народу, до самої української 
народності» [7].  

У одній з останніх свої праць 1936 р. Сергій Павлович вказує, 
що «патріотизм – одна з найвищих категорій моралі; він вимагає 
любові, активності, посвяти та самопожертви на благо рідної 
землі та народу». Шелухин закликає «не жити з матері України, а 
жити для матері України» [8, с. 14]. Таким чином він вказує на той 
самий дієвий патріотизм, який підтримує Є. Чикаленко.

Іще один помітний представник національної еліти 
В. Винниченко нерідко вживає «патріотизм» у негативному 
забарвленні, характеризуючи здебільшого не відчуття любові до 
рідної землі, а скоріше політичне кредо окремих представників 
політичної еліти. Маючи поетичний хист В. Винниченко у своїй 
праці «Відродження нації» не жаліє прикметників надаючи 
визначення: «казений ура-патріотизм», «патріотизм злочинний», 
«патріотизм урядового пирога», «кулуарно-нафтяний і 
зрадницький патріотизм». Патріотичні почуття, на думку 
Винниченка могли ставати своєрідним інструментом у політичній 
боротьбі. Знаходимо, «коли гетьмансько-німецьким міністром 
внутрішніх справ став московський адвокат І. Кістяковський…
він так ловко вдавав патріотизм, що деякий час багато з українців 
вірили йому й навіть уважали за щирого оборонця національних 
українських здобутків. Цей «патріотизм» поміг цьому аферистові 
пробратись на посаду спочатку державного секретаря, а потім 
і міністра внутрішніх справ» [9, с. 208]. Тут треба відмітити 
важливий момент. Такі випадки зловживань свідчать про те, що 
на даному історичному етапі, який описує Винниченко, а саме в 
роки революції 1917-1921, український патріотизм виходить на 
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інший  рівень та стає не тільки національною ідеєю, а й державною 
ідеологією. Коли патріотизм був не лише формою світогляду чи 
мотивуючою силою, а вагомою цінністю для влади і громадян. 
Саме тому ми зустрічаємо випадки зловживань, на які вказує 
Винниченко, коли патріотизм ставав предметом політичних 
спекуляцій. Така зміна цінностей відбулась та стала можливою 
саме на хвилі революційних подій, після відновлення української 
державності. 

Справжній патріотизм В. Винниченко сприймає як абсолютну 
любов до своєї Батьківщини, своєрідний універсум любові. Ви-
нниченко, як справжній соціаліст, приписуює його «народним 
масам», які носять дійсний патріотизм та суть характеру укра-
їнської нації.

Інший лідер та провідник національного руху В. Липинський, 
як монархіст, у 1925 році наголошує, що патріотизм – це вірність 
державі та відповідальність перед її законами, вказуючи на 
те, що справжній патріот має оволодіти політичними чеснота-
ми, такі як «вірність, твердість, сильновольність, дисципліна, 
пошана для своєї традиційної влади (монархізм), загалом кажучи, 
лицарськість – тобто політичні вартості». Таким чином, він  
ставить за першооснову патріотизму найвищу цінність – державу 
[10, с. 745-746].

Отже підсумуємо, що визначення патріотизму для лідерів 
національного руху було тісно пов’язане із політичними 
вподобаннями. Цей факт є передбачуваним, якщо ми приймемо 
за основу, що поняття «патріотизму» лежить у площині людських 
емоцій і переживань. Для одних представників української еліти, 
світогляди якої формувались на перетині ХІХ – ХХ ст., головною 
ознакою патріотизму вважалось вживання української мови 
та знання історії та пошани до традицій. В роки національно-
визвольних змагань  патріотизм набуває нового змісту. По-
перше, підвищується значення та роль держави у суспільстві, 
тому патріотизм тепер асоціюється з чеснотами порядного 
та законослухняного  громадянина своєї держави. По-друге, 
після того як Україна отримала свою державність український 
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патріотизм набув певних зловживань, що в свою чергу свідчить на 
користь підвищення його цінності та авторитету в українському 
суспільстві.  

Також відмітимо, що більшість із зазначених характеристик 
патріотизму мають актуальність і в наш час. Це і широке вживання 
рідної мови, і знання власної історії та традиції тощо. Тому 
досвід української еліти минулих років по сприянню розвитку 
патріотичних настроїв у суспільстві є доречним та корисним для 
подальшого дослідження і використання.

Корниенко Е. В.

УКРАИНСКАЯ ЭЛИТА И ПАТРИОТИЗМ НАЧАЛА  
ХХ ВЕКА

В статье рассматриваются рефлексии украинской элиты 
начала ХХ века на тему украинского патриотизма. Определяются 
его основные смысловые характеристики и формы проявления. 
Для некоторых представителей национальной элиты 
характерными чертами патриотизма остаётся употребление 
украинского языка в повседневной жизни, а также глубокое знание 
и почитание народных традиций и культуры. Автор приходит к 
тому, что способы выражения патриотичных чувств ценились в 
соответствии с политической обстановкой и стадией развития 
украинской государственности. После получения Украиной 
государственности важными чертами патриотизма стают 
верность и служение государству.

Ключевые слова: украинская элита, патриотизм, Чикаленко, 
украинский язык, революция.   
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Kornienko K. 

UKRAINIAN ELITE AND PATRIOTISM ON 
THE BEGINNING OF XX CENTURY

In the article are analyzed Ukrainian elite. There are considered 
points of views participants of Ukrainian national movement about 
sense and main characteristics of patriotism. The main values for 
some Ukrainian intelligent were using native language and full im-
mersion in original Ukrainian culture and traditions. According to the 
author’s think on the beginning of XX century meaning patriotic was 
some change. It depended with political situation and raising revolu-
tion, which bring to Ukrainian state. 

Key words: Ukrainian elite, patriotism, Chikalenko, Ukrainian 
language,  revolution.
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Музичко О. Є. 
УДК  94(477.63)«1800/1917»

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ В 
ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ НА ТЕРИТОРІЇ 

ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Метою цієї статті є дослідження на широкій джерельній 
базі процесу популяризації історії серед простолюду на 
території Південної України у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. Позитивним результатом проведення народних читань, 
влаштування бібліотек, видання брошур було ознайомлення 
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широких верств суспільства, найчастіше неписьменних, з 
основами історичних знань, розширення їх світогляду, формування 
національно центричних, іноді альтернативним офіціозним, 
бачень національних історій. Негатив полягав у тому, що історію 
переважно використовували в якості пропаганди для формування 
в населення промонархічного світогляду. 

Ключові слова: Південна Україна, просвітництво, історіо-
графічний процес

Історичне знання є багатошаровим, складним явищем, 
що формується та існує на кількох рівнях, основними з яких 
є академічний та масовий. Вони постійно перетинаються, 
взаємодоповнюються, взаємовпливають та конфронтують між 
собою. Історіографічний процес, як частина історичного, увібрав 
у себе всі форми та методи формування історичних знань, думки 
та науки і відтак у дослідницьке поле сучасного історіографа, 
який ставить за мету пізнати це явище у всій різноманітності 
має потрапляти не лише академічна, наукова, галузь. Питання 
взаємодії академічного та масового історичного пізнання, 
популяризації історії сьогодні є не менш актуальними, а відтак й 
так само історіографічні дослідження у цьому напрямку. 

Метою цієї статті є дослідження процесу популяризації історії 
інтелігенцією серед простолюду на території Південної України 
(тоді – Херсонської, Катеринославської, Таврійської губерній 
Російської імперії) у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
Джерелознавчою базою статті є архівні та оприлюднені джерела 
різних видів: актові (передусім звіти просвітницьких товариств), 
мемуари, преса. Якщо актові джерела фіксують статистичні дані, 
то преса відображає реакцію населення, результати роботи, хоча, 
ясна річ, й у дещо деформованому «інтелігентському» сприйнятті, 
не йдучи прямо від «безмовної більшості». В історіографії 
заявлена нами тема висвітлена фрагментарно, в основному не 
в історіографічному контексті, а в освітньо-просвітницькому та 
біографічному [13; 14, с. 108-109; 23]. 

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. минули під знаком 
модернізації. Прагнення інтелігенції просвіщати населення, 
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що цілком підтримувалося урядом, який переслідував власні 
ідеологічні цілі цементування імперії, не було принципово 
новим, адже спиралося на традиції, «запущені» просвітництвом 
XVIII ст. Втім, суттєво зросли можливості, зокрема, технічні 
(розвиток кінематографу, преси і т.п.) та урізноманітнилися 
напрямки. Передусім йдеться про пожвавлення національних 
рухів, провідники яких мали не лише загальнопросвітницькі, 
але й націєтворчі завдання. Значно зросли у добу модернізації 
та реформ мобілізаційні можливості та прагнення інтелігенції, 
про що свідчить лавиноподібне зростання кількості громадських 
об’єднань – благодійних, просвітницьких, наукових, проф-
спілкових. Південна Україна перебувала у фарватері зазначених 
тенденцій, як густозаселений, економічно розвинений, 
причорноморський, мультикультурний, етноконтактний, регіон.

Основною формою просвітницької роботи всіх громадських 
об’єднань та закладів була організація популярних читань, що 
мала найбільш безпосередньо, найкоротшим шляхом, впливати 
на свідомість простолюду [20; 21]. Поряд з літературною, 
медичною, природознавчою, технічною тематикою, історична 
посідала провідні позиції. В Одесі відповідну роботу провідного 
просвітницького товариства міста Слов’янського благодійного 
товариства Св. Кирила та Мефодія далеко не в останню 
чергу координували професори-історики відкритого у 1865 р. 
Новоросійського університету В. І. Григорович, О. І. Маркевич, 
Ф. І. Успенський, І. А. Линниченко, О. І. Кірпічніков, 
О. І. Деревицький, приват-доцент Г. О. Афанасьєв та ін. Окрім 
читання лекцій та організаційного внеску, вони робили грошові 
пожертви на читання. Читання відбувалися у районах Одеси 
(Молдаванка, Слобідка, Пересип) та у найближчих селах (Усатове, 
Нерубайське, Дальник, Гниляково та ін.). Читання перетворилися 
на такий помітний бік діяльності товариства, що у 1887 р. та 
на початку ХХ ст. Г. О. Афанасьєв та І. А. Линниченко мусили 
виправдовуватися перед тими співчленами, які звинувачували 
правління товариства у зраді слов’янській ідеї та місії. 

Тематика читань-лекцій була різноманітною. Інтерес 
влади, священиків, що передусім опікувалися просвітництвом 
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простолюду, полягав у вихованні в нього лояльності до 
самодержавства, поширенні офіційного, «карамзинського» 
образу історії Росії. Тому закономірно, що головну групу 
лекцій становили читання про князів, царів та імператорів 
Росії (включно з Київською Руссю, яку включали до обсягу 
російської історії). Влада контролювала проведення процесу у 
«правильному» напрямку. У 1890 р. Одеська дирекція народних 
училищ заборонила використання низки книг для прочитання 
перед простолюдом. Після заступництва Одеського генерал-
губернатора з Петербургу надійшло уточнення, згідно якого було 
дозволено 23 брошури з історії, але не дозволено брошури Попова 
«Обряди та звичаї Давньої Русі», Плетньова «25-річчя царювання 
государя Імператора Олександра Миколайовича» [17, c. 9]. 

За сенсом-метою дотичну до цієї основної групи складали 
читання присвячені успішним для Російської держави війнам: 
Куликовська битва, підкорення Казані та Астрахані, Підкорення 
Сибіру, Смутний час, війна 1812 р. з особливим наголосом на 
«народній війні», Плевна, або героїзовано-міфологізованим подіям 
військової історії, хоча і з загалом невдалим фіналом для Російської 
імперії: Севастопольська оборона 1854-1855 років. У 1891-92 рр. 
таким читанням було надано систематичності, тобто вони набули 
вигляді курсу з історії Росії у стилі «Історії» М. Карамзина «за 
царюваннями». При тому, організатори цих читань зауважували, 
що записи вражень слухачів дозволяють зробити висновок про 
те, що народ найбільш цікавиться історичними читаннями, що 
мають епізодичний характер, змальовують або великі реформи, 
благотворні для людства, або великих людей, які послужили 
своїй батьківщині. Тому ця систематичність так і не була надалі 
витримана. 

Особливою масштабністю відзначалися читання у 1888 р., 
присвячені 900-річчю хрещення Русі, на яких пролунали доповіді 
професора Ф. І. Успенського та С. І. Бранкенгеймера. 

Консерватори були лише частиною складу товариства. Серед 
професорів переважали ліберали-просвітники. Серед членів 
траплялися і такі особи як С. Л. Чудновський – колишній народник, 
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що відбув сибірське заслання, а в Одесі жив під поліцейським 
наглядом. Подібну долю мав інший діяч товариства, але до того 
ж й українофіл, О. О. Андрієвський. Саме цим пояснюється 
помітний демократичний струмінь у тематиці читань. Так, 19 
лютого 1886 р. відбулося читання на честь 25-річчя звільнення 
селян про реформи 1860-х років за присутності настільки великої 
кількості слухачів, що організатори, аби уникнути тисняви, були 
змушені повторювати одне і теж тричі перед новоприбулими. 
Таким чином, читання прослухали близько 3 тис. осіб [3, с. 59]. 
Відповідні віяння відчутні й у виборі таких тем як «Руська Прав-
да», «Земські Собори на Русі». 

Ще однією тематикою була історія Одеси, що особливо 
увиразнилося в ювілейному 1894 р.: «Минуле та сучасне Одеси», 
«Напад англо-французького флоту на Одесу у 1854 р.».

Хоча й у невелику групу, але виокремимо читання з історії 
України: «Богдан Хмельницький», «Про запорожців». Це 
було визнанням очевидного для багатьох сучасників факту: 
переважання українців та української мови у районах Одеси, 
де відбувалися читання. Підтвердження цьому можна знайти 
у звітах товариства, в яких наводилася пряма мова відвідувачів 
читань, їх враження. До української тематики дотичне читання 
1895 р. «Крим та кримські татари», яке відвідало близько тисячі 
осіб. Хоча лектор у звіті не вказаний, напевно це був вже згаданий 
О. О. Андрієвський, що раніше видав у Києві брошуру з такою 
назвою і читав у народних аудиторіях. 

Дуже помітну тематичну групу складають читання з всесвітньої 
історії. Урочистістю та велелюдністю відзначалося читання 
у 1885 р., присвячене 1000-літтю з року смерті Св. Кирила та 
Мефодія. Інші теми були присвячені загальним питанням («Як 
люди навчилися писати», «Язичницька віра до Христа», «Перші 
християни»); стародавній історії Сходу («Про давніх єгиптян», 
«Кир, цар персидський», «Цар Дарій»); історії Європи та Америки 
(«Хрестові походи», «Колумб», «Узяття Константинополя 
турками», «Історія паперових грошей та історія банка Джона Ло», 
«Про зовнішню політику Наполеона ІІІ», «Вільям Пітт», «Ричард 
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Кобден та свобода торгівлі» (4-7 теми розкрив Г. О. Афанасьєв). 
Справедливо розглядаючи ці теми як більш елітарні, лідери 
товариства виокремили їх у так звані «загальнодоступні лекції», 
що призначалися для більш розвинених слухачів: «Картини 
з давньоримського життя» (приват-доцент О. Ф. Базінер); 
«Наполеон І», «Про гугенотів у Франції» (Г. О. Афанасьєв); 
«Про рабство у давньому світі» (О. Я. Пергамент); «Англійські 
філантропи ХІХ  ст.» (професор Р. Ю. Віппер).

Організатори читань уважно моніторили кількість та склад 
відвідувачів та їхні враження. У 1894 р. найбільше людей 
зібрали читання про Олександра Невського (312), Христофора 
Колумба  (285), севастопольців (280), просвітителів Сибіру (279), 
Івана Федорова (264). На цьому тлі привертає увагу порівняно 
невелика явка на лекції про Петра та Катерину ІІ – 196 та 123. 
Наголосимо, що навіть у 1896 р. читання з приводу століття з дня 
смерті Катерини ІІ на Слобідці-Романівці відвідало значно менше 
осіб, аніж на інші теми. Це свідчить про пізнє насадження міфу 
про імператрицю в Одесі з боку державної влади. 

Читання на тему «Минуле та сучасне Одеси» відвідали 157 
осіб: 29 хлопчиків, 20 дівчинок, 9 юнаків та 11 дівчат, 59 чоловіків 
та 22 жінки. 36,3 % дорослих відвідували читання на історичну 
тематику, що було другим показником після читань на релігійно-
моральну тему з невеликим відставанням (36,4 %) та випереджало 
природничо-історичні (34, 3 %) та літературні (31 %). Проте, 
серед молоді історична тематика перебувала на останньому місці 
за популярністю (17, 1 %), порівняно з природничою (23,6 %), 
релігійною (21,1 %) та літературною (20,7 %). Серед історико-
релігійних читань найбільшу увагу привернула тема «Язичницька 
віра до Христа» (187 осіб), тоді як «профільна» для товариства 
тема про Кирила та Мефодія привабила лише 113 осіб. 

Описуючи читання у сільській місцевості на Одещині, 
священик І. Стоянов зауважував, що найбільше відвідують 
читання на релігійно-моральні теми, а історичні та белетристичні 
відвідує більше молодь, а старики називають такі читання 
казками, говорячи «дурять дурних» [18, с. 19]. 
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У 1917-1920 рр. ці читання було трансформовано в «Одеський 
народний університет у пам’ять революції 1917 р.». Секція історії 
під головуванням П. М. Біциллі охоплювала курси з всесвітньої 
історії, історії Росії, історії України, історії євреїв. Існувала також 
група з історії мистецтв. На прохання слухачів після першого 
семестру були залишені лише систематичні курси. Серед 
найоригінальніших тем відзначимо «Головні моменти боротьби 
за свободу»; «Історія праці та власності»; «Історія Ізраїля»; 
«Головні моменти в історії середньовічного католицтва».

У Миколаєві аналогічну діяльність від кінця 1880-х років 
розгорнув Комітет народних читань, підпорядкований попечителю 
Одеської навчальної округи. До членів комітету належав один 
з перших істориків Миколаєва, секретар міської думи, Г. М. Ге. 
Читання комітету з історії, на нашу думку, відзначалися більшою 
поверховістю та спрощеністю, аніж одеські, хоча й тут переважало 
патріотичне спрямування (наприклад, у жовтні 1892 р. відбулося 
читання у пам’ять 15-ліття від дня падіння Плевни) [8, арк. 6-9]. 

У 1880-х роках розпочала діяти Катеринославська комісія 
народних читань. В її діяльності брали участь перший історик 
Катеринослава М. М. Владіміров, випускник історико-
філологічного факультету Новоросійського університету 
П. К. Борзаковський (пізніше популяризував історію в Одесі). 
За перші 10 років діяльності комісії було прочитано 36 творів 
з історії Росії [2]. На більш наукову основу на початку ХХ  ст. 
намагалися поставити читання діячі Катеринославського 
наукового товариства. Зокрема, вони влаштовували курси істо-
рії російської, західноєвропейської, давньої літератур, епізодич-
ний курс російської та західної історії, історії Реформації, новіт-
ньої історії Західної Європи [16, с. 6-7]. Наприклад, у 1911  р. 
Є. О. Єлачич прочитав лекцію про первісну людину  [6, арк. 
340, 348; 6, арк. 40]; В.П. Потьомкін «Кінець другої Імперії та 
національна самооборона Франції у 1870-1871 рр.», «Боротьба 
за віру в Іудеї І століття до Різдва Христова», «Доба Людовика 
ХІV» [7, арк. 318, 329].

У Сімферополі історію популяризували у 1880-х рр. –  на 
початку ХХ ст. Благодійне товариство та Таврійська вчена архівна 
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комісія. Зокрема, активно діяв один з провідних кримських 
істориків та істориків Криму, випускник Новоросійського 
університету Ф. Ф.  Лашков [19].

В останні роки ХІХ ст. активізувалися народні читання у Херсоні 
та його повітовій окрузі (наприклад, у м. Новопокровському). 
У різних районах міста, зокрема, у міській в’язниці, викладачі 
читали популярні брошури про Володимира Мономаха, Петра 
Великого, Суворова, про Смутний час, про народну війну 1812 р. 
та ін. В середньому ці лекції збирали 100 слухачів [26].

Прикметою часу було виникнення у містах півдня не лише 
загальнопросвітницьких, але й національних громадських 
об’єднань, що теж переймалися питанням популяризації історії 
з націєтворчою метою. Найбільш помітними були зусилля 
українських, російських, польських, єврейських товариств. В 
Одесі, Катеринославі, Миколаєві в умовах революції 1905 р. були 
засновані українські «Просвіти», що приділяли велику увагу 
популярним лекціям з історичної тематики. Найпомітнішою 
акцією одеситів було проведення систематичних лекцій з 
історії України випускника Новоросійського університету 
П. Г. Клепацького. Аналогічний курс у миколаївській «Просвіті» 
прочитав М. М. Аркас. 6 листопада 1908 р. Д. І. Яворницький 
виступив з лекцією у катеринославській «Просвіті» на 
тему «Українське козацтво в історії». І. М. Труба виступив 
з лекціями про повстання під проводом Б. Хмельницького. 
Катеринославській «Просвіті» вдалося поширити свою діяльність 
у сільську місцевість. На початку 1912 р. у філії «Просвіти» у 
селі Мануйлівці Д. І. Дорошенко прочитав лекції про запорізьке 
козацтво [11, с. 48]. 

У 1917-1920 рр. «Просвіти» стали вагомим чинником 
відродження української історичної пам’яті на півдні України. 
Кількість «Просвіт» суттєво збільшилася. Наприклад, у серпні 
1917 р. «Просвіта» організувала курси українознавства у 
Павлограді, на яких читали лекції відомі катеринославські 
історики В. О. Біднов, А. С. Синявський, Д. І. Яворницький. 
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Стурбовані загрозою втрати панівної позиції своєї національності, 
починаючи з революції 1905 р. активізувалися російські товариства 
– «Союз руського народу», «Союз руських людей» та ін. У своїй 
діяльності вони приділяли велику увагу історії. Наприклад, «Союз 
руського народу» в Одесі у 1913 р. влаштовував «педагогічні суботи», 
на яких переважали історичні теми: 300 річчя Романових; Нарис 
історії смутного часу (лектор І. А. Аносов), царювання перших 
Романових (В. Юшко); Огляд діяльності імператорів 18 та 19 століття 
(М. М. Родзевич); Нарис розвитку монархізму за останні 300 років 
(Желтухин); Ставлення літератури до Романових (Г. Г.  Вілінський). 
Барон П. Ф. Бюллер зробив низку доповідей про добу кавказьких 
війн та її героїв Котляревського, Єрмолова та ін. [1, c. 8] .

Серед інших слов’янських народів особливо активними були 
поляки. Наприклад, 3 травня 1916 р. один з лідерів польської 
діаспори Одеси Й. Мьодушевський виступив перед 500 слухачами 
у «Польському Домі» Одеси про значення польської конституції 
1791 р. [5]. 

Зусиллями низки єврейських товариств (передусім «Товариства 
поширення просвіти серед євреїв») наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. в Одесі періодично відбувалися публічні читання про 
історію євреїв, хоча вони і не охоплювали широку аудиторію. 
Наприклад, у 1914 р. в Одесі виступив історик, тривалий час 
одеський, а на той момент вже пітерський, засновник наукової 
єврейської історіографії у Російській імперії, Шимон Дубнов. Він 
висвітлив в історичній перспективі умови розвитку єврейських 
мов [15]. Активну просвітницьку історичну діяльність в Одесі вели 
Йосип Клаузнер та Лев Коган. Зокрема, у 1907 р. у приміщенні 
єврейського сіоністського клубу «Кадіма» Й. Клаузнер прочитав 
лекцію «Палестина у поворотних пунктах єврейської історії»  
[9, арк. 39]. Торкався історичної тематики у своїх виступах зна-
менитий В. Жаботинський. 

На помітний просвітницький центр на початку ХХ ст. 
перетворився грецький клуб «Омонія» у Театральному провулку, 
в якому регулярно відбувалися лекції історичного змісту. У 
1907 р. провідний візантиніст Новоросійського університету 
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професор Синодій Пападімітріу прочитав лекцію «Візантійський 
двір у ХІІ  ст.»; у 1912 р. – С. Сарибакцивані про Адмантія Кораї  
[10, арк. 26; 26]. 

Слід наголосити, що провідні південноукраїнські просвітні 
центри перебували між собою у постійному контакті, як загалом 
в історіографічному процесі, так і щодо розвитку народних 
читань на історичну тематику. Так, М. М. Аркас використовував 
в діяльності миколаївської «Просвіти» досвід Одеської; з 
лекціями у Херсоні та Миколаєві виступали одеські історики 
С. П. Шелухин та С. Л. Аваліані, а в Одесі виступав про козацтво 
Д. І. Яворницький. 

Окрім усного спілкування з народом, провідники 
просвітницьких товариств практикували такі традиційні методи 
роботи як влаштування бібліотек та видавництво літератури. 
На 1890 р. бібліотека одеського «Слов’янського благодійного 
товариства Св. Кирила та Мефодія» нараховувала 189 книг з русь-
кої історії та 164 зі священної, частина з яких мала відношення 
до історико-релігійної тематики. У 1890 р. читачам було видано 
50 книжок з тематики російської історії та лише 6 зі священної 
історії, що дуже поступалося показникам видання книжок з літе-
ратурної тематики – 6109. 

Великого поступу досягла бібліотека «Товариства 
взаємодопомоги одеських прикажчиків-євреїв», в якій були 
окремі відділи з єврейської історії та літератури. У 1909 р. 
читачі замовляли 706 видань з російської та всесвітньої історії 
та археології, що було суттєво менше, аніж у 1901 – 1905 рр. 
У відсотковому плані інтерес до історичної тематики суттєво 
поступався багатьом іншим темам, хоча ситуацію дещо «рятувала» 
досить велика популярність історії російської та всесвітньої 
літератури та релігії. [22, с. XVI - XVII].

У Катеринославській безкоштовній бібліотеці-читальні 
при Аудиторії народних читань книги з історико-біографічної 
тематики (92 одиниці) перебували на 3 місці після белетристики 
(619) та природознавства(124). 

На Херсонщині селяни взяли у 1897 р. у місцевій бібліотеці 298 
книг, з них 109 літературного змісту, історичних – 84 та духовних 
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– 105. Серед найбільш популярних видань був «Суворов» 
Петрушевського [24].

Просвітницькі організації активно вели власну видавничу 
діяльність. Одеське «Слов’янське благодійне товариство 
Св. Кирила та Мефодія» видало накладом 7 тис. примірників 
брошуру П. Занкова та 2 тис. С.І. Бранкенгеймера про хрещення 
Русі та 1 тис. Ф. І. Успенського про Візантію та Русь; 3 тис. 
примірників біографії Де Рибаса, Рішельє та Воронцова 
В. О. Яковлєва; «Минуле та сучасне Одеси» С. Л. Чудновського 15 
тис. примірників; «Гугеноти за Людовика ХIV» Г. О. Афанасьєва 
2 тис. примірників; «Виховання Петра Великого» В. М. Ястребова 
3 тис. примірників. Подаровані товариству та видані ним книги 
дарувалися. У 1890 р. комісія народних читань товариства надіслала 
у школи Сербії, Болгарії, Чорногорії 400 книг історичного змісту. 
Під час перебування в Одесі митрополита чорногорського йому 
було подаровано для поширення у Чорногорії 110 примірників 
згаданих брошур про хрещення Русі. Під час заходів на 
честь 900-річчя хрещення Русі було роздано 521 брошуру 
С. І. Бранкенгеймера та 300 П. Занкова. 10 тис. примірників 
«Минуле та сучасне Одеси» С. Л. Чудновського Одеське міське 
управління роздало учням міських училищ. О.І. Кірпічніков взяв 
участь в урочистостях у Херсонесі, де він роздав 25 примірників 
брошури Ф. І. Успенського та 150 примірників П. Занкова. У Києві 
С. І. Березін під час урочистостей роздав 50 примірників брошури 
Ф. І. Успенського та 250 П. Занкова.

Книги не лише дарували, але й успішно продавали. Під час 
лекції про книгодрукування у міській аудиторії було розкуплено 
200 примірників книжки про Й. Гутенберга. За досить нетривалий 
період купили 556 примірників «Русь та Візантія» Ф. І. Успенського, 
1934 примірники брошури С. І. Бракенгейма, 6845 П. Занкова, 871 
біографій Де Рибаса, Рішельє та Воронцова В. О.  Яковлєва, 636 
«Виховання Петра Великого» В. М. Ястребова, 11070 «Минуле та 
сучасне Одеси» С. І. Чудновського. 

Для видання книг та іншої літератури одеська «Просвіта» 
заснувала фонд імені Л. А. Смоленського. Так були видані 
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праці М. Ф. Комарова «Запорозькі вольності», І. М. Бондаренка 
«Про Гарібальді» та ін. Єврейські товариства видали брошури 
Й.  Клаузнера про історію єврейської літератури та збірник статей 
М. Г. Моргуліса «Історичні етюди». 

Провідні члени-історики катеринославської «Просвіти» видали 
кілька праць коштом цієї організації: Д. І. Яворницький «Як жило 
славне запорозьке низове козацтво» (1-е видання 1912 р. – 1250 
прим., 2-ге 1913 р. – 3 тис. прим.); Д. І. Дорошенко «3 минулого 
Катеринославщини. Коротка історія краю і його заселення» 
(1913). У 1910 – 1913 рр. Д.  І. Дорошенко був редактором 
часопису «Дніпрові хвилі», на сторінках якого було надруковано 
низку історичних статей [12, с. 126-127]. 

Звичайно, найвидатнішим популяризаційним проектом 
південноукраїнських українських істориків була праця 
М. М. Аркаса «Історія України-Русі». Незважаючи на гостру 
критику з боку М. С. Грушевського, більшість сучасників 
високо оцінили просвітницький потенціал книги. В якості 
одного з можливих численних прикладів позитивного впливу 
книги на формування укарїноцентричної візії історії України, 
загалом української національної свідомості, можна навести 
спогади видатного українського історика та літературознавця 
Ю. Г. Блохина-Бойка. Цей уродженець Миколаєва 1909 р. згадував, 
що у бібліотеці його батька була «Історія» М. М. Аркаса: «ЇЇ 
чудесні ілюстрації стали для мене привабливими загадками, коли 
я ще не вмів читати, а як навчився, то дуже скоро зосередив усю 
свою дитячу увагу на тому, щоб вичитати розгадки до малюнків, 
які мене цікавили» [4, c. ІХ-Х]. У деяких південноукраїнських 
родинах «Історія» М. М. Аркаса була своєрідною реліквією, яку 
іноді ховали від обшуків комуністів. У 1940-х роках похідні гру-
пи ОУН на півдні України використовували цю працю у тих же 
цілях, що і просвітяни початку ХХ ст. 

У Катеринославі вдавалися до найновіших форм популяризації 
історичних знань. У 1912 р. Південноруське кіноательє «Родина» 
за консультування Д. Яворницького поставила кінострічку 
«Запорізька Січ», а згодом «Мазепа», «Осада Запоріжжя» 
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(режисер Данило Сахненко), «Богдан Хмельницький» (режисер 
А. Варягін) [23, с. 230]. Вже у 1918-1919 рр. товариство «Русь» 
М. С. Трофімова (Ялта-Одеса) під керівництвом режисера 
М. Ларін, оператора О. Левицький, художника В. Симанова 
поставило фільм про Мазепу. 

Отже, у процесі поширення історичних знань у глиб народних 
мас брали участь усі найбільші південноукраїнські міста, залуча-
ючи до своєї орбіти й приміські та сільські райони. Найуспішніше 
цей процес тривав в Одесі та Катеринославі. Позитивним резуль-
татом проведення народних читань, влаштування бібліотек, ви-
дання брошур було ознайомлення широких верств суспільства, 
найчастіше неписьменних, з основами історичних знань, роз-
ширення їх світогляду, формування національно центричних, 
іноді альтернативним офіціозним, бачень національних історій 
(особливо це було важливо для української національності). Не-
гатив полягав у тому, що історію переважно використовували в 
якості пропаганди для формування в населення промонархічного 
світогляду. 

Музычко А.  Е.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ УКРАИНЫ  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ вв.)

Целью этой статьи является исследование на широкой 
источниковой базе процесса популяризации истории среди 
простонародья на территории Южной Украины во второй 
половине XIX – начале ХХ в. Главными формами работы было 
объединение интеллигенции в просветительские общества, 
которые проводили народные чтения, открывали библиотеки, 
издавали брошуры. Заметной была деятельность по 
распространению исторических знаний ряда национальных 
обществ. Положительным результатом этого процесса 
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было ознакомление народа, чаще всего неграмотного, с 
основами исторических знаний, расширение их мировоззрения, 
формирование национальных, иногда альтернативных 
официозным, образов историй. Негатив заключался в том, что 
историю преимущественно использовали в качестве пропаганды 
для формирования у населения монархического мировоззрения.

Ключевые слова: Южная Украина, просветительство, 
историографический процесс

Muzychko O.

PROMOTING OF HISTORICAL KNOWLEDGE IN 
HISTORIOGRAPHIC PROCESS IN THE TERRITORY OF 

THE SOUTHERN UKRAINE 
(SECOND HALF OF XIX – THE BEGINNING OF THE 20TH 

CENTURY)

The purpose of this article is the research on wide source base of 
promoting process of history among common people in the territory 
of the Southern Ukraine in the second half of XIX - the beginning 
of the 20th century. The main forms of work were association of the 
intellectuals in educational societies which carried out national read-
ings, opened libraries, published brochures. Activities for distribution 
of historical knowledge of a number of national societies were notice-
able. Acquaintance of the people, most often illiterate, with bases of 
historical knowledge, expansion of their outlook, formation national, 
sometimes alternative semi-official, images of stories was positive re-
sult of this process. The negative was that the history was mainly used 
as promotion for the purpose of formation at the population of monar-
chic outlook. Signs of the times was the emergence in the cities of the 
south not only education society but national associations, which also 
concerned the question popularize the history of creation of nation 
purposes. Most notable were the efforts of Ukrainian, Russian, Polish, 
Jewish societies. It is important that the activities of educational 
societies contributed to the fact that there was in the south of Ukraine 
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to study the history of Ukraine. The southern Ukrainian leading 
educational center were together in constant contact, as a general 
historiographic process and for the development of people’s readings 
on historical themes. for example М. М. Arkas used in the work of 
Mykolayv “Prosvita” experience of Odesa; lectures in Kherson and 
Mykolayv was historians from Odesa S.P. Shelukhyn and S. L. Avaliani; 
D. I. Yavornytsky told about the Cossacks in Odesa. 

Keywords: Southern Ukraine, enlightenment, historiographic process

Список використаної літератури

1. 7-й год деятельности Одесского Союза Русских людей. 
Отчеты и речи, произнесенные на торжественном го-
дичном собрании 1-го октября 1913 г. – Одесса, 1913. 
– 23 с. 

2. Акинфеев И.Я. Обзор десятилетия деятельности 
Екатеринославской комиссии народных чтений 1883 г. 
– 13 февраля 1893 г. // Екатеринославские губернские 
ведомости. – 1893. – 6 марта. 

3. Афанасьев Г. Е. Зарождение народной аудитории 
в Одессе (Воспоминания) // Что такое народный 
университет. Сб. ст. под. ред и с предисловием 
И. Линниченко. – Одесса, 1917. – 60 с.

4. Бойко Ю. Вибране. – Мюнхен, 1971. – Т. 1. – 312 с.
5. В Польском доме // Одесский листок. – 1916. – 16 мая.
6. Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). – 

Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 1070. 
7. ДАДО. – Ф 11. – Оп. 1. – Спр. 1181. – Ч. 2.
8. Державний архів Миколаївської області. – Ф. 208. – Оп. 

1. – Спр. 2. 
9. Державний архів Одеської області (ДАОО). – Ф. 2. – 

Оп. 7. – Спр. 226. 
10. ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 7. – Спр. 226. 
11. Дніпрові хвилі. – 1912.– № 3.
12. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901-



302

1914 рр.). – Винипег, 1949. – 167 с.
13. Журба О., Білик В. Історія Катеринославської 

«Просвіти» 1917-1922 рр. // Питання історії України: 
історико-культурні аспекти. – Дніпропетровськ, 1993. – 
С. 104–112.

14. Заруба В. Антін Синявський: життя, наукова та 
громадська діяльність (1866 – 1951).  –  Дніпропетровськ, 
2003. – 284 с. 

15. Одесский листок. – 1914. – 5 января. 
16. Отчет о деятельности Екатеринославского Научного 

Общества в 1906-1907 академическом году. Год седьмой. 
– Екатеринослав, б.г. – 42 с. 

17. Отчет правления Одесского Славянского общества 
имени Св.Св. Кирилла и Мефодия за 1890 г. – Одесса, 
1891. – 47 с.

18. Отчет правления Одесского Славянского общества 
имени Св.Св. Кирилла и Мефодия за 1897 г. – Одесса, 
1898. – 43 с. 

19. Отчет Симферопольского благотворительного общества 
за 1884 год. – Симферополь, 1885. – 60 с.

20. Парасунько Б. Культурно-просвітницькі товариства в 
становленні громадянського суспільства Росії початку 
XX століття / Б. Парасунько // Вісник Київського 
національного університету імені Т. Шевченка. Історія. 
– 2010. – Вип. 99. – С. 22-25.

21. Савинова М. А. Народные чтения как одна из форм 
внешкольного образования в России (вторая половина 
ХІХ – начало ХХ века) / Савинова М. А. // Известия 
Пензенского государственного педагогического 
университета им. В.Г. Белинского. Исторические науки. 
Сектор молодых ученых. – № 3 (7). – 2007. – С.134-136.

22. Систематический каталог библиотеки Общества 
взаимного вспомоществования приказчиков-евреев 
г. Одессы имени учредителя ея С. Л. Бернфельда. – 
Одесса, 1910. – 310 с.



303

23. Утєшева Г. В. «Розвага для народу»: кіно та 
катеринославці на межі ХІХ – ХХ ст. / Г. В. Утєшева 
// Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, 
постаті. – 2012. – Вип. 10. – С. 224-232.

24. Юг. – 1898. – 13 сентября. 
25. Юг. – 1898. – 17, 19 апреля. 
26. Южная мысль. – 1912. – 4 апреля. 

Синявська О. О.
УДК  930.1(477.74):94+380

ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ 
НА СТОРІНКАХ ЮВІЛЕЙНИХ ВИДАНЬ ОДЕСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ

Стаття присвячена історіографічному аналізу ювілейних 
видань з історії Одеського університету. Визначаються 
основні критерії для аналізу, на підставі яких висвітлюється 
зміст матеріалів з історії університетського попередника – 
Рішельєвського ліцею.  

Ключові слова: Рішельєвський ліцей, Одеський (Новоросій-
ський) університет, історія, історіографія.

У сучасному світі освіта – складне і багатоманітне суспільне 
явище, сфера передачі, усвоєння і перероблення знань і соціального 
досвіду. Разом з тим освіта це певна система навчальних і виховних 
закладів, що здійснюють різноманітні форми залучення досвідів 
в усвоєння багатств культури. Серед соціальних інститутів 
суспільства освіта в усі періоди історичного розвитку займала 
одну з провідних позицій. У 2015 році відсвяткував своє 150-річчя 
один із флагманів університетської освіти в Україні – Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова. А у 2017 році 
відзначатимемо 200-річчя від дня заснування університетського 
попередника – Рішельєвського ліцею.
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Одеський університет виник не на порожньому місці. Ще з 
перших десятиліть ХІХ ст. в Одесі існували навчальні заклади, що 
стали базою для формування вищої освіти і науки в південному 
регіоні. На їх основі у 1817 році відкрито ліцей (спочатку як 
закритий навчальний заклад для дворян, а згодом як навчальний 
заклад підвищеного типу), який у 1865 році і був перетворений на 
Імператорський Новоросійський університет.

Аналіз змісту та кількісних показників, співвідношення текстів 
щодо різних періодів історії Одеського університету вже знайшли 
своє місце в історичній літературі. В умовах сучасності такий 
своєрідний історіографічний підсумок був зроблений професором 
З. В. Першиною спочатку у науковій доповіді, що була читана 13 
травня 1999 року на урочистому засіданні Вченої ради Одеського 
університету, присвяченому 134-й річниці його заснування, а 
згодом – у публікації на сторінках наукового видання «Записки 
історичного факультету» [8]. Через 15 років питання переосмис-
лення історіографічного доробку з історії Одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова у вступній статті на сто-
рінках ювілейного видання до 150-ліття навчального закладу 
підняв професор В. М. Хмарський [6, с. 3-11]. Дослідник обрав 
для історіографічного огляду три аспекти – віхи, автори, тексти, 
докладно проаналізував обсяг, структуру та головні концепти 
«історій» Одеського університету. І у першому, і у другому 
дослідженні увага акцентувалася на історії створення ювілейних 
видань та їх загальних характеристиках, тому, логічно, історія 
попередника Одеського університету – Рішельєвського ліцею – 
згадувалася тільки побіжно.  

Мета данної статті – прослідкувати висвітлення історії 
Рішельєвського ліцею на сторінках ювілейних університетських 
видань та визначити особливості наведення матеріалу в залежності 
від історичної епохи та авторства. Історіографічний аналіз 
включатиме три основні критерії: 1) наявність чи відсутність в 
ювілейних виданнях окремого розділу з історії Рішельєвського 
ліцею, 2) обсяг «ліцейських» матеріалів щодо загального обсягу 
праці, 3) змістове наповнення сюжетів про ліцей. 
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Маємо вже дев’ять ювілейних видань – два дорадянських 
(дослідження О. І. Маркевича до 25-ліття [3] і М. Г. Попруженка 
до 50-ліття [9]), чотири радянських («Одесский университет за 75 
лет (1865-1940)» [4], «Одеському університету – сто років» [10], 
«Історія Одеського університету за 100 років» [2], «Одесский 
университет. 1865-1990» [5]), і три сучасних («Історія Одеського 
університету (1865-2000)» [1], «Одеському національному 
університету імені І. І. Мечникова – 145: Лібрето напередодні 
славетного ювілею» [7] та видання до 150-літнього ювілею 
«Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: 
історія та сучасність (1865–2015)» [6]).

В дорадянських виданнях найбільшою ґрунтовністю 
відзначається праця О. І. Маркевича. На початку першого 
розділу автор зазначив, що немає наміру давати повну історію 
Рішельєвського ліцею, оскільки у 1857 році вийшла друком праця 
Й. Михневича «Исторический обзор 40-летия Ришельевского 
лицея» [3, с.1]. Не зважаючи на це, О. І. Маркевич «коротко» вик- 
лав історію ліцею аж на 147 сторінках (цей виклад найбільший за 
обсягом – рекорд О. І. Маркевича ще не подолано), але все ж такий 
обсяг склав тільки 1/5 частину від усього тексту. Левова частка 
(практично 90%) – виклад історії перетворення Рішельєвського 
ліцею в Новоросійський університет.

О. І. Маркевич був першим історіографом університету, посил 
якого щодо місця Рішельєвського ліцею в історії Новоросійського 
університету був найпотужнішим.

Автором іншого дорадянського дослідження, вже до  
50-ої річниці від заснування Новоросійського університету 
став професор М. Г. Попруженко. Порівняно з доробком 
О.  І.  Маркевича нарис М. Г. Попруженка виглядав дуже скромно 
(всього один авторський аркуш), що не дивно, адже створювався 
в складних політичних умовах Першої світової війни. Втім, не 
зважаючи на обставини, Рішельєвському ліцею було відведено 
третину всього тексту: автор концентрував увагу на діяльності 
попечителя Одеського навчального округу Д. М. Княжевича в 
період запровадження нового статуту 1837 року та  функціонуванні 
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ліцею у 1850-1860-х роках; значна увага, як і в дослідженні 
О. І. Маркевича, приділялася діяльності М. І. Пирогова у справі 
перетворення Рішельєвського ліцею в університет [9, с. 590-596]. 

З настанням нової епохи і в умовах творення радянської 
історіографічної традиції також відзначали ювілеї Одеського 
університету. 

В радянських виданнях з історії Університету у двох із згаданих 
вище чотирьох видань вміщено окремі розділи, присвячені 
Рішельєвському ліцею. У російськомовному виданні «Одесский 
университет за 75 лет» (голова редакційної ради ректор М. П. Савчук, 
відповідальний редактор професор К. П. Добролюбський) перший 
розділ вміщував три сторінки тексту під назвою «Борьба за создание 
университета», автор – А. В. Крячун [4, с. 5-7]. Історія Одеського 
університету за 100 років 1968 року видання (відповідальний 
редактор ректор О.  І.  Юрженко) має розділ з історії Рішельєвського 
ліцею під назвою «Заснування університету» [2, с. 7-12]. Розділ 
включає 5 сторінок, автором була професор З. В. Першина. В 
інших двох виданнях – 1965 і 1991 років – окремого розділу немає, 
а інформація про ліцей наведена у розділі про Новоросійський 
університет.

Прикметна риса радянських видань – мінімум інформації про 
засновників ліцею, директорів, викладачів, структуру. Особливо 
це торкалося перших періодів існування ліцею, які відповідно духу 
тогочасної епохи оцінювалися як «намул чиновницько-єзуїтської 
рутини», крізь який пробивалися «пагінці демократичної думки» 
[2, с. 8; 5, с. 10]. Виняток становить лише постать М. І. Пирогова – 
саме від його ініціативи починали ментальну історію університету.  

Вирізняється з-поміж інших праць Історія 1991 р. Стиль 
викладу і науковий почерк першої частини про дореволюційний 
період в історії університету професора З. В. Першиної, тому 
схема викладу співпадала з попередніми виданнями: відкриття 
ліцею, статут 1837 р., попечительство М. І. Пирогова, відкриття 
університету [5, c. 9-13]. Хоча спостерігаємо і деякі зміни. По-
перше, у цьому виданні є згадка про першого директора ліцею аб-
бата Ніколя; по-друге, наведено опис структури ліцею до рефор-
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мування 1837 року (початкове, два середніх училища та педаго-
гічний інститут; функціонування п’яти класів, перелік предметів 
і викладачів) та після (створення відділень, реформи Д. М. Кня-
жевича); по-третє, автори уникають різких оцінок і більшу увагу 
приділяють фактичному матеріалу.   

У сучасних дослідженнях редакційна колегія та авторський 
колектив більш ґрунтовно підійшли до висвітлення історії 
Рішельєвського ліцею. Так, в «Історії Одеського університету 
(1865-2000)» перша частина отримала вже традиційну назву 
«Перший на півдні», а перший розділ – «Витоки» – присвячений 
ліцею [1, с. 8-12]. Обсяг – 5 сторінок (2% від усього тексту), автор не 
зазначений, але науковий редактор частини – професор З. В. Пер-
шина. Тут вдвічі збільшено інформацію, що торкалася організації 
навчання, викладачів та студентів ліцею. Вперше аналізуються 
реформи директора І. С. Орлая (1826 – 1829 рр) та вже традиційно 
увага приділяється реформам 1837 р. Поряд з характеристикою 
ролі М. І. Пирогова в історії створенні університету описуються 
періоди попечительства Н. Ф. Покровського, М. М. Могилянського, 
А. А. Арцимовича.

Видання до 150-річчя університету «Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова: історія та сучасність (1865–2015)» 
по праву можна визнати одним із найповніших і найдокладніших 
із усіх ювілейних видань. Перша частина – «Імператорський 
Новоросійський університет – перший класичний університет на 
півдні України» – містить окремий розділ «Рішельєвський ліцей 
як попередник університету в Одесі» [6, с. 21-56]. Автори – про-
фесор І. С. Грєбцова та доцент О. О. Синявська, обсяг – майже 
4 друкованих аркуша, 5% від загального тексту. Головна ідея 
закладена в назві розділу: висвітлити історію Рішельєвського 
ліцею як попередника Новоросійського університету. Відповідно 
сформована структура викладу. У підрозділі «Передумови 
виникнення» розглянуто витоки освітніх закладів в Одесі на 
початку ХІХ ст. та процес заснування Рішельєвського ліцею. 
У другому підрозділі «Становлення Рішельєвського ліцею 
(1817-1837)» проводиться теза про те, що перше двадцятиліття 
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існування Рішельєвського ліцею стало періодом, коли 
формувалася матеріальна база і удосконалювався навчальний 
процес в новоствореному навчальному закладі. Третій розділ 
має назву ««Нова ера» в житті ліцею (1837-1856): наближення до 
університету» і висвітлює апогей розвитку ліцею, який припадає 
на період кінця 1830-х – середини 1850-х років, що зумовлено 
діяльністю попечителя Д. М. Княжевича, його наступників та 
плеядою блискучих адміністраторів і педагогів ліцею. Фактично 
у цей період ліцей переживає свою «нову еру», головною 
ознакою якої стає ідея перетворення ліцею на університет. 
Втіленню цієї ідеї в життя присвячено четвертий підрозділ 
«Перетворення в університет». Тут проаналізовано структуру 
ліцею відповідно статутів, відзначено особливості навчального 
процесу (заснування відділень, роширення кола дисципін тощо), 
визначено коло знакових особистостей в житті ліцею, простежено 
повсякденне життя викладачів та студентів на всіх етапах 
існування Рішельєвського ліцею.

Таким чином, історія Рішельєвського ліцею у тій чи іншій 
мірі відображена практично у всіх ювілейних виданнях, виняток 
становить тільки брошура до 145-ліття університету. 

На наш погляд, можна виділити три концептуальні ідеї, що були 
повязані між собою і знайшли відображення в усіх ювілейних 
виданнях. 

Ідея перша: виняткове значення Одеси для заснування універ-
ситету. Ідея ця зародилася і поширилася, в першу чергу, завдяки 
існуванню тут ліцею – саме тому історію Рішельєвського ліцею 
органічно поєднували з історією Одеського університету.  Це най-
більш поширена в історіографії думка, що не дивно з огляду на те, 
що історію університету в Одесі писали, як правило, самі одесити, 
хоча і не обходили увагою історії з намаганням заснувати універси-
тет в іншому місті. Найвідоміші з них – спроба довести доцільність 
відкриття університету для південного регіону у Таганрозі (так 
званий план Н. Кукольника) та Миколаєві (проект Миколаївського 
військового губернатора віце-адмірала Б. Глазенапа). Про них до-
кладно розповів О. І. Маркевич [3, c.  30-32, 49-51], є згадка в Іс-
торії 1940 р. [4, с.5] та у виданні 2015 р.[6, с. 53-54].
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Ідея друга: дослідження процесу перетворення Рішельєвського 
ліцею на університет. Більшість дослідників схиляються до дум-
ки про виняткову роль попечителя Одеського навчального округа 
М. І. Пирогова, з подачі якого розпочався процес перетворення 
ліцею в університет. Але у шести з дев’яти ювілейних видань є 
інформація про перший план ще з 1844 року (так званий проект 
Д. М. Княжевича) – отже, історики університету намагалися до-
кладно і послідовно простежити витоки ідеї університету серед 
ліцейських викладачів та інтелектуальної еліти того часу.  

Ідея третя: включати чи не включати історію ліцею в роки 
існування університету? Це, одне із найактуальніших питань 
сьогодення, насправді не є винаходом ХХІ ст. Піонером у цій 
справі став у далекому ХІХ ст. професор О. І. Маркевич. На 
сторінках свого дослідження він зазначив: «Императорский 
Новороссийский университет в Одессе, считающий 1 мая 
1890 года двадцатипятилетие своей деятельности, был как 
известно преемником существовавшего в Одессе в течении 48 
лет Ришельевского лицея; таким бразом высшему учебному 
заведению нашего города в действительности исполнилося 
73 года» [3, с. 1]. Ця ідея не була сприйнята наступниками 
О. І. Маркевича – в жодному ювілейному виданні, що виходили 
друком у ХХ та ХХІ ст., не спостерігаємо спроби розпочати 
історію Одеського (Новоросійського) університету з 1817 року. 
Більше того, сам О. І. Маркевич запропонував альтернативний 
варіант – розглядати історію Рішельєвського ліцею як шлях до 
створення Новоросійського університету: «Считая своей задачею 
специальное изложение истории Новороссийского университета... 
представляется необходимым проследить на основании 
существующих источников переход от Лицея к Университету, 
ибо им до известной степени обусловлена была первоначальная 
деятельность последнего» [3, с. 1]. Таку традицію підтримали іс-
торіографи Одеського (Новоросійського) університету. Саме ця 
концепція і була покладена в основу викладу історії ліцею в юві-
лейних університетських виданнях.  



310

Синявская Е. А.

ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ 
НА СТРАНИЦАХ ЮБИЛЕЙНЫХ ИЗДАНИЙ ОДЕССКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Статья посвящена историографическому анализу юбилейных 
изданий истории Одесского университета на предмет освещения 
в них истории его предшественника – Ришельевского лицея. 
Определяются критерии для анализа, на основании которых 
рассматриваются наличие или отсутствие в юбилейных 
изданиях отдельного раздела по истории Ришельевского лицея, 
объем «лицейских» материалов по отношению к общему объему 
исследований, содержательное наполнение сюжетов о лицее. 
Выделяются концептуальные идеи, которые нашли отражение 
во всех юбилейных изданиях.

Ключевые слова: Ришельевский лицей, Одесский (Новорос-
сийский) университет, история, историография.

Syniavska О.

THE COVERAGE OF THE HISTORY OF RICHELIEU 
LYCEUM IN THE PAGES OF COMMEMORATIVE 

EDITIONS OF THE UNIVERSITY OF ODESSA

The article is devoted to historiographical analysis of the history 
of commemorative editions of the University of Odessa on the subject 
of lighting in them the history of its predecessor - Richelieu Lyceum. 
Defined criteria for review, on the basis of which are considered the 
presence or absence in commemorative editions of a separate section 
on the history of the Richelieu Lyceum, the volume of “lyceum” 
materials in relation to the total volume of research, informative 
content about subjects Lyceum. 

It is noted that the commemorative editions on the history of the 
University of Odessa was nine: two pre-Soviet editions, four Soviet 
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titles and three modern. In pre-Soviet editions greatest thoroughness 
marks the work of О. I. Markevich, «Двадцатипятилетие 
Императорского Новороссийского университета. Историческая 
записка и академические списки» (Odessa,1890). A distinctive feature 
of Soviet publications was minimal information about the founders of 
the Lyceum, Directors, teachers, the structure, the only exception is 
the figure M. I. Pirogov. In modern studies editorial Board and the 
authors came to the light of the Richelieu Lyceum, and the publication 
of the 150th anniversary of the University «Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова: історія та сучасність (1865–
2015)» (Odessa,2015) can rightly be considered one of the most 
complete and the most detailed of all of the anniversary editions.

In the article are emphasized the conceptual ideas, that are cap-
tured in the jubilee publications. Idea one: the exceptional importance 
of Odessa for the Foundation of the University. This idea appeared 
and spread, primarily, thanks to the existence of the Lyceum – that’s 
why the story of the Richelieu Lyceum organically combined with 
the history of Odessa University. Idea two: study of the process of 
transformation of Richelieu Lyceum in the University. Most researchers 
are inclined to think about the exceptional role of the Trustee of the 
Odessa educational district M. I. Pirogov, the filing of which began 
the process of transformation of the Lyceum into a University. Idea 
three: to include or not to include in the history of the Lyceum in the 
years of the University? Most historians suggested that to consider 
the history of the Richelieu Lyceum, as a way for the establishment of 
Novorossiysk University. This concept was the basis for the narrative 
of the history of the Lyceum anniversary in University publications.

Keywords: Richelieu Lyceum, Odessa (Novorossiysk) University, 
history, historiography.
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Розділ ІІІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Івченко О. С.

УДК  929Спелмен:321.727(410.1)

ПОГЛЯДИ ДЖОНА СПЕЛМЕНА НА СУТНІСТЬ 
КОРОЛІВСЬКОЇ ПРЕРОГАТИВИ

Стаття присвячена питанню протиріч прихильників 
парламенту і прибічників короля стосовно королівської 
прерогативи в роки Англійської революції середини XVII ст. Автор 
досліджує види надзвичайних прав короля, а також можливості 
їхньої реалізації. Окремий інтерес становлять погляди 
Джона Спелмена, як одного з найяскравіших представників 
конституційного роялізму, на сутність королівської прерогативи.

Ключові слова: прерогатива, конституційний роялізм, 
«змішана» монархія, екстраординарна прерогатива, ординарна 
прерогатива.

До початку Англійської революції середини XVII ст. протиріччя 
між прихильниками парламенту і прибічниками короля 
загострилися до межі. Предметом конфлікту була королівська 
прерогатива – тобто надзвичайні права монарха, що ставили 
його над законом. Члени палати общин прагнули обмежити цю 
прерогативу, в той час як роялісти вважали посягання на неї 
незаконним, заявляючи, що ці надзвичайні повноваження короля 
були надані йому Богом і закріплювались за його особою. Однак 
залишається нез’ясованим, які  види королівської прерогативи 
виділяли прибічники парламенту та роялісти, а також в чому 
вони бачили можливість реалізації надзвичайних прав короля.  
Вияснення  цих питань дозволить розібратись в причинах 
конфлікту між королем та парламентом на початку XVII сторіччя. 

Період революції та громадянської війни в Англії протягом 
століть залишається однією з центральних подій західно-
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європейской історії, і, безумовно, найважливішою подією 
англійської історії XVII ст., що зробила величезний вплив на 
формування сучасного світового порядку і незмінно привертає  
увагу дослідників. Багато питань, пов’язаних з бурхливими 
подіями революційної епохи, знайшли своїх дослідників, були 
детально освітленні і детально опрацьовані. При вивченні 
проблем Англійської революції та ідей конституційних роялістів 
необхідно відзначити роботи Дж. Аллена [1], Дж. Самервілла [8], 
В. Стеббса [11], Р. Кроксдейла [3] та Д. Сміта [7]. Однак питання 
королівської прерогативи залишається недостатньо висвітленим і 
вимагає наукового опрацювання. 

У зв’язку з цим перед автором стоять наступні завдання:
- дослідження видів королівської прерогативи;
- вивчення поглядів Джона Спелмена як одного з 

найяскравіших представників ідеї конституційного роялізму на 
питання надзвичайних прав короля.

Англійська монархія початку XVII сторіччя представляла 
собою поєднання монархії «персональної» та монархії 
«змішаної». З одного боку, Англія продовжувала бути тим, 
чим вона була впродовж всього середньовіччя – персональною 
монархією, в якій король так само править, як і володарює, 
і є втіленням верховної влади в державі. Крім того, монарх 
залишався основним джерелом захисту  публічної влади [7, с. 
17]. Всі чиновники, як загальнодержавного, так і місцевого рівня, 
утримувались за рахунок королівських коштів і діяли від імені 
короля, окрім мирових суддів. 

Важливе значення для політичних процесів та прийняття 
рішень мали безпосередньо особи королів. Так, наприклад, 
основною рисою характеру перших королів з династії Стюартів – 
Якова І та Карла І – було прагнення  до посилення  свого впливу. 
Саме тому правителі з династії Стюартів прагнули перетворити 
Англію в державу, де влада монарха була б абсолютною. Країна 
здавалась їм вже готовою перейти до такого порядку речей 
[1, с. 32]. Цей процес почала ще донька Генріха VIII королева 
Єлизавета І Тюдор, яка збирала парламент рідше одного разу в три 
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роки і продовжувала тримати його в підпорядкуванні, вводячи в 
практику необмеженість королівської влади. 

Слід зазначити, що при цьому і парламентаристи, і роялісти 
визнавали божественність влади короля, а також  заявляли, 
що монархія – це найкраща форма правління. В 1628 р. лідери 
парламентської опозиції залишались підданими короля. Аж до 
1642 р. не йшла мова про можливість повстання проти короля  
[6, с. 19].

Політична боротьба, що відбувалася в Англії в перші 
десятиліття XVII в., не була боротьбою противників абсолютизму 
з його прихильниками. Насправді абсолютистами в англійському 
суспільстві того часу були всі ті, хто був прихильний до 
правопорядку. Всі вони були цілком згодні між собою в тому, 
що король Англії повинен  мати, крім ординарної прерогативи, 
прерогативу екстраординарну, що виражає його абсолютну владу. 
Проте і між роялістами виникали певні протиріччя в поглядах на 
місце короля та роль Парламенту: прибічники абсолютної монархії 
виступали за ідею необмеженої влади монарха, а конституційні 
роялісти були прибічниками ідеї «змішаної» монархії, тобто 
правління короля в Парламенті. Одним з найяскравіших 
теоретиків ідеї конституційного роялізму був сер Джон Спелмен. 

Про життя Джона Спелмена відомо дуже мало. Син відомого 
історика та  антикварія сера Генрі Спелмена, він народився в 
1594  р. і отримав юридичну освіту в одному з коледжів Кембриджа 
– Трініті-коледж. Згодом він вступив до Грейс Інн – однієї з 
чотирьох юридичних корпорацій, або палат, що об’єднували всіх 
повноправних адвокатів Лондона. Відомо також, що Спелмен був 
членом парламенту від Вустера у 1625 р [7, с.  226]. Він багато по-
дорожував по континентальній Європі і був посвячений у лицарі в 
грудні 1641 р. Після початку Англійської революції король Карл I 
наказав Спелмену залишатися в Норфолку. Однак пізніше він був 
прикликаний до Оксфорда і призначений на посаду державного 
секретаря. Незабаром після цього Спелмен помер – у липні 
1643  р. [7, с. 226].

Джон Спелмен є автором декількох трактатів, написаних у 
1642-1643 рр. В своїх роботах мислитель відстоює уявлення про 
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недоторканість королівської прерогативи та виступає з ідеєю 
«змішаної монархії» – правління короля в парламенті, при якому 
монарх є сувереном, а парламент – станово-представницьким 
органом, що допомагає приймати нові закони або змінювати вже 
існуючі та вводити нові види податків. Вивчення трактатів Джона 
Спелмена дає змогу на їх прикладі рівняти погляди абсолютистів 
та конституційних роялістів на королівську владу, повноваження 
монарха та його місце в управлінні державою. 

Правові підстави владних повноважень короля були різні. 
Одна частина повноважень базувалася на римському праві, що 
іменувалося правом цивільним (civil law) чи правом народів (law 
of nations). Інша – на загальному праві (common law) і статутах. 
Багато повноважень мали своєю підставою божественне право 
(jus divinum), для деяких фундаментом було феодальне право у 
вузькому змісті – jus feodale.

Відповідно до цього в змісті королівської влади виділялися 
чотири види прерогативи: 1) абсолютна (екстраординарна) 
прерогатива, що складала стрижень абсолютної влади; 
2) ординарна прерогатива; 3) прерогатива по Божественному 
праву; 4) прерогатива по феодальному праву [6, с. 23]. Названі 
прерогативи визначали чотири різні грані англійської монархії.

При здійсненні абсолютної прерогативи  король діяв 
як суверенний государ (Sovereign Lord) чи імператор (Emperor) – 
тобто як глава держави, незалежний від яких-небудь іноземних 
государів і від влади римського папи. На думку Джона Спелмена, 
король є втіленням вищої влади держави. Наміри мислителя 
«захищати справедливі права та привілеї короля» не викликають 
сумнівів. Автор більш повно розвиває ці положення у своєму 
останньому політичному трактаті - «The Case of our Affaires in Law, 
Religion, and other Circumstances briefly examined and presented to 
the conscience» («Вирішення  наших справ у галузі права, релігії 
та інші обставини, коротко розглянуті і подані на розгляд»). У цій 
роботі він знову повторював, що «навіть наші закони визнають той 
факт, що...король був верховною владою, сувереном», чия корона 
була «найвищої короною, королівство його королівством, його 
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державою, його володінням, народ його народом…Парламент в 
наших законах також зветься королівським парламентом» [10, с. 1]. 

Мислитель обґрунтовував свою точку зору щодо верховенства 
королівської влади: «Суверенність проявляється в особі короля 
не тільки в нашій присязі на вірність йому, але й постійним 
підтвердженням цього в наших Актах парламенту, як попередніх, 
так  і сучасних, які завжди титулують короля Нашим Верховним 
Лордом Королем, і він є ним не тільки для певної окремої людини, 
але для всього народу, представленого в парламенті» [10, с. 2].

Далі автор продовжував цю думку і зазначав, що «хоча серед 
нас є багато таких людей, яких ми називаємо лордами, проте 
жодного з них ми не вважаємо нашим лордом…а короля навіть 
Акти парламенту називають Нашим Лордом» [10, с. 3]. В цьому 
трактаті Спелмен, крім того, знову повторює, що тільки король 
володіє правом скликати Парламент як представницький орган і 
за своїм бажанням король може розпустити його [10, с. 1]. Всі 
свої права та привілеї парламент, на думку Спелмена, отримав 
виключно з милості короля. Це свідчить про те, що правитель є 
верховним володарем, головою політичного тіла країни, а палати 
парламенту – «підкореними членами  цього тіла» [10, с. 1]. Більш 
того, верховна влада монарха, вважає мислитель, проявляється 
також у тому, що правитель постійно підтверджує всі акти Парла-
менту. Якщо ж будь-який акт не має підтвердження правителя, то 
він не буде вважатися дійсним, оскільки парламент не має права 
створювати нові закони без згоди на це короля.

Акти парламенту, зазначав Спелмен, декларують той факт, що 
Англія –   королівство. Далі мислитель розглядає структуру цієї 
держави – «королівство складається з не більш ніж двох частин: 
верховного глави і підлеглого тіла ... король – це голова, парламент 
– тіло ...» [10, с. 2]. І тільки об’єднання всіх «членів тіла з його го-
ловою робить можливим створення необхідних для розвитку дер-
жави законів» [10, с. 2]. Верховна влада в королівстві втілюється 
в монархові, в законах, встановлених ним, і є невіддільною від 
його особистості. Король, на думку автора, – це і верховний во-
лодар, і верховний суддя. Тому в таких справах, як забезпечення 
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безпеки країни і захист її від зовнішніх ворогів, набір військ, при-
душення заколотів і повстань, скликання і розпуск Парламенту, 
вступ у війну і підписання мирних договорів, всі повноваження 
зосереджується виключно в руках короля [10, с. 3]. 

Джон Спелмен не сумнівався в тому, що верховна влада 
держави закріплена за особистістю короля. Король був верховним 
суддею та верховним законодавцем, він був «володарем, дії якого 
необмежені в тих питаннях, в яких не стримуються законом» 
[10, с. 3]. Отже, «суверенність цієї держави» була ясно «втілена в 
королі ... і нероздільно приєднана до його особистості» [10, с. 17].

Здійснюючи ординарну прерогативу, король виступав 
як верховний правитель (Supreme Governor), тобто найвища 
посадова особа в системі керування Англією. На відміну від 
абсолютної прерогативи, що наділяла монарха правом діяти 
винятково за своїм розсудом, ординарна прерогатива припускала 
обов’язок короля погоджувати свої дії з парламентом. У 
юридичному змісті король і парламент виступали в цьому випадку 
як єдиний політичний орган. Це з’єднання королівської влади з 
парламентською було не просто теоретичною концепцією. Без 
такого поєднання неможливо було обійтися в конкретних умовах 
англійського суспільства. Існування сильного, самостійного 
місцевого самоврядування з одного боку, і відсутність у 
розпорядженні королівської влади розгалуженого апарата 
державного керування і постійної армії з іншого боку, робило 
співробітництво короля і парламенту при прийнятті законів 
необхідністю. Роздроблене на рівні місцевого самоврядування, 
англійське суспільстві поєднувалося на вершині державної влади 
– у союзі короля і парламенту.

Про те, що англійська монархія втілювалася не тільки в 
одноособовій владі короля, але й у з’єднанні королівської влади 
з владою парламенту, писав в одному зі своїх трактатів Чарльз 
Герл. «Англія — не просто субординаційна чи абсолютна, але 
координаційна і змішана Монархія (a coordinative and mixt 
Monarchy). Це змішання існує в самім верховенстві влади, 
інакше Монархія не була б змішаною… Монархія складена з 
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трьох рівних один одному Станів (Estates), Короля і двох Палат 
Парламенту» [4, с. 3].

Схожі ідеї висловлював Джон Спелмен. Він висловлював 
ідею про те, що влада монарха повинна бути не абсолютною, 
але «предметом обмежень» за допомогою законів, адже саме 
закони, на думку автора, «найбільш священні в державі і 
пов’язують навіть короля» [9]. Навіть Христос, заявляв Спелмен, 
підкорювався законам, коли був на землі, тому, відповідно, цим 
законам повинні підкорюватись і правителі. Однак автор вва-
жав, що існування «значного обмеження королівського абсолю-
тизму при проголошенні та створенні законів не зменшує його 
суверенності» [9]. Спелмен вважав також, що «права і звичаї 
королівства» «оберігаются як правителем, так і народом» і що 
«встановлення королівства залежить від дотримання прав як того, 
так і іншого» [9]. Автор стверджував, що хоча король був головою, 
а Парламент - підлеглим йому тілом, однак це не означало, що 
правитель володіє правом «створювати закони та встановлювати 
податки без участі Парламенту», але разом з тим і «палати Пар-
ламенту без нього не можуть створювати закони або змінювати 
їх зміст, але ... король і Парламент спільно беруть участь в цьому 
процесі » [9]. Мислитель зазначив, що сам він є «доброзичливцем 
і короля, і парламенту» [9].  Проте неправильно було б, на дум-
ку автора, називати парламентом тільки палату лордів або палату 
общин, або ж навіть їх обидві, оскільки король також входить до 
складу парламенту[10, с. 7-8].

Прерогатива по божественному праву припускала, що король 
є намісником Бога на землі (God’s Lieutenants upon earth). На 
відміну від абсолютної (екстраординарної) і ординарної пре-
рогатив, що складалися з конкретних повноважень короля і 
відповідно визначали конкретні сфери практичного застосування 
королівської влади, дана прерогатива мала дуже абстрактний зміст. 
Вона виражалася в сукупності різних ідеологічних концепцій, що 
закріплювали високий статус короля в суспільстві. Яків I у своїй 
парламентській промові особливо виділив серед них: 1) концепцію 
божественної влади (divine power), що порівнює королівську владу 
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з владою Бога; 2) патріархальну концепцію, що уподібнює владу 
короля владі патріарха – глави родини; 3) концепцію, що зіставляє 
короля з головою в людському тілі [5, с. 307]. 

Прерогатива, заснована на божественному праві, не 
давала королю можливості діяти довільно. Навпроти, у самій 
істоті Божественної прерогативи були закладені обмеження 
сваволі королівської влади. Яків I цілком усвідомлював те, що 
божественний характер королівської влади означає, що дії короля 
обмежені визначеними рамками. Розкриваючи парламентаріям 
своє розуміння королівської влади, він підкреслював, що 
«уся ця влада запропонована Богом Ad aedificationem, non ad 
destructionem (для творення, не для руйнування)» [5, с. 308]. З цього 
Яків I робив висновок про те, що божевільним буде король, який  
буде винищувати своїх підданих чи заподіювати їм яке-небудь 
інше зло. Джон Спелмен поділяє погляди монарха і приходить до 
висновку, що у будь-якому випадку неправильно було б називати 
народ джерелом влади монарха. Король отримав свою владу 
тільки від Бога [9]. Мислитель зазначав також, що «якщо король 
є верховною владою, в державі не існує жодної сили чи влади, 
яка могла б законними шляхами змусити правителя відповідати 
за свої дії» [9].  Король повинен був правити в інтересах народу,  
але ніхто не може змусити його це зробити. Саме Бог «був твор-
цем і джерелом королівської влади» і що «правителі були, по суті, 
підзвітні тільки йому одному» [9]. Оскільки правитель є помаза-
ником Божим, то піддані не мають права позбавляти його влади, а 
тим більше – посягати на його життя. 

Однак положення про те, що правитель є підзвітним тільки 
Богу, ще не означає, що його влада безмежна. Як і будь-хто інший, 
монарх повинен підкорюватись Божому закону і в тому випадку, 
коли бажання або накази короля не будуть відповідати заповідям 
Бога, піддані мають право не коритися волі монарха [8, с. 35]. 
Але це не свідчить про те, що піддані можуть підняти озброєне 
повстання проти володаря. Вони повинні в такому випадку не 
виконувати наказів монарха, але повставати проти нього, а тим 
більш зазіхати на його життя вони не мають права. Слід зазначи-
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ти, що доктрина про неприпустимість виступу населення країни 
проти законного короля була найпопулярнішою в Англії в роки 
правління  перших Стюартів [8, с. 36].

Прерогатива по феодальному праву закріплювала за королем 
Англії статус Сюзерена і давала владу над тими англійськими 
підданими, що могли вважатися його васалами. Зміст даної 
прерогативи складався, зокрема, із прав короля вимагати несення 
військової служби, а також різного роду грошових виплат від тих, 
хто мав земельне тримання безпосередньо від Його Величності 
(the tenures in capite) чи тримання на правах лицарської служби. 
До початку XVII в. королівська прерогатива по феодальному пра-
ву цілком зжила себе. Розпродажі королівських земельних угідь, 
що широко проводилися протягом XVI ст., створили величезну 
групу землевласників, що фактично не були утримувачами  від 
короля, оскільки придбали свої земельні угіддя за гроші. Тим 
часом і Яків I, і Карл I продовжували відноситися до них як до 
своїх васалів і нав’язувати їм відповідні повинності.

Розглянуті прерогативи королівської влади – абсолютна 
(екстраординарна), ординарна, прерогатива, що випливає з 
божественного права, і, нарешті, прерогатива, заснована на 
феодальному праві (jus feodale) – були найважливішими елемен-
тами юридичної конструкції державного ладу Англії. Необхід-
ність і правову обґрунтованість усіх цих прерогатив визнавали 
рівною мірою і прихильники короля, і парламентарії.

Таким чином, прерогативи монарха визначали вплив монарха. 
Прерогативи, в яких втілювалась королівська влада, мали два 
підґрунтя. Першим була теза про те, що в державі  повинна 
існувати тільки одна влада, суверенна, або верховна, а не розділ 
повноважень між монархом та його підданими. Другим підґрунтям 
була віра в те, що Бог зробив короля своїм намісником на землі, і ця 
посада передається в спадок в правлячій родині. Однак існування 
прерогатив не значило, що король міг діяти так, як забажає. У 
монарха була влада, оскільки він був джерелом і хранителем 
права: відповідно, він повинен був діяти законно або втратити 
свою владу. Як правило, монархи  контролювали зовнішню 
політику, призначали міністрів і посадових осіб, скликали 
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станове представництво, володіли законодавчою ініціативою, 
збирали податки, встановлювали нові суди, регулювали торгівлю, 
промисловість і чеканку монети, дарували хартії, контролювали 
дороги, милували осуджених. 

Такі права називались абсолютними, тобто рішення по їхньому 
використанню приймалося тільки королем. В сфері їхньої 
реалізації він міг діяти так, як забажає. Ні в середині, ні за межами 
держави не було влади вищої, ніж королівська. 

Король міг оголосити про розширення своїх прерогатив, 
але в такому випадку  вони починали суперечити правам 
підданих. Це могло відбутися в особливо складні для держави 
моменти. Королівські прерогативи робили двір монарха центром 
політичного життя, оскільки завдяки своїй абсолютній владі 
король опинявся в центрі уваги. Це, в свою чергу, давало йому 
можливість використовувати двір як інструмент для здійснення 
своїх прерогативних рішень. Однією з головних прерогатив 
короля було призначення посадових осіб і патронат, під яким 
розумілась роздача  титулів, патентів і королівських хартій. 

Проте найбільшу кількість дискусій спричинили фінансові 
прерогативи короля. Використання цих прерогатив забезпечувало 
корону власними прибутками. Однак монархи претендували на 
право створювати нові види податків без згоди Парламенту, що 
викликало обурення цього представницького органу. На прикладі 
вчення Джона Спелмена стає зрозумілим, що прибічники 
ідеї конституційного роялізму відстоювали недоторканість 
прав короля, але разом з тим виступали за його правління в 
парламенті, вбачаючи в цьому найбільш вірний устрій держави. 
Джон Спелмен значну увагу приділяв вивченню повноважень 
монарха, зазначаючи, що існування королівської прерогативи 
забезпечує свободу, захист та процвітання населення країни. 
Парламент не повинен намагатись будь-яким чином посягати 
на права та привілеї короля. При цьому влада монарха не є 
абсолютною – вона обмежується законами, прийнятими зі 
спільної згоди монарха та його підданих, яку вони виражають 
через своїх представників в парламенті. 
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ВЗЛЯДЫ ДЖОНА СПЕЛМЕНА НА СУЩНОСТЬ 
КОРОЛЕВСКОЙ ПРЕРОГАТИВЫ

Статья посвящена вопросу противоречий сторонников 
парламента и сторонников короля по отношению к королевской 
прерогативе в годы Английской революции середины XVII в. Ав-
тор исследует виды чрезвычайных прав короля, а также возмож-
ности их реализации. Отдельный интерес представляют взгля-
ды Джона Спелмен, как одного из самых ярких представителей 
конституционного роялизма, на сущность королевской 
прерогативы.

Ключевые слова: прерогатива, конституционный роялизм, 
«смешанная» монархия, экстраординарная прерогатива, простаz 
прерогатива.

Ivchenko O.

THE VIEWS OF JOHN SPELMEN ON THE NATURE OF THE 
ROYAL PREROGATIVE

The article deals with the contradictions between of supporters of 
Parliament and supporters of the King concerning royal prerogatives 
during the English Revolution of the XVII century. The author 
examines the types of extreme rights of kings, and the possibility of 
their implementation. Particular attention is paid to the views of John 
Spelmen as one of the brightest representatives of the constitutional 
royalism on the nature of the royal prerogative.

Keywords: prerogative, the constitutional royalism, “mixed” 
monarchy, extraordinary prerogative, the prerogative of the ordinary.
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SAINTS AND HEROES, WAR AND PEACE. A ROMANIAN 
ORTHODOX HISTORICAL PERSPECTIVE

In the Orthodox tradition, there is no systemic theory on the issue 
of war. Some contemporary authors attempted to deduce a theory and 
to establish Orthodox regulations concerning war, but, in most cases, 
these attempts proved to be only personal reconstructions, based upon 
a particular pattern.

This is the reason why historical research proves to be useful; it 
evinces all the concrete ways the Orthodox world dealt with war, in 
various temporal and spatial contexts.

My communication focuses on the perspective Romanian Ortho-
doxy has had upon war, from the creation of the Romanian states (in 
the XIV-th century) until today. The organisation of the Orthodoxy into 
national churches, each having its own particular evolution, makes 
this attempt legitimate.

My paper does more than selecting the references to war from the 
documents. The problem of war has never been an autonomous issue, 
but it is closely connected to the fate of a community, to the choices 
it makes, according to its major aspirations, to the ways the commu-
nity represents itself and relates itself to the others. Therefore, war 
is discussed in the broader context of the relations between religion, 
church, society and state.

Keywords: saint, hero, war, peace, Romanian Orthodox Church

After WWI, if the international public opinion had been asked 
about the role that religion played on the world stage, most answers 
would have focused on the fact that religion and churches were meant 
to bring peace. 

One hundred years later, religion is regarded as a threat, as a source 
of violence. Religious beliefs are connected with international terror-
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ism, the conflict among civilisations is considered to be religion-driv-
en. War is again regarded as an efficient way of solving international 
problems, a fair war becomes justified, and a holy war is taken into 
consideration. 

Who is right? Is religion a peace factor or, on the contrary, is it a 
source of conflict? From the historian’s point of view, I can only as-
certain the contextual character of these statements, a context which is 
both temporal and spatial.

I will not insist on proving this idea, which is a premise for our 
discourse. I shall only assert that the theme „orthodoxy and war” has 
a contextual character. In Romania, this subject is not of interest at the 
moment. From the point of view of the Romanian Orthodox Church, 
the problem was solved at the beginning of the 90’s. The civil society 
and the academic environment are more interested in the relationship 
between orthodoxy and democracy or, more recently, in the Church’s 
funding problem from the state budget and in the fact that there are too 
many churches and a very small number of hospitals (În România..., 
internet; Minciuna..., internet). The situation is entirely different in 
the former Yugoslavian space, which was devastated by the civil war. 
What happened in Yugoslavia exceeded the regional context and be-
came global food for thought on the relationship that exists between 
religion, nationalism, democracy, and the peace and war problems.

In the extremely rich bibliography regarding the issue of religion 
and of the “just war”, there were written a lot of papers that insist on 
the fact that religion creates violence and poisons everything. The re-
jection reaction came immediately afterwards, which tried to identify 
religion with pacifism. Meanwhile, the problem has begun to be ana-
lysed more seriously, especially by appealing to history and theology, 
fact which offered depth to the discourse.

Out of the works that I have read, I would like to mention the vol-
ume “World Religions and Norms of War”, edited by Vesselin Pop-
ovski, Gregory M. Reichberg and Nicholas Turner. The study” Norms 
of War in Eastern Orthodox Christianity” was drawn up by Yuri Stoya-
nov. The editors state about this chapter that it “undertakes a huge, 
almost impossible, task to analyse attitudes of the Eastern Orthodox 
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Church toward the use of armed force and methods of warfare.” (Pop-
ovski 2009: 6-7) The study is really impressing, being a pioneering 
one, because in the orthodox environment there hasn’t been a system-
atic reflection regarding the issue of war, as there is in the catholic one.

The study written by Stoyanov inspired me in choosing this theme. 
Firstly, the author doesn’t say anything about the Romanian orthodoxy; 
he only talks about Byzantium, Russia and the Balkan orthodoxy. This 
is why I consider my research to be a complement to the volume writ-
ten by Stoyanov. Secondly, I noticed that, despite the analysis of the 
issue on historical steps, the author tends, under the pressure of the 
context, to outline a “theology of war”, i.e. of pacifism, by relying on 
dogmatic texts, considering that this is the dominant vision of ortho-
doxy. In my approach I wished to have a historical perspective and I 
focused more on practices rather than on dogmatic definitions, starting 
from the reality that, in the orthodox environment, there hasn’t been an 
attempt to systematize the issue of peace and war.

This doesn’t mean that I have neglected the theological aspect, but 
here, too, I took into account the idea of contextual theology, that has 
been developing in recent years (Brunner, internet). The problem of war 
is an excellent topic for the contextual theology, because in such mo-
ments of major crisis we tend to ask ourselves what is happening / going 
on or, as believers, to ask God. I consider that for our subject, the ques-
tion of having faith in God or not is very important because nowadays 
we meet people who conceive religion as an ethical and social pedagogy, 
but also people living under the sign of divine providence. In Romania, 
even now, after two centuries of modernity, there is a high percentage 
of religious people. Historians generally ignore this reality, although 
they should notice that, for example, during the Second World War, the 
speeches addressed to soldiers fighting against the Soviet Union are full 
of references to the crusade and God’s will.

I will also make the distinction between the individual and the com-
munity. In what concerns violence, what strictly applies to an indi-
vidual becomes much more nuanced when we are dealing with a group 
of people.
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Finally, I notice that Orthodoxy is very often identified with the 
ascetic and mystical practices. It is true, unlike other Christian de-
nominations, prophecy and millennialism are less obvious, but these 
symptoms should not be ignored, especially since they are most re-
lated to the subject of war.

I divided my study into three parts. In the first part, we addressed 
the realities of the Middle Ages. For those who know less the history 
of Romanians, we remind that until the 19th century, Romanians lived 
divided into three state formations, out of which only two had a Ro-
manian ruler: Moldavia and Walachia. The Romanian state structures 
were only formed in the 14th century, much later than the Balkan peo-
ple, and entered the sphere of influence of Byzantium, who had then 
lived its last moments of statehood. From their early days, the Roma-
nian medieval states had to face the Ottoman threat, therefore the first 
written documents that we find on the Romanian territory about war 
are related to the idea of the crusade. I focused on the literature written 
in Moldavia because here there is more emphasis on the subject than 
in Walachia and the ideas are the same.

In the second and third part of my presentation I focus on the Ro-
manian Orthodox perspective on war in modern times and nowadays, 
considering the development of the national movement, of a secular 
society and of the rethinking of the war from the international law 
perspective.

The medieval period. In „Description of Moldavia” (Cantemir 
2001: 59, 203-204), Dimitrie Cantemir, prince of Moldavia and well-
known European scholar, emphasise a model of Byzantine inspiration 
governed by the principle of symphony between the political power 
and the spiritual one and the existence of a prince-metropolitan bish-
op two-headed leadership, with a tendency towards Caesaropapism 
(Hussey 1967: 9-16, 105-111). War and peace depend exclusively on 
the prince, fact which reminds of the “imperial wars” from Byzantium 
(Dennis 2001: 34; Simion 2010: 111; Hussey 1967: 34-54; Popovski 
2009: 177-179). War means fighting against the enemies of the prince 
and of the country, whoever they might be, the subjects having to obey 
to the letter the state ruler’s decision, because the most powerful law 



329

of the country is, in extreme cases, his sovereign wish which can be 
efficiently censored only in cases of church dogma. 

Dimitrie Cantemir presents us with a 15th-16th century strongly mil-
itarized Moldavian society, where bravery is exalted. He underlines 
the fact that relatively small country managed to defence itself and 
wage victorious wars against much bigger and more populated states, 
through a massive mobilization of the population. There were profes-
sional soldiers but the army was largely formed of peasants, free men, 
who, in times of peace, would work their lands themselves (Cantemir 
2001: 174). Moldavia is not a warrior society, which makes its liv-
ing especially through war, as the Tartars do, for instance, the eastern 
neighbours who often engage in short plundering campaigns. There 
are no clan feelings as in the case of the Western knights, based on the 
code of honour, but the peasants cultivate a feeling of pride and free-
dom, differentiating themselves from the dependant peasants. Molda-
via’s fighters are military who do not wage wars on their own but who 
join the army on the order of their supreme commander, who is the 
prince. The only exception is on the east border with the Tartars where 
these peasants are organized in a real “republic” and have the liberty to 
respond to the plundering attacks whenever the case (Cantemir 2001: 
174).

If the church as an institution does not intervene in the issue of 
war, religion however is present in the speech about war (Harris 2000: 
19-31; Rauzduel 2000: 480-518). We can emphasise this nuance if we 
analyse the speeches about Steven the Great and Holy (Papacostea 
1990; Gorovei 2005).

Steven the Great is the emblematic historic character of Moldavia. 
The most detailed biography of Steven the Great was written by the 
chronicler Grigore Ureche, a great boyar from the 17th century. Ste-
ven’s literary portrait, made by Grigore Ureche, is the most famous of 
all prince’s characterizations: “Prince Steven was a short, angry and 
speller of innocent blood; many times, during feats, he killed without 
trial. Besides this flaw, he was always full of vigour, energetic, always 
one step ahead of others. He was very skilled in the matters of war, 
personally intervening wherever necessary, so as his soldiers may see 
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him and summon up their courage. This is why he would win almost 
every time. And if he was defeated, he did not lose faith, but he re-
started the fight till he won. 

Steven was buried by the people with great sadness. Everybody 
was crying as after a parent because they knew they had lost a prince 
who had done a lot of good and who had protected them. Since his 
death (1504) till today (the middle of the 17th century) people have 
called him the Holy Steven not for his soul, which is in the hands of 
God, as Steven himself was a sinful man, but for his military deeds 
which were not surpassed by any other prince.” (Ureche 2001: 65-66)

Steven the Great was considered holy among the people for cen-
turies but it was not until 1992 that the Romanian Orthodox Church 
officially proclaimed this fact (Tomosul..., internet). On this occasion 
there were voices which contested Steven’s holiness, many arguments 
being taken from this text: he spelled innocent blood, he waged wars, 
he sinned, having several wives or mistresses. Many of these reproach-
es appeared due to a misunderstanding of the medieval mentality and 
to the use of a restrictive vision upon the idea of holiness.

As Dimitrie Cantemir underlines, only God and the law are above 
the prince, and the prince, provided he wishes so, may ignore the law 
and even tempt or challenge God (Cantemir 2001: 203-204). Wrong 
judgments will be repaired by other princes and God will punish, one 
way or another, the one who defied him. Even if he was sometimes 
wrong when judging someone, Steven, in exchange, excels in his re-
lationship with divinity. He is God’s anointed, who sent him on earth, 
just like the Byzantine emperors, to take care of the country and its 
people, to spread justice, to bring prosperity to his subjects and to 
protect them, seeking the ways of God (Enache 20141: 399-408). Two 
extremely popular stories circulated the Romanian Middle Ages. One 
is “Varlaam and Ioasaf”, in which young Ioasaf, son of emperor, seeks 
holiness and, therefore, leaves his father’s palace to follow monk 
Varlaam into the wilderness. In another story, entitled “The Wise Ar-
chir and His Nephew Anadam”, a public servant advises his adoptive 
child on how to serve the emperor, according to justice and the divine 
laws (Cărți populare 1998). On the one hand, we have the mystic, on 
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the other, we have the political man. Both instances are accepted by 
God since the political ruler himself is blessed in church, being called 
to fulfil the political mission that was granted to him, among which 
waging war as well.

Steven the Great waged many wars, winning most of them, due 
to “luck” according to Ureche (Ureche 2001: 36-38). By “luck” one 
should understand something similar to the Roman title of “Augustus” 
which designates the auspicious nature of the person in front of the 
state (Enache 20141: 404). However, under certain circumstances, luck 
was not enough, Steven being defeated. And this is attributed to the 
divine providence, whose logic may be perceived sometimes but other 
times it remains hidden. Steven knows that God’s help, Virgin Mary’s 
help and that of the saints’ is the one that brings him victory and this 
is why he takes care every time to thank divinity especially through 
rising churches ( Gorovei 2005: 254-343). 

Along his chronicle, Grigore Ureche deals with the history of the 
Ottoman state (Ureche 2001: 73-74). He says at a certain point that 
the Turks were left on earth by God to punish the Christians for their 
sins. Osman and his descendants spread in Asia Minor and later on 
in the Balkans due to the rivalry among Christians, and Ureche uses 
hard words to talk about John Palaiologus and John Cantacuzino, who 
asked for help from the “non-friend of the cross” in order to solve the 
misunderstandings between them. 

If the war against the pagans (Turks, Tartars) is something natural, 
Ureche does not perceive the conflict between Christians as a natural 
one. The sins of the Christian princes generate war and God intervenes 
in order to do justice (Ureche 2001: 38, 54-58). Thus, when the king 
of Hungary, Matthias Corvinus, attacks Moldavia, he is decisively de-
feated by Steven. Commenting on the results of the battle, Ureche 
says: “This is how God punishes those who are vain and mighty, to 
show that worldly things are temporary, so as no one trusts their own 
strengths but should trust God, and wage no war if God stands against 
them.” (Ureche 2001: 38)

Beyond various ideological discourses, it clearly results from all 
historic documents that the Romanians identified themselves as a part 
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of the Orthodoxy and of Christianity in general, trying each and every 
time to fight the Ottomans not only because the latter were pagans, but 
more importantly because they were oppressing the Christians living 
under their rule (Pop 2004: 23-28). In the Romanian vision, a crusade 
is the fight of liberating the Christians from the “pagan” oppression 
and not a fight meant to destroy or convert the unbelievers. From a cer-
tain perspective, the anti-Ottoman war is a just war and, under certain 
circumstances, a holy war. However, there is no official mention of the 
idea that someone could redeem themselves through the war against 
the “pagans” or that death on the battle field would turn someone into 
a saint; but living in the vicinity of the “pagan”, on the border, had 
significant consequences regarding the behaviour, including the reli-
gious one. Dimitrie Cantemir describes the inhabitants of the south-
east region of Moldavia, at the border with the Tartars, as being used 
to living in a state of war, being better soldiers than those from the rest 
of the country. “As for the religious ceremonies, says Cantemir, these 
inhabitants do not know much. Most of them believe that every man’s 
dying day is decided by God and nobody can die or get killed in war 
before that particular day.  This fact gives them great courage in battle. 
They do not consider as sinful to kill or rob a Turk, a Tartar or a Jew.” 
(Cantemir 2001: 179-180)

In exchange, the inhabitants from the north of Moldavia are seen by 
Dimitrie Cantemir as less skilful soldiers and better used to working 
the land. “They are stubborn in their faith, says Cantemir, and that is 
why one can find more than 200 large monasteries, made of stone, all 
over the region and the mountains are full of monks who quietly de-
vote their lonely and humble life to God.” (Cantemir 2001: 180-181)

What has been told so far can be better understood if we study the 
inner and the outer paintings of the monasteries from the north of Mol-
davia, paintings done especially in the 16th century and the first half of 
the 17th century (Sinigalia 2015). Here we have a true theology in im-
ages which express the “official” vision about the world and its relation 
to divinity. The man is assaulted by demons and sinful thoughts. The 
fortresses are sieged by pagans. The walls of the Moldavian churches 
often depict the siege of Constantinople in 626 (Treadgold 1997: 297-
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298) but instead of Byzantines there are Moldavians and instead of the 
Persians and the Avars there are the Turks. The unseen enemies and 
their seen instruments are trying this way to attack the Christians, the 
physical conquest of the Christian fortress also signifying the conquest 
of the soul by the enemy. The defence against these threats can be ac-
complished only with the help of divinity. God and his angels help us 
escape the devilish temptations and, to the same extent, God sends 
his angel armies to support the true believers in their fight against the 
pagans, who are in fact worshipers of the devil. In 626, the image of 
Christ, unmade by human hand, and the intervention of Virgin Mary 
prevented the fortress of Constantinople from being conquered by the 
pagans. Christians must be aware of this help and must thank God for 
the given support. That is why the theme of the Constantinople’s siege 
is always associated with the theme of the glory Hymn addressed to 
Virgin Mary (Mândru 1995: 81-92, Scorțea, internet).  

Expression such as “Constantinople – the fortress guarded by God” 
is often used in various discourses (Baldovin 1986: 57-70; Charlton, 
internet). This expression make sense to the extent to which those who 
inhabit these regions confess and accept Jesus Christ as the true sav-
iour, but God’s help is not granted unconditionally and no one believes 
that the worldly kingdom is identical with the heavenly one. God cre-
ates a clear cut between believers and non-believers but the Christians 
must constantly maintain the connection with God, and this is done 
through prayers and spiritual perfection. Guarded against the “pa-
gans”, Christians start their spiritual journey which will end in God’s 
true kingdom which will be established at the end of time, when the 
final judgement will take place. At this judgement, angels will protect 
with spears the soul from being captured by demons and will guide it 
to heaven. The certainty of salvation will motivate those who live on 
earth to believe in the power of God and the saints’ prayers along with 
the help of divinity will guard them against the unseen temptations but 
also against the attacks of the seen enemies. The prayer binds heaven 
and earth and those who pray become Christ’s warriors who obtain 
God’s favour for men, and those who defend the Christian community 
with their weapons are doing the right thing according to the divine or-



334

der. It is not a coincidence that in the images describing heaven we see 
that the saints who lived in fasting and praying are sitting next to the 
kings of the world, because the latter fulfilled with honour the mission 
given to them on this earth, seeing that God’s will is done.

There is a tendency to perceive the Christian’s relation with God 
only as a strictly personal one, thus ignoring the community-God re-
lation which is present in the Christion vision, even if no mention is 
made about a “chosen people”. One way or another, our life on this 
earth is influenced by the one next to us. If a community goes wrong 
in the eyes of God (especially the leaders of that community), God 
will punish that community one way or another. The individuals who 
went steadily on God’s path will be saved but the community as such 
will perish. At a certain moment, as it also happened to Israel, God 
will take his protective hand from over the kingdom and the commu-
nity will enter a new phase of its relation with God (Lipschits 2005; 
Roncace 2005).

Starting with the second half of the 16th century, the Romanian 
Principalities go more and more under the political control of the Otto-
man Empire (Cândea 2003: 803-852; Cernovodeanu 2002: 435-523). 
Princes lose one of their most important sovereign attribute: they can 
no longer declare war and make peace on their free will but they have 
to obey the sultan’s will (Cantemir 2001: 61). The state gradually loses 
its warrior purposes (Cantemir 2001: 125-128),  people no longer have 
the feeling of being protected. The change of the political situation 
is visible in the spiritual field as well, where the prophetic feeling, 
inspired by the book of Psalms, shifts to a secondary level, in favour 
of the mystical feeling. The man stands alone in front of the world’s 
wickedness; he cannot rely on anybody, the only hope being God, 
while the purpose of life is redemption. From an iconographical view-
point, the theme of the Constantinople’s siege disappears. There is no 
Christian fortress to be defended anymore. The theme of the Praise 
Hymn addressed to Virgin Mary is however preserved. In the 17th and 
the 18th centuries, monasticism experiences an exceptional develop-
ment, especially the Hesychastic current which ensures the unification 
path between the believer and God (Moldoveanu, internet). More and 
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more people retreat to deserted places, to pray. The others continue to 
do their duty into the world but, towards the end of their lives, they 
wish to get closer to monasticism, one way or another. There is no 
political community on earth that is loved by God and whose defence 
is worth fighting for. There is only one thing left: the unseen fight with 
the spirits for personal redemption. 

The modern and contemporary period. At the beginning of the 
19th century, the national movement is developed on the Romanian 
territory. The goals of this movement focused both on national in-
dependence and on a modern development of the Romanian society 
(Berindei 2003).

The accomplishment of this national ideal was carried out by means 
of propaganda, of the development of a national conscience, of civic 
movements, of diplomacy but also by means of war. From this point of 
view, war is perfectly justified if this is the only way to accomplish the 
national ideal. After a long period in which Romanians couldn’t call 
up the army and fight a war, Romanians’ warrior past is exalted and 
there is an increasing concern to create a national army (Iorga 1929; 
Istoria militară... 1987; Mircea, internet).

The maturity moment of the Romanian national movement is the 
1848 revolution (Berindei 2003: 241-315). Romanian revolutionaries 
sought to implement an extensive program of reforms, meant to in-
troduce progress on the Romanian territory. For them, progress was 
the meaning of history itself, a history that was protected by divinity. 
Under the influence of Edgar Quinet’s and Jules Michelet’s ideas, the 
Romanian revolutionaries redesigned Christianity as a religion relying 
on progress, and the Gospels as the place in which freedom, justice 
and people fraternity are heralded. This is why these revolutionaries 
tried to turn the Orthodox Church into an instrument of progress. Mys-
ticism and monasticism were considered to be a lack of responsibil-
ity towards the challenges of history. The apostles were regarded as 
revolutionaries, as fighters for justice, and the church was asked to be 
active and to get involved in the life of the nation, this being the sacred 
duty that it must accomplish (Enache 2014: 703-738). The last lyrics 
from the poem “Un răsunet” (“An echo”), a poem written during that 
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period, which subsequently became the Romanian national anthem, 
state: “Priests with the cross in their hands! For the army is Christian / 
The motto is freedom and its goal a holy one / We’d rather die in battle 
in full glory / Than be slaves again on our ancient land”. 

The Messianic vision of the revolutionaries from the mid - 19th 
century was soon forgotten. The Orthodox Church is accepted in so-
ciety only because, throughout history, it has preserved the Roma-
nian identity and it has fought together with the people for national 
affirmation (Enache 2008: 371-403). In parallel to redefining the role 
of the church, the Romanian military doctrine is developed, which 
is essentially a defensive doctrine, meant to defend the country and 
the nation. By reinterpreting the past, it has been said that, in its en-
tire history, the Romanian people haven’t attacked anybody, always 
being forced to defend themselves (Vlad, internet). From this per-
spective, all the wars fought by the Romanians have been fair wars. 
Gradually, an ideology has been built, which lays three fundamental 
institutions as the foundation of the state: the church, the army and 
the school (Lucaciu 1915).

The extremely high number of victims from World War I (10% of 
the Romanian population) stimulated the generalisation of hero-wor-
ship (Mormântul..., internet). There wasn’t a single village in Roma-
nia that didn’t build a monument in honour of those who died on the 
battlefield. In villages, these monuments were mostly erected in the 
churches’ yards. In Bucharest, a monument of the “unknown hero” 
was built. In 1932 this monument was the reason for which fierce 
clashes between authorities and a number of students from Bucharest 
took place because the students regarded the tomb without a cross of 
the Unknown Hero as the symbol of a new type of paganism, with-
out connection with the historical tradition of the nation. Rejecting 
the argument that tomb would represent a symbol for all those who 
sacrificed themselves for Romania, regardless of ethnicity or religion, 
the students constantly militated for putting a cross at the Unknown 
Hero’s tomb (Enache, internet).

On the 24th of January 1932, a procession, headed by a priest, took 
a marble cross to the tomb of the Unknown Hero. Near the tomb, the 
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gendarmes waited for the protesters. The priest Nicoale Georgescu-
Edineț knelt, took the cross in his hand, and said to the armed sol-
diers: “If blood is shed for the cross, I want to be the first one to die” 
(Enache, internet). Thus, Romania enters a new stage of its history, 
dominated by a belief in prophecies and the obsession for martyrdom.

In fact, we assist to a rethinking of orthodoxy in relation to the 
community. In the 19th century, the church and the priests have their 
autonomous role regarding the personal salvation of individuals. The 
priests only have to publicly repeat among believers the message of 
the national interest. This fact was regarded as a subordination of the 
church to the nation. The solution was the merger between religion 
and the national ideology and the birth of a nationalism “transfigured” 
by the Holy Spirit. In this new vision, the Romanian people identify 
itself with the true believer people. This doctrine was called orthodox-
ism (Ornea 1980).

One of the promoters of orthodoxism was Nichifor Crainic, a poet 
and a theologian, the minister of Propaganda in World War II. In 1943, 
Crainic delivers a speech, entitled “The transfiguration of Romanian-
ism” (Crainic 1943: 517-529). In this speech, Crainic highlights the 
role that orthodoxy played in Romanian history and the fact that the 
Romanians have always fought in order to defend orthodoxy. Any na-
tion has a mission to accomplish on this earth and must develop a 
“great idea”. For the Romanians, this “great idea” must be orthodoxy, 
which develops both on a horizontal axis by means of the culture that 
it generates, and on a vertical axis by means of the connection it estab-
lishes with God, ensuring the salvation of souls. Up to that moment, 
nationalism lacked the spiritual dimension, stimulating conflicts in the 
name of national egotism and vanity. A nation, which is transfigured 
with the help of faith, will conquer its justice “on behalf of the sacrifi-
cial offerings brought to the holy ideals of the Christian world.” Crain-
ic uses the notion of “theanthropy”, which means merging the human 
nature with the divine nature. He considers that the name given by 
the people to the orthodox faith, “law”, shows the identity that exists 
between Romanianism and Christianity, and the Romanian nation will 
increase its relevance in this world together with its spiritual growth.
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These ideas were extremely popular in the interwar period. In this 
period there are definitions, with an identity character, of the type: 
Romanian = orthodox (Ionescu 1930). There were two major trends 
that could be used to exploit this speech: one came from among the 
categories who protested against the existent social order and the other 
one came from the part of the political and religious elite, who held 
the power.

In the first case, the most representative example is the Legion of 
the Archangel Michael (The Iron Guard) (Țiu 2010; Ronnet 1995; 
Sima 1995; Veiga 1993). An anti-Semitic and antidemocratic politi-
cal movement, The Iron Guard included the religious speech in its 
own discourse so much that some historians tend to regard it rather 
as a sect, a fundamentalist movement with a millennial character, 
than as a political movement. The history of the Iron Guard Move-
ment represents one of the most complicated subjects in contempo-
rary history, and the disputes will not cease too soon, especially be-
cause of the explosive, but fascinating for some people, mix between 
religion and politics.

One of the representatives of the Iron Guard was the priest Ilie Im-
brescu. His book, “The church and the Iron Guard”, is dominated by 
a powerful prophetic spirit (Imbrescu 1940). Imbrescu introduces the 
concept of “grace-induced nationalism” and suggests that the entire 
Romanian people should be closer to God by means of repentance. 
Afterwards, Romania will be a true theocracy, in which the Gospel 
will be the true law. Imbrescu describes a totalitarian regime, but one 
in which people will find true freedom through “love”. Following 
the ideas of Corneliu Zelea Codreanu, the leader of the Iron Guard, 
Imbrescu considers democracy a decadent regime, which allows for 
multiplicity within society, thus contributing to the weakening of the 
nation’s energies. The Iron Guard Movement is guided by the Holy 
Spirit, Corneliu Zelea Codreanu being chosen by God, and all the oth-
er people who oppose the Iron Guard project, politicians or bishops 
are the enemy of the nation and of God.

In this case, we have another interpretation of the verses from the 
Bible: “May they all be one!” (John, 17,21) Romania must belong 
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only to the Romanians, everybody must be an Orthodox and practise 
their religion as saints did. From this point of view, the Romanian 
people were becoming the chosen one and Romania turned into the 
“Garden of Virgin Mary”. Later, after the events that followed in his-
tory, the Iron Guard Movement was identified as an opportunity to 
update the Orthodox spirituality on the Romanian territory. However, 
in the interwar period, the Iron Guard was dominated by the prophetic 
and eschatological sense, in a battle with the visible or invisible forces 
of evil. In this battle, which was considered fair, the representatives 
of the Iron Guard killed representatives of the system that were con-
sidered to be the enemy. The iron guardists introduce the practice of 
political assassination in Romania. They are aware of the fact that kill-
ing someone is a crime, but they assert that the injustice is so great that 
someone must assume the role to do justice, bypassing the institutions 
that have this role. The iron guardists assume the sin of having their 
hands stained with blood so that the people could be saved (Strejnicu, 
internet). After the crimes they commit, they do not try to escape but, 
on the contrary, they surrender to the authorities. Their comrades con-
sider this gesture an act of self-sacrifice for the nation in front of God, 
they consider them heroes. In 1938, when Corneliu Zelea Codreanu 
was killed by the state authorities, together with other 13 comrades, 
who were involved in crimes, they were all considered martyrs, and 
Corneliu Zelea Codreanu was even considered a saint. George Ra-
coveanu, a theologian and a supporter of the Iron Guard movement 
was the first one who introduced for debate on the Romanian territory 
the opinions of the Saint Vasile cel Mare regarding the stopping of the 
Communion for the soldiers who came from war (Racoveanu: 24). He 
makes the distinction between individual killers, who sin, and the war-
riors for the “community of destiny”, who only “have blood on their 
hands” (Racoveanu: 29). After years of confrontations, with a lot of 
victims on both sides, a lot of members of the Iron Guard Movement 
gave up on these ideas, considering a crime what happened or criti-
cising some people’s certainty that they may know God’s will better 
(Enache 20142: 235-240).

In the second case we are talking about the reign of King Carol II 
and about the dictatorship of the general Ion Antonescu (Enache 2012: 
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276-300). Carol II wanted to be a medieval king and he proclaimed 
the communion state-church. In 1938, he imposed an authoritarian re-
gime, naming the patriarch Miron Cristea as Prime Minister.

Ion Antonescu ruled Romania in World War II. Having a military 
career, he was less interested in prophecies and Messianism. Instead, 
he wanted to turn the army and the church into two fundamental insti-
tutions that should discipline and educate society. Becoming an ally of 
Nazi Germany in order to retrieve the Romanian territories occupied 
by the Soviet Union in 1940, Ion Antonescu, together with the Ortho-
dox Church leaders, proclaimed the crusade against communism and 
the justness of the war that should be fought in the East.

Communism is considered to be the new paganism. The same way 
as in the Middle Ages there was a crusade against Islamic aggression, 
in Romania a crusade against communism had to be organised because 
communism was considered to be the greatest threat for Christianity 
(Transnistria 1942). At the same time, the war fought by the Roma-
nians had to be an expression of a superior civilisation. The Romanian 
propaganda insisted on the fact that, far from destroying, the Roma-
nian military authorities contributed to the economic recovery of the 
occupied territories (Solovei 2004: 51-82). Moreover, with the help 
of the Romanian Orthodox Mission and of the military priests, the re-
Christianization of the populations affected by the Bolshevik atheism 
was initiated (Solovei 2004: 127-139).

It is interesting that the transition towards the speech about war was 
made after a long period in which the Romanian Orthodox Church 
was deeply involved in the ecumenical movement and in its efforts 
to establish peace (Ispir 1943: 363, 372-273). The ecumenical move-
ment preached for the unity of the Christian church and the spreading 
of the Gospel to all peoples, as a pre-condition for durable peace. In 
Romania, three ecumenical conferences were organised. On these oc-
casions, the Romanian Orthodox Church asserted that international 
solidarity is the only way to face the hardships of the era. In the same 
period, the inter-orthodox relationships witnessed a remarkable devel-
opment, several conventions took place and the convocation of a new 
ecumenical synod was proposed.
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Romania’s defeat in World War II and the establishment of com-
munism ended both the prophetic sense from the interwar period and 
the development of a harmonious relationship between Christianity 
and democracy. The true life of the church found refuge in monaster-
ies and in mystical practices in the search for individual salvation. 
The hesychasm has a remarkable development (Enache 2009). For a 
few years, a part of the population fought at gunpoint in order to resist 
the communist regime (Onișoru 2007). In communist prisons a lot of 
people were tortured and imprisoned because of their religious belief 
and their sacrifice, in extreme situations, gave birth to a strong sense of 
martyrdom, like in the first centuries of Christianity (Martiri... 2007).

Regarding the official discourse of the church during the commu-
nist era, it had to justify its existence in an atheist regime. One of the 
strongest arguments was the involvement of the church in the fight 
for peace, a fundamental propagandistic subject of the communist re-
gime. The patriarch Justinian (1948-1977), who was a defender of the 
church, had to make compromises in this case, which may be identi-
fied in his speeches (Enache 2005).

Justinian asserts that the fight for peace has always been one of the 
fundamental duties of the Church: “Our action in the service of peace 
corresponds to the teachings, tradition and to the genuine spirit of the 
Ecumenical Orthodoxy. Our firmness in asserting the Christian ide-
als regarding peace and understanding among peoples represents the 
defence of the belief truths which the Orthodoxy has kept unchanged 
from the golden era of the apostolic preaching up to now.” (Justinian 
VIII: 29) 

Peace is considered to be the ultimate ideal of the contemporary 
people, a supplementary reason for which the church supports it. The 
fundamentals of the peace discourse were variable, pursuing the wind-
ing road of the relations between the two political and military blocks 
from the era. These fundamentals take into account the identity – oth-
erness ratio. Peace can be maintained when the difference that exists 
between people is accepted without an axiological dimension of the 
peace discourse. Another kind of peace is when the values of the other 
are rejected, but his/her existence is accepted. But the devil must not 
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be tolerated, it must be destroyed, because it can undermine you at 
any time. Only when the devil is destroyed may real peace be estab-
lished. The attitude of the two camps regarding the peace issue varied 
between the last two possibilities. Both camps declared one another 
as being evil, presenting their opponent as an eternal conflict-initiator 
and declaring itself as peace defender, that undertakes only defensive 
military action. Peace was going to be established when one of the par-
ties was defeated and a unique system of values governed the world. 
In competition with the first type of discourse, depending on the po-
litical needs, a peaceful co-existence between the military and politi-
cal blocks was considered, despite the diverging views regarding the 
future of mankind. The second type of discourse was used when it was 
obvious that an open conflict was going to take place or it was used to 
undermine the opponents’ positions, trying to implement among the 
supporters of the other block the idea that the alleged enemies are, 
in fact, peace lovers, the own authorities artificially maintaining the 
conflict.

The patriarch Justinian also spoke about the devil with whom we 
must fight to the end. The devil of the 20th century was, in his opin-
ion, inequality and social oppression. If these didn’t disappear, there 
couldn’t be peace or freedom. Obviously, justice and freedom were to 
be found in the socialist camp whereas the others were the servants of 
the devil. The “Imperialists” were the ones who wanted war whereas 
the communists only wanted peace. The peace calls from the tense 
periods from the part of the two blocks unmask the perfidious policy 
of the Western people. The easing that occurs when Khrushchev be-
comes First Secretary of the Communist Party of the Soviet Union and 
especially when the Romanian communism chooses the national path 
and becomes the advocate of a greater flexibility in international rela-
tionships, determines the Orthodox Church to adopt mainly the second 
type of discourse, the pacifist one.

After 1989. In December 1989 the Romanians started their protests 
against the communist regime. The authorities ordered the repression 
of the protests. Numerous victims resulted. Eventually, the force insti-
tutions of the state, especially the army, stopped supporting the regime 
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and went on the revolutionaries’ side. That is why one of the most 
frequently shouted slogan in that period was: “The Army is with us”. 

Another catchphrase of the revolution was: “Without violence”. 
People protested peacefully so as those who were killed were consid-
ered innocent victims. Moreover, during the revolution they shouted 
“God is with us”. December 1989 was considered a new providential 
moment when God gave Romania a new chance again.  The prayers 
were always present during the entire revolution. The Romanian Or-
thodox Church took immediately the people’s side and, in the first 
weeks and months after the revolution was over, it was involved in the 
managing the memory of those who had been killed. The dead of the 
revolution were buried in special cemeteries, monuments were erected 
for them and they started to be mentioned permanently during the reli-
gious sermons as “martyr heroes” who gave their lives for the freedom 
and dignity of the Romanian people and for the defence of faith. 

Once the Communist Party was gone, the pillar of society till that 
time, the 1989 events brought back into the Romanians’ consciousness 
the perspective of the army and the church seen as two institutions 
fundamental for the security of the state and for the sustainability of 
the nation (Sondaj..., internet; Stanciu 2011). The association between 
these two institutions is symbolically expressed by joining saints with 
heroes. Thus, in the prayers during the mass, in all churches across the 
Romanian Patriarchy, the following words are uttered: “May God, our 
Lord, remember in His kingdom the happy ones who fell asleep, the 
heroes, the Romanian soldiers and fighters, of all times and all ages, 
who fell on the battle fields, in camps and in prisons to defend the 
motherland and the forefathers faith, for the unification of the people, 
for our freedom and our dignity.” (Anania 2011)

The metropolitan bishop Bartolomeu Anania explained the intro-
duction of this commemoration as follows: “Due to circumstances 
and historical evolution, the vast majority of Orthodox Churches or-
ganized as National Churches, with strong implications in the life, cul-
ture and traditions of the people. Hence, the moral duty of each Church 
to participate, through praying, to the celebration of heroes, that is in 
the commemoration of all those who, one way or another, sacrificed 
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themselves on what is called the motherland’s shrine. This participa-
tion is not limited to the special sermons that we hold on heroes’ day 
(the feast of the Ascending Day), but it is done at every Holy Mass 
through the above-mentioned words. The Commemoration includes 
the soldiers who died in battles, because the only war accepted by the 
Orthodox Church is the defense war. Those who fell for our freedom 
and dignity are the young of December 1989.” (Anania 2011; Pruteanu 
2013: 315-320) 

In the Romanian Orthodox Church, the holiday of the Ascension 
is also the day dedicated to the nation’s heroes. The decisions of the 
Holy Synod of the Romanian Orthodox Church in 1999 and 2001 con-
secrated the Ascension Day as Heroes’ Day and Church National Holi-
day (Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor..., internet). One of the bibli-
cal arguments for making this decision is a verse from Saint John the 
Evangelist: «Greater love hath no man than this, that a man lay down 
his life for his friends.» (John 15:13).

I will end with a sermon fragment said on Heros’ Day which might 
facilitate the understanding of the present perspective of the Roma-
nian Orthodox Church regarding the issue of war and its relation with 
the nation’s heroes: “With profound gratitude in our souls and con-
sciousness, we value all long gone heroes of the battles for freedom, 
unity and defence of Christianity and the entire Europe, those from the 
battles of the Independence War in 1877-1878, those from the battles 
of the War of Unification of the Nation in 1916-1918, those who sac-
rificed themselves for the country in 1941-1945 on the front of the 
Second World War, those who died in the communist prisons to defend 
and strengthen the orthodox faith, those who sacrificed themselves for 
freedom and faith in December 1989, as well as for all those who 
made the supreme sacrifice wherever the country has needed them in 
recent years.

It is the heroes where, in an expressible connection, the transient 
coexists with the eternal in the human being. They are the ones who 
make the everlasting book of the nation. Their sacrifice was motivated 
by the fact that he who fights for justice, honour and freedom, fights 
for God, defends the family, the land, the culture, the law, the nation.” 
(Înălțarea Domnului!..., internet)
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Conclusions 
- Orthodoxy differentiates between the individual and the com-

munity. Killing is absolutely forbidden for the individual. In case we 
talk about the community, things are more complex.

- In the Byzantine tradition, embraced by the orthodox tradition 
as well, the state and the church are the institutions that run the com-
munity. Unlike other Christian cults, which see the state as an enemy, 
the orthodoxy sees the state as given by God and the emperor, the 
prince, are persons invested by divinity to take care of the earthly ex-
istence of me. The model is the royalty established by God for the 
Jewish people.

- Only the leader of the state may start a war, which must be 
waged only by soldiers under his command. 

- Orthodoxy has not clearly conceptualized the notion of just 
war and holy war but these notions can be used to describe the mani-
festations of war within the space of orthodoxy. We may speak of just 
war when through war justice, order and the law are established or 
re-established, according to the accepted norms. The holy war takes 
place when the Christian faith is directly threatened. Both types of 
war obey God’s will, the armies enjoy the divine protection and, thus, 
these wars are sacred. 

- History made the Byzantine Empire wage, most often than not, 
defence wars. The same holds valid for the Romanian case. That is 
why the just war is identified with the defensive war. The mentality of 
sieged fortress has been preserved for a long time.

- There are two worlds: Christianity and the pagans. The pagans 
wage war against Christians because they are instruments of the devil 
or of God’s wrath; Christians fight among themselves due to not ap-
plying Christ’s teachings in their daily life. Therefore, war exists be-
cause the world is decayed and ignorant. 

- Orthodoxy did not think it is possible to establish God’s king-
dom on earth. God’s true kingdom is not from this world. It can be 
reached by personal effort of completion. For this reason, the orthodox 
spirituality is dominated by the mystic and ascetic tendency. More-
over, at the core of orthodoxy lies the idea of hierarchy and order. 
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Paradise is the community of saints true believers who worship God. 
The church and the state try here on earth to anticipate these hierarchy 
and order, signs of perfection. Hence, the feeling of impermanence 
conveyed sometimes by orthodoxy. 

- Prophetism and millenarianism are much less present in or-
thodoxy than in other Christian confessions. Hence, the tendency to 
equate the orthodoxy with the “law”. Despite all these, the whims 
of history generated this kind of manifestations as well, by means of 
which people tried to decipher God’s hidden will. The serious errors of 
the leaders who received God’s blessing, the fall of the states consid-
ered up to that point under divine protection, the victory in the fight for 
freedom, are as many opportunities to rethink the traditional patterns 
of dogma. Prophetism appears in various historical contexts and it is 
related in many situations to the idea of fight, including war. 

- The great challenge of national orthodoxies today is to define 
the community the church represents. Is the nation the same with the 
Christian people? Is the modern state the same with the medieval state, 
assumed as orthodox? Are the orthodox a sieged minority within so-
ciety? Can they have a distinct political destiny, outside the legitimate 
political structures? In the Romanian case, the official church consid-
ers the political authorities as legitimate in front of God and, in the 
matter of war and peace, it supports those steps that are legitimized by 
the international community and international law. 

- The problem of peace and war is related to the problem of ho-
liness. Generally speaking, the orthodox space accepts that saints are 
those who live an ascetic life in prayer with the purpose of becoming 
one with God and martyrs are those who sacrifice for their faith. The 
category of martyrs includes, however, those who fight, in extreme 
situations, to defend faith; recently, the church also accepted the no-
tion of hero, which designates those who fight for justice. 
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Джордж Енаке

СВЯТЫЕ И ГЕРОИ, ВОЙНА И МИР. РУМЫНСКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Данная статья посвящена вопросу создания системной 
теории войны и военной истории в контексте румынской 
православной исторической ретроспективы, начиная от периода 
создания румынской государственности (XIV в.) до наших дней 
в различных временных и пространственных контекстах. В 
результате автор приходит к выводу о том, что вопрос о 
войне никогда не был самостоятельным вопросом румынской 
православной исторической традиции, но был неразрывно 
связан с судьбой общества в целом, с выбором, который делает 
общество в соответствии со своими основным устремлениями 
и соотнесением себя с другими. В результате война 
рассматривается в более широком контексте взаимосвязей 
между религией, церковью, обществом и государством. 

Ключевые слова: святой, герой, война, мир, Румынская 
Православная Церковь

Джордж Єнаке

СВЯТІ І ГЕРОЇ, ВІЙНА І МИР. РУМУНСЬКА 
ПРАВОСЛАВНА ІСТОРИЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Дана стаття присвячена питанню створення системної 
теорії війти на військової історії в контексті румунської 
православної історичної ретроспективі, починаючі від періоду 
створення румунської державності (XIV ст.) до наших дны у 
різноманітних просторових та часових контекстах. В результаті 
автор доходить висновку про те, що питання про війну ніколе не 
було самостійним питанням румунської праославної історичної 
традиції, але було нерозривно пов’язано з долею суспільства в 
цлому, з вибором, яке робить суспільство у відповідності до своїх 
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прагнень та співвідношення себе з іншими. В результаті війна 
розглядається у більш широкому контексті взаємозв’язків між 
релігією, церквою, суспільством та державою.

Ключові слова: святий, герой, війна, мир, Румунська 
Православна Церква
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THE HОUSE OF THE PEOPLE: ROMANIA’S 
ARCHITECTURAL MASTERPIECE

This paper explores the controversial history of one of the world’s 
biggest buildings: the House of the People. A paradox in many ways, 
the structure was meant to symbolize the power of the people in a 
country with a dictatorial system in which the people had virtually no 
power at all. Similarly, the building is the most expensive manmade 
construction of all times, yet it was built in a country where the 
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population enjoyed one of the lowest standards of living from the 
entire communist bloc. In the end, the great amount of resources that it 
consumed at the expense of the impoverished Romanian society and its 
controversial symbolism were seen with different eyes in the aftermath 
of the 1989 Anti-Communist Revolution. Today most Romanians take 
pride in the building and the House of the People is one of the symbols 
of new and democratic Romania, not to mention a cherished tourist 
attraction by locals and tourists alike. 

Keywords: Romania, Bucharest, House of the People, Nicolae 
Ceausescu, architecture, communism

The House of the People in Bucharest, Romaniais the largest 
manmade structureon the European continent and the second largest 
in the entire world. Today, the building houses both chambers of the 
Romanian Parliament and many political and business leaders from 
the West have walked its hallways, but this is not the reason why it was 
originally built. The construction took place during the 1980s at the 
order of Nicolae Ceausescu, the communist President of the former 
Socialist Republic of Romania. He wanted to have a new headquarters 
and show to the world what grandiose things Communist Romania 
could accomplish [6, p. 59]. When communism fell in Eastern Europe 
and gave way to democracy, the building had not yet been finished. 
The structuresoon became a topic ofstrong dispute among Romanian 
intellectuals and politicians [6, p. 60]. Some suggested that the House 
of the People should be demolished in order to erase all memory of 
the brutal communist oppression, while others felt that too many 
national resources had been used and too much human suffering had 
been involved in the construction to let it all be in vain. How could 
the House of the People, a symbol of communist Romania, fit in the 
new political, economic and social landscape of the modern country? 
In an attempt to answer this question, it is important to examine the 
architectural, cultural, historical and social contexts that surround the 
controversy over the House of the People. We must also examine the 
perception that the public had of the building in the years following the 
1989 Anti-Communist Revolution and how that perception changed 
over the subsequentyears.



355

As you walk through the streets of the historical center of Bucharest, 
you suddenly come to a stop. If you are too close to the House of the 
People, you feel as if you have come to a wall which stretches endlessly 
in both directions. You step back so you can see it in its entirety. It 
looks as if it has been there for hundreds of years, yet at the same time, 
it is in contrast with the surrounding buildings. Being positioned in 
a neighborhood with small 19th century buildings, the House of the 
People surveys the area “as a giant who landed from outer space and 
crushed everything underneath it” [6 p. 62]. Like the Coliseum from 
Rome, the enormous structure gives you the impression that it has 
witnessed the rise and fall of many empires, but all the good and bad 
of history still left it standing. 

The location of the structure on top of the historical Uranus Hill 
was a strategic move made by Ceasusescu. By also carefully choosing 
its measurements, he wanted to make sure that the building could 
be seen from every corner of Romania’s capital, Bucharest [9, p. 
7]. At the other end of the spectrum, any person inside the House 
of the People can see large swaths of the Capital City. In his never 
ending pursuit of absolute power and his obsession with the cult of 
personality, Nicolae Ceausescu saw himself as a master puppeteer 
pulling the strings from this massive structure while the Romanian 
people all obeyed his orders. The House of the People would allow 
Ceausescu to become the omniscient eye or big brother constantly 
watching over the Romanian nation. The citizens living in the city thus 
were to become inferior beings, always conscious of the fact that they 
were being watched, but completely unable to escape the controlling 
power of the ever-present and ever-powerful dictator. The feelings of 
victory, domination and power which emanate in all directions from 
the structure are overwhelming. No matter how tall or big you are, the 
House of the People makes you feel tiny, almost insignificant. It is a 
giant meant to take on the world. 

A Wonder of Architecture. Part of the reason behind the 
controversy over the House of the People is determined by its different 
architectural styles and unique characteristics. Being the biggest 
structure in Europe and one of the most lavishly decorated in the world, 
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it has an enormous architectural value and it is an important asset for 
Romania. Because of the amount of expensive materials that were put 
into its construction, the post-communist Romanian governments felt 
compelled to make the best use of it. After all, they had at hand the 
most expensive structure ever built in the history of humanity [11].

According to The Guinness Book of World Records, the House of 
the People from Bucharestis in second place in terms of surface area, 
just after the Pentagon from the United States of America, boasting an 
area of 3,555,000 square feet. In terms of volume, it is in third place, 
with 90,055,000 cubic feet. It surpasses the Great Pyramid of Giza 
from Egypt by 10% volume wise. The House of the People measures 
886 feet by 787 feet and has 282 feet in height (see fig. 1).Official 
records say the building has six levels below ground, but there is 
unofficial information that indicates that there are eight levels which 
go as deep as 302 feet. 

The total number of rooms is 1100 and the building has 12 stories in 
height. Another interesting aspect is that the building was made entirely 
using construction materials from Romania, nothing was imported. 
The estimates for the materials used include 35,315,000 cubic feet of 
marble from Transylvania, mostly from the Ruşchiţa quarry; 3,860 
tons of crystal used in 480 chandeliers, and 1,409 ceiling lights and 
mirrors. In addition, over half a million tons of steel and bronze were 
used for doors, windows and chandeliers, while 31,783,000 cubic feet 
of wood was needed for parquet and wainscoting. The types of wood 
used were diverse, ranging from walnut and oak to elm and maple. 
Lastly, 7,063,000 square feet of woolencarpets of different sorts and 
sizes were included. Some of the larger carpets were so big that entire 
machines had to be ensembled in the interior of the building in order 
to weave them [12].

The House of the People is considered to be built in the Romanian 
Brancovenesc style, an across-the-board term used for vernacular 
Romanian architecture, so called after the seventeenth-century 
enlightened Wallachianprince and patron of the arts, Constantin 
Brancoveanu[6, p.60].However, according to the historian Cristina 
Hanganu-Bresch, there is no agreement among architects that such a 
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style really exists [9, p. 10]. As we can see in figure 2, the architecture 
of the building combines aspects and motifs from different sources 
in an eclectic, postmodernist style. The windows with arches and a 
colonnade spanning the midsection of the first tier on the front façade 
give the exterior of the House of the Peoplean obscure neo-classic 
look. The entrance hall rises 90 feet high and a flight of marble stairs 
leads up to a massive corridor spanning endlessly on both sides [1, p. 
1].It is obvious that the human scale, which mankind used for Classic 
architecture, was the last thing that was taken into account when the 
House of the People was planned. The most prevalent architectural 
styles present in the interior of the building, sometimes in the same 
room, are: Renaissance, Rococo, Baroque and Byzantine [4]. Slabs 
of pink and white marble line many of the grandiose halls, whilefine 
carved oak friezes decorate the ceilings of the building (see fig. 3).The 
amount of attention given to detail is utterly impressive. Thick silk 
drapery, which had been handmade at monasteries in the north of 
Romania, are hung from the windows. Similarly, the wainscoting and 
paneling of the building had been hand carved from cherry and walnut 
wood. All the rooms are vast, and some, like the Romania Hall, which 
has 2,100 square feet, are bigger than a football field [6, p. 61]. The 
basement of the building contains two bunkers designed for use in 
case of a nuclear war and one air-raid shelter [11]. In his ambition 
bordering madness and obsession, Nicolae Ceausescu wished for one 
of the reception halls of the House of the People to have a roof that 
could open in such a way that a helicopter could be landed inside 
the building [5]. His desire, however, could not be fulfilled and the 
architectural blueprint had to be altered for obvious safety reasons.  

Aruthless Dictator’s Creation. The construction of the House of 
the People took place during a time of historical changes in Romania. 
According to Ion Mihai Pacepa, a Romanian historian, former three 
star general in Ceausescu’s secret police and the highest-ranking 
defector from the Communist bloc to the United States, Ceausescu 
was considered by western leaders as promoting a moderate form 
of communism, thus he managed to create strong relations with the 
US and the European Community in the early stages of his rule. Two 
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US presidents and many other leaders from democratic states visited 
Romania in the 1960s and 1970s, and the country had almost entirely 
broken off from the communist bloc. Ceausescu received many 
distinctions and medals, such as the Danish Order of the Elephant 
from Queen Margrethe II of Denmark, and the Knight Grand Cross 
from Queen Elizabeth II of the United Kingdom, because of his 
outspokenness  against the USSR’s actions in Czechoslovakia during 
the revolution of 1968. In 1975, Romania received the «most favored 
nation» trading status from the US, a few years after a favorable visit 
by American President Richard Nixon [10].

However, all this was to change during the following decade of 
Ceausescu’s rule. Romania’s leader would slowly but surely change 
from promoting a moderate form of communism to implementing 
the most autarchic and repressive communist system in the entire 
world. Due to successive visits to the People’s Republic of China, 
North Korea and North Vietnam, Ceausescu found new inspiration 
for economic and political models that he could subject his people to  
[10, p. 9]. After moving his country from the Soviet style of communism 
towards capitalism, he was now about to make a drastic and swift move 
towards the left. He got particularly interested in the changes that were 
occurring in East Asia such as China’s Cultural Revolution. He wanted 
a similar national transformation program to be implemented in his 
own country. According to historian, Marin Pruteanu, Ceausescu 
was heavily impressed by the Juche philosophy of Kim II Sung, the 
President of the People’s Republic of North Korea. Soon, Ceausescu 
started a small scale cultural revolution in Romania, which would 
permanently and totally change the country by affecting its culture, 
literature, traditions and not in the leastits architectural appearance  
[6, p.10]. Thus, building the House of the People was part of the bigger, 
grandiose plan that Ceausescu had in mind. It was in many ways meant 
to be the very embodiment of this new age in Romanian history. While 
the West still believed they were dealing with a moderate communist, 
Nicolae Ceausescu had already begun his plans to show the world the 
true power of communism in its most extreme form. 

Starting in 1972, Romania implemented a program called 
“systematization”, best explained as rapid and forced urbanization. 
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Systematization was in fact a “plan to replace small town and peasant 
villages throughout the country with ‘agro-industrial centers’, or 
grim complexes of identical, shoddily constructed concrete high-
rises where the population could easily be observed and controlled”  
[6, p.  59]. Depicted as a way to implement Ceausescu’s vision 
of aperfect socialist society, the systematization started off with 
demolition, resettlement, and construction in the countryside, but 
soon included the decision to completely reshape the country’s capital 
as well [9, p. 8]. Bucharest, with over two million people, is one of 
the biggest cities in Europe and had been called the “Paris of the 
East” or «Little Paris» in the interwar period because of its bourgeois 
architecture. Ceausescu wanted to change all this and instead leave his 
own mark on the city, something which would make him stay forever 
in history books. He thus wanted to transform Bucharest into “the first 
socialist capital for the new socialist man” [8, p. 6]. The House of the 
People was at the core of this project. It was meant both to praise the 
great past of Romania, but more importantly show the promise of the 
great future that communism offered it. 

The actual construction of the building began in 1980 and followed 
a step by step process by which one fifth of the historical center of 
Bucharest, a size comparable to all of Venice, was bulldozed [8, p. 12]. 
This encompassed some of the city’s most valuable real estate, both 
from a financial and from a historical perspective. The destruction is 
said to have been run similar to a military campaign as “people recall 
seeing the dictator’s motorcade moving along while, with a flick of a 
finger, he indicated the blocks he wanted torn down to make way for 
his palace and its surrounding web of roads and buildings” [4].

Constructing the House of the People involved razing to the 
ground two entire neighborhoods with over 9,300 fin-de-siècle homes, 
apartments and department stores, nineteen Orthodox Christian 
churches, six Jewish synagogues and temples, three Protestant 
churches, a museum and evena monastery [6, p. 59]. In addition, eight 
other churches were relocated to other areas of the city. These lucky 
churches were moved like Lego toys without being destroyed, the 
operation being an impressive feat of engineering for that period. In 
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order to build such an enormous structure, anentire hill was actually 
leveled. The hill had previously had different names such as Spirii 
Hill, Uranus Hill, or Arsenal Hill.  Despite international protests and 
the forceful resettlement of over 20,000 people, Ceausescu never 
contemplated putting his project on hold or significantly altering it, 
according to Paul Focsa, the city architect at that time [2]. Instead, 
Ceausescu’s vision became even more ambitious as times passed. He no 
longer wanted to limit himself only to building the House of the People, 
but wanted to construct an entire complex, as o called Civic Center, 
which he saw as his legacy for subsequent generations [8, p. 5].

Finally, on the 25th of June in 1984, Nicolae and his wife Elena 
Ceausescu laid the cornerstone of the largest construction site that had 
ever existed in Europe. Apart from the House of the People, the Civic 
Center was to also include two large plazas on the two extremes of a three 
mile long Avenue of Socialist Victory, as well as administrative buildings 
for which other historical buildings had to be destroyed. In Ceausescu’s 
vision, the Avenue of Socialist Victory (see fig. 4) had a special role, 
offering a grand entrance to his headquarters [9, p. 5]. The Avenue is one 
foot wider than a standard football field. This makes it even wider than 
the famous Champs Elysee from Paris. It is also almost double in length 
compared to the Parisian avenue [2]. At the end of the Avenue of Socialist 
Victory, on the opposite side from the House of the People, is the University 
Square, Bucharest’s own version of the Tiananmen Square from Beijing. 
Here, Nicolae Ceausescu envisioned groups of people congregating and 
marching towards the House of the People in order to glorify him and the 
communist regime of Romania [4]. 

According to General Constantin Luta, the House of the People’s 
chief engineer, over 15,000 people worked on the construction of the 
Civic Center: “We worked day and night. Many deadlines were set, but 
it was beyond human ability to keep them. The amount of work needed 
was so huge that it didn’t matter how many workmen we had, we still 
couldn’t finish” [1]. The official figures claim that 20,000 workers and 
700 architects worked in three shifts continuously, 24 hours a day, 
and seven days a week (see fig. 5). This made the construction of the 
House of the People a process similar to the building of the Pyramids 
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from Ancient Egypt. Although officially the workers were free men, 
not the slaves that the ancient Egyptians used, the fact that all of 
Romania was a trap from which people constantly tried to escape and 
taking into account the lack of rights and freedoms that the Romanian 
population had to endure under Communism, this makes the similarity 
between the construction of the Pyramids and that of the House of the 
People even more obvious. According to Gen. Luta, the blueprints of 
the building was drawn and redrawn by a constantly changing team 
of architects. Ceausescu himself used to come to the construction 
site quite regularly and get involved in the process of designing the 
building. Sometimes he came three times a week in order to make 
requests and suggestions, such as asking for the modification of the 
lengths of the stairs or choosing what of materials to use for different 
parts of the building [1]. 

Both Nicolae Ceausescu and his wife Elena each had a favorite 
architect. This would make the building process more complicated, 
due to the fact that at times conflicting orders were given. It would also 
be common for Ceausescu to arrive with orders for major changes, 
which he would later rescind after they had already been carried out 
[6, p. 59]. Another issue which both complicated and further delayed 
the construction was that fact that Ceausescu was constantly paranoid 
about a potential sabotage. He thus prevented his many architects to 
consult each other. Furthermore, he went as far as demanding that 
each of them be escorted blindfolded to his or her specific work site. 
They had to go through the same process when leaving as well. Only 
Ceausescu and Anca Petrescu, his all time favorite architect, were to 
know how the structure would look at the end [6, p. 61].

Ceausescu intended to open the House of the People and the Civic 
Center in 1990. He dreamed of celebrating his 25th year in power with 
a grand opening of his architectural masterpiece. He was unable to 
do so, however, because of the 1989 Anti-Communist Revolution 
which occurred in Romania. Instead of receiving adulation and praise 
from his people for having built the most costly building in the history 
of humanity at the expense of their misery, what Ceausescu and his 
wife did receive were a summary trial followed by a swift execution 
by a firing squad [3]. The fall of communism in Romania in 1989 
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is considered the result of “Eastern Europe’s final and bloodiest 
revolution” [6, p.59].

Due to a cruel irony of history, University Square, the place where 
Ceausescu dreamed of seeing large gatherings of people praising him 
and his political regime was where the anti-communist revolution 
started in Bucharest. Thousands of protesters gathered there on the 
night of December 21 in 1989. The people bravely disregarded all 
risks involved with protesting in those times, which included prison 
time, torture or worse. They demanded the end of dictatorial rule 
in Romania and the return of democracy and free elections after 50 
years of oppressive communism. Nicolae Ceausescu was surprised to 
see the people revolting against him, as he considered he had done 
so much for the country. Unlike the political leaders of many other 
communist countries in Eastern Europe, he refused to give up his 
power peacefully. Instead he ordered the army to start shooting the 
protesters. As a consequence, over 1,000 protesters were shot and 
killed that night, while many more were wounded. The revolution had 
already gained a momentum of its own by then and could no longer 
be stopped. In less than 24 hours it spread to the rest of the country. 
Nicolae and Elena Ceausescu took the decision to flee by helicopter 
to Targoviste, a town close to Bucharest. This move, although it put 
them out of harm’s way for a short period of time, it was the final nail 
in the coffin for the communist regime. Seeing their leader flee, the 
Romanian army joined the side of the protesters and the collapse of 
the entire regime immediately followed. The Ceausescu couple were 
arrested the following day. On December 25, the Ceausescus were put 
on trial by a military court which quickly condemned them to death, 
on charges ranging from genocide to illegal accumulation of wealth. 
They were immediately executed [7, 9]. Many modern historians and 
political scientists, both from Romania and otherwise, consider the 
trial of the Ceausescu couple to have been a kangaroo trial or show 
trial, since it lacked many of the characteristics that a proper trial 
requires. The Romanian people at time, however, were ecstatic to no 
longer have to obey every whim of the dictator and his wife. 

In the period following the execution of the dictator and his wife, 
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the House of the People went by different names such as the “House 
of the Republic” or “Kafka’s Castle.” Sometimes, people referred to it 
as the “Madman’s House,” in response to Ceausescu’s having called it 
“my house.”As years passed, however, Romanians started once more 
to call the building by its initial name: the “House of the People.”This 
is partly because time had washed away at least some of the suffering 
that the population went through in order for Ceausescu to build his 
mega structure, but also party because the people were now able to see 
the building with different eyes and felt that it finally belonged to them 
and not to the dictator. The Avenue of Social Victory was eventually 
renamed, “Unity Avenue,” by the new post-communist government, 
who in the early 90s had referred to the House of the People as the 
“House of Ceausescu, ”pointing to it as an example of the opulencein 
which Ceausescu wished to live, a stark contrast to the misery and 
destitution many of the locals lived in [6, p. 60-61].

The Sacrifice of an Entire Nation. The House of the People is part 
of Romanian consciousness not only due to its impressive size, which 
can be easily seen by any observer, but more importantly due to the 
immense amount of suffering that its building process involved. The 
construction took its toll not only on the Capital City of Bucharest, but 
on the entire country because of the enormous volume of resources 
used. This involved the deprivation of every day necessities for 
ordinary Romanians: “for that bloody palace, we were all starving, 
we were all freezing…everything – bread, cheese – was rationed and 
the heat in our apartments in the winter was set at 14 degrees C (57 
degrees Fahrenheit),” a local recalled bitterly after the revolution [2].
The negative effect on the local community was so severe that in order 
to express it a new word had to be invented in the Romanian language: 
“Ceaushima”, meant to sarcastically compare Ceausescu and his 
policies to Hiroshima, the infamous nuclear attack which wiped out an 
entire city in Japan during World War II.

Years after the anti-communist revolution had consumed itself, 
Romania still had to deal with the internal debt that the building had 
brought about and decide how to best use it so that the huge investment 
that had been made would not be for nothing.In addition, the symbolism 
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of the building had to be reinterpreted. Initially theHouse of the People 
had the obvious purpose of glorifying Ceausescu’s dictatorship:“the 
halls bigger than a football field were designed for the special 
glorification of the ruling pair (for example, one can still see the 25 
ft. tall empty slots at both ends of a huge hall, which were meant 
to shelter the oversized portraits of Ceausescu and his wife Elena)”  
[9, p. 6]. After the two had been executed, their architectural heritage 
provoked mixed and sometimes conflicting feelings in the hearts of 
the Romanians. Journalist, Radu Budeanu, described the House of the 
People as “a Pharaonic bunker … erected at the cost of general misery, 
raised skywards as an insult to the dignity of the people” [1].

The exact total cost for the construction has been debated by many. 
All the figures, however, are in the billions of dollars, even unaccounted 
for inflation. Some of the most reliable estimates mention 6 billion 
US dollars. This is a huge amount for a country whose budged in 
1993 when the construction was over was 17 billion USD [9, p. 6]. 
No estimate can be exact, however, because there was no accurate 
accounting of the resources used. In addition, most of the workers 
involved in the construction were conscripted, meaning that they 
performed “patriotic labor” for their country. This is why the before 
mentioned suggestion that these workers could be compared to the 
slaves that built the ancient Pyramids of Egypt is not an exaggeration.

At the time of the 1989 Anti-Communist Revolution and of the 
execution of the ruling pair, only 80 % of the interior of the House of 
the People had been completed. This triggered a fierce debate regarding 
how to best finish the construction of the building, but more importantly, 
how to use the building once fully built. Many had so many hard feeling 
against the structure and what it was supposed to represent that they 
demanded for it to be demolished. They felt that razing it to the ground 
would be a symbolic act for the Romanian nation, just like the storming 
of Bastille was for the French. They were quite close to succeeding and 
for a while it seemed that so many billions of dollars were going to the 
garbage bin [6, p. 60]. The international media at the time, however, said 
that to destroy the House of the People would have been an even more 
wasteful thing than building it in the first place had been.
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In the early 90s the new government organized an international 
urban design competition to figure out what to do with this «spectacular 
example of totalitarian architecture»[4]. The competition was held in 
Cannes and was judged by an international jury. The proposals were 
some of the most unexpected. Some suggested tearing the House of the 
People down or turning it into a fun fair. Others said that converting it 
into apartments would solve part of the housing shortage in Bucharest, 
but local architects opposed this idea because of the wrong proportions 
that the building had for such a purpose. For a while the idea to offer 
the House of the People to the United Nations as a new headquarters 
was contemplated. Unfortunately, Romania lacked the required 
infrastructure to support such a large organization at that time. Later, 
a group of dubious capitalists tried to determine the government to 
transform the House of the People into the world’s biggest casino[6, 
p. 62]. For a while, the gigantic halls were used as a conference 
center. Enterprises from all over the world were able to rent rooms for 
business meetings and other events. However, this was just for a short 
period of time, as not many companies were present in Romania just 
a few years after the fall of communism, and the incomes gathered 
from the rent were insignificant due to the cheap prices that the real 
estate market had at that time [6, p. 62]. Finally, in March of 1993, 
the Chamber of Deputies voted to move Romania’s Parliament into 
the building. However, some politicians, mostly from the opposition 
parties, were unwilling to agree and no sessions were held in the 
House of the People for a long time after the law was passed [6, p.62]. 
The transition took over 11 years to complete, but since 2005, both 
houses of the Romanian Parliament have been located in the House 
of the People, now officially called the Palace of the Parliament [9, p. 
10]. However, the Romanian Parliament uses only a small part of the 
building and there is plenty of excess space left whose future use is yet 
to be decided by authorities. Although so many years have passed since 
the fall of communism, some Romanian still dislike the building. They 
consider that it is morally unjust to house the Romanian Parliament, a 
symbol of democracy, in a building which was meant to be a symbol 
of dictatorship and tyranny. 

The House of the People: A Symbol of New Romania. Overall, 
however, most Romanian people are proud of such a building which, 
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after all, was built using materials from the different regions of Romania 
and with Romanian labor. In the same way that the American people 
are proud by the fact that the biggest building in the world is in the US, 
the Romanians show pride in having the biggest building in Europe 
in their country. Ironically, the fact that the construction was made at 
the expense of the misery of the population is a reason why the House 
of the People is more appreciated than it would have been otherwise. 
Precedents from history show us similar examples. The EUR complex 
built by Mussolini in Rome is today one of the most visited sites in 
Italy and the Italian people take pride in it. Although the complex was 
built by Mussolini to praise his dictatorship, that did not prevent the 
Italian authorities to integrate it in the general economy of the country 
after democracy was restored. In addition, the EUR complex is one of 
the most popular tourist attractions in Rome today. Another precedent 
from history which has many similarities with the House of the People 
is the great Pyramids of Egypt. Built for the sole purpose of offering 
an imposing place to rest for the pharaohs, the pyramids’ construction 
involved incredible resources and the loss of thousands of lives. In 
spite of this, they have been considered wonders of the world because 
of their architecture and they are extensively used to promote a strong 
positive image for Egypt internationally. 

But maybe the most similar precedent for the House of the People 
is the Palace of Versailles. Built by Louis XIV, the King of France, as 
a symbol of his absolute power, it was a residence of unimaginable 
luxury compared to the poverty in which his subjects lived. The palace 
is today a museum, a meeting place for world leaders, and most of all a 
symbol of the beauties that France has to offer. Compared to the House 
of the People, both in terms of size and display of luxury, Versailles 
is insignificant, but the amount of international recognition that it has 
received over the years are the result of its good use. Learning from 
precedents like this, the Romanian government tried to promote the 
House of the People as a symbol of what Romania has to offer. The 
advice of Jean Paul Carteron, The President of the Crans Montana 
Forum was listened to. He visited the House of the People in 1994, 
and said: “Let us forget today the ‘one’ who ordered it and let us praise 
the ‘one’ who created it». This best sums up the attitude of Romania’s 
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post-communist governments. The House of the People slowly became 
part of most of the tourist tours offered in Bucharest and in Romania. 
Since the country joined NATO in 2004 and the European Union in 
2007, tourist travel has increased considerably and the authorities have 
taken advantage of this. While still not known worldwide as well as 
Dracula’s Castle, the House of the People has the potential to become 
the most well known symbol of Romania over the next few decades. 
After all, Dracula’s legend and his castle had had a head start of a few 
hundred years.

The legacy that Ceausescu has left in Romania will never be forgotten, 
in spite of how hard people may try to do so. In exchange for denying 
all things that communism did in Romania, the Romanian people have 
learned how to come to terms with their past. That was the only way in 
which the country could move on. As Catherine Lalumiere, the General 
Secretary of the Council of Europe, said during her visit to Romania 
in 1990, “the House of the People will always be the construction of a 
megalomaniac, but, at the same time, a masterpiece of the Romanian 
people». Its existence already is part of the collective memory of the 
Romanian people and will remain so for centuries to come.

Fig. 1 The House of the People – Aerial view
Source: Romania Explorer. Accessed January 17, 2016.http://bucharest.

romaniaexplorer.com/page_10777.html
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Fig. 2 The House of the People – Street view
Source: thekonst.net. Accessed January 17, 2016.http://thekonst.net/ro/pho-

toshow/99/3

Fig. 3 Inside the House of the People
Source: Romanian Parliament Website. Accessed January 17, 2016. http://

cic.cdep.ro/ro/s%C4%83li/sala-al-i-cuza
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Fig. 4 The Avenue of Socialist Victory
Source: Ziare.com.Accessed January 17, 2016. http://www.ziare.com/stiri/

frauda/circulatie-inchisa-pe-bulevardul-unirii-816291

Fig. 5 The House of the People under construction during the 1980s 
Source: Neculai Ionescu, from Stirred Up.Accessed January 17, 2016.www.

stirredup.net
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Fig. 6 The House of the People – Night View
Source: Trek Earth.Accessed January 17, 2016.http://www.trekearth.com/

search.php?phrase=house+of+the+people&type=&x=0&y=0

Стоика Кристинел Попа

ДОМ НАРОДА: ШЕДЕВР АРХИТЕКТУРЫ РУМЫНИИ

Эта статья исследует противоречивую историю одного из 
самых больших зданий в мире: Дом народа. Парадокс во многих 
отношениях, сооружение должно было символизировать власть 
народа в стране с диктаторской системой, в которой люди не 
имели практически никакой власти. Кроме того, здание является 
самым дорогим техногенным строительством всех времен, но он 
было построен в стране, где население имело один из самых низ-
ких уровней жизни среди стран всего коммунистического блока. 
Сегодня большинство румын гордятся зданием и Дом народа яв-
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ляется одним из символов новой, демократической Румынии, за-
ветной туристической достопримечательностью для местных 
жителей и туристов.

Ключевые слова: Румыния, Бухарест, Дом народных собра-
ний, Николае Чаушеску, архитектура, коммунизм

Стоіка Крістінел Попа

ДІМ НАРОДУ: ШЕДЕВР АРХІТЕКТУРИ РУМУНІЇ

Ця стаття досліджує суперечливу історію однієї з найбільших 
будівель в світі: Дому Народу. Парадокс у багатьох відношеннях, 
будівля мала  символізувати владу народу в країні з диктатор-
ською системою, в якій люди не мали практично ніякої влади. 
Крім того, будівля є найдорожчою техногенною спорудою всіх 
часів, побудованою в країні, де населення мало один з  найнижчих 
рівнів життя серед країн комуністичного блоку. Сьогодні біль-
шість румунів пишаються будівлею і Будинок народу є одним із 
символів нової, демократичної Румунії, заповітною туристич-
ною пам’яткою для місцевих жителів і туристів.

Ключові слова: Румунія, Бухарест, Будинок народних зборів, 
Ніколає Чаушеску, архітектура, комунізм
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Удовік В. В.
УДК  94(477+520):327“1991/2016” 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЯПОНІЄЮ (1991-2016 рр.)

У статті розглянуто основні періоди політичної співпраці 
України з Японією з 1991 р. по 2016 р. Пояснено критерії 
періодизації та надано характеристику кожному етапу 
двосторонніх відносин. Незважаючи на акцент статті на 
політичному аспекті, висвітлюються також результати 
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співробітництва у економічній та науково-технічній сферах. 
Розглядаються перспективи та надаються рекомендації для 
подальшого розвитку стосунків між Україною та Японією. 

Ключові слова: періодизація українсько-японських відносин, 
Україна, Японія, зовнішня політика.

У 2016 р. виповнилося 25 років з моменту встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та Японією. Незважаючи 
на тисячі кілометрів, що розділяють обидві країни, вони мають 
багато спільного. По-перше, Україна та Японія зазнали руйнівної 
сили атому через аварії на Чорнобильській та Фукусімській АЕС 
у 1986 р. та 2011 р. відповідно. По-друге, обидві країни мають 
спільного сусіда – Росію, з яким мають складні відносини, 
зокрема, через проблему Курильських островів, з однієї сторони,  
та окупацію Кримського півострову – з другої. По-третє, Україна 
та Японія є активними членами ООН та учасниками миротворчих 
операцій під егідою цієї організації. Починаючи з 2016 р. 
вони набули статусу непостійних членів РБ ООН, що посилює 
двосторонню співпрацю у рамках цього міжнародного органу. 

В українській науці на сьогодні існує небагато досліджень з 
українсько-японських відносин. Основну увагу цьому питанню 
було приділено у працях українських дипломатів Ю. Костенка, 
М.  Кулініча та В. Александрука. Серед доробок вітчизняних 
науковців з усього комплексу двосторонніх відносин між 
Україною та Японією слід виділити праці С. Шергіна, С. Проня, 
І. Погорєлової, Л. Гордієнко, І. Мандрика, Т. Лахманюк та 
В. Лисак. Економічний аспект двосторонньої  співпраці розглянуто 
В. Коміренком, а співробітництво по лінії «Фукусіма-Чорнобиль» 
досліджено О. Насвітом.

Мета цієї статті - зробити узагальнюючий аналіз українсько-
японських  відносин з акцентом на їх політичний аспект, виділити 
основні періоди двостороннього співробітництва та позначити 
перспективи подальшої співпраці. Новизна статті полягає у тому, 
що авторка робить першу у вітчизняній історіографії спробу 
ввести у науковий обіг періодизацію відносин між Україною та 
Японією.
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Аналіз українсько-японських відносин дає підставу виділити 
чотири періоди в їх розвитку.

Перший період – 1991-1994 рр.: Політика щодо України 
як елемент пострадянської стратегії Японії. У перший період 
двосторонніх відносин політика Японії щодо України проводилася 
у рамках її загальної політики щодо пострадянських країн. Вона 
включала економічну допомогу та сприяння нерозповсюдженню 
зброї масового знищення. У цьому контексті актуальною темою 
стала відмова України від ядерної зброї, що було попередньою 
умовою розвитку двосторонніх відносин України з Японією, так 
само як і з США та країнами ЄС. Важливе місце в українсько-
японській співпраці займало питання щодо сприяння ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Закінчення «холодної війни» створило нові можливості для 
розбудови зовнішньої політики Японії на пострадянському 
просторі. В умовах дестабілізації СРСР інтерес до України, перш за 
все, проявили торгівельні кола Японії. Враховуючи її економічний 
та демографічний потенціал, японські торгові корпорації восени 
1991 р. почали готувати відкриття своїх представництв у Києві [1]. 
У політичній площині японський уряд наголошував на важливості 
контролю над ядерною зброєю України та прискоренні процесів 
її демократизації. У грудні 1991 р. з метою відстеження ситуації в 
Україні та роз’яснення українській стороні політики уряду Японії 
до Києва було направлено посланника К. Араі [2]. Японський 
посланник провів зустрічі з президентом України Л. Кравчуком 
та міністром закордонних справ України А. Зленко, під час яких 
було обговорено питання визнання України урядом Японії [3].

Політика Токіо щодо визнання України була дуже обережною та 
через недостатність політичної самостійності повністю залежала 
від політики США та країн Європейської Співдружності. Значні 
складнощі вносила неоднозначність політичного курсу США 
щодо України. Незважаючи на те, що розпад Радянського Союзу 
вважався сприятливою подією, дуже гостро стояло питання 
контролю над ядерною зброєю. Упевнившись у визнанні 
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незалежності України США2 та основними європейськими 
партнерами3, Японія визнала незалежність нашої країни 28 груд-
ня 1991 р. Дипломатичні відносини між Україною та Японією 
було встановлено 26 січня 1992 р. 20 січня 1993 р. відкрилось По-
сольство Японії в Україні [4]. 

З огляду на гостроту соціально-економічного становища у 
країнах колишнього СРСР японський уряд у жовтні 1991 р. 
прийняв рішення про надання їм грантової допомоги у розмірі 
2,5 млрд. дол. США, що у сумі з іншими заходами склало в цілому 
3 млрд. дол. США. Ця сума включала технічну та гуманітарну 
допомогу, а також підтримку у сфері сприяння торгівлі. У січні 
1992 р. Японія прийняла участь у Міжнародній конференції з 
допомоги новим незалежним країнам, де заявила про виділення 
їм 500 млн. дол. США. У жовтні 1992 р. у Токіо було проведе-
но Третю міжнародну конференцію з допомоги новим незалеж-
ним країнам. Під час цієї конференції Японія оголосила надання 
пострадянським країнам гуманітарної допомоги на суму 100 млн. 
дол. США [5]. 

Після розпаду Радянського Союзу Японія зайняла активну 
позицію щодо сприяння нерозповсюдженню зброї масового 
знищення в Україні, Білорусі, Казахстані та Росії. На Спільній 
міністерській конференції з підтримки Росії, яку було проведено 
перед Токійським самітом «Великої сімки» 1994 р., прем’єр-
міністр Японії K. Міядзава заявив про створення фонду 1993 р. з 
надання 100 млн. дол. США [6] для підтримки ліквідації ядерної 
зброї у країнах колишнього СРСР. На проекти в Україні з контр-
олю ядерних і радіоактивних матеріалів, фізичного захисту та 
надання медичного обладнання з цієї суми було виділено 16 млн. 
дол. США [7]. У березні 1994 р. між Україною та Японією було 
підписано угоду про співробітництво в області ліквідації ядерної 
зброї в Україні та створено відповідний комітет [7].

Важливим напрямком українсько-японської співпраці стало 
надання Японією Україні допомоги з ліквідації наслідків аварії 

2 25 грудня 1991 р.
3 Німеччина визнала Україну 26 грудня 1991 р., а Франція - 27 грудня 1991 р.
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на Чорнобильській АЕС. Перші контакти по ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС були встановлені ще у 1986 р. [8] У липні 1990 
р. Японією було надано 20 млн. дол. США [9] на закупівлю 
медичного обладнання для постраждалих від аварії на ЧАЕС. У 
1991 р. під час візиту президента СРСР М. Горбачова до Японії 
було підписано Заяву щодо співпраці у подоланні наслідків  на 
Чорнобильській АЕС [10]. Після набуття Україною незалежності 
у 1991 р. курс Японії на сприяння ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС було продовжено у рамках гуманітарної 
допомоги пострадянським країнам. У цьому контексті слід 
виділити «Програму тисячі стажерів» та постачання медичного 
обладнання на суму у 50 млн. дол. США у 1994 р.  З метою 
підтримки політики «Великої сімки», направленої на закриття 
Чорнобильської АЕС, у 1994 р. Японія оголосила надання Фонду 
ядерної безпеки ЄБРР 15 млн. дол. США [11].

Незважаючи на багатосторонню допомогу, надану Україні 
Японією у рамках міжнародного співробітництва, у цей період 
між двома країнами не було запроваджено постійного політичного 
діалогу.  З 1991 р. по 1994 р. мали місце тільки декілька офіційних 
контактів між представниками України та Японії: участь віце-
прем’єр-міністра України О. Слепічева у Токійській конференції 
з допомоги пострадянським країнам у жовтні 1992 р., візит до 
Японії першого заступника міністра закордонних справ України 
М. Макаревича у квітні 1994 р. та депутата Верховної Ради 
України М. Шульги у травні 1994 р. [12]. Наприкiнцi 1994 р. в 
структурі Японської федерації бізнесу «Кейданрен» було створено 
український комітет [13].

Заснуванню постійного політичного діалогу між двома 
країнами, перш за все, перешкоджала проблема ядерної 
зброї України. Міжнародне співтовариство було надзвичайно 
стурбовано можливістю появи нової ядерної держави з третім 
за розміром арсеналом ядерної зброї у світі. Іншою причиною 
низького рівню політичного діалогу між двома країнами 
вважається пріоритетність для Японії відносин з Росією та 
країнами Центральної Азії на пострадянському просторі. Регіон 
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Центральної Азії, багатий на нафту та газ, одразу після розпаду 
СРСР привернув політичний інтерес Японії, зосередженої 
на завданні диверсифікації поставок енергоресурсів. Тре-
тьою причиною слабкого розвитку українсько-японських 
політичних відносин у цей період можна вважати нестабільну 
внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Після розпаду СРСР 
Україна зіткнулася з необхідністю вирішення багатьох проблем, 
а основні законодавчо-нормативні акти як, наприклад, «Основні 
напрями зовнішньої політики України», Конституція України та 
«Концепція національної безпеки України» були прийняті лише 
у 1993 р., 1996 р. та 1997 р. відповідно. Відчувалася і відсутність 
українського посольства в японській столиці. Такий величезний 
простір, як Азіатсько-Тихоокеанський регіон, був охоплений 
лише двома українськими посольствами – в Індії та КНР  
[14, C.  90]. Посольство України в Японії було відкрито у вересні 
1994 р. 

Другий період – 1995-2005 рр.: Стрімкий розвиток та 
інституціалізація двосторонніх відносин. У цей період 
спостерігалася значна розбудова усього комплексу українсько-
японських відносин. Важливою подією став перший візит 
президента України до Японії. Офіційний візит президента Л. Куч-
ми до Японії відбувся з 22 по 25 по березня 1995 р. президент 
України зустрівся з імператором Акіхіто та бізнес-спільнотою 
Японії, а також провів консультації з прем’єр-міністром Японії 
Т. Мураямою. Сторонами було підписано першу в історії 
двосторонніх відносин спільну заяву, яка закладала політичний 
фундамент взаємодії та основи всебічного співробітництва між 
двома країнами. Україна вперше заявила про підтримку заявки 
Японії на постійне членство у Раді Безпеки ООН. Було закладено 
основи договірно-правової бази двосторонніх відносин шляхом 
визнання правонаступництва України щодо договорів, укладених 
мiж колишнiм СРСР i Японiєю. В економічній площині за 
підсумками переговорів Україні було надано кредит на суму 
150 млн. дол. США для збалансування державного бюджету та 
підтримки платіжного балансу України та товарний кредит на 
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суму 50 млн. дол. США для стимулювання японського експорту в 
нашу державу [15].

Завдяки візиту Л. Кучми до Японії політичний діалог між 
Україною та Японією став розвиватися швидкими темпами. У 
червні 1996 р. Україну відвідав міністр закордонних справ Японії 
Ю. Ікеда, а у травні 1997 р. до Японії завітав міністр закордонних 
справ України Г. Удовенко. У березні 1998 р. міністр Г. Удовенко 
знову відвідав Японію в якості голови ГА ООН. У 1999 р. було 
прийнято рішення щодо заснування постійного політичного 
діалогу на рівні заступників міністрів закордонних справ. У 
рамках цих домовленостей у 2000 р. Японію відвідав міністр 
закордонних справ України Б. Тарасюк [4].

Другий візит міністра закордонних справ Японії до України – 
Й. Кавагуті – відбувся у період з 31 серня по 2 вересня 2003 р. 
Міністр Й. Кавагуті провела зустрічі з президентом України 
Л. Кучмою, прем’єр-міністром В. Януковичем та міністром 
закордонних справ А. Зленко. Сторони обговорили співпрацю у 
сфері нерозповсюдження ядерної зброї та подальший розвиток 
економічного співробітництва між двома країнами. У політичному 
плані, вперше в історії двосторонніх відносин було розглянуто 
проблему Північної Кореї. Україна підтримала позицію Японії 
щодо всеосяжного врегулювання японсько-північнокорейських 
відносин, включно з проблемами ядерної зброї, запуску ракет та 
викрадення японських громадян [16].

Продовженням політичної лінії візиту Й. Кавагуті до України 
став  візит міністра закордонних справ України К. Грищенка до 
Японії, що відбувся з 9 по 11 червня 2004 р. У ході переговорів з 
японською стороною К. Грищенко проінформував про пріоритети 
української зовнішньої політики, а саме політику інтеграції до 
НАТО та ЄС, а також зазначив, що розвиток економічних відносин 
з Японією є ваговим стимулом подальшої демократизації в Україні 
та зміцнення ринкової економіки [17]. Важливим результатом 
візиту стало підписання 10 червня 2004 р. Угоди щодо технічного 
співробітництва та грантової допомоги [18].

У цей період було розпочато активний діалог на рівні 
керівництва парламентів. У березні 1995 р. було засновано 
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парламентську Асоціацію дружби «Японія-Україна». У серпні 
1997 р. з офіційним візитом в Україні перебував президент 
Палати радників парламенту Японії Д. Сайто, а у вересні того ж 
року візит до України здійснив голова парламентської Асоціації 
дружби «Японія-Україна» Й. Хаясі. З української сторони слід 
відзначити візит заступника голови Верховної Ради України 
С. Гавриша, який відвідав Японію у листопаді 2001 р. та провів 
низку зустрічей з парламентарями Японії. 

У травні 2003 р. відбувся перший візит голови Верховної 
Ради України В. Литвина до Японії. В. Литвин провів зустрічі з 
імператором Японії та членами японського парламенту: головою 
Палати радників Х. Куратою, спікером Палати представників Т. 
Ватанукі та членами парламентської Асоціації дружби «Японія-
Україна» на чолі з Х. Янагісавою. Голова Верховної Ради України  
відвідав м. Хіросіма та зазначив, що Україна та Японія повинні 
розвивати двосторонні відносини на базі спільного досвіду 
руйнівної сили атомних катастроф. У серпні 2003 р. Україну 
відвідав генеральний секретар парламентської Асоціації дружби 
«Японія-Україна» Х. Янагісава [4].

Наступним вкладом у розбудову українсько-японських 
відносин став офіційний візит президента України В. Ющенка до 
Японії, що проходив з 20 по 23 липня 2005 р. Зазначимо, що у 2004 
р. уряд Японії заявив, що проведення президентських виборів 
в Україні «вільним і справедливим шляхом є дуже важливим 
фактором для консолідації демократії в країні» [19], та призначив 
шість спостерігачів з Посольства Японії в Україні. Японська 
преса охрестила «помаранчеву революцію» 2004 р. «другою за 
значенням подією після розпаду Радянського Союзу, що призвела 
до послаблення впливу Росії» [20], а японські дослідники назвали 
її «історичним перетворенням» [21, с. 156] України та «вододі-
лом», що затвердив її демократичний вибір [22]. За підсумками 
переговорів президента В. Ющенка з прем’єр-міністром Японії 
Д. Коїдзумі було підписано «Спільну заяву про нове партнерство 
у 21-му столітті», в якій вперше було порушено тему розвитку 
демократії в Україні [23]. Знаковим стало створення Українсько-
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японського комітету на рівні міністрів закордонних справ з метою 
зміцнення політичного діалогу між двома країнами. Також на 
основі угоди Японії з Радянським Союзом щодо співробітництва 
у галузі науки і техніки від 1973 р. було засновано Українсько-
японський комітет з науково-технічного співробітництва [24]. У 
руслі переговорів про вступ України до СОТ сторони підписали 
Протокол щодо доступу до ринків товарів і послуг між Україною 
і Японією [18].

Інтенсифікація політичного діалогу призвела до позитивних 
результатів у сфері допомоги. У 1997 р. розпочалося надання 
Україні офіційної допомоги розвитку (ОДР) Японії. ОДР надається 
у трьох формах: грантова допомога,  технічна допомога та 
міжурядові пільгові довгострокові позики. Прикладом грантової 
допомоги, що, головним чином, зосереджена на сфері охорони 
здоров’я, є переоснащення сучасним медичним обладнанням 
дитячої лікарні «Охматдит» у 2000 р. на суму 6,2 млн. дол. США 
[25]. У сфері технічної допомоги важливим проектом ОДР в 
Україні є заснування «Українсько-японського центру». Відповідну 
угоду було підписано у 2005 р., а відкриття центру прийшлося 
на 2006 р. Основним завданням цієї організації є поглиблення 
зв’язків між двома країнами. Останнім часом важливим напря-
мом є підтримка проектів по лінії «Фукусіма-Чорнобиль» [26]. 
Проектом-пілотом пільгової допомоги є надання Україні у 2005 р. 
кредиту на суму 170 млн. дол. США4 з метою будівництва терміналу 
«D» в аеропорті «Бориспіль», який був зданий в експлуатацію у 
2012  р. [25] За інформацією Японського агентства міжнародного 
співробітництва - організації, через яку надаються кошти ОДР та 
яка здійснює контроль над ними, цей проект отримав найвищу 
оцінку японської сторони [27].  

Продовжуючи тему економічно-фінансової співпраці між 
Україною та Японією, зазначимо, що у 2005 р. Японським банком 
міжнародного співробітництва Укрексімбанку було надано 
кредит на суму 28,5 млн. дол. США на закупівлю японського 
машинного обладнання [28, С. 119]. У зазначений період також 
почали зростати інвестиції Японії в Україну. З 1997 р по 1999 р. 

4 Кредит надано під 1,5% річних на 30 років з відстрочкою виплати на 10 років.
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вони складали лише 2 млн. дол. США на рік, а у 2004 р. досягли 
41,7 млн. дол. США [29]. У сфері торгівлі на початку 2000-х рр. 
спостерігалося збільшення товарообігу між двома країнами, з 167,5 
млн. дол. США у 2000 р. до 630,07 млн. дол. США у 2005  р. [30]

На міжнародній арені знаковою стало співробітництво щодо 
реформи Ради безпеки ООН. У травні 2005 р. «Групою чотирьох» 
був складений проект резолюції щодо збільшення чисельності 
РБ з 15 до 25 членів з 6 додатковими місцями постійних членів. 
Співавторами цього проекту резолюції виступили 29 країн, 
включаючи Україну та Японію [31, С. 250]. Окрім цього, у 
2005 р. було засновано новий механізм міжнародного науково-
політичного співробітництва між Японією та Україною форум 
«Японія - Чорноморський регіон». Зустрічі форуму проводилися 
у 2005 р., 2007 р., 2010 р. та 2013 р. [32] 

Аналізуючи причини такої активізації двосторонніх 
відносин між Україною та Японією, слід зазначити, що обидві 
країни проводили у цей період активну зовнішню політику. У 
1997 р. прем’єр-міністром Японії Р. Хашимото було прийнято 
зовнішньополітичну концепцію «Євразійської дипломатії», що 
поширювалася на Росію, Китай, Центральну Азію та Кавказ [33]. 
Подальшого імпульсу отримали двосторонні відносини з Росією 
завдяки зустрічі між прем’єр-міністром Р. Хашимомто та прези-
дентом Росії Б. Єльцином у 1998 р. Продовженням «Євразійської 
дипломатії» стало створення у 2004 р. багатостороннього 
регіонального діалогу «Центральна Азія плюс Японія», 
метою якого є зміцнення співробітництва між Японією та 
центальноазійськими країнами [34]. З іншого боку, Україна, попри 
складнощі, нарешті, підписала з Росією Договір про дружбу та 
співробітництво у 1997 р. Нагадаємо, що у 1994 р. між Україною 
та Європейським Союзом було укладено Угоду про партнерство 
та співробітництво, а у 1997 р. відбулося підписання Хартії 
про Особливе партнерство з НАТО [35]. Активно розвивався 
азіатський напрямок зовнішньої політики України в цілому. Окрім 
Японії, президент України Л. Кучма відвідав у 1995 р. Китай, а у 
1996 р. – Республіку Корея5. 

5 За інформацією Посольств України у КНР та РК.
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Третій період – 2006-2013 рр.: «Арка свободи та процвітання» 
та створення «ГУАМ+Японія». Даний період в історії українсько-
японських відносин розпочався із введенням Японією концепції 
«Арки свободи та процвітання» у 2006 р. Розширення дипломатії 
Японії на Захід не обмежилось впровадженням «Євразійської 
дипломатії». Наступним етапом стала Східна Європа, в тому 
числі й Україна, що стали об’єктом нової японської ініціативи за 
назвою «Дуга свободи та процвітання». Поняття «Дуги свободи 
та процвітання» та «ціннісно-орієнтованої дипломатії» були 
запропоновані міністром закордонних справ Японії Т. Асо у січні 
2006 р. На думку Т. Асо, зміст цієї концепції полягає в урахуванні 
у процесі здійснення зовнішньої політики таких «універсальних 
цінностей», як демократія, свобода, права людини, верховенство 
права та ринкова економіка [36]. 

Практичним відображенням «Арки свободи та процвітання» 
стало заснування діалогу «ГУАМ+Японія». Підтримка Японією 
ГУАМу стала логічним продовженням демократичної хвилі, 
що охопила зовнішню політику Японії. Зустрічі діалогу 
«ГУАМ+Японія» відбулися у 2007 р. у Баку та Токіо, у 2008 р. у 
Батумі та у 2009 р. у Токіо. Після невеликої перерви, з ініціативи 
японської сторони зустрічі глав дипломатичних місій країн-членів 
ГУАМ з представниками Японії було відновлено у 2011 р. У 2013 
р. та 2015 р. у Токіо відбулися нові зустрічі форуму, на яких 
сторони обмінялися думками з різних питань взаємної співпраці, 
зокрема, у сферах управління водними ресурсами, енергетичної 
безпеки і туризму, а також у міжнародній сфері [4].

Значного імпульсу подальшому розвитку українсько-японських 
відносин надав візит міністра закордонних справ Японії Т. Асо 
до України у 2006 р. У ході візиту було проведено установче 
засідання Українсько-японського комітету зі співробітництва 
на рівні міністрів закордонних справ. Візит Т. Асо до України 
став першим візитом міністра закордонних справ Японії до 
нашої країни після «помаранчевої революції», а його час збігся 
з формуванням демократичної коаліції політичними силами, які 
здійснили революцію. Тому, на думку уряду Японії, основним 
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завданням Т. Асо було висловити підтримку демократичних 
процесів в Україні та підтвердити подальше надання допомоги у 
цій сфері [37]. 

Окрему увагу слід надати візиту міністра закордонних справ 
України В. Огризко, який перебував в Японії за запрошенням 
уряду Японії у 2008 р. У ході візиту у рамках Другого засідання 
Українсько-японського комітету зі співробітництва на рівні 
міністрів закордонних справ було проведено зустріч з міністром 
закордонних справ Японії М. Комурою [38]. 

У 2013 р. Україну з офіційним візитом відвідав міністр 
закордонних справ Японії Ф. Кісіда, під час якого відбулося Третє 
засідання українсько-японського комітету зі співробітництва 
на рівні міністрів закордонних справ. Також міністр Ф. Кісіда 
відвідав Чорнобильську АЕС [4]. 

Важливою подією для розширення українсько-японських 
торгівельно-економічних відносин став візит до Японії 
української делегації на чолі з міністром економіки України 
Б. Данилишиним у 2009 р. Його головним результатом стало 
проведення Другого засідання Українсько-японського комітету 
з економічного співробітництва та укладання понад 20 
меморандумів та протоколів щодо модернізації найважливіших 
сфер життя України. 

З 25 по 26 березня 2009 р. Японію відвідала прем’єр-міністр 
України Ю. Тимошенко. Вона стала першим прем’єр-міністром 
України, що здійснила робочий візит до Японії. Під час 
зустрічі Ю.Тимошенко з прем’єр-міністром Японії Т. Асо було 
підтверджено курс Японії на підтримку демократії та ринкової 
економіки України, що проходив у рамках проголошеною Японією 
«Дуги свободи та процвітання». В економічній сфері сторони 
привітали підписання Меморандуму про взаєморозуміння 
між Укрексімбанком та японською Агенцією зі страхування 
експорту та інвестицій щодо страхування японського експорту в 
Україні та підписання 18 березня 2009 р. Угоди про придбання 
одиниць встановленої кількості шкідливих викидів в атмосферу 
за «схемою зелених інвестицій». Також Ю. Тимошенко високо 
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оцінила надання Японією Міжнародному валютному фонду у 
2009 р. 100 млрд. дол. США [39] з метою підтримки країн, що 
найбільш потерпають від наслідків кризи. Зазначимо, що Україна 
отримала третій транш МВФ у розмірі 3,3 млрд. дол. США [15] 
саме за рахунок цього ініціативного внеску Японії. 

Співробітництво України та Японії за «схемою зелених 
інвестицій» у рамках Кіотського протоколу вважалося дуже 
перспективним напрямком двосторонньої співпраці. В рамках 
цієї схеми Україна отримала від Японії 440 млн. євро [40]. Однак 
упродовж 2009-2010 рр. існували певні проблеми з використання 
коштів, виділених Японією на реалізацію екологічних проектів. 
Екс-прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко було звинувачено 
у нецільовому використанні отриманих фінансів, які, згідно з 
заявою уряду президента В. Януковича, у травні 2010 р. було 
повернено до відповідних фондів [28, с. 122]. Окрім корупційно-
го скандалу, критиці піддавалися низька ефективність проектів у 
скороченні викидів, відставання від встановлених термінів, від-
сутність якісного контролю та моніторингу за проектами та ін. 
[41] Незважаючи на такі складнощі, сторонам вдалося реалізувати 
на надані Японією гроші наступні проекти: надання 1568 
гібридних автомобілів японського виробництва в рамках проекту 
оновлення поліцейських машин; утеплення фасадів, вікон та дахів 
у 374 закладах соціальної інфраструктури та модернізація 135 
вагонів Київського метрополітену із використанням японських 
енергозберігаючих технологій та ін. [42] У 2016 р. Японії було 
повернено 2,5 млн. євро невикористаних «кіотських» коштів [40].

У 2011 р. відбувся візит президента України В. Януковича до 
Японії. Незважаючи на різноманітність заходів, проведених під час 
візиту – зустрічі з імператором Японії Акіхіто, прем’єр-міністром 
Н. Каном, представниками парламенту Японії, керівництвом 
провідних бізнес корпорацій та відвідування міст Кіото та Осака 
– економічна складова стала найважливішою частиною порядку 
денного. Було проведено  українсько-японський бізнес-форум, 
перший українсько-японський форум «Інвестиційні можливості 
України» та зустріч В. Януковича з головою та членами Японсько-
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української економічної ради у м.  Кіото. Конкретним результатом 
стало надання Японією кредиту у 100 млн. дол. США для поставки 
японського промислового обладнання [43]. Ця сума перевищува-
ла першу кредитну лінію 2005 р. у три рази, що може свідчити 
про зростаючий інтерес Японії у відкритті та розширенні інозем-
них ринків збуту в умовах погіршення стану її економіки та зрос-
тання національного зовнішнього боргу. Суттєвим досягненням 
стала домовленість між лідерами обох країн щодо започаткування 
переговорів стосовно укладання Угоди про сприяння та взаємний 
захист інвестицій. За результатами переговорів з прем’єр-
міністром Японії Н. Каном було підписано «Спільну заяву 
щодо українсько-японського глобального партнерства», яка 
окреслює рівень українсько-японського співробітництва в якості 
глобального партнерства [44]. З огляду на політичну коректність 
японців питання нецільового використання «кіотських» коштів 
під час візиту голови української держави не було порушено. 

Значного імпульсу подальшому зміцненню міжпарламентських 
зв’язків надав візит в Україну спікера Палати представників 
парламенту Японії Т. Йокоміті, що відбувався з 4 по 7 вересня 
2011 р. У ході цього візиту Т. Йокоміті зустрівся з президентом 
України В. Януковичем та головою Верховної Ради України 
В.  Литвином та відвідав Чорнобильську АЕС.

Новою та важливою сферою співробітництва між Ураїною та 
Японією стала реалізація заходів допомоги з ліквідації наслідків 
аварії на АЕС «Фукусіма-1», пов’язаною з землетрусом та 
цунамі, що сталися у Японії 11 березня 2011 р. Саме у цьому 
контексті пройшов офіційний візит голови Верховної Ради 
України В. Литвина до Японії 7-11 березня 2012 р. В. Литвин 
зустрівся з прем’єр-міністром Японії Й. Нода, імператором Японії 
Акіхіто, представниками Парламенту Японії та Асоціації дружби 
«Японія-Україна». Українська делегація відвідала префектури 
Міягі і Фукусіма, побувала на АЕС «Фукусіма-1» та взяла участь 
у церемонії вшанування пам’яті загиблих під час Великого 
Східнояпонського землетрусу [4].

Продовженням цієї лінії став візит міністра надзвичайних 
ситуацій України В. Балоги до Японії, що проходив з 17 по 24 
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квітня 2012 р. У ході візиту 18 квітня 2012 р. міністр В. Балога та 
міністр закордонних справ Японії К. Гемба підписали Угоду між 
урядом України та урядом Японії про співробітництво у сфері 
поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації 
на атомних електростанціях, відповідно до якої було створено 
відповідний українсько-японський комітет [45]. Засідання 
комітету було проведено у 2012 р. в Токіо, у 2013 р. та 2015 р. – у 
Києві. У практичній площині співробітництво у цій сфері було 
реалізовано завдяки запуску у червні 2014 р. двох японських 
супутників Hodoyoshi-3 і Hodoyoshi-4 за допомогою української 
ракети-носія «Дніпро» з космодрому в м. Ясний Оренбурзької 
області Російської Федерації з метою моніторингу стану довкілля 
навколо зон Чорнобильської АЕС та АЕС «Фукусіма-1» [46]. 

В економічній сфері у цей період спостерігалося збільшення 
двостороннього товарообігу з 630,6 млн. дол. США у 2009 р. до 1 
млрд. 466 млн. дол. США у 2013 р. [47] Японські інвестиції зросли 
з 57,4 млн. дол. США у 2006 р. до 150,04 млн. дол. США у 2011 р. 
[48], що відбувалося завдяки просуванню японських компаній на 
український ринок. З 2005 р. розвивається виробнича кооперація 
українського холдингу «Богдан» з японськими корпораціями 
«Ісузу» і «Соджіц» з виробництва автобусів. У 2007 р. торговий 
дім «Соджіц» прийняв рішення про створення лізингової компанії 
«Субару-Україна». Провідні автомобільні корпорації «Хонда 
Моторз» та «Ніссан Моторз» відкрили в Україні компанії із 100% 
іноземного капіталу [47].

«Ціннісно-орієнтована дипломатія», запропонована міністром 
закордонних справ Т. Асо у рамках концепції «Арка свободи 
та процвітання» у 2006 р. заклала дуже важливу демократичну 
базу двосторонніх відносин між Україною та Японією, яка є 
актуальною і по цей день. Чинний прем’єр-міністр Японії С. Абе, 
що знаходиться при владі з 2012 р., у 2013 р. у своїй промові щодо 
«П’яти принципів для побудови майбутнього» підкреслював 
«універсальні цінності», відзначаючи в якості першого принципу 
«захист свободи думки, слова та мови». На думку С. Абе, це 
універсальні цінності, що людство отримало у процесі світового 
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розвитку, тому необхідно забезпечити їх повний розвиток. Також 
у своїй промові прем’єр-міністр Японії підкреслив важливість 
розвитку відносин з країнами, які розділяють ці фундаментальні 
цінності [49]. Підтримка демократичних процесів в Україні роз-
глядається як важлива для Японії і з точки зору впливу на демо-
кратизацію Росії.

Четвертий період – 2014 р. – до теперішнього часу.: Окупація 
Криму Росією та інтенсифікація стосунків між Україною та 
Японією. Четвертий  період у відносинах між Україною та 
Японією розпочався з незаконної окупації Кримського півострову 
Росією у 2014 р. Він характеризується підвищенням стратегічної 
важливості України для Японії та формуванням політичного 
трикутника «Україна-Японія-Росія». Саме у цей період відбувся 
перший офіційний візит прем’єр-міністра Японії С. Абе до 
України у 2015 р.

Незаконна окупація Кримського півострову російськими 
військами почалася 20 лютого 2014 р. 1 березня Рада Федерації 
Росії офіційно схвалила введення російських військ на територію 
України, а 16 березня у Криму пройшов незаконний референдум. 
18 березня президент Росії та сепаратистські лідери Криму 
підписали «Договір про прийняття Криму до складу Росії» [50].

З огляду на політичну кризу в Україні 24 лютого 2014 р. 
міністр закордонних справ Японії заявив, що «Японія надає 
великого значення демократії, ринковій економіці, верховенству 
закону та територіальній цілісності України заради стабільності 
та процвітання країни. У зв’язку з цим, Японія очікує, що новий 
уряд, який буде відображати волю народу, буде сформований у 
найближчий час шляхом демократичних виборів» [51, С. 466].

До цих подій в Україні Японія під керівництвом прем’єр-
міністра С. Абе була націлена на досягнення історичного прориву 
у відносинах з Росією. Проте криза в Україні та санкції щодо Росії 
з боку країн «Великої сімки» поставили під сумнів втілення курсу 
Японії на поліпшення відносин з Росією. Як активний гравець 
на міжнародній арені та послідовник сучасного міжнародного 
порядку, економічна наддержава, один з найбільших фінансових 
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донорів сучасності, а також член ООН та «Великої сімки», Японія 
підтримала територіальну цілісність України та ввела санкції 
проти Росії. 

Перша хвиля санкцій була проголошена Японією у березні 
2014 р. Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Й. Суга 
заявив, що «японський уряд не визнає референдум у Криму» 
[52] та що Японія припинить переговори з Росією щодо відміни 
візових обмежень, інвестицій, використання космічного простору 
в мирних цілях, а також запобігання військової активності, що 
представляє загрозу. На протязі 2014 р. Японія припинила видачі 
віз для в’їзду російським громадянам, які сприяли порушенню 
суверенітету та територіальної цілісності України; ввела санкції 
проти кримських компаній «Чорноморнафтогаз» і «Феодосія», 
п’яти російських банків та посилила обмеження на експорт 
озброєнь до Росії [53]. Ці санкції було продовжено на саміті 
«Великої сімки» у Німеччині у 2015 р. та в Японії у 2016 р.  

З початку російської агресії на території України Японія також 
надає допомогу Україні через міжнародні організації. 25 квітня 
2014 р. Японією було оголошено про виділення 800 тис. євро для 
підтримки демократизації в Україні через ОБСЄ та Раду Європи; 
6 червня 2014 р. - близько 270 тис. дол. США на гуманітарні цілі 
через Міжнародну організацію товариств Червоного Хреста та 
Червоного Півмісяця на забезпечення тимчасового помешкання 
біженцям та через Дитячий фонд ООН з метою забезпечення 
водопостачанням та гігієнічними засобами; 5 вересня 2014 р. у 
зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації на сході України - 
ще 300 тис. дол. США через Червоний Хрест та Агентство ООН 
у справах біженців на потреби тимчасово переміщених осіб [25].

У липні 2014 р. в Україні з робочим візитом перебував міністр 
закордонних справ Японії Ф. Кісіда. Під час візиту відбулись його 
зустрічі з президентом України П. Порошенком, прем’єр-міністром 
А. Яценюком та міністром закордонних справ П. Клімкіним, у 
ході яких обговорювались поточна ситуація на Сході Україні, 
шляхи її стабілізації, необхідність залучення додаткової допомоги 
іноземних партнерів для відбудови постраждалих регіонів, 
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фінансова підтримка Японії для покращення економічної і 
соціальної ситуації в Україні та актуальні питання двосторонніх 
відносин [4].

В розпал кримської кризи в Україні відбувся візит прем’єр-
міністра С. Абе до України, що проходив з 5 по 6 червня 2015 р. Це 
був перший візит прем’єр-міністра Японії до нашої держави. Під 
час переговорів з президентом України П. Порошенком прем’єр-
міністр Японії чітко заявив, що уряд Японії не потерпить ніяких 
спроб змінити статус-кво силою і що Японія підтримує принцип 
суверенітету і територіальної цілісності України. Він наголосив 
на важливості дотримання Мінських домовленостей та пообіцяв 
зіграти активну роль у досягненні мирного врегулювання ситуації 
в Україні на саміті «Великої сімки» у 2016 р. в Японії. У ході візиту 
до України С. Абе запропонував Україні фінансову допомогу у 
розмірі 1,84 млрд. дол. США, що включає надання у рамках ОДР 
1,1 млрд. дол. США6 на проект модернізації Бортницької станції 
аерації у Києві. С. Абе також заявив про надання додаткових 300 
млн. дол. США в якості макрофінансової допомоги, спрямованої 
на здійснення економічних реформ [54].

Відповідний візит президента України П. Порошенка до 
Японії за запрошенням японської сторони проходив з 5 по 7 
квітня 2016 р. напередодні саміту країн «Великої сімки» в Японії. 
Під час зустрічі між президентом України П. Порошенком та 
прем’єр-міністром Японії С. Абе було підтверджено намір Японії 
докладати зусилля для мирного вирішення ситуації в Україні та 
готовність підняти питання про врегулювання ситуації в Україні 
під час саміту «Великої сімки» в Японії. У фінансовій сфері 
було оголошено рішення Японії щодо виділення нового траншу 
гуманітарної допомоги для відновлення східних регіонів України 
у розмірі 13,6 млн. дол. США, а також відрядження спеціаліста з 
фінансів до Києва з метою підтримання відновлення економіки 
України. Також Японія висловила намір додатково надати 3,5 млн. 
євро для будівництва сховища ядерного палива в Україні [55].

6 Кредит надається на 40 років під 0,1% з можливістю відстрочки платежу на 
10 років.
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Відповідно до досягнутих домовленостей під час візитів С. Абе 
до України у 2015 р. та П. Порошенка до Японії у 2016 р. Японія очо-
лила обговорення ситуації в Україні під час головування на саміті 
«Великої сімки» на о. Ісе у Префектурі Міе, що проходив з 26 по 
27 травня 2016 р. Учасниками саміту було прийнято декларацію, 
в якій вони засудили окупацію Кримського півострову Росією та 
підтвердили курс на продовження міжнародних санкцій проти 
неї [56]. Під час заяви на пресс-конференції за підсумками саміту, 
прем’єр-міністр С. Абе торкнувся проблем світової економіки, а 
серед міжнародних конфліктів, перш за все, виділив українське 
питання. Його основні тези включали необхідність диплома-
тичного врегулювання ситуації в Україні, важливість виконання 
Мінських угод та вимоги щодо конструктивної позиції Росії [57]. 

Дуже знаковим у цьому сенсі стало підписання з Японією Уго-
ди про захист інвестицій 5 лютого 2015 р. На думку посла Японії 
в Україні С. Шігекі, підписаний документ має історичний харак-
тер як для України, так і для Японії. За словами посла, угода є 
ще одним інструментом підтримки України в умовах зовнішньої 
військової агресії та економічної нестабільності [58]. Зазначи-
мо, що японські прямі інвестиції в Україну на 2015 р. склали 
179,6 млн. дол. США, а з урахуванням прямих інвестицій філій 
японських корпорацій, розташованих в Європі – 300 млн. дол. 
США [59]. За 25-річний період співробітництва Україна отрима-
ла 3 млрд. дол. США, включаючи 1,69 млрд. дол. США кредитної 
допомоги, 87 млн. дол. США грантової допомоги, 580 млн. дол. 
США фінансової допомоги, 219 млн. дол. США в якості допомоги 
для подолання наслідків аварії на ЧАЕС та нерозповсюдження 
ядерного матеріалу та 25 млн. дол. США технічної допомоги [42]. 

Демократична направленість дипломатії Японії та підвищення 
стратегічної важливості України в її зовнішньополітичній стратегії 
на протязі четвертого періоду українсько-японських відносин не 
викликають сумнівів. Кримська криза 2014 р. стала своєрідним 
каталізатором подальшого розвитку відносин між двома країнами 
та показала готовність Японії поступитися своїми національними 
інтересами заради підтвердження статусу глобальної держави. 
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Зміни в геополітичній ситуації навколо України призвели 
до формування політичного трикутника «Україна-Японія-
Росія». З одного боку, Японія зацікавлена у вирішенні питання 
Курильських островів у відносинах з Росією. Її занепокоєння 
також викликає інтенсифікація співробітництва між Росією та 
Китаєм, що порушує баланс сил в Азії не на користь Японії. З 
іншого боку, для Японії вкрай важливо зберегти статус-кво та 
перешкодити спробам В. Путіна змінити сучасний міжнародний 
порядок силою. 

Вважаємо, що Японія і надалі буде балансувати між бажанням 
поліпшити відносини з Росією, з одного боку, та прагненням 
продемонструвати себе в якості сучасної наддержави та підтримати 
міжнародні санкції проти неї на користь України – з другого боку. 
Іншою альтернативою є зайняття відверто антиросійської позиції 
та посилення санкцій проти Росії, що є малоймовірним з огляду 
на те, що Росія є важливим гравцем міжнародних відносин та 
безпосереднім сусідом Японії. Проте у разі приходу до влади 
проросійського прем’єр-міністра існує ймовірність того, що 
Японія досягне вирішення територіального спіру з Росією, що 
може призвести до перехіду політичних відносин з Україною у 
більш формальну площину. 

Вважаємо за необхідне виділити чотири періоди українсько-
японських відносин. За часів підготовчого періоду (1991-1994 рр.) 
було усунено перешкоди встановленню повноцінних відносин 
між Україною та Японією. Завдяки цьому, напротязі другого 
періоду (1995-2005 рр.) відбулася значна розбудова відносин 
України з Японією по всім напрямкам двосторонньої співраці. 
Третій період (2006-2013 рр.) розпочався із проголошення «Арки 
свободи та процвітання» та ознаменував демократичну фазу у 
міжнародних відносинах між Україною та Японією. Із окупацією 
Кримського півострову Росією у 2014 р. розпочався четвертий 
період (2014 - до теперішнього часу), що привів до інтенсифікації 
двосторонніх відносин та затвердження Японії в якості одного з 
найважливіших партнерів України на міжнародній арені. 

За 25 років співробітництва між Україною та Японією було 
досягнуто значних результатів. Сторони створили нормативно-



правову базу двосторонніх відносин, забезпечили стабільний 
політичний діалог та інституціаліалізацію взаємних стосунків 
у політичній, економічній та науково-технічній сферах. Але 
найголовнішим є те, що між Україною та Японією  було встановлено 
відносини  довіри та співробітництво в якості демократичних 
держав. На досвіді доказано, що Японія є надійним парнером 
України, готовим прийти на допомогу у скрутні часи, незважаючи 
на зміну влади, корупційні скандали або зміни в міжнародній 
кон’юнктурі.

Своєрідним ризиком для України можна вважати перспективи 
вирішення питання Курильських островів. У цьому випадку 
відносини між Японією та Росією можуть покращитися, що може 
вплинути на українсько-японське політичне співробітництво. 
Проте авторка вважає, що українсько-японські відносини будуть і 
надалі активно розвиватися, а Японія продовжить надавати Україні 
фінансову допомогу та політичну підтримку. Очікується стрімкий 
розвиток співпраці у сфері інвестиційного співробітництва та 
ліквідації наслідків аварій на АЕС, а також у рамках проектів ОДР. 

Для забезпечення подальшого розвитку міжнародних віносин 
з Японією українській стороні рекомендується: (1) подальше 
включення Японії як важливого гравця на міжнародній арені у 
вирішення проблеми окупації Кримського півострову Росією; 
(2) інтенсифікація політичного діалогу з широкого кола питань 
двостороннього співробітництва на найвищому рівні; (3) належне 
та своєчасне виконання обов’язків щодо отримання фінансової 
допомоги, наданої Японією; (4) створення необхідних умов для 
просування японського капіталу в Україну; (5) вдосконалення 
механізму впровадження «схеми зелених інвестицій» та 
проведення переговорів щодо нових угод у цій сфері та (6) 
поглиблення подальшої співпраці з Японією з подолання наслідків 
аварій на АЕС. 
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Удовик В. В.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ С 

ЯПОНИЕЙ (1991-2016 гг.)

В статье рассмотрены основные периоды политического 
сотрудничества Украины с Японией с 1991 г. по 2016 г. 
Объяснены критерии периодизации и охарактеризован каждый 
этап двусторонних отношений. Несмотря на акцент статьи на 
политическом аспекте, освещаются результаты сотрудничества 
в экономической и научно-технической сферах. Рассматриваются 
перспективы и представляются рекоммендации для дальнейшего 
развития взаимотношений между Украиной и Японией.  

Ключевые слова: периодизация украинского-японских отно-
шений, Украина, Япония, внешняя политика.

Udovik V.

PERIODIZATION AND CHARACTERISTICS OF 
UKRAINE’S INTERNATIONAL RELATIONS WITH JAPAN 

(1991-2016)

The article deals with the main periods of political cooperation 
between Ukraine and Japan from 1991 until 2016. It contains expla-
nation of the periodization criteria and characteristics of each stage 
of the bilateral relations. Despite the emphasis of the article on the 
political aspect, it highlights results of cooperation in economic as 
well as scientifil and technical areas. The article provides a view 
on perspectives and recommendations for further development of 
relationships between Ukraine and Japan.

Keywords: periodization of Ukraine-Japan relations, Ukraine, 
Japan, foreign policy.
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Стаття є спробою історичного аналізу середньовічного 
концепту зради. Розвідка проводилася в контексті дослідження 
ланкастеріанського перевороту 1399 року. В центрі дослідження 
– зустріч англійського короля Річарда ІІ з посланцями Генрі 
Болінгброка в замку Конві. Автор зосереджує увагу на оцінці 
середньовічними хроністами дій графа Нортумберленда. 
Особливий акцент зроблено на звинуваченні графа в зраді монарха 
та сакральній величі останнього.
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Топоси «вірності» та «зради» займають вагоме місце в культурі 
феодальної Європи. В епосі та chanson de geste, рицарських ро-
манах та куртуазній літературі оспівуються вірність рицарів. Се-
ред дванадцяти основних чеснот рицаря середньовічні автори 
називають віру, вірність, честь, щедрість, доблесть, куртуазність 
тощо [2, с. 285]. В поемі ХІІ – ХІІІ ст. «Орден рицарів» перера-
ховані чотири заповіді, яким має слідувати справжній рицар: він 
не повинен миритися з несправедливим судом чи хоч якось бути 
пов’язаним зі зрадою; він повинен виказувати повагу до жінок та 
завжди бути готовим прийти їм на допомогу; повинен, по можли-
вості, щодня ходити на месу та по п’ятницям триматися посту в 
пам’ять про Страсті Господні [2, с. 18].
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Топоси «вірності» та «зради» займають вагоме місце в культурі феодальної 

Європи. В епосі та chanson de geste, рицарських романах та куртуазній 
літературі оспівуються вірність рицарів. Серед дванадцяти основних чеснот 
рицаря середньовічні автори називають віру, вірність, честь, щедрість, 
доблесть, куртуазність тощо [2, с. 285]. В поемі ХІІ – ХІІІ ст. «Орден рицарів» 
перераховані чотири заповіді, яким має слідувати справжній рицар: він не 
повинен миритися з несправедливим судом чи хоч якось бути пов’язаним зі 
зрадою; він повинен виказувати повагу до жінок та завжди бути готовим 
прийти їм на допомогу; повинен, по можливості, щодня ходити на месу та по 
п’ятницям триматися посту в пам'ять про Страсті Господні [2, с. 18]. 

Поет та філософ початку XIV ст. Раймонд Луллій в своїй «Книзі про 
рицарський орден» пише: «Обязанностью рыцаря является поддержка и защита 
его природного господина» [5, c. 85], і далі: «Рыцарь должен преследовать 
изменников… рыцарь, являющийся изменником … должен … самого себя 
убить» [5, c. 92-93]. 

Герой жести «Рауль де Камбре» Берн’є, залучений до конфлікту між 
сеньйором та власною родиною, не дивлячись на всі несправедливості, котрі 
чиняться його рідним, заявляє: «Мой сеньор Рауль хуже Иуды, но он мой 
сеньор. Он дарит мне лошадей и одежду, оружие и дорогие шелковые ткани из 
Багдада. Я не изменю ему за все сокровища Дамаска, даже если все скажут: 
«Бернье, ты вправе ему изменить» [4, с. 435]. 
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Поет та філософ початку XIV ст. Раймонд Луллій в своїй «Книзі 
про рицарський орден» пише: «Обязанностью рыцаря является 
поддержка и защита его природного господина» [5, c. 85], і далі: 
«Рыцарь должен преследовать изменников… рыцарь, являющий-
ся изменником … должен … самого себя убить» [5, c. 92-93].

Герой жести «Рауль де Камбре» Берн’є, залучений до 
конфлікту між сеньйором та власною родиною, не дивлячись 
на всі несправедливості, котрі чиняться його рідним, заявляє: 
«Мой сеньор Рауль хуже Иуды, но он мой сеньор. Он дарит мне 
лошадей и одежду, оружие и дорогие шелковые ткани из Багдада. 
Я не изменю ему за все сокровища Дамаска, даже если все скажут: 
«Бернье, ты вправе ему изменить» [4, с. 435].

Зрада в період середньовіччя приймає різні форми. Це могла 
бути приватна справа, що мала відношення до членів однієї 
родини (подружня зрада), і зрада васала сеньйору, і зрада короля, 
яка (у Франції, наприклад) до кінця XV ст. трансформувалася у 
зраду всієї країни. Зрадою люди середньовіччя називали також 
порушення клятви, даної ворогу в умовах полону, поведінку 
слуги-злодія в будинку господаря, надання неправдивих свідчень 
в суді по справі друга. Навіть вбивство, винним в якому видавалася 
свійська тварина, зачасту розглядалося як зрада, скоєна ним по 
відношенню до власника [9, с. 98].

Проблема зради, особливо середньовічної, в останній час стає 
популярною темою дослідження. В 2012 році редакція альманаху 
«Одіссей» запросила істориків – спеціалістів з різних періодів та 
регіонів – обговорити історію уявлень, пов’язаних з порушенням 
формальних та неформальних уз вірності, як по відношенню 
до людей, так і до інститутів чи то ідей. В цей перелік увійшли 
такі поняття, як «зрада», «віровідступництво», «дезертирство», 
«віроломство», «клятвовідступництво», «подружня невірність» 
[6]. В тому ж таки 2012 році побачила світ окрема збірка 
«Предательство: опыт исторического анализа», в якій було наве-
дено зокрема доволі широкий перелік історіографії з даної про-
блеми в її різних просторово-часових проявах [8, с. 6-7].

В західноєвропейській науці в останній час інтерес до 
проблеми зради в середньовічній Європі є також доволі потужним.  
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11-13 червня 2008 року в Університеті Жана Мулена Ліон ІІІ, за 
підтримки Центра середньовічної історії, пройшов симпозіум 
«Зрада в середні віки», за результатами роботи якого було видано 
збірку матеріалів конференції [20]. Координатором конференції 
була Майте Бійоре, професор Університету Жана Мулена Ліон ІІІ, 
наукові інтереси якої пов’язані в останній час з проблемами бо-
ротьби за владу та поняттям «політичного мучеництва» [19].

Дана розвідка не претендує на узагальнюючий характер 
відносно топосу «зради» в середньовічному англійському 
суспільстві, а скоріше присвячена окремому випадку, казусу, що 
знайшов своє найбільш повне відображення у двох французьких 
джерелах, які доволі детально змальовують обставини 
ланкастеріанського перевороту 1399 року. Мета нашого 
дослідження – мікроісторичний аналіз казусу в Конві в контексті 
середньовічних уявлень про зраду. Основні джерела, до яких ми 
звертаємося, - два французькі тексти початку XV ст.

Автор першого, що носить назву «Римована історія Річарда 
ІІ, чи Взяття в полон та смерть короля Річарда» [27], Жан Кре-
тон – французький рицар з Бургундії, який в 1399 році прибув 
до Англії, вступив на службу до графа Солсбері та супроводжу-
вав короля під час його ірландської експедиції та подальших по-
невірянь в Англії. Кретон повернувся до Франції незадовго до 
повалення Річарда, продовжив служити герцогу Бургундському 
та помер в 1420 р. За словами самого Кретона, після падіння 
Річарда граф Солсбері попросив його написати історію «про ті 
трагічні події». Наприкінці 1401 р. чи на початку 1402 р. Кретон 
в складених французькою мовою віршах (хроніка витримана 
в традиціях рицарського роману) розповів про побачене ним, 
доповнивши викладку інформацією про позбавлення короля 
влади та повернення королеви Ізабелли до Франції [1, с. 480].

Імовірно автор другого тексту – «Хроніка зради та смерті 
Річарда ІІ, короля Англійського» [16] – також походив з Бургун-
дії і був пов’язаний з герцогом Екзетером, братом короля. Його 
твір написаний до 1412 року з позиції прихильника повалено-
го Річарда. Більша частина тексту зіставлена на основі особис-
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тих вражень та спостережень невідомого автора. Хроніка, що 
охоплює період 1397-1400 років, збереглася в чотирьох версіях 
різного обсягу. Можливо, що першою була найкоротша версія, а 
наступні зазнали редакції та були розширені завдяки матеріалам, 
запозиченим у Жана Кретона [1, с. 504-505].

Питанню повалення Річарда та його зреченню відведено певне 
місце в біографічних дослідженнях, присвячених особі цього 
монарха [22; 23]. Зустріч в Конві трактується як поворотний момент 
в розгортанні ланкастеріанського перевороту. В нещодавній 
роботі «Три армії в Британії» Дуглас Біггс [11] досить детально 
зупиняється на фактологічному змісті цієї події. Проте в контексті 
історії зради дана проблема дослідниками не розглядалася.

Зустрічі в Конві, яка є предметом дослідження, передувала низка 
певних історичних подій, пов’язаних з постаттю англійського 
короля Річарда ІІ Плантагенета.

Останній представник прямої лінії Плантагенетів, Річард ІІ, 
знаходився на англійському троні понад двадцять років (з 1377 по 
1399 рік). Його історія зазвичай наводиться як класичний приклад 
справедливої втрати корони, зумовленої власною нездарністю 
монарха та його безглуздою жагою до тиранії. П’єса В. Шекспіра 
широко використовується істориками як оригінальна історія 
деспота, котрий заслуговує на свою долю, і котрого рятує від 
нашого презирства лише пафосне зречення та хоробрість, з якою 
він приймає свою смерть.

За своє доволі довге правління англійський монарх 
зіштовхнувся з селянським повстанням, баронською опозицією та 
протистояннями власній політиці в парламенті. Зійшовши на трон 
в малолітньому віці, він довгий час перебував під опікою Ради, 
а згодом фактично був усунутий від трону лордами-апелянтами. 
Лише 1389 роком можна датувати початок самостійного 
царювання Річарда ІІ. Десятиліття свого життя він поклав на 
конструювання нового статусу англійського монарха, створення 
образу богообраного правителя. В 1397 – 1398 рр. Річард ІІ жорстко 
розправився з колишніми зрадниками, стративши, вбивши та 
заславши провідних лордів-апелянтів. Серед постраждалих був і 
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кузен монарха – Генрі Болінгброк, герцог Герефорд. Тим більше, 
що коли 3 лютого 1399 р. помер Джон Гонт, герцог Ланкастер, 
батько вигнанця,  король конфіскував всі його землі на користь 
корони, позбавивши тим самим Герефорда спадку.

Проте коли здавалося, що вся повнота влади знаходилася в 
його руках, наприкінці травня 1399 р. король відбув у черговий 
ірландський похід [27, p. 14-45].

Далі події розгорталися з блискавичною швидкістю. 4 липня 
Генрі Болінгброк, який на той час на законних підставах вважав 
себе герцогом Ланкастерським, висадився на англійському 
узбережжі [24, p. 307-308; 28, p. 126]. 16 липня в Донкастері до 
нього приєднуються граф Нортумберленд з сином, граф Вест-
морленд та лорд Віллоубі [15, p. 134]. 27 липня на бік Ланкас-
тера переходять урядові війська на чолі з герцогом Йоркським 
[28, p. 127]. Наступного дня Болінгброк увійшов до Брістолю, 
де стратив представників найближчого оточення короля – графа 
Уілтшира, Генрі Гріна та Джона Буші [15, p. 134-135; 24, p. 308; 
28, p. 128].

Річард ІІ повертається до Англії 22 липня та, дізнавшись про 
зраду Йорка та його війська, неспроможний зібрати валійське 
ополчення [15, p. 137], в супроводі п’ятнадцяти «друзів» пере-
ховується в Конві [15, p. 138; 24, p. 308]. Там 12 серпня відбулася 
його зустріч з графом Нортумберлендом та, можливо, архієписко-
пом Ерунделом, а 19 серпня в Флінті король був заарештований. 
Монарх на схудлій шкапі був доставлений до Лондону, де його 
помістили в Тауер. 29 вересня від Річарда було отримане зречен-
ня, а вже наступного дня Болінгброк був проголошений королем 
Англії [24, p. 311-312].

Офіційна версія того, що відбулося в Лондонському Тауері та 
Вестмінстерському абатстві між 29 вересня і 1 жовтня 1399  р., 
відображена в так званому «Протоколі і процесі зречення 
короля Річарда ІІ»: «Король… в Конві в Північному Уельсі, 
перебуваючи тоді ще на волі, обіцяв лорду Томасу, архієпископу 
Кентерберійському та … графу Нортумберленду, що він готовий 
зректися корон Англії, Франції та власної королівської величі  з 
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огляду на його власні недієздатність та неспроможність, які він 
визнає… [Окрім того в Тауері], король з легкістю підтвердив 
[клятву в Конві] та пообіцяв виконати її» [25, p. 169-170].

Цей текст був покликаний виправдати узурпацію: поміркована 
розповідь про добровільне зречення монарха в Конві та те, з якою 
легкістю він сприймає свою долю в Тауері, настільки суперечать 
свідченням інших джерел, що достовірність «The Record and 
Process» викликає сумніви. На нашу думку, «Протокол …» був 
використаний майбутнім королем Генрі IV як спосіб легітимації 
власного приходу до влади [10].

Розглянемо детально зустріч в Конві та її ключове значення 
в падінні Річарда. Лише один з відомих нам хроністів, Томас 
Волсінгем, монах Сент-Олбанського монастиря, свідчить на 
користь офіційної ланкастеріанської версії: «[Король] повідомив 
їм [Кентербері та Нортумберленду], що готовий зректися 
королівства, якщо йому нададуть кошти на існування, гідне його 
положення, та збережуть життя вісьмом особам, імена яких він 
назве. Коли ці умови були виконані і підтверджені, король приїхав 
в замок Флінт, де зустрівся з герцогом Ланкастером» [24, p. 308-
309]. Проте Волсінгем, як і інші монастирські літописці, не був 
очевидцем даних подій і, скоріше за все, сам спирався на «The 
Record and Process».

Інші хроністи змальовують кардинально протилежну картину. 
Так, монах із Евшему, прихильник Болінгброка, наводить 
наступний діалог між герцогом та королем: «Мій вельмишановний 
лорд і король, – звертається герцог до Річарда, – причина мого 
візиту до вас – це збереження вашої гідності та виправлення з 
вашого королівського дозволу, мого життя, повернення моїх 
земель та мого спадку». На що король відповів: «Мій любий кузен, 
я цілковито готовий надати вам те, за чим ви прибули. Ви можете 
повернути все, що вам належить та зайняти своє місце без будь-
яких перешкод» [28, p. 130]. Анонімні хроністи з цистерціанських 
абатств Делакре та Воллі одноголосні: «Архієпископ Кентербе-
рійський та граф Нортумберленд … обіцяли та принесли в цьому 
клятву на Тілі Господнім, що королю Річарду буде дозволено 
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зберегти королівську владу та суверенітет» [17, p. 155], – пише 
перший. «Король Річард, з огляду на завіряння Томаса Ерундела 
та графа Нортумберленда в його особистій безпеці, прибув до 
Честера вести переговори, де й був схоплений, не дивлячись на 
принесені клятви, герцогом Герефордом, після чого поміщений 
під варту в Тауер до того часу, поки він не зрікся корони»  
[14, p.  156], – підтверджує його думку анонім з Воллі.

Найбільш цінними в цьому контексті є свідчення очевидців, 
імовірно присутніх при зустрічі в Конві. Адам Аск, що перебував 
на той час в ланкастеріанському війську та був наближеним до 
архієпископа Кентерберійського, залишив наступні свідчення: 
«Напередодні Успіння Пресвятої Богородиці (14 серпня) мій 
лорд Кентербері та граф Нортумберленд відвідали короля в замку 
Конві, щоб говорити з ним від імені герцога; і король, за умови 
збереження його гідності, погодився здатися на милість герцогу в 
замку Флінт» [15, p. 138].

Найбільш детально всі подробиці, пов’язані з зустріччю в 
Конві, описує Жан Кретон. За його свідченнями, Генрі Персі, 
граф Нортумберленд, був відправлений Генрі Болінгброком на 
зустріч з Річардом ІІ, щоб, за доволі хитрим планом архієпископа 
Кентерберійського, виманити короля з замку Конві, де останній 
переховувався вже декілька днів [27, p. 125].

Персі одним з перших підтримав герцога Ланкастера в його 
претензіях на повернення спадку, а згодом і на англійський трон. 
Особа з доволі славним минулим, учасник Столітньої війни, Генрі 
Персі в 1377 році, на коронації Річарда, отримав титули графа 
Нортумберленда та лорда-маршала Англії. Доволі довгий час він 
входив до кола довірених осіб монарха та займався вирішенням 
проблем на шотландському кордоні. Проте після 1397 року в 
його відносинах з монархом намітилася певна конфронтація. 
Граф Нортумберленд з насторогою віднісся до піднесення 
аристократичного роду Невіллів, представник якого отримав титул 
графа Вестморленда, що кинуло виклик одноосібному пануванню 
Персі в шотландській марці. А коли в 1399 році король наказав 
йому з’явитися до двору, Персі відмовився і був звинувачений у 
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зраді. Побоюючись королівської помсти, граф втік до Шотландії 
[13, p. 612], і лише після сходження на англійський берег Болін-
гброка сам повернувся до країни.

На відміну від інших джерел, «Римована історія» не називає 
архієпископа Ерундела в числі посланців до Річарда ІІ. За 
свідченнями Кретона, граф Нортумберленд з’явився, на вимогу 
самого короля, один. Зустріч монарха з графом знайшла 
відображення в мініатюрах, якими багато оздоблений рукопис 
хроніки Harley MS 1319, що зберігається в Британській бібліоте-
ці [12]. Так, на мініатюрі на сторінці 37v ми бачимо дійсно одно-
го графа Нортумберленда, який представ перед королем (Річард 
зображений доволі виснаженим та одягненим в чернечу сутану), 
що стоїть в оточенні шести осіб. Як відомо з монархом в Конві 
перебували на той час граф Солсбері, єпископ Карлайл, сер Сті-
вен Скруп, сер Ферребі, Джаніко д’Артас та син графині Солсбері  
[16, p. 47]. Можливо, що на мініатюрі зображено й самого Кретона.

Граф Нортумберленд повідомив королю: «Сір, герцог Генрі 
послав мене сюди, щоб нарешті укласти між вами угоду, яка б 
засвідчила вашу дружбу. З вашого дозволу, правителю, якщо ви 
мене вислухаєте, я оголошу послання, не приховуючи жодної 
істини. Якщо для вас важливі справедливість та правда, то ви 
покараєте тих, чиї імена я вам назву, і зробите це до певного дня в 
цілях правосуддя на засіданні парламенту, який ви разом [з Генрі] 
законно зберете в Вестмінстері, де також поновите герцога на по-
саді головного англійського судді, яку займав його батько та всі 
предки протягом сотні років» [27, p. 133-134]. 

Граф перераховує винних, на його думку, в тому, що Болінгброк 
був позбавлений батьківського спадку. Серед них герцоги Екзетер 
та Суррей, брат та племінник короля, граф Солсбері, єпископ 
Карлайл, а також духівник монарха Річард Моделейн [27, p. 134]. 
І далі, що цікаво, Персі провадить: «Він [Генрі] не хоче нічого, 
крім власної землі та того, що йому належить; він не бажає ні-
чого вашого, адже ви – його безпосередній і законний король; і 
він дійсно жалкує через ту шкоду, що він заподіяв вам. Скоїв він 
це все через злі намовляння ворога, що ніколи не спить, але за-
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вжди чатує, щоб спокусити людство. Саме він нашіптував йому 
все, що він робив. Заради того, хто страждав за нас на хресті, чи 
не могли б ви бути милостивим по відношенню до мого повели-
теля, який перебуває в скорботі та стражданнях. Він стане перед 
вами на коліна і буде просити милосердя. Ви повинні зустрітися 
в Лондоні як набожні та мирні лорди, а якщо ви не забажаєте цієї 
зустрічі, то ніхто не може вас примусити. Будьте певні, за це все я 
дам клятву на тілі нашого Господа, освяченому рукою священика. 
Герцог Генрі виконає все сказане вище, адже він сам приніс мені 
в цьому клятву на причасті, коли ми з ним бачилися востаннє»  
[27, p. 135-137].

Той, хто приносить клятву, вступає у відносини з самим Богом, 
порушення клятви – один з найстрашніших злочинів та гріхів. 
Проте граф Нортумберленд, відповідно до хроніки Жана Кретона, 
з легкістю вдається до брехні та клятвовідступлення: «… граф 
без подальших роздумів приніс клятву на тілі нашого Господа. 
На жаль, його кров напевно застигла від холоду, адже приносячи 
клятву, він знав, що герцог не дотримається даного слова»  
[27, p. 141-142]. Він не лише зраджує свого сеньйора та сюзерена, 
він зраджує Бога та уподібнюється згаданому ним самим Ворогу 
роду людського – Дияволу.

Декілька років потому Персі самі піднімуть повстання проти 
Генрі IV, а через тридцять років Джон Гардінґ складе хроніку роду 
Персі, де зробить спробу виправдати вчинок графа Нортумберленда 
в Конві. За свідченнями хроніста, ще в Донкастері Болінгброк 
приніс клятву, що не збирається виступати проти легітимного 
монарха, та прибув до Англії лише з метою повернути власний 
спадок [18, p. 192-193]. Таким чином, у версії подій, викладеній 
літописцем дому Персі, єдиним клятвовідступником та зрадни-
ком виступає сам Генрі Болінгброк. Граф Нортумберленд, прино-
сячи клятву в Конві, не знав про зраду Болінгброка.

Цей погляд на події є доволі сумнівним. Імовірно Персі 
фальсифікували свідчення власної хроніки, намагаючись 
виправдати свою підтримку узурпатора. Але важливо те, що 
навіть через тридцять років, коли не було в живих вже ні самих 
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учасників подій, ні навіть їх дітей, пляма клятвовідступництва та 
зради все ще лежала на домі Персі, не дивлячись навіть на те, що 
при владі знаходилась приведена саме ними на трон династія.

Сам Жан Кретон розрізняє зраду за потребою та зраду навмисну. 
Так, в його уявленні Нортумберленд -  клятвовідступник та зрадник. 
Проте й король Річард замислював зрадити Нортумберленда. 
Монарх, радячись зі своїм оточенням, вирішив постати на умови, 
запропоновані графом, а потім, за ліпших обставин, помститися 
йому [27, p. 137-140], як він вже раніше вчинив по відношенню до 
лордів-апелянтів.

Втім для короля, на думку Кретона, його злочин не був 
настільки тяжким: «необхідність не знає законів» [27, p. 143], тим 
більше, що він не давав клятви та не укладав угоди, як то зробив 
граф Нортумберленд.

Таким чином, для французького автора Нортумберленд постає 
головним злочинцем в даній «трагедії». Він зраджує довіру Річарда 
та приносить неправдиву клятву, зраджуючи тим самим Бога.

Другий хроніст-бургундець загалом передає ту саму канву 
подій, трохи доповнюючи її різними елементами. Зокрема граф 
Нортумберленд більш чітко асоціюється в «Хроніці зради та 
смерті Річарда ІІ Англійського» (курсив авт.) саме зі зрадником. 
«Після чого прийшов вказаний граф, якого можна порівняти лише 
з Юдою та Ганелоном, так як він приніс неправдиву клятву на тілі 
нашого Господа за кожне сказане ним слово» [16, p. 49], – описує 
автор події, що передували самій клятві.

Ім’я Юди стало позивним для позначення зради. Згідно з 
біблійною легендою, за зраду Юді заплатили 30 срібляників, котрі 
також зачасту використовуються як символ нагороди зрадника. 
«Поцілуй Юди» став ідіомою, яка позначає найвищу ступінь 
підступності.

Хоча Кретон, на відміну від свого «співвітчизника», ніде на 
пряму не іменує Нортумберленда Юдою, проте це порівняння також 
напрошується, особливо якщо придивитися до мініатюри на сторінці 
41v, де граф на колінах приносить клятву, поклавши руки на вівтар, 
де знаходиться святе причастя, освячене єпископом Карлайлом. На 
поясі Генрі Персі гаманець –  символ Юдиної зради [12].
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«Ганелон, якого діло  –  зрада…» – персонаж французького 
епосу, прийомний батько Роланда, зрадник, з вини якого 
французький ар’єргард загинув в Ронсевальській ущелині. За свій 
підступ він отримує значну винагороду золотом, проте кінець 
його, як і в Юди, не радісний:  «Ганелона люта смерть спіткала…, 
як кожний зрадник, Ганелон вмирає. Нехай він зради більш не 
похваляє!» [7]. Звернемо увагу, що Кретон також кидає ледь 
помітне зауваження по відношенню до Персі: «в подальшому він 
прийде до ганебної смерті» [27, p. 143], як і будь який зрадник.

Таким чином, на нашу думку, в образі графа Нортумберленда 
обидва французькі хроністи уособлюють середньовічні топоси 
«зрадника» та «клятвовідступника». Звернемо увагу на те, що 
Персі у обох хроністів доволі чітко асоціюється з Юдою, який 
зрадив Христа. Сакральний образ монарха, створений Річардом за 
життя, продовжує жити і після його смерті в французьких хроніках.

Ми дозволимо собі висунути гіпотезу, згідно з якою обидві 
хроніки, написані на замовлення чи то при покровительстві 
близьких до Річарда людей, могли слугувати певним знаряддям 
політичної пропаганди, що мала підняти французьких рицарів на 
боротьбу за поваленого монарха проти його васалів-зрадників.

Образ Річарда, створений обома хроністами, доволі добре 
асоціюється з образом Христа-Спасителя, уособленням якого 
вбачав себе сам англійський монарх.

В правління Річарда відбулося одне дійство, в якому 
монарх дійсно позиціонував себе як Христа. Мається на увазі 
акламаційний в’їзд короля до Лондону в 1392 році.

Конфлікт між монархом та Лондоном відбувся на початку того ж 
року та призвів до перенесення двору , королівської адміністрації 
та судів до Йорку [24, p. 286-288]. Ця ж процесія стала повторною 
акламацією, новим визнанням з боку лондонців та встановленням 
нових зв’язків монарха з жителями столиці. Саме тому процесія 
1392 р. мала перевершити коронаційну і носила особливий ха-
рактер. Основне джерело, яке описує подію, – латинська поема 
Річарда з Мейдстона, можливого очевидця, вже своєю назвою – 
«Про згоду між королем Річардом ІІ та громадянами Лондону» 
– підкреслює її мотиви [21].
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Єдина ідея цього дійства – оновлення й очищення міста та 
водночас позиціонування Річарда ІІ як божественного монарха. 
Лондон втілює в собі Новий Єрусалим, а Річард – Христа, 
Спасителя. В четвертій сцені, яка розігралася перед монаршим 
кортежем, ніби сам Іоанн Хреститель промовляє «Се Агнець та 
Господь!». В цій сцені Річард отримує епіфанію, стає Христом 
Євангелії, добрим та всепрощаючим Вчителем, а не грізним 
Судією [3, c. 303-304].

Найбільш повне втілення сакральної величі монарха, образу 
короля-миротворця і в той же час короля-хрестоносця, короля, що 
уклав містичний шлюб з власною країною та отримав Господню 
санкцію на своє правління, імператора на Землі, якому відкрито 
шлях до Царства Небесного, на нашу думку, було віднайдено в 
Вілтонському диптисі, який став головним проявом візуалізації 
влади монарха. Не вдаючись детально до аналізу символіки 
диптиха, відзначимо цікавий жест присутній на полотні. Діва 
Марія тримає немовля за ніжку, ніби говорячи Річарду, що він має 
піти по стопам Христа [25].

Земний шлях Річарда завершується, як і земний шлях Христа 
– зрадою. На мініатюрах рукопису Harley MS 1319 Річард дій-
сно постає в образі Ісуса – смиренного, виснаженого, готового 
прийняти свою долю заради спокутування гріхів людства. А що 
далі? Далі воскресіння… І дійсно, в той час, коли обидва хро-
ністи писали свої твори, в Англії все більших обертів набирали 
чутки про те, що король живий. В Стерлінзі з’явився якийсь чо-
ловік, який видавав себе за померлого короля. За підтримки гер-
цога Олбані він складав різноманітні інтриги проти англійських 
Ланкастерів, підтримував повстання Персі та рух лоллардів і 
помер в 1419 р. Генрі V тоді як ще в 1413 р. провів урочисте 
перепоховання Річарда в Вестмінстері, щоб відкинути усі чутки 
про нібито живого монарха.

Отже, в статті було зроблено лише початковий нарис історії 
зради в контексті сакралізації образу монарха на матеріалі двох 
французьких хронік, що детально описують випадок в Конві. 
Зрада монарха в уяві хроністів кінця XIV ст. поєднується з 
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клятвовідступництвом. При цьому важливо, що акцент на даній 
події роблять лише французькі автори, для яких вагому роль 
відігравали рицарські ідеали. Монарх постає в образі сакрального, 
богообраного правителя, зрада якого асоціюється з злочином 
проти Бога. 

Чепиженко В. В.

РИЧАРД II И ВСТРЕЧА В КОНВИ: САКРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 
МОНАРХА И ПРОБЛЕМА ПРЕДАТЕЛЬСТВА КОРОЛЯ

Статья является попыткой исторического анализа средне-
векового концепта предательства. Исследование проводилось 
в контексте изучения ланкастерианского переворота 1399 
года. В центре внимания автора встреча Ричарда ІІ с графом 
Нортумберлендом в замке Конви. Особый акцент сделан на 
обвинении графа в предательстве короля и на сакральном величии 
последнего.

Ключевые слова: предательство, Ричард ІІ, ланкастерианский 
переворот, Генри Перси 1-й граф Нортумберленд, Конви, Англия, 
XIV в., сакральное

Chepizhenko V.

RICHARD II AND THE MEETING OF CONWAY CASTLE: 
KING’S SACRAL IMAGE AND TREASON AGAINST THE 

SOVEREIGN

The article deals with the casus, which took place in Conway castle 
in August 1399.The article is an attempt of historical analysis of the 
medieval concept of treason. The study was conducted in the context of 
the research of the Lancastrian revolution of 1399. The author focuses 
on Richard II meeting with the Earl of Northumberland in Conway 
castle. The image of Henry Percy, 1st Earl of Northumberland as trai-
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tor and oath-breaker is in the center of the study. Special emphasis is 
placed on the earl’s indictment of treason and monarch’s sacred maj-
esty. The key issue is problem of treason in medieval England in the 
context of the king’s sacral image formation.

Political and cultural ideals, some problems of medieval mentality 
are observed on basis of studying a number of chronicles and literary 
works. The  main sources are « Histoire rimée de Richard II » by Jean 
Creton and  « Chronique de la träson et mort de Richart deux roy 
Dengleterre ».Visual sources are the Wilton Diptych and miniatures 
of British Library Harley MS 1319. Resorting methods of comparative 
History, microhistory and historical reconstruction are employed.

Key words: treason, Richard II, England, 14th century, Lancastrian 
revolution of 1399, Conway Castle, Henry Percy, 1st Earl of Northum-
berland, sacral
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Розділ ІV. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА 
СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Делі О. П.
УДК 37.014.543.1:352(477.74)

ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА МАКСИМОВИЧА КНЯЖЕВИЧА 
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У статті висвітлюється діяльність Д. М. Княжевича в 
Товаристві сільського господарства Південної Росії. Розглянуті 
етапи розвитку наукового товариства. Проаналізована 
видавнича та наукова робота Д. М. Княжевича за часів членства 
в товаристві. 
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ство сільського господарства Південної Росії, Одеське товари-
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Дмитро Максимович Княжевич (1788-1844) – державний 
та громадський діяч, літератор, перекладач, науковець. 
Його державницька та наукова діяльність до теперішнього 
часу вивчена недостатньо та потребую аналізу та розкриття 
сучасними науковцями. У 1837 р. Д. М. Княжевич був призна-
чений попечителем Одеського навчального округу та переїхав 
до Новоросійського краю. Кардинально змінивши свою 
державницьку діяльність – Міністерство фінансів на Міністерство 
освіти, він змінює, а точніше сказати, розширює і коло своїх 
наукових інтересів. У цей період Дмитро Максимович стає 
активним членом Товариства сільського господарства Південної 
Росії (ТСГПР) та одним із засновників Одеського товариства 
історії та старожитностей (ОТІС). Сучасними дослідниками 
краще розкрита діяльність Д. М. Княжевича саме в останньому з 
зазначених товариств. І це зрозуміло, адже Дмитро Максимович 
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став першим президентом ОТІС. Втім, його діяльність в наукових 
товариствах в Одесі була розпочата саме з Товариства сільського 
господарства Південної Росії. Тому ми вважаємо доцільним 
розкрити досі недостатньо невивчену діяльність державного 
діяча, саме в цьому науковому осередку. 

Умовно життєвий шлях Д. М. Княжевича можливо поділити на 
два періоди – петербурзький, коли його діяльність була пов’язана 
зі службою у міністерстві фінансів Російської імперії та одеський 
– коли він був попечителем Одеського навчального округу. 
Однак, в якому б відомстві він не працював та яку б посаду не 
обіймав, впродовж свого життя, Д. Княжевич постійно займався 
видавничою та публіцистичною роботою, був членом багатьох 
наукових товариств.

У період своєї державницької діяльності в Санкт-Петербурзі 
він був членом Вільного товариство шанувальників словесності, 
наук і мистецтв та Вільного товариства шанувальників російської 
словесності. Ці товариства виступали осередками літературного 
та культурного життя Російської імперії першої половини XIX  ст. 
Членами товариства були такі відомі діячі як: Д. В. Дашков, 
М. І. Греч, О. Ю. Ізмайлов, Ф. М. Глінка, А. А. Дельвіг, 
В. К. Кюхельбекер та багато інших. 25 липня 1818 р. членом 
Вільного товариства шанувальників словесності, наук і мистецтв 
було обрано О. С. Пушкіна, який, слід відмітити, відвідав лише 
декілька засідань. Втім його нові творчі надбання постійно лунали 
на засіданнях товариства завдяки його друзям та шанувальникам 
[8, с. 471-474].

Д. М. Княжевич та його рідні брати Олександр, Микола та 
Владислав активно приймали участь у засіданнях товариств 
та друкували свої літературні труди на шпальтах журналів, які 
видавали товариства.

Товариство сільського господарства Південної Росії було 
засновано в 1828 р. за ініціативою графа М. С. Воронцова та 
продовжувало свою діяльність до революції 1917 р. Членами-
засновниками стали: І. Й. Вітт, І. А. Демоль, К. Я. Дессмет, 
О. Ф. Ланжерон, О. С. Потоцький та інші. Мета товариства 
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полягала в удосконаленні всіх галузей сільського господарства 
(рільництва, садівництва, виноробства, скотарства, вівчарства), 
здатних розвиватися в умовах Новоросійського краю [3, с. 77]. 
Д. М. Княжевич був прийнятий в члени товариства на засіданні 
23 лютого 1838 р. (за старим стилем) [1, с. 32]. У цьому ж році 
Д. М. Княжевича було призначено редактором наукового видан-
ня товариства – «Листки общества сельского хозяйства Южной 
России». Слід відмітити, що «Листки» почали виходити в 1830 р. 
російською та французькою, як безкоштовний додаток до газети 
«Одесский вестник» (6 номерів). Першими редакторами та упо-
рядниками видання стали: І. А. Демоль, О. І. Левшин та Л. Г. Репе. 
Цілю видання вони вбачали: «повідомляти публіці праці, 
переважно вже схвалені іншими землеробськими товариствами, 
поширювати відкриття та удосконалення по частині сільського 
господарства, застосуванні в цьому краї, сприяти розвитку нових 
галузей промисловості та спонукати у сільських господарствах 
прагнення до вдосконалення» [2, c. 4]. У 1831 р. «Листки» не 
виходили через скрутне матеріальне становище товариства. 
Хоча можливо, причиною припинення виходу журналу став 
брак власного наукового матеріалу. 1832 р. товариство відновило 
свою видавничу діяльність. Друком вийшло 12 номерів додатків 
до вказаної вище газети. До того ж, в цьому ж 1832 р. були 
надруковані два видання: «Записки общества сельского хозяйства 
Южной России», частина І російською мовою та паралельно 
з цим ІІ – французькою мовою. Важливо, що зміст російського 
та французького видання суттєво відрізнялися об’ємом: 136 
сторінок російською та 195 французькою мовами [2, с. 5]. З 1837 р. 
«Листки» припинили друкуватися французькою, а з 1839 р. почали 
виходити окремо, як самостійне видання. Саме в цей період з 
1838-1839 рр. редактором видання було обрано Д. М. Княжевича. 
І саме він на засіданні товариства 3 січня 1839 р. ознайомив 
членів «з бажанням Новоросійського та Бессарабського генерал-
губернатора, щоб Листки, які виходили до цього часу під іменем 
додатку до «Одесского вестника», виходили від тепер окремо від 
нього» [18 c. 77]. Згідно протоколам товариства за 1839 р. Дмитро 



418

Максимович не лише вдало редагував видання, але й суттєво роз-
ширив, додавши нові розділи. Він запропонував дозволити друку-
вати в розділі додатки: відомості та об’яви поміщиків, заводчиків, 
мануфактуристів та інших про продаж маєтків, заводів, товарів, 
насіння, про вакантні посади в управлінні маєтком, пошук людей, 
які готові були б займатися вівчарством [18, c. 77]. З одного боку, 
реклама дозволяла збільшити кошти на видання «Листков», а з 
іншого – вона виконувала суто прагматичні завдання: допомага-
ла місцевим підприємцям продати свій врожай та віднайти ро-
бітників. Доказом успішності випусків є розповсюдження їх за 
межами Новоросійського краю, що також було на користь під-
приємців та фермерів, які могли сповістити більшу аудиторію про 
свої досягнення та обмінятися досвітом з іншими регіонами. Піс-
ля дворічного редагування журналу, рада товариства висловила 
«старанну подяку» Дмитру Максимовичу за його працю та «щиро 
жалкувала», що він змушений припинити роботу над виданням  
[17, с. 69]. Скоріше за все, йому не вистачало часу на редагування. 
Президентство та редакція журналу Одеського товариства історії 
та старожитностей все більше поглинали науковця. Також слід не 
забувати про серйозну роботу на державницькій посаді – керівни-
ка одеського навчального округу та постійні командировки в тому 
числі закордон. 

Окрім заняття редакцією журналу Д. М. Княжевич підготував 
доповідь про нові книги та видання з проблем розвитку сільського 
господарства, про що свідчить запис у звіті товариства за 1838 р. 
[11, с. 18]. Текст доповіді, на жаль, не виявлено. Скоріше за все 
він був зачитаний Дмитром Максимовичем на одному з засідань 
товариства. 

Здебільшого Д. М. Княжевич розглядається науковцями як 
редактор «Листков». У той самий час він друкував на шпальтах 
видання власні статті, матеріал для яких готував, вивчаючи 
іноземні публікації з актуальних питань сільського господарства. 
Працюючи над проблемою, нам вдалося атрибутувати дві статті, 
які були надруковані в «Листках общества сельского хозяйства 
Южной России» за 1839 р. У розділі «Вівчарство» була опублікована 
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стаття «Цікава звістка про новий чудовий засіб для миття вовни» 
[5]. Тут доречно відмітити, що на той час розвиток вівчарства, як 
галузі сільського господарства в Новоросійському краї отримує 
підтримку з боку уряду. А саме, наказом від 24 березня 1836 р. були 
надані паї на землю для підприємців, які виявили бажання займа-
тися вівчарством [13, с. 235-236.]. Таким чином тема вівчарства та 
новацій в цій галузі була актуальна, цікава та необхідна читачам. 
У статті, яка була надрукована на шпальтах «Листків», автор 
розповів, про мило, яким користувався вівчар Бернад Петрі з 
Австрії. Завдяки дії цього миючого засобу очищувалася вовна 
худоби. Автор детально описав необхідну кількість використання 
засобу, його ефект та склад. Позитивний результат пояснював дією 
головного інгредієнта – рослини, що росте в європейських країнах 
і цілком ймовірно в Новоросійському краї, але її назва в статті не 
вказана. Б. Петрі стверджував, що винахідником мила був купець 
А. Прейс. Стаття надрукована за матеріалами газети «Allgemeine 
Landwirthschaftliche Zeitung» та підписана великою літерою «К». 
Висновок про авторство Княжевича ми зробили через наступні 
докази. Згідно протоколу засідання товариства від 23 лютого 
1839 р. виконуючий обов’язки секретаря О. Мурзакевич прочитав 
записку «Про нововинайдене мило для миття овечої вовни», яка 
була складена Д. Княжевичем [14, с. 139]. До того ж, вже відомі 
випадки підпису статті літерою «К» Д. М. Княжевичем у журналі 
«Сын Отечества» у період його роботи в Санкт-Петербурзі [6, 7]. 
Записка, яку прочитав О. Мурзакевич, викликала чи малий інтерес 
серед членів товариства. Було вирішено зв’язатися з одним з 
членів-кореспондентів паном Гектом, який мешкав у Відні, щоб 
він більш детально дізнався про властивості та користь засобу 
[14, c. 139]. Вже у наступному номері була надрукована стаття 
Д. М. Княжевича «Додаткова стаття про рослинний засобі для 
миття вовни», у якій відкриваються нові подробиці стосовно вже 
згаданого мила [4]. В ній Д.Княжевич публікував інформацію, 
яку йому вдалося знайти у статті газети «Oekonomische Neuig-
keiten und Verhandlengen», де зазначалося, що окремі особистості, 
а саме Гекта та Штрассер, спростовують заяву Прейса про його 
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право на винахід миючого засобу. Судячи з статті, вони обурені 
заявою Б. Петрі та наполягають, що рецепт був винайдений саме 
Гектом. У підтвердження цьому вони залучилися підтримкою 
багатьох фермерів та були готові поділитися з усіма бажаючими 
власним досвідом догляду за вовною. Ця стаття Д. М. Княжевича, 
також не підписана. Однак, на засіданні товариства від 30 березня 
1839 р. саме він зачитав її [15, c. 211]. У свою чергу вище згада-
ний Бернад Петрі надіслав членам товариства листа з рекомен-
дацією трьох порід овець: Паулар, Гваделупську та Негретті, які 
він розводив у власному господарстві. Щоб не бути голослівним, 
він надіслав також зразки вовни зазначених порід та екземпляр 
своєї книги, присвяченої розвитку сільського господарства. Його 
лист на засіданні зачитав Д. М. Княжевич. Керівництвом було ви-
рішено передати зразки бавовни для вивчення членам товариства 
А. Едлінгу та І. Демолю, а видання – в фонд бібліотеки товариства 
[16, c. 214]. Зрозуміло, що обидві статті були написані завдяки 
матеріалам з газет німецькою мовою і сам лист фермера теж, ві-
рогідніше, був написаний німецькою. Таким чином, Д. Княжевич 
зумів проявити себе в якості дослідника та перекладача і надав 
цінну інформацію для господарів, які займались вівчарством у 
Новоросійському краї. 

На початку 1839 р. було вирішено створити комісію з членів 
товариства, які б переглянули та розширили статут наукового 
об’єднання. За десять років свого існування товариство 
розширило свої можливості, функції та завдання. Комісія, яка мала 
займатися цим питанням, складалася з 4 членів: Д. М. Княжевича, 
М. М. Кір’якова, І. А. Демоля та М. І. Мурзакевича. На засіданні 
від 30 березня 1839 р. було прийнято рішення затвердити 
нововведення та пропозиції, щодо змін статуту товариства  
[15, c. 211-212]. 

Доцільно відмітити, що Д. М. Княжевич не лише знайомив 
аудиторію з власними науковими спостереженнями та 
перекладами в галузі сільського господарства, а й іноді зачитував 
доповіді відсутніх членів. 6 квітня 1838 р. він зачитав повідо-
млення поміщика Таврійської губернії Якова Яковича Скодов-
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ського «Статистичний опис Дніпровського повіту, в господар-
ському розвитку». Цю доповідь було вирішено надрукувати на 
шпальтах «Листків» [16, c. 213]. Важливо відмітити, що зазвичай 
при відсутності автора доповіді, її зачитував секретар товариства. 
Покладанням цього обов’язку саме на Д. Княжевича могли ста-
ти наступні причини: зацікавленість темою, мистецтво виступати 
на публіці, близьке знайомство та дружба з автором, або бажання 
надрукувати в журналі цю статтю. Теза про близьке знайомство 
Д. М. Княжевича та Я. Я. Скодовського підтверджується тим, 
що саме за його пропозицією на цьому ж засіданні було обрано 
Я. Я Скодовського в дійсні члени товариства [16, c. 214]. Тут до-
речно підкреслити, що згідно звіту Товариства за 1839 р. в дійсні 
члени було прийнято всього 3 людини, 2 з яких за пропозицією 
Д. М. Княжевича. А саме, вже згаданий Таврійський поміщик, ко-
лезький радник Я. Я. Скодовський та інспектор казенних училищ 
Одеського навчального округу Т. П. Димчевич. У члени-кореспон-
денти було прийнято 6 осіб, 3 з яких – за пропозицією Д. Княже-
вича: титульного радника Петра Івановича Шмакова, члена Ште-
йєрмарського товариства Гета, та члена Віденського товариства 
сільського господарства Руппрехта [12, c. 14-15]. Два останніх, 
як ми бачимо, були членами іноземних сільського господарських 
товариств. Таким чином, Д. Княжевич розширивши товариство 
європейськими однодумцями, прискорив процес обміну інформа-
цією з науковцями та підприємцями в сільськогосподарській сфе-
рі за межами Російської імперії.

Важливим та цікавим є той факт, що з ініціативи 
Д. М. Княжевича сільське господарство, як навчальну дисципліну, 
починали викладати в Рішельєвському ліцеї. Д. Княжевич, як вже 
зазначалося, обіймав посаду попечителя Одеського навчального 
округу. Відомо, що центральним навчальним закладом у 
навчальних округах був університет. Проте на той час в Одесі 
університету не було. Головним навчальним закладом регіону 
виступав Рішельєвський ліцей, який саме за часів попечительства 
Д. Княжевича розширив свої функції та за своєю програмою й 
структурою був близький до університету. Розуміючи важливість 
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вивчення сільського господарства в теоретичному сенсі, з 
ініціативи попечителя у ліцеї 4 жовтня 1838 р. була відкрита 
кафедра сільського господарства та лісництва [10, с. 37]. Курс 
сільського господарства читався на камеральному відділен-
ні. Відкриваючи нові курси і вводячи нові спеціальності, Дми-
тро Максимович запросив ряд спеціалістів з різних навчальних 
закладів Російської імперії. У тому числі на кафедрі сільського 
господарства почав викладати Ф. Л. Гавель, магістр університету 
св. Володимира. Також у стінах навчального закладу було орга-
нізовано кабінет землеробських знарядь, в якій попечитель сам 
надавав експонати. Відомо, що він подарував кабінету молотиль-
ну машину [9, с. 136]. У 1840 р. на одному з засідань Товариства 
були розглянуті правила для викладання студентам тем, які мають 
відношення до сільського господарства. Правила були складені 
віце-президентом товариства та Д. М. Княжевичем [17, c. 68]. 

Слід відзначити, що не один Дмитро Максимович з роду 
Княжевичів приймав участь у діяльності Товариства сільського 
господарства Південної Росії. У 1839 р. його рідний брат 
Олександр, на той час директор канцелярії міністерства фінансів 
Російської імперії, а в подальшому міністр фінансів Росії  
(1858-1862), також був обраний дійсним членом товариства. Але 
не за пропозицією старшого брата, а за сприяння М. М. Кір’якова 
[12, c. 14]. О. М. Княжевич головним чином приділяв увагу 
виноробству. Відомо, що він був власником виноградників в Криму. 
Саме з його ініціативи на пароплавах Російського товариства 
пароплавства та торгівлі наряду з іноземними з’явилися кримські 
вина. О. Княжевич відкрив ринок збуту своїх вин у багатьох 
східних населених пунктах Росії [1, c. 134]. Наступним членом 
товариства став син Дмитра Максимовича – Антонин. Він вступив 
до лав товариства після смерті батька в березні 1849 р. [1, c. 32]. 
Однак він, безумовно, продовжив розпочату батьком справу.

Таким чином діяльність Д. М. Княжевича в Товаристві 
сільського господарства Південної Росії була активною та 
плідною. По перше, це редагування періодичного видання, 
яке збільшилося в об’ємі та стало самостійним виданням, а не 
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додатком до газети «Одесский вестник». Заслугою Д. Княжевича 
було залучення нових членів, які ділилися власним досвідом 
та новаціями в сільському господарстві не тільки в Російській 
імперії, а й за її межами. Участь у редагуванні та прийняття нового 
статуту товариства, відкриття кафедри сільського господарства 
в Рішельєвському ліцеї теж були заслугою Д. М. Княжевича. 
Працюючи над виданням «Листків» він знайомився з історією 
Новоросійського краю, багатьма дослідниками та яскравими 
особистостями свого часу, розширював коло своїх наукових 
інтересів. Досвіт роботи в Товаристві сільського господарства 
Південної Росії став у нагоді й під час його президенства в іншому 
вагомому науковому осередку – Одеському товаристві історії та 
старожитностей. 

Дели А. П.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д. М. КНЯЖЕВИЧА В ОБЩЕСТВЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ РОССИИ

В статье раскрыта деятельность Д. М. Княжевича в 
Обществе сельского хозяйства Южной России. Рассмотрены 
этапы развития научного общества. Проанализирована 
издательская и научная работа Д. М. Княжевича в обществе. 
Атрибутированы 2 статьи Д. Княжевича об овцеводстве, 
которые были напечатаны на страницах «Листков общества 
сельского хозяйства Южной России».

Ключевые слова: Д. М. Княжевич, периодические издания, Об-
щество сельского хозяйства Южной России, Одесское общество 
истории и древностей, Ришельевский лицей.



424

Deli A.

ACTIVITIES OF DMITRY MAKSIMOVICH KNIAZHEVICH’ 
IN SOCIETY OF AGRICULTURE OF THE SOUTHERN 

RUSSIA

Activities of D. M. Kniazhevich’ in Society of Agriculture of the 
Southern Russia. The stages of the scientific community. Have ana-
lyzed D. M. Knyazhevich’ publishing, literary and publicistic activi-
ties. Dmitry Maksimovich Kniazhevich (1788-1844) – was the states-
man, the scientist, the writer, the ethnographer and bright personality 
of scientific and social life of the Russian Empire during first half of 
the XIX century. His activities not enough studied until today and need 
to be analyse and research by modern scientists. The D. M. Kniazhev-
ich’ life conventionally can be divided into two periods: St. Peters-
burg’ period – when his work was related to the post in the Ministry of 
Finance of the Russian Empire and Odessa’ period – when he was a 
trustee of the Odessa’ educational district. Throughout his life, he was 
a member of the scientific and cultural organizations that exists dur-
ing first half of the XIX century. In modern historiography most stud-
ied his activities in Odessa Society of History and Antiquities, cause 
D. M. Kniazhevich was one of the founders of the society and was 
elected their first president. The article aims to disclose his activities 
within the of Society Agriculture of the Southern Russia. In the scien-
tific Society Knyazhevich edited the journal and published his article. 
He published articles about sheep breeding. Experience that he got 
during membership from societie was helpful when D. M. Kniazhevich 
became president of Odessa Society of History and Antiquities (1839-
1844). After all, D. M. Kniazhevich was one of the founders of that 
famous scientific association of Novorossiya region. Analysis of D. M. 
Knyazhevich’ publishing and editors legacy leads to the conclusion 
that there were important things in his science and social activity. De-
spite a busy with official position, Dmitriy Maksimovich always had a 
time to realize his scientific and literary talent during both periods of 
his career in St. Petersburg and Odessa.
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Key words: D. M. Kniazhevich, periodical journals, Society of 
Agriculture of the Southern Russia, Odessa Society of History and 
Antiquities, Richelieu Lyceum.
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Мілевич С. В.
УДК  929.52Воронцов:347.65/.68«17/18» 

ГЕНЕАЛОГІЧНІ ПЕРЕТИНАННЯ НАЩАДКІВ  
М. С. ВОРОНЦОВА У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ПРАКТИКИ СПАДКУВАННЯ

У статті розглядається питання про генеалогічні перетинання 
нащадків графа М. С. Воронцова, рід якого припинився в прямому 
чоловічому потомстві в 1882 р. Родові знаки відмінностей 
(прізвище й титул) були передані в спадщину по жіночому коліну 
в рід Шувалових, потім Воронцових-Дашкових. Така практика 
існувала з кінця ХVIII ст.  й використовувалася для генеалогічного 
збереження знатних родів.

Ключові слова: генеалогічні перетинання, нащадки 
М. С. Воронцова, Вороцови-Шувалови, Воронцови-Дашкови, 
Родовідна книга, дворянські прізвища й родові титули, 
спадкування.

Михайло Семенович Воронцов (1782-1856), як і багато інших 
представників роду Воронцових, був широко відомий серед 
сучасників, а також серед істориків різних поколінь. У даній статті 
ми не будемо розглядати загальноісторичні питання, що досить 
повно висвітлені у літературі [1; 5; 9; 10; 17; 21]. Своє завдання 
ми бачимо в тім, щоб простежити найбільш значимі генеалогічні 
перетинання нащадків Михайла Семеновича Воронцова у 
контексті соціально-політичної практики наслідування, що 
поступово установлювалася в Росії в післяпетровський період. У 
першу чергу, мова йде про можливість передачі знаків соціальної 
відмінності (родове прозвання, герб, титул) по жіночій лінії у 
випадку відсутності прямих спадкоємців чоловічої статі. У такому 
ракурсі історія роду Воронцових не розглядалася.

Михайло Семенович Воронцов помер 18 листопада 1856 року 
у віці 74 років. Його єдиним прямим спадкоємцем був син Семен 
Михайлович, який народився в 1823 році в Одесі. При житті 
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батька він дістав гідне виховання й освіту, служив без привілеїв, 
був поранений при обороні Севастополя в роки Кримської війни, 
потім перебував на цивільній службі, ставши першим міським 
головою Одеси в післяреформений період (1865-1870); також 
був першим президентом Одеського товариства образотворчих 
мистецтв, надавав значну підтримку археологічним дослідженням. 
У 1851 р. Семен Михайлович обрався з Марією Василівною із 
князівського роду Трубецьких. Однак цей шлюб був бездітним і 
зі смертю Семена Михайловича у 1882 р. пряма чоловіча лінія 
Воронцових припинилася. Але, визнаючи заслуги й високий 
статус роду, по особливому розпорядженню Олександра ІІІ було 
дозволено враховувати в спадщині нащадків по жіночій лінії: 
спочатку дочки Софії Михайлівни (у шлюбі Шувалової), потім і 
онуки Єлизавети Андріївни (у шлюбі Воронцової-Дашкової).

Виходячи з мети та змісту статті, доцільно дати коротку 
історичну довідку про формування соціально-політичної 
практики наслідування, перш за все, родових прізвищ та титулів. 

У становому суспільстві ім’я та прізвище можуть багато 
чого сказати про походження особи, його соціальний стан. 
Антропонімічна система, як загальноприйнята система 
особистих імен, складається разом з розвитком суспільства. 
Традиційний запис особистих імен поєднує родичів і поступово  
стає спадкоємним. В Російській централізованій державі 
сформувалася так звана тричлена антропонімічна система (ім’я, 
по-батькові, прізвище), що сама по собі була своєрідним знаком 
соціальної відмінності. Наприклад, вже у XVI  столітті боярин 
іменувався Петром Васильовичем Морозовим, дворянин – 
Петром Васильєвим, сином Морозовим, а міщанин чи селянин 
– Петрушкою Васильєвим [докладніше див: 12]. Ця традиція 
збереглася і надалі й, навіть, в  офіційних документах  кінця ХІХ 
– початку ХХ ст. «добродії» іменувалися з «-вичем», а міщанин чи 
селянин – Петро Васильєв, при тому більшість селян до середини 
ХІХ ст., точніше до скасування кріпацтва, прізвищ не мали.

Особливості формування та функціонування цих систем вивчає 
спеціальна дисципліна – історична антропоніміка, але вказана вище 
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традиція значно вплинула на формування соціально-політичної 
практики спадкування, що пов’язане з проблематикою статті. 
Сучасний російський дослідник Л. Ю. Шепелєв, спираючись на 
зібраний матеріал, доходить висновку, що прізвище, як загальне 
найменування роду і наприкінці XVIII–XIX ст. було «главной 
составляющей именной формулы» [24]. Це призвело до того, що у 
дворянському середовищі зберігалася значна увага до родинних, 
свійських (через шлюб) і кумівських (через хрещення) відносин.

Соціально-політична практика спадкування (у першу чергу, 
поява нових знаків соціальної відмінності й зміна правил 
їхньої передачі у спадщину) тісно пов’язана з петровськими 
перетвореннями, насамперед у сфері станової політики. 
Формується нове розуміння знатності, традиційне поняття 
роду досить швидко руйнується в умовах, коли на перший план 
кар’єрного росту й соціального статусу вийшов принцип вислуги, 
замінивши принцип походження (родовитості). Як наслідок 
нових проявів соціально-політичної практики з’явилися нові 
жалувані титули європейського зразку, нова ієрархічна градація 
[докладніше див.: 2, с. 260-263;  4, с. 31-34;11; 24].  У той же час, 
в умовах незвичної новизни й соціальної нестабільності, чітко 
простежується стара, устояна століттями, традиція: прагнення 
закріпити в спадщині дворянський статус, знаки соціальної 
відмінності,  уже отримані за вислугою або даруванням. 

Законодавче оформлення нових правил спадкування покладено 
петровським указом про єдиноспадкування [23, с. 166], що був 
прийнятий 23 березня (3 квітня) 1714 р., але вступив в силу з 
1 (12) січня того ж року, тобто раніше, ніж був опублікований.  
Найвідомішим положенням цього указу став перший пункт, у 
якому йшла мова про передачу спадщини одному синові, щоб 
уникнути дроблення землі й мати людські резерви комплектації 
апарата управління. Однак це не був указ про майорат, як іноді 
його називають у літературі. У тому ж документі встановлювалася 
норма спадкування «другими же детьми обоего пола» і окремо 
право дочок на спадщину «ежели у онаго сыновей не будет»  
[23, с. 166].  Указ дозволяв бездітним власникам віддавати родовий 
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маєток на розсуд заповідача: «кто бездетен, и оный волен отдавать 
недвижимое одному фамилии своей, кому похочет дать сродникам 
своим, или и посторонним, и то в его произволении будет»  
[23, с. 166]. В указі, у першу чергу, мова йшла про поземельну 
власність, рухоме і нерухоме майно, але через нечіткість і 
суперечливість він створював законодавчу основу з можливістю 
широкого тлумачення.

Продовжували розвиток принципів спадкування ще два 
петровських укази, що вийшли майже одночасно в січні-
лютому 1722 року: «Табелі про ранги» (24 січня) [21, с. 54-63] 
і указ про право наслідування престолу (5 лютого) [2, с. 106-
109; 16, с. 52-53]. «Табель про ранги» і статті до неї практично 
замінили принцип походження (родовитості) на принцип вислуги  
[21, с. 59]. І помісне (поземельне), і служиве (як правило, 
безземельне) дворянство було потомственим. Право на спадщину 
надавалося дружині, дітям і далеким нащадкам по чоловічій лінії 
[21, с. 61]. Такий порядок у загальному виді поширювався й на 
спадкоємну передачу нових титулів. У такий спосіб практично 
закріплювалася можливість оформлення спадкоємної передачі 
соціального статусу й місця в становій ієрархії в класичних 
традиціях допетровської епохи. 

Дочки після заміжжя за обов’язковим й загальноприйнятим 
правилом приймали прізвище й соціальний статус чоловіка, як 
і діти від цього шлюбу. Законодавчо це положення оформлене 
7 пунктом «Табелі про ранги»: «Все замужние жены поступают 
в рангах по чинам мужеи их…» [21, с. 59], а пізніше було 
підтверджено «Жалуваною грамотою дворянству», прийнятою 
Катериною ІІ  21 квітня 1785 року [2, с. 200].

Майже в той же час з’явився указ про престолонаслідування, 
що встановлював безумовне право імператора передавати престол 
на розсуд заповідача [2, с. 106-109; 16, с. 52-53]. Історія появи 
цього указу в політичному плані безумовно пов’язана з так званою 
«справою царевича Олексія». Але його причини й соціально-
політичне значення були значно ширше, про що побічно свідчить 
те, що Петро I посилався на прецеденти минулого й власний указ 
про єдиноспадкування 1714 року [2, с. 106-107]. 
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З підтримкою й ідеологічним обґрунтуванням нових правил 
спадкоємства престолу виступив Феофан Прокопович у своїй 
роботі «Правда воли монаршей» [19]. З погляду проблематики 
нашої статті важливо підкреслити, що гостра політична боротьба й 
особливості спадкування російського престолу в післяпетровський 
період (особливо в «епоху палацових переворотів») на вищому 
рівні на практиці закріпили право спадкоємної передачі по бічний, 
у тому числі, жіночої лінії. 

Оформлення прав дворянства було продовжено Катериною ІІ. 
У першу чергу, мова йде про «Грамоту на права и преимущества 
благородного российского дворянства», прийняту 21 квітня 
1785 р. на базі «Манифеста о вольности дворянства» 1762 р., 
«Наказа» Катерини ІІ й матеріалів  Уложеної комісії (перш за 
все проекту 1771 р.) [2, с. 199-204; 6]. Документ, більше відомий 
як «Жалувана грамота дворянству», дав визначення поняття 
дворянства, його шляхетного статусу й підкреслив, що «не 
токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб 
благороднаго дворянства почтительное состояние сохранялось и 
утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, 
ныне да и пребудет на веки благородное дворянское достоинство 
не отъемлемо, наследственно и потомственно тем честным 
родам, кои оным пользуются» [2, с. 200; 6]. З метою закріплення й 
спадкоємного збереження привілейованого статусу дворянства 66 
стаття грамоти відновлювала традицію, втрачену після ліквідації 
місництва в 1682 році: «во всякой губернии составить дворянскую 
родословную книгу, в коей вписать дворянство той губернии, дабы 
доставить каждому благородному дворянскому роду тем наипаче 
способие продолжать свое достоинство и название наследственно, 
в поколение, непрерывно, непоколебимо и невредимо от отца к 
сыну, внуку, правнуку и законному потомству, пока богу угодно 
продлить им наследие» [2, с. 204; 6].

Не випадково, що саме з кінця XVIII століття відомі численні 
випадки передачі прізвища згаслого роду разом з титулом або 
без нього на все чоловіче й жіноче потомство. Така практика, 
що закріплюється в цей час, крім іншого, пов’язана з початком 
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складання «Общего Гербовника дворянских родов Российской 
империи» і бажанням зберегти прізвище й соціальний статус 
найбільш значимих дворянських родів, спираючись на  наявну 
законодавчу базу. 

Російський генеалог другої половини XIХ ст. Є. П. Карнович 
вважав, що поява європейської «субституції», тобто можливості 
передачі родових знаків соціальної відмінності (титулів, 
гербів, прізвищ) від згаслого роду нащадкам по жіночій лінії 
була закладена імператором Павлом, який повелів генералові 
Ладиженському, одному з своїх наближених, прийняти із 
правом спадкування прізвище князів Ромодановських разом 
із князівським титулом і родовим гербом, як нащадкові цього 
роду по жіночій лінії [11, с. 96]. Надалі він приводить  багато 
прикладів передачі прізвищ і титулів у зв›язку із вгасанням роду: 
Нелединських-Мелецьких – князеві Оболенському; Мавриних – 
Глинці; Поздеєвих – Шубіну; князів Репніних – до одного з князів 
Волконських; графа Коцебу – баронові Піллар-фон-Пільхау; кня-
зя Барклая-де-Толлі – до одного з Веймарових, графа Безбородько 
– графу Кушелеву; графські титули Бенкендорфа, Кисельова й 
Ридигера були передані їхнім однофамільним племінникам; титул 
і прізвище графа М. X. Рейтерна перейшли до чоловіка дочки 
його сестри – барона В. Г. Нолькена. [11, с. 98-100]. 

В умовах існуючої соціально-правової практики, родинних 
відносин було достатньо для спадкування статусу дворянства, 
прізвища, родових титулів, у тому числі, по бічній і жіночій лініях.  
Дослідник Л. Ю. Шепелєв приводить приклади, коли родинні 
зв’язки розглядалися як достатня підстава для дарування родових 
титулів, чинів і навіть орденів: «действительный камергер граф 
А. А. Бестужев-Рюмин в 1762 г. за заслуги отца (канцлера) 
награжден чином действительного тайного советника; мать 
государственного канцлера светлейшего князя А. А. Безбородко 
в 1797 г. пожалована в статс-дамы и награждена орденом 
Св. Екатерины…» [24]. 

Сформувалася спеціальна процедура непрямого наслідування, 
що передбачала обов’язковий дозвіл імператора. При цьому 
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бралися до уваги, з одного боку, бажання зберегти стародавнє 
титуловане прізвище, представники якого неодноразово 
прославлялися, а з іншого боку – наявність гідних спадкоємців. 
Відомі складні випадки потомствених генеалогічних переходів. 
Так, прізвище графів Остерман перейшло спочатку в рід Толстих, 
а потім до одного із князів Голіциних, у цей же час до іншої гілки 
Голіциних перейшло прізвище князів Прозоровських [24]. У 
даному прикладі ми бачимо прояв двох особливостей. По-перше, 
має місце передача прізвища Остерман представникам двох різних 
родів (Толстих і Голіциних). По-друге,  передача представникам 
одного роду (Голіциних) прізвищ від двох інших родів (Остерман 
і Прозоровських). В обох випадках має місце невідповідність 
соціального статусу родів. Голіцини генеалогічно належали до 
Ольгердовичів із князівського роду литовських Гедиміновичів, 
Прозоровські - до потомствених Рюриковичів, Остермани - до родів 
іноземного походження, титулованих за вислугою. Цей досвід 
надалі мав пряме відношення до спадкоємців М. С. Воронцова й 
можливості збереження роду по жіночій лінії.

За часів російських імператорів Павла, Олександра І й 
Миколи І така практика серед гаснучих родів була досить 
розповсюдженою. Однак, поняття «прізвище» з точки зору 
спадкоємних прав і дворянського соціального етикету законодавчо 
не були роз’яснені до «заповідального казусу» 1816 р. Цього року 
дійсний статський радник Г. Р. Державін заповів родовий маєток 
своєму племінникові на прізвище Міллер. Сенат визнав заповіт не 
дійсним: з посиланням на петровський указ про єдиноспадкування 
1714 р. було сказано, що спадщину можна передати тільки в 
рамках свого «прізвища», а Міллер до «прізвища» Державіна не 
належить [11, с. 193-194]. Під час обговорення цього питання 
в Сенаті виникли розбіжності, справу передали до Державної 
ради, що була повинна дати законодавче роз’яснення слова 
«прізвище» з погляду спадкоємних прав, у першу чергу, у 
відношенні «беспотомственних» дворянських родів. Держрада 
пояснила, що слово «прізвище» треба розуміти як родину, рід 
(familia), а не як ім’я (nomen) або прозвання. Петровський указ 
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1714 року пояснювався, як можливість для бездітного заповідача 
віддати свій маєток, титул, прізвище одному зі своїх родичів, 
у тому числі жіночий статі, які можуть бути іншого прозвання 
(це було розповсюджено, коли спадкоємна передача відбувалась 
по жіночій лінії, тому що після шлюбу жінка належала до роду 
свого чоловіка). Заповіт Г. Р. Державіна на користь Міллера було 
визнано дійсним, що створило прецедент заповідальних прав у 
відношенні неоднопрізвищних родів і надалі зіграло свою роль, 
зокрема, при спадкуванні прізвища Воронцових у жіночому, а 
саме неоднопрізвищному, потомстві.

До середини XIХ століття така практика стала обмежуватися 
наданням права на носіння прізвища й титулу (іноді прізвища без 
титулу) тільки одній особі, і тільки з імператорського дозволу. 
Наприклад, так було при передачі в 1878 р. князівського титулу 
й прізвища Одоєвських (з Рюриковичів) у рід М. Маслова, мати 
якого належала до цього роду. Крім того, імператор міг відмовити 
в передачі титулу й прізвища по бічній лінії, якщо вважав 
кандидата недостойним. Так сталося у випадку із припиненням 
чоловічої лінії  графів Паніних: Олександр II обіцяв передати 
прізвище графа Паніна по лінії дочці після її  заміжжя. Однак, 
Олександр III відмовився виконати обіцянку свого батька, виз-
навши кандидата недостойним  [24]. Але такі випадки не були 
розповсюдженні.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що до 1882 
року, коли рід Воронцових безпосередньо виявився під погрозою 
зникнення, уже був накопичений певний практичний досвід у 
рішенні цієї проблеми генеалогічного й соціально-політичного 
характеру. 

Продовжити життя стародавньому князівському роду можна 
було по жіночій лінії, тобто по лінії дочки М. С. Воронцова – 
Софії Михайлівни, яка в 1844 році вийшла заміж за графа Андрія 
Павловича Шувалова, що призвело до генеалогічного перетинання 
князівського роду Воронцових із графським родом Шувалових. 
У шлюбі народилося п’ятеро дітей, троє з яких зіграли значну 
роль у збереженні фамільного прозвання Воронцових після його 
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припинення в прямому чоловічому потомстві. Відбудеться це вже 
після 1882 року й подружжя Шувалових не доживе до цього часу. 
Андрій Павлович, якого історики часто порівнюють із Печоріним 
і підкреслюють його особисте знайомство з М. Ю. Лермонтовим, 
раптово помер у Петербурзі в 1876 році, а Софія Михайлівна – в 
1879 році у Швейцарії. 

Оскільки саме із Шуваловими зв’язані перші спроби зберегти 
родове прозвання й титул Воронцових, доречно дати коротку 
характеристику цього роду. В XVIII столітті Шувалови були 
досить знаменитим і впливовим родом, особливо із часів правління 
імператриці Єлизавети Петрівни. Але його представників немає а 
ні в Оксамитовій книзі, а ні в давніх боярських списках. На відміну 
від князівського роду Воронцових, Шувалови – дворянський 
рід, представники якого були служивими людьми, наділеними 
землями в районі Костроми за службу, тобто на помісному праві. 
Рід відомий із середини XVI століття, родоначальником звичайно 
вважають Дмитра Шувалова, що згадується в джерелах під 1561 
роком. Рід графів Шувалових іде від одного з його онуків – Андрія 
Семеновича, про якого відомо, що у 1634 р. він був учасником об-
логи Смоленська [17, с. 318-319]. 

Протягом XVI – XVII століть представники роду Шувалових 
справно несли дворянську службу, але особливо не виділялися 
й не піднімалися по ієрархічній градації, що цілком пояснено 
характерними рисами соціально-політичного ладу допетровської 
Росії. Піднесення роду Шувалових почалося з Івана Максимовича 
Старшого, діяча петровського часу, який в 1714 році під час 
Північної війни у чині полковника воював у Фінляндії, потім брав 
участь в укладанні Ніштадського миру (1721). У післяпетровский 
період він успішно продовжував службу при російських монархах 
до своєї смерті в 1736 році. Обидва його сина Олександр і 
Петро згадуються серед учасників палацового перевороту 1741 
року, здійсненого на користь Єлизавети Петрівни, що пояснює 
їхнє включення до особистого складу двору імператриці, 
дарування графського титулу. При цьому розходиться датування 
пожалувань: Є. П. Карнович датує дарування титулу обом братам 
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1746 роком, коли вони обидва були в чині генерала-поручика  
[11, с. 199]. В інших роботах вказується, що брати одержали титул 
неодночасно: молодший – Петро, більш активний і напористий, 
в 1746 р.; старший – Олександр, менш яскравий і амбіційний, в 
1760 р., вже за заслуги під час правління імператриці Єлизаветі 
[7, с. 725].  Але у кожному випадку, можна стверджувати, що рід 
став титулованим і більш впливовим за правління дочки Петра І.

Старшим із братів був Олександр Іванович (1710-1771), 
який характеризується як людина безбарвна, але впливова 
і навіть лиховісна: саме він очолював Таємну канцелярію в  
1746-63 роках. Катерина II так писала у своїх записках: 
«Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую 
занимал, был грозою всего двора, города и всей империи, он был 
начальником инквизиционного суда, который звали тогда Тайной 
канцелярией…» [8]. 

Петро Іванович (1711-1762) був честолюбним і казково 
заможним, дослужився до чина генерала-фельдмаршала й 
користувався необмеженою владою весь період царювання 
Єлизавети Петрівни (1741-1761). Сучасники були одностайні в 
його негативній оцінці, але визнавали його провідну роль при 
дворі й усередині свого роду. Відзначали, що його успіху сприяло 
вдале одруження на Маврі Шепелевій, улюбленій фаворитці 
імператриці Єлизавети [3, с. 215-216; 13, с. 962]. М.І. Костомаров 
писав про це:  «Возвышение, или как тогда говорилось «случай», 
Шувалова возымело то важное последствие, что с этих пор он 
сам, а с ним и все прочие Шуваловы составили при дворе партию 
с большим влиянием на дела императрицы» [13, с. 962]. Андрій 
Павлович, який через багато років поріднився з Воронцовими, 
доводився йому правнуком у прямому спадному потомстві по 
чоловічій лінії.

З 1749 року значну роль при дворі імператриці Єлизавети 
грав Іван Іванович Шувалов (1727-1797), син Івана Максимовича 
Молодшого й двоюрідний брат вищеназваних Олександра й 
Петра. Потрапивши до двору імператриці майже випадково, по 
протекції братів, він не тільки затвердився, але й став фаворитом 
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імператриці, оголошував іменні укази й користувався майже 
необмеженою довірою при дворі. Дослужився до генерал-
ад’ютанта, був членом конференції, що грала при Єлизаветі 
Петрівні роль Держради. При цьому залишався людиною 
скромною і небагатою [3, с. 214-216; 7, с. 325-327]. Найбільше 
Іван Іванович Шувалов відомий,  як  покровитель освіти та науки, 
що зароджувалася: він був першим куратором Московського 
університету, відкритого в 1755 р.; за його ініціативою в 1757 
р. була відкрита Академія мистецтв, а також Казанська гімназія 
в 1758 р. [13, с. 1005-1006]. При Катерині ІІ він вже не мав 
колишнього впливу, але, удержався при дворі й, переживши період 
опали за кордоном, став обер-камергером й одним з улюблених 
співрозмовників «освіченої» імператриці. Його вихваляли у своїх 
одах М. В. Ломоносов і Г. Р.  Державін. 

Таким чином, можна із упевненістю сказати, що в середині 
XVIII століття, у період правління Єлизавети Петрівни, рід 
Шувалових значно підвищив свій соціальний статус і фактично 
встав в один рівень із князівськими родами.  Можна відзначити, 
що більшість представників роду Шувалових наприкінці 
XVIII-XIХ ст. дотримувалися консервативно-монархічних 
поглядів. Виключенням був Андрій Павлович (1816-1876), зять 
М. С. Воронцова й перша людина, яка фактично зв›язала два 
знаменитих дворянських роди та заклала основу для подальшого 
більш тісного генеалогічного перетинання. Саме його сини, Павло 
й Михайло Андрійовичі Шувалови (онуки Михайла Семеновича 
Воронцова по лінії дочки) за найвищим дозволом імператора 
Олександра ІІІ прийняли генеалогічну естафету роду Воронцових 
у рік смерті бездітного князя Семена Михайловича. 

У 1882 році, фактично відразу після припинення роду 
Воронцових у прямому чоловічому потомстві, Павлу Андрійовичу 
Шувалову перейшов герб, титул і прізвище діда по матері. Він 
став офіційно йменуватися ясновельможним князем Воронцовим 
графом Шуваловим. У 1888 році такої ж честі вдостоївся його 
брат – граф Михайло Андрійович Шувалов, як спадкоємець 
майоратного маєтку Воронцових. Він також став іменуватися 
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князем Воронцовим графом Шуваловим [24]. Таким чином, 
можна сказати, що роди Воронцових і Шувалових не просто 
поріднилися, а сприяли збереженню традицій, титулів і фамільних 
прозвань.

У другій половині ХІХ століття відбулося ще одне цікаве 
перетинання родів, безпосередньо пов’язане із заміжжям 
Єлизавети Андріївни, онучки Михайла Семеновича по лінії 
дочки. До шлюбу вона, як було прийнято за традицією, носила 
прізвище батька й звалася графинею Шуваловою, а після заміжжя 
в 1867 році фактично повернула прізвище предків по материнській 
лінії, ставши Воронцовою-Дашковою. У певному сенсі стосовно 
даного випадку можна говорити про внутриродове генеалогічне 
перетинання, до того ж це було не перше перетинання князівських 
родів Воронцових і Дашкових. 

Перше генеалогічне перетинання відбулося в середині XVIII 
століття, коли Катерина Романівна Воронцова вийшла заміж за 
князя М. І. Дашкова, представника знатного князівського роду, 
який неодноразово фігурував в «Родословной книге князей и 
дворян российских и выезжих» (відомої за назвою «Оксамитова 
книга»), причому не тільки в другій частині, де представлені 
знатні титуловані роди [20, ч. 2, с. 307, 331, 411], але і в першої, 
разом з іншими розписями потомствених князів [20, ч. 1, с. 108]. 
Походження роду Дашкових, безумовно, знатне, але, як і у ви-
падку з Воронцовими [докладніше див.: 15], має різночитання, 
зафіксовані в Оксамитовій книзі. Найпоширеніша версія називає 
їх предком Дмитра Дашка, який писався Дашковим, зі смоленсько-
го князівського роду. У першій частині Оксамитової книги (пункт 
58) підтверджується їхнє походження від смоленських князів, 
також даються розписи й нові імена нащадків Дмитра Дашкова 
до кінця XVII століття [20, ч. 1, с. 108-109]. Родословець називає 
однокорінними з ними роди Долматових, Єропкіних, Коропових, 
Кропоткіних, Ржевських. 

Аналогічна версія походження роду Дашкових викладена в 
другій частині родовідної книги ще двічі: у зв’язку з розписом 
князів Коркодинових [20, ч. 2, с. 331] і при перерахуванні родів, що 
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походили від смоленських князів [19, ч. 2, с. 411]. Усього в другій 
частині тричі зафіксоване походження Дашкових від смоленських 
князів. Однак, у тому ж джерелі записано, що засновник роду 
Дашкових виїхав з Великої Орди [20, ч. 2, с. 307].  Такі розбіжності 
не дивні, а скоріше характерні для даного джерела, що пов’язане 
з особливостями його походження й соціально-політичними 
традиціями того часу. Прикладом аналогічних розбіжностей 
може бути й рід Воронцових, який представлений і як давній 
боярський рід, що пересікся до кінця XVII ст. [20, ч. 2, с. 14-24]  
як и «выезжий» з немец [20, ч. 2, с. 419] або варягів [20, ч. 2, с. 
420; докладніше  див.:14; 15].

Якщо порівнювати стародавність походження князівських 
родів Дашкових і Воронцових, то можна відзначити переваги 
першого роду, що й відбито в їхньої послідовності в Оксамитовій 
книзі (спочатку Дашкови, потім Воронцови). Якщо дотримуватися 
версії більше пізнього походження роду Воронцових, то згадувань 
про їх немає й не могло бути в цьому Родословці [докладніше 
див.:15].

Популярність і політична значимість роду Дашкових, на 
наш погляд, у першу чергу, пов›язана із суспільно-політичною 
діяльністю К. Р. Дашкової, уродженої Воронцової 1743/4-1810). 
Однак, на початку XIХ століття князівський рід Дашкових, після 
смерті сина Катерини Романівни Павла, виявився під загрозою 
припинення. Відповідно до її прохання й з дозволу імператора 
Олександра І прізвище Дашкових передавалося її двоюрідному 
племінникові – графові Іванові Іларіоновичу Воронцову (1790-
1854). З 1807 року він першим став офіційно йменуватися графом 
Воронцовим-Дашковим, не міняючи свого соціального статусу, 
тому що в цьому випадку прізвище передавалося без титулу. Його 
син Іларіон Іванович Воронцов-Дашков (1837-1916), внучатий 
племінник Катерини Романівни Дашкової в 1867 р. одружився 
з Єлизаветою Андріївною Шуваловою, внучкою Михайла 
Семеновича Воронцова, що утворило друге перетинання родів 
Воронцових і Дашкових, а також перетинання родів Дашкових і 
Шувалових. Тепер уже для зберігання родового прозвання й титулу 
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Воронцових. Єлизавета Андріївна по чоловіку стала йменуватися 
Воронцовою-Дашковою, а в 1904 році, коли  припинився рід 
Воронцових-Шувалових, успадкувала разом з чоловіком Іларіоном 
Івановичем, майоратне володіння Воронцових в Алупці [24].  

Таким чином, рід Воронцових у генеалогічному плані 
був продовжений по жіночій лінії через онуків і правнуків. 
У першу чергу, мова йде про два генеалогічні перетинання 
князівського роду Воронцових - із князівським родом Дашкових 
і дворянським, до середини XVIII століття нетитулованим, родом 
графів Шувалових. У першому випадку рід Воронцових по 
соціальній ієрархії стояв трохи нижче, у другому вище. Однак, 
з урахуванням вислуги й політичної ролі при дворі й у державі 
з погляду традицій післяпетровського періоду правочинно 
говорити про рівнозначність названих вище родів. Причому 
у випадку із Шуваловими можна говорити про внутрішнє 
(внутриродове) перетинання. У третьому поколінні від Михайла 
Семеновича офіційно встановлені подвійні прізвища по двом 
лініям: Воронцови-Шувалови (князь Воронцов граф Шувалов) і 
Воронцови-Дашкови (графський рід, тому що раніше прізвище 
Дашкових було передано без титулу). На закінчення можна 
сказати, що в потомстві М. С. Воронцова об’єдналися три знатних 
титулованих роди, які по старшинству походження можуть бути 
названі в такому порядку Дашкови-Воронцови-Шувалови. 

Милевич С. В.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОТОМКОВ 
М.С. ВОРОНЦОВА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НАСЛЕДОВАНИЯ

В статье рассматривается вопрос о генеалогических 
пересечениях потомков графа М. С. Воронцова, род которого 
пресекся в прямом мужском потомстве в 1882 г. Родовые знаки 
отличий (фамилия и титул) были переданы в наследство по 
женскому колену в род Шуваловых, затем Воронцовых-Дашковых. 
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Такая практика  существовала с конца ХVIII века для генеалогического 
сохранения знатных родов, представители которых сыграли 
значительную роль в истории монархической России.

Ключевые слова: генеалогические пересечения, потомки 
М. С. Воронцова, Вороцовы-Шуваловы, Воронцовы-Дашковы, 
Родословная книга, дворянские фамилии и родовые титулы, 
наследование.

Milevich S.

GENEALOGICAL INTERSECTIONS OF M. S. 
VORONTSOV’S DESCENDANT IN THE CONTEXT OF 

SOCIAL AND POLITICAL PRACTICE OF INHERITANCE

Genealogical intersections of Prince Vorontsov descendants, who 
family was suppressed in direct male descendants in 1882, is exam-
ined in this article. This fact resulted in family insignia, first of all sur-
name and title, was inherited by female descent into Dashkov family, 
and later on into the Vorontsov-Dashkovs. This practice was started 
at the end of XVIII century and was used to genealogically save noble 
families, that played significant role in history of monarchical Russia.

Children of Prince Mikhail Semyonovich Vorontsov (1782-1856) – 
son Semyon and daughter Sofia – could be considered as descendants 
in the truest sense of the word. A different situation arises with the 
legacy of a generic title, surname and coat of arms – only son and his 
descendants in the male line could be lineally descended, daughters 
after marriage – as is a general rule – take surname and social status 
of husband, as well as children from this marriage.

However, as early as Peter the Great times, in case there were no 
sons it was allowed to inherit by other lines. By 1882, when the Vo-
rontsov family was suppressed in the lineal male descent, considerable 
experience in genealogical preservation of notable noble families has 
been accumulated. As a rule, ancient family existence had been con-
tinuing through the female line. This option was implemented in the 
case of Vorontsov.
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In 1844 Sofia Mikhailovna Vorontsova married Count Andrei Pavlov-
ich Shuvalov, which led to the genealogical intersection of the Vorontsov 
princely family with the Shuvalov count family. Their sons, Pavel and 
Mikhail Andreyevich Shuvalov (grandchildren of Mikhail Semyonovich 
Vorontsov on his daughter side), with the permission of the Emperor 
Alexander III took up the genealogical baton of the Vorontsov family, 
became officially known as “Prince Vorontsov Count Shuvalov.”

In the nineteenth century the interception of the Shuvalov-Dashkov 
family and the Vorontsov family took place. From 1807 on Ivan Il-
larionovich Vorontsov as the first person has been officially known 
as Count Vorontsov-Dashkov. His son, Illarion Ivanovich Vorontsov-
Dashkov, in 1867 had married with Yelizaveta Andreyevna Shuvalova, 
granddaughter of Mikhail Vorontsov, who after a marriage returned 
surname of ancestors on her mother’s side, becoming Countess Vo-
rontsova-Dashkova.

Thus in genealogical terms the Vorontsov family was continued on 
the female line through the grandchildren and great grandchildren, 
and three noble families united in the descents of Mikhail Vorontsov.

Key words: genealogical intersections, M. S. Vorontsov’s descen-
dants, the Vorontsov-Shuvalovs, the Vorontsov-Dashkovs, book of ge-
nealogy, noble families and titles, inheritance.
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Затовський Б. О.
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КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ В СЕРБІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
«БОГОСЛОВСКОГО ВЕСТНИКА» ТА «ЦЕРКОВНЫХ 

ВЕДОМОСТЕЙ» 1906-1912 рр.

У статті розглядаються особливості релігійного життя в 
Сербії на протязі 1906 – 1912 рр. На основі публікацій церковних 
журналів, таких як «Церковные ведомости» та «Богословский 
вестник», було проаналізовано стан і діяльність різних конфесій, 
та їх вплив на суспільство. Також, були розглянуті погляди 
редакції і журналістів цих видань на питання релігійної політики 
сербського уряду та їх оцінка діяльності сербської церковної 
журналістики. Це дозволило дізнатися, яким чином події 
церковного життя висвітлювалися російським читачам і як 
преса формувала громадську думку у населення. В результаті 
було з’ясовано, що існувала велика зацікавленість цих часописів 
у висвітленні конфесійної ситуації в сербських землях. Аналіз 
російської церковної преси дозволив виявити особливості поглядів 
авторів публікацій на питання міжконфесійних відносин та 
церковної політики сербського та австрійського урядів.

Ключові слова: Сербія, Боснія і Герцеговина, журнал, релігія, 
єпархія, духовенство, богословська школа, редакція.

Громадська думка Росії активно відгукувалася на балканські 
події судженнями щодо процесів сербського конфесійного життя. 
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Використання матеріалів преси дає можливість досить змістовно 
і всебічно проаналізувати релігійне становище в Сербії. Це 
дозволяє розглянути питання про те, як російським читачам 
підносилася інформація, які були оцінки кореспондентів, їх став-
лення до громадських організацій, рухів, політичних діячів і, 
головне, як ці видання формували громадську думку в Росії по 
відношенню до сербських подій. 

Важливість даної теми обумовлена тим, що дослідники, при 
аналізі релігійного життя в Сербії на початку XX ст., майже не ви-
користовували матеріалів преси як історичне джерело. Акцент на 
вироблення громадської думки всередині країни ставився тільки 
в деяких роботах. Але звернення до динаміки оцінок релігійного 
життя в Сербії дозволяє впевнено говорити про особливості 
вибудовування просербської позиції в російському суспільстві. 
Вже на початку XX ст. в Російській імперії сформувалася думка, 
що Сербія – це союзник і оплот російського впливу на Балканах, 
який володіє, однак, комплексом власних великодержавних 
інтересів, що не завжди підтримувались російським урядом. 
Отож, російська церковна преса досить докладно досліджувала 
всі релігійні питання в Сербії. 

Суспільство в Російській імперії отримувало відомості щодо 
конфесійного життя в Сербії на сторінках таких авторитетних 
періодичних видань, як «Богословский вестник» и «Церковные 
ведомости». «Церковные ведомости» були офіційним органом 
священного синоду. На його сторінках публікувалися замітки 
про різні події церковного життя в Росії і за кордоном. В цьому 
виданні містилося багато публікацій по сербській проблематиці. 
«Богословский вестник» – це духовний журнал, що видавався 
при Московській духовній академії, в якому публікувалися 
матеріали по богослов’ю, в тому числі і відомості про тогочасне 
церковне життя. В ньому також докладно аналізувалося релігійне 
положення в Сербії, Боснії та Герцеговини. 

За 1906-1914 рр. в «Богословском вестнике» и «Церковных 
ведомостях» з`явилось близько 50 публікацій про конфесійне 
життя в Сербії, тобто в середньому 7 матеріалів за рік. 

Заслужений професор Московської духовної академії, член-
кореспондент Імператорської Академії наук Г. О. Воскресенський 
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в своїй статті в № 9 «Богословского вестника» за 1906 р. привів 
детальну статистику щодо релігійної приналежності сербського 
населення. У ній було зазначено, що на 1905 р. чисельність 
православних становила 2 460 515, католиків 10 423, протестантів 
1 399, євреїв 5 729 і мусульман 14 745 (в тому числі 3 056 турків 
і 11 689 турецьких циган) [1, с. 153]. Також ним були наведені 
статистичні дані щодо державного бюджету Сербії на 1906 р., 
згідно з яким на церковні потреби передбачалося 368 087 динарів 
(франків), що дорівнювало 0.41 % від всього бюджету [1, с. 153].

Г. О. Воскресенський писав, що в 1904 р. в Сербії відзначалося 
100-річчя з дня початку Першого сербського повстання 1804 р., 
серія ювілейних святкувань почалася в Тополі, батьківщині і місці 
поховання вождя сербського визвольного руху Г. П. Карагеоргія. 
Як вказував автор, святкування цієї події збіглося з коронуванням 
сербського короля Петра I 21 вересня 1904 р. На його думку, ця 
обставина значима тим, що вона проводилась з онуком вождя 
першого сербського повстання [1, с. 160].  

В «Богословском вестнике» також розглядалися питання, 
пов’язані зі ставленням церкви і державної влади. Як писав 
Г. О. Воскресенський, представників Сербської православної 
церкви в 1905 р. хвилювало запропоноване міністерством юстиції 
питання ліквідації духовних судів і передача шлюбних суперечок 
цивільним судам [1, с. 166-167]. 

Однак, наприкінці 1905 р. сербський міністр юстиції знову 
утворив комісію для вироблення законопроекту про ліквідацію 
духовних судів і про передачу шлюбних питань судам цивільним. 
Як вказував автор, це питання не було новим для Сербії. Воно 
неодноразово піднімалося, але всі спроби світської влади 
залишилися безуспішними. На думку Г. О. Воскресенського, 
церква повинна захищати свої вікові встановлення і свої права. 
Він вказував, що цього права православної церкви не намагалися 
оскаржувати в іновірних урядах в Австро-Угорщині, в Боснії і 
Герцеговині, та навіть в Туреччині. Автор вважав, що ліберальний 
сербський уряд прагнув узурпувати права своєї церкви і порушити 
її статут [1, с. 167].
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Але, при цьому, автор публікації стверджував, що не проти 
того, щоб духовні суди були реформовані, щоб закон церковний 
піддався ревізії, щоб все, що вимагає змін і доповнень, було 
виправлене та доповнене, не зупиняючись, де потрібно, і перед 
змінами в особовому складі. Редактори журналу вважали, якщо ж 
і далі в духовних судах справи йтимуть без змін, то звання суддів 
буде надаватися особам непідготовленим. А якщо адміністрація і 
процедура в них не будуть спрощені і прискорені, і вища духовна 
влада сама раніше не візьме ініціативу в проведенні необхідних 
церковних реформ, то не буде нічого дивного, що з ведення церкви 
виключать і духовні суди [1, с. 168].

Те, що потреба в реформах сербської церкви дійсно назріла, 
було видно з того, як повідомлялося в «Богословском вестнике», 
що питання про реформи було поставлено на чергу в весняних 
засіданнях Архієрейського собору 1906 р. У сербському 
духовному друку вказувалися побажання, щоб відновлені були в 
силі ті статті церковного закону від 1890 р. про виборне право, 
які були порушені в 1894 р. Однією з таких статей духовенству 
надавалося право обрання окружних протоієреїв, намісників і 
членів духовних судів. За іншою статтею, в Архієрейському соборі 
з повноправним голосом повинні були засідати і вирішувати 
справи, нарівні з іншими дійсними членами Собору, по одному 
протоієрею з кожної єпархії та два архімандрита з усіх єпархій 
[1, с. 168].

В № 31 «Церковных ведомостей» за 1907 р. повідомлялося про 
становище католиків в Сербії. Зокрема вказувалося, що сербсь-
ка конституція 1889 р. проголосила повну релігійну свободу, але 
місіонерська діяльність католиків була заборонена [5, с. 31].

Як вказувала редакція «Церковных ведомостей», католики 
в Сербії колись мали свою єпархію в Нікополі на Дунаї. Потім 
з 1848 р. вони були підпорядковані єпископові Дяковському в 
Славонії. Спроби заснувати єпархію в самій Сербії були дуже 
наполегливими. У 1892 р. апостольський нунцій у Відні, єпископ 
Галімберті, запропонував бєлградському уряду укласти конкордат 
з папою, але, не дивлячись на сприяння австрійського посла в 
Бєлграді, барона Томеля, отримав відмову [5, с. 31].
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В № 37 «Церковных ведомостей» за 1907 р. висвітлювалася 
діяльність сербських богословських шкіл, які на думку редакції 
можна розділити на два типи. До першого належали школи в Задрі, 
Карловицях і Рельєве. В них викладалися виключно богословські 
предмети. Учні зараховувалися туди вже після закінчення курсу 
в гімназії або закінчення шести класів. Важливою відмінністю 
навчального закладу у Задрі був гуртожиток, в якому жили і 
гімназисти, які готувалися до вступу в богословську школу. До 
другого типу відносилися богословські школи в Бєлграді, Цетіньї 
і Призрені. Згідно повідомленню «Церковних відомостей», в них 
надавалася не тільки богословська, але в нижчих класах і загаль-
на освіта. В ці школи зараховувалися хлопчики від 10 до 12 років 
з початковою підготовкою [6, с. 1598].

Таким чином, як писалося в журналі, це були два типи духовної 
школи – тип школи пастирської і тип школи загальноосвітньої з 
богословськими класами. Відповідно до їх звітів, на думку редакції 
«Церковных ведомостей», перевагу слід віддавати першому 
типу шкіл. Звіт Бєлградської богословської школи вказував на 
негативні наслідки змішування завдань світської і духовної 
освіти, як для виховання учнів, так і для успішного проходження 
освіти. На це ж вказували і сербські духовні журнали. Значно 
краще було становище в пастирських школах. Особливо вдала 
була постановка виховання в задрівській богословській школі, де 
майбутні учні, які ще навчались в гімназії, вже жили в гуртожитку 
при школі, та підготовлювались до порядку, встановленому в 
навчальному закладі [6, с. 1598].

Як зазначалося в «Церковных ведомостях», питання про тип 
духовної школи часто обговорювалося в російській пресі, і на 
думку редакції журналу, досвід сербських духовних шкіл не 
позбавлений значення для його вирішення [6, с. 1598].

Другу Гаазьку мирну конференцію, яка проходила з 2 червня по 
5 жовтня 1907 р., докладно висвітлювали як світські, так і духовні 
видання. Увагу редакції «Церковных ведомостей» було зосеред-
жено на діяльності сербів під час конференції. Як повідомляли 
російські журналісти, боснійсько-герцеговинскі серби зверну-
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лися до гаагської мирної конференції з меморандумом, в якому 
протестували проти австрійської політики і католицької місії 
в краї. До анексії Боснії і Герцеговини православні серби мали 
94 початкові школи. Австрійська влада закрила 54 з них і всі 
середні школи. Згодом було дозволено відкрити 36 шкіл, але 
середні школи, як і раніше, були заборонені. Замість церковно-
парафіяльних шкіл австрійський уряд відкрив 339 общинних шкіл 
і середні школи. Також повідомлялося, що в Боснії активізували 
свою діяльність єзуїти, які будували там свої монастирі і костели 
і вели свою місіонерську діяльність серед місцевого населення. 
Як повідомлялося у виданні, православні діти, котрі потрапили 
в католицькі притулки, були насильно покатоличені. Також була 
введена цензура, яка не дозволяла православним виступати на 
захист своєї віри. Православна церква була позбавлена автономії, 
якою користувалася до анексії. Призначення митрополитів 
робилося австрійським імператором, а константинопольський 
патріарх тільки затверджував його [6, с. 1599]. 

Згідно повідомленню «Богословского вестника», дане 
звернення до Гаазької мирної конференції про допомогу 
не змінило положення боснійсько-герцеговинських сербів. 
Г. О. Воскресенський писав, що свобода православного друку 
була повністю пригнічена. З квітня 1907 р. і без того жорсткий 
закон про пресу змінився новим, ще більш суворим. За новим 
законом, видавці щотижневих журналів повинні були вносити 
заставу в 3 тис. крон, видавці газет, що виходили до 3-х разів на 
тиждень – 6 тис. крон, а більше трьох разів – 10 тис. крон. ІІоліції 
було дано право затримувати черговий номер до виходу його з 
друкарні. Роздрібний продаж номерів на вулиці був заборонений. 
Протягом одного року з квітня 1907 р. до квітня 1908 р. «Српска 
Риjеч» було конфісковано 43 рази. Новий закон про пресу кош-
тував цьому журналу протягом одного року більше 20 тис. крон  
[4, с. 636-637].

В № 1 «Церковных ведомостей» за 1908 р. були проаналізовані 
проблеми церковного устрою Сербської православної церкви. 
У статті наводилася думка відомого сербського каноніста, 
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протоієрея С. М. Веселіновича, який вважав, що церковний устрій 
в Сербії потребував великої реформи. На його думку, необхідно 
було створити новий орган церковного управління. Він писав, що 
вищою церковною владою, як і раніше, повинен був залишатися 
Архієрейський cобор, що складався з п’яти єпископів Сербії, але 
поряд з ним, як вищий орган церковного управління, необхідно 
було поставити Церковну Раду. До її складу повинні були увійти 
повноправні члени і фахівці. На думку редакції «Церковных 
ведомостей», цей законопроект виправляв недоліки існуючого 
закону, його суперечності [7, с. 39].

На думку редакції, її обов’язки можна розподілити на три 
пункти: 1) обов’язки церковного управління; 2) обов’язки 
церковної освіти; і 3) обов’язки церковно-практичні [7, с. 39]. 
Недоліки устрою церковного управління було необхідно вирішити 
при реформі церковного управління в Сербії. Церковна Рада, як 
вважав автор статей в «Церковных ведомостях» С. Троїцький, 
не повинна була стояти поряд з Архієрейським собором, як 
пропонував С. М. Веселінович, а нижче його, вона повининна 
була бути тільки допоміжною установою при Соборі [7, с. 40].

Редакція «Церковных ведомостей» уважно аналізувала розвиток 
сербської духовної освіти. За повідомленням С. Троїцького, 
Архієрейський собор церкви Королівства Сербського ухвалив, 
щоб курс бєлградської богословської школи закінчувався 
випробуванням на отримання атестата зрілості. На його думку, 
це розпорядження мало велике значення для семінаристів, так як 
воно давало їм доступ на богословський факультет, який планував 
незабаром відкритися, так само як і інші факультети Бєлградського 
університету. Той же Архієрейський собор постановив, що ті, хто 
закінчив повний богословський курс у російських семінаріях, 
мали право на висвячення на священика в церкві Сербського 
Королівства [8, с. 2016].

У 1908-1909 рр. увагу російської преси було зосереджено на 
окупації, а згодом і анексії 28 вересня 1908 р. Австро-Угорщиною 
Боснії та Герцеговини. Церковні видання цікавило, насамперед, 
питання про те, як ця подія відбилася на житті православних 
слов’ян, що проживали в цьому регіоні. На думку церковних 
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журналістів, ця подія не поліпшила становища православної 
церкви, а навпаки, тільки посилила втручання світської влади в 
життя церкви.

Г. О. Воскресенський в «Богословском вестнике» писав, 
що Боснія і Герцеговина в церковному відношенні на 1908 
р. продовжувала знаходитись під верховним управлінням 
константинопольської патріархії, і чотири єпархії (дабро-
боснійська, герцеговинсько-захолмська, зворніко-тузланська і 
банья-луцько-біхачська) цих двох провінцій, входили до складу 
вселенської патріархії [2, с. 128]. У часописі стверджувалося, що 
після анексії австрійський уряд поставив сербську церкву під 
поліцейський нагляд. За повідомленням автора, уряд вимагав, щоб 
всі єпархіальні управління надавали йому кошторис і рахунки, як 
і протоколи своїх засідань. Крім цього, земський уряд отримав за 
собою право, відповідно до розпорядження від 16 січня 1908 р. за 
№ 651 контролювати діяльність вчителів [4, с. 629]. 

Г. О. Воскресенський також висвітлював і положення церковно-
народного життя православних сербів Боснії і Герцеговини. 
Особливу увагу в своїй статті він приділив діяльності товариства 
«IIpocвjeтa», заснованого в 1902 р. в Сараєво. Автор писав, що 
суспільство сприяло відродженню сербо-боснійської народності і 
в церковному, і в цивільному відносинах. Суспільство піклувалося 
про освіту молодого покоління в Боснії і Герцеговині, і з цією 
метою створювало школи, допомагало вже існуючим, видавало 
підручники, утримувало молодих людей, які навчалися у 
австрійських і в закордонних школах [4, с. 630].

Автор також висвітлив стан духовної освіти. За повідомленням 
№ 4 «Богословского вестника» за 1909 р. преосвященний Нико-
нор, єпископ Нішський, повертаючись з Дубровника в Сербію 
на початку 1906 р., відвідав рельевське богословське училище, 
поблизу Сараєва, і ознайомився з його порядками і станом. 
Свої спостереження він опублікував в 1906 р. у бєлградському 
журналі «Пастирска Реч» № 11-12. Училище було засноване, 
за розпорядженням обласного уряду Боснії та Герцеговини, в 
липні 1883 р., в цілях освіти сербсько-православного духовен-
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ства для Боснії і Герцеговини. Потім воно було перетворено в 
інтернат. Освітній заклад знаходився під безпосереднім наглядом 
архієпископа і митрополита Дабо-боснійського, і під контролем 
обласного уряду. До нього, згідно зі статутом, приймалися учні 
тільки з Боснії та Герцеговини, які закінчили вісім класів гімназії. 
Термін навчання складав чотири роки [3, с. 658].

У статті зазначалося, що для викладання по штату було 
призначено вісім професорів, які призначалися найвищим указом 
за пропозицією міністерства та згодою боснійського митрополита. 
Наставниками богословської школи могли бути, згідно статуту, 
православні серби священницького і чернечого чину, які були 
родом з Боснії та Герцеговини, і тільки у випадку нестачі – з 
Австро-Угорської монархії, що мали повну кваліфікацію, які 
закінчили курс у Карловицькій богословській школі, або на 
афінському, а також на чернівецькому православному факультеті. 
Ректор і три професори рельевського богословського училища, 
закінчили курс в Карловіцькому богословському училищі, два 
професори – на богословському факультеті в Чернівцях, один – 
на богословському факультеті в Афінах, і один – в Карловцях та 
Чернівцях [3, с. 659].

У російській релігійній періодиці детально аналізувалася 
діяльність сербської церковної преси і журналістики. На думку 
редакції «Богословского вестника», великі послуги, в церковно-
народній справі православних сербів Боснії і Герцеговини, 
надав також незалежний сербський журнал «Српска Риjеч», 
що видавався з 1905 р. в Сараєво. Як вказувалося в російській 
пресі, це був єдиний журнал, який захищав інтереси право-
славно-сербського населення цих двох провінцій. Г. О. Воскре-
сенський писав, що з першого ж року видання журналу «Српска 
Риjеч» австрійські власті почали його переслідувати. Він також 
навів думку боснійця-кореспондента «Заставы»  від 13 квітня 
1905 р., який писав, що: «З тих пір, як заснована «Српска Риjеч» 
уряд постійно ставив і ставить їй перешкоди, з метою: або зовсім 
задушити цей орган чи, принаймі, зрушити його на іншу програму, 
більш бажану уряду і зовсім не потрібну для нашого народу в 
Боснії і Герцеговини» [4, с. 631].
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Г. О. Воскресенський також прокоментував діяльність сербського 
часопису «Застава», який в 1906 р. святкував сорокарічний ювілей. 
Протягом 40 років новосадська «Застава» була майже єдиним і 
безсумнівно найголовнішим сербським журналом, який з великою 
увагою стежив за всім, що відбувалося в Боснії і Герцеговині. У ній 
публікувалися керівні статті, містилася кореспонденція і звістки 
про стан і події в Боснії і Герцеговині [3, с. 632].

Підсумовуючи свій огляд сербських церковних журналів, 
Г. О. Воскресенський писав, що сербські журнали і газети: 
«Српска Риjеч»,  «Застава», і «Цариградски  Гласник» та інші 
видання, давали багато відомостей з Боснії та Герцеговини – «землі 
плачу» про різні утиски тамтешнього православно-сербського 
населення. На думку автора, загальним мотивом для повідомлень 
з цих журналів було те, що православні серби, місцеві уродженці 
Боснії і Герцеговини, розглядалися як вороги віденської політики, 
і жорстоко переслідувалися [3, с. 637].

Після завершення боснійської кризи інтерес до сербської 
проблематики в цих двох виданнях знизився. Статті по сербській 
тематиці передусім публікувалися в «Церковных ведомостях». В 
№ 1 за 1912 р. розглядався новий «Статут Архієрейського синоду 
православної сербської Карловицької митрополії», який був 
вироблений на засіданні Архієрейського синоду в Карловицах 25 
травня 1911 р. [9, с. 26].

На думку С. Троїцького в Карловицькій церкві була проведена 
велика реформа. Згідно зі статутом, синод отримував значну 
самостійність. У зв’язку з цим незадоволеними залишилися 
політичні діячі, особливо радикальні, а академічна молодь навіть 
висловила різкий протест. Це було пов’язано з тим, що статут робив 
замах на народну автономію. Але, на думку редакції журналу, 
з цими протестами не погоджується більшість населення, яке 
було незадоволене утисками світських членів соборів, особливо 
радикалів. С. Троїцький писав, що новий статут мав ту хорошу 
сторону, що він звільняв ієрархію від надмірного тиску не тільки з 
боку конгресу, а й з боку Відня і Будапешта. Раніше адміністратори 
єпархій та митрополій призначалися католицькою владою, тепер 
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цими адміністраторами ставали найстаріші по посвяті єпископи. 
Але цей принцип не був проведений далі, і при обранні патріарха 
і єпископів світська влада завжди могла відхилити всіх небажаних 
кандидатів [9, с. 29-30].

У часописі було підтримане положення статуту, яке оберігало 
права сербської мови і кирилиці, на які було чимало замахів. 
Нарешті, особливо важливе значення для синоду мало положення, 
що забезпечує деяку економічну незалежність від собору [9, с. 30].

С. Троїцький в № 5 «Церковных ведомостей» за 1912 р., роз-
глядаючи дію цього статуту писав, що 28 листопада 1911 р. згідно 
з ним Архієрейський синод обрав єпископа на вільну будімскую 
єпархію. У той же день був обраний і єпископ на новозасновану 
посаду вікарія Карловіцького архієпископата [10, с. 181].

Таким чином, «Церковные ведомости» та «Богословский 
вестник» детально висвітлювали події, які відбувались в Сербії 
протягом 1906 – 1912 рр. Вони аналізували проблеми, що хвилю-
вали російську громадськість, в першу чергу, положення право-
славної церкви в Сербії, її вплив на життя суспільства, міжкон-
фесійні відносини, відгук релігійних питань на міжнародній аре-
ні. Також російську громадськість цікавила діяльність сербської 
преси, яка висвітлювала та коментувала особливості сербського 
церковного життя.  

Затовский Б. О.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В СЕРБИИ ПО 
МАТЕРИАЛАМ «БОГОСЛОВСКОГО ВЕСТНИКА» 

И «ЦЕРКОВНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» 1906-1912 гг.

В статье рассматриваются особенности религиозной жизни 
в Сербии на протяжении  1906-1912 гг. По материалам церковных 
журналов, таких как «Церковные ведомости» и «Богословский 
вестник», было проанализировано положение и деятельность 
различных конфессий, и их влияние на общество. Также, были 
рассмотрены взгляды редакции и журналистов изданий на 
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вопросы религиозной политики сербского правительства, и их 
оценка деятельности сербской церковной журналистики. Это 
позволило понять как события церковной жизни освещались 
российским читателям и как пресса формировала общественное 
мнение у населения. В результате было выяснено, что 
существовала большая заинтересованность этих журналов к 
освещению конфессиональной ситуации в сербских землях. Анализ 
российской церковной прессы позволил выявить особенности 
взглядов авторов публикаций на вопросы межконфессиональных 
отношений, и позицию к церковной политике сербского и 
австрийского правительств.

Ключевые слова: Сербия, Босния и Герцеговина, журнал, 
религия, епархия, богословская школа, редакция, духовенство.

Zatovskiy B.

CONFESSIONAL LIFE IN SERBIA BASED ON 
“THEOLOGICAL JOURNAL” AND “CHURCH BULLETIN” 

1906-1912

The article deals with the peculiarities of confessional life in Serbia 
in 1906-1912. Based on the church journals, such as “Theological 
Journal” and “Church bulletin”, the state and the activity of different 
confessions were analyzed as well as their influence on the society. 
Besides, the viewpoints of the editorial board and the journalists of the 
journals on the questions of religious policy of Serbian government 
were researched as well as their assessment of the activities of Serbian 
church periodical press. This provides an opportunity to understand 
how the events of confessional life were presented to Russian readers 
and how the press was forming the public opinion in the society. As a 
result, it is found out that these journals had a great interest for pre-
senting confessional situation in Serbia. The analysis of Russian con-
fessional press provides an opportunity to clarify the peculiarities of 
the authors’ viewpoints on the question of interconfessional relations, 
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and their attitude to the church policy of both Serbian and Austrian 
governments.  

Keywords: Serbia, Bosnia and Herzegovina, journal, religion, ep-
archy, theological school, editorial board, clergy.
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АНЕКСІЯ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ АВСТРО-
УГОРЩИНОЮ ТА АНЕКСІЯ КОРЕЇ ЯПОНІЄЮ 
У ВИСВІТЛЕННІ РОСІЙСЬКИХ ЧАСОПИСІВ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

У статті розглянуто висвітлення російськими часописами 
анексії Боснії та Герцеговини Австро-Угорщиною та анексії 
Кореї Японією на початку XX ст. Аналізуються особливості 
висвітлення обох подій авторами російських часописів. 
Визначається спільне й відмінне у оцінках аналітиками ключових 
моментів. Порівнюються погляди на обидві політичні події з 
точки зору різних російських журналів та загальна кількість 
згадок на сторінках періодики.

Ключові слова: Австро-Угорщина, Боснія і Герцеговина, 
Корея, Японія, російські часописи, анексія, міжнародні відносини, 
зовнішня політика, початок XX ст.

Велике значення у формуванні громадської думки підданих 
Російської імперії мали газети і журнали. «Товсті» журнали, 
на відміну від газет, містили більш глибокі аналітичні статті. 
Авторами цих аналітичних оглядів були професіонали своєї 
справи. Сформовані погляди суспільства на ті чи інші закордонні 
події багато в чому залежали від того, під яким кутом зору були 
піднесені останні в освітленні оглядачів.

Безпосередніми авторами, що аналізували закордонні події на 
сторінках ліберальних російських журналів «Русское богатство», 
«Русская мысль», «Вестник Европы» і «Разведчик» були 
С.  М.  Южаков, В. О. Гольцев та М. М. Ковалевський.

В останній чверті XIX ст. політичний устрій на Балканському 
півострові був обумовлений статтями Берлінського трактату 
1878 р. Питання про контроль над Боснією і Герцеговиною 
було кілька разів переглянуто і фактично «заморожено» за 
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наполяганням О. Бісмарка на час дії Союзу трьох імператорів. 
Австро-Угорщина виявляла велику цікавість до Боснії і 
Герцеговини, і мала намір включити її до свого складу. Інтерес 
до цих територій мала також Італія, Чорногорія і Сербія, для яких 
вони мали економічне, політичне і військове значення. Для двох 
останніх питання про Боснію і Герцеговину було важливим ще 
й тому, що більше половини населення цих провінцій становили 
серби, бошняки і хорвати. На початку XX ст. Османська імперія 
після Молодотурецької революції також включилася в боротьбу за 
повернення цих територій. Габсбурзька монархія стривожившись, 
взяла курс на анексію Боснії і Герцеговини і шукала лише зручний 
привід для втілення своїх планів у життя. Для цього необхідно 
було подолати протидію не тільки Туреччини, але також Росії, 
Великобританії, Франції, Італії, Сербії і Чорногорії. Вищеописані 
події, що відбувалися на Балканах, знайшли своє відображення на 
сторінках російських журналів.

Уже в вересневому випуску «Вестника Европы» за 1908 р. 
М. М. Ковалевським було відзначено, що в Австро-Угорщині 
піднято питання щодо подальшої долі Боснії і Герцеговини. 
Встановлена   в Османській імперії конституція повинна була 
поширитися і на обох областях, керованих на той момент 
австрійськими чиновниками [1, с. 406].

На сторінках «Русской мысли» за жовтень 1908 р. присутнє 
повідомлення про офіційну заяву імператора Австро-Угорщини 
щодо анексії Боснії і Герцеговини. Проаналізувавши текст 
документа, йому була дана наступна характеристика: «дуже 
цікава суміш лицемірства з політичним цинізмом». Також 
аналітиком була проаналізована мова австрійського міністра 
закордонних справ А. Еренталя, яка торкалася мотивів анексії і 
пояснювала дії Австро-Угорщини як необхідні. Скориставшись 
конституційними сподіваннями Боснії і Герцеговини Австро-
Угорська імперія зробила дуже своєчасний політичний хід. 
Оглядачем був справедливо відзначений факт того, що через 
ретельне замовчування справжніх причин анексії, її офіційний 
мотив був не стільки необхідним, скільки несподіваним, в першу 
чергу, для Росії [2, с. 206-207]. У той же час С. М. Южаков у 



460

випуску «Русского богатства» оцінив вищезгадану подію як 
захоплення Австро-Угорщиною Боснії і Герцеговини [3, с. 156].

Проаналізувавши політичне становище Боснії та Герцеговини 
до анексії, М. М. Ковалевський в листопадовому випуску 
«Вестника Европы» висловив здивування сучасним діям Австро-
Угорщини. Імперія Габсбургів вийшла з вигідного положення 
і зіпсувала відносини з Сербією і Чорногорією, які відкрито 
виступили проти анексії Боснії і Герцеговини [4, с. 361].

Подальший розвиток подій після офіційного оголошення 
про анексію в «Русском богатстве» було трактовано дуже 
неоднозначно. Автор зазначив, що австрійська політика на 
Балканах все ще малозрозуміла, тому що, незважаючи на добре 
розраховану справу, нитки десь сплутались, і дипломатія товчеться 
на одному місці [5, с. 197].

Л. І. Гальберштадт в одинадцятому випуску «Русской мысли», 
осмисливши події на Балканському півострові за значний період, 
що передував ситуації з Боснією і Герцеговиною, зробив висновок, 
що «анексія [...] з’явилася тільки подальшим розвитком певної 
програми, з якою російське суспільство і, на жаль, російська 
дипломатія не ознайомилися достатньо... Вона готувалася і до 
турецької революції, яка для віденського кабінету з’явилася, може 
бути, не тільки до речі, але й не зовсім несподівано» [6, с. 181]. 
Не можна не погодитися з цим твердженням, так як незворотний 
інтерес до придбання цих територій Габсбурзької монархією 
проявлявся на протязі не одного десятиліття.

В останньому випуску журналу «Вестника Европы» за 
1908 р. М. М. Ковалевський, зазначивши факт святкування 
шістдесятирічного ювілею правління імператора Франца Йосифа, 
вказав на те, що граф А. Еренталь «гордо відстоює право свого 
монарха порушити берлінський трактат». При цьому оглядачем 
було підкреслено, що Австро-Угорщина сміливо загрожує війною 
слов’янським державам Сербії і Чорногорії [7, с. 801]. Дійсно, 
дії імперії Габсбургів були дуже рішучі і непохитні навіть перед 
ймовірністю розв’язання війни.

У грудневому випуску «Русского богатства» С. М. Южаков, 
проаналізувавши нещодавні події, вказав на те, що фактично 
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Австро-Угорська імперія неофіційно володіла Боснією і 
Герцеговиною останні тридцять років, і суверенітет султана був 
тут чисто номінальним. Лише тепер, скориставшись важким 
становищем Османської імперії, віденський кабінет офіційно 
включив ці провінції до свого складу. Автор зауважив, що ці 
землі були спочатку відірвані не австрійськими, а російськими 
перемогами [8, с. 164].

Дванадцятий випуск «Русской мысли» за 1908 р. звернув 
увагу на твердість австро-угорської політики щодо Боснії і 
Герцеговини. Була підкреслена рішуча готовність до воєнних дій 
проти Сербії і Чорногорії. Новини щодо внутрішнього становища 
Боснії і Герцеговини дали зрозуміти, що на цих територіях «лютує 
жорстока військова диктатура». Л. І. Гальберштадт зазначив, що 
всі ці події так несхожі на традиційний характер австрійського 
ведення державних справ, що заслуговують дуже серйозної 
уваги. Все, чим могла на той момент відповісти Туреччина, так це 
успішним бойкотом австрійських товарів. При цьому оглядачем 
було підкреслено, що на сторінках європейської преси панує 
думка, що незабаром імператор Франц Йосиф поступиться місцем 
своєму наступникові Францу Фердинанду [9, с. 185-186].

Важлива згадка щодо людських жертв з боку австрійської армії 
була опублікована в одному з випусків журналу «Разведчик». 
Громадська преса Австро-Угорщини зверталася безпосередньо 
до свого уряду і справедливо запитувала про цінність людського 
життя, про втрати серед особового складу австро-угорської армії 
поряд з отриманими політичними надбаннями [10, с. 201-202].

Подальший розвиток подій переріс в справжню кризу, яка 
отримала згодом назву Боснійської. Провідні європейські держави 
намагалися всіма зусиллями запобігти можливому початку 
бойових дій. Частково їм це вдалося зробити, але протиріччя, які 
були до початку анексії Боснії і Герцеговини і примножені після 
початку Боснійської кризи в підсумку підлили масла у підготовку 
Першої світової війни.

Отже, російські журнали, висвітлюючи передісторію, саму 
анексію і її наслідки, справедливо вказували на практично 
повну політичну поразку Російської імперії в цій ситуації. Як 
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було відзначено кількома авторами аналітичних статей, для 
Росії події на Балканах були вкрай неприємні і єдине, що вона 
могла зробити на той момент для запобігання військових дій, 
так це чинення тиску на Сербію і Чорногорію, які стривожено 
наполягали на розв’язанні війни з Австро-Угорщиною. При цьому 
аналітики відзначали, що приготування до анексії були зроблені 
віденським кабінетом задовго до самого втілення в життя плану 
про розширення своїх кордонів.

Наприкінці першого десятиліття ХХ ст. Австро-Угорська 
імперія була не єдиною державою Євразії, яка включила до свого 
складу території шляхом проведення анексії. У 1910 р. зазнала 
змін політична мапа Далекого Сходу – Корея була анексована 
Японською імперією.

Японія, з моменту перетворення на імперію, жадала розширити 
як свою сферу впливу, так і свої фактичні кордони. З кінця 
ХІХ ст. свою експансивну зовнішню політику Японія, в першу 
чергу, направляла проти сусідніх держав – Китаю та Кореї. На 
початку ХХ ст. така політика призвела до розв’язання Японією 
російсько-японської війни. Після її закінчення японська влада 
стала обмежувати допуск іноземців до Південної Маньчжурії, 
посилаючись на «особливі умови» на захопленій ними території. 
Японський уряд пішов по шляху встановлення монопольного 
панування в Китаї не тільки в сфері застосування капіталу, але і в 
області торгівлі. Він не був згодний з  американською доктриною 
«відкритих дверей» і «рівних можливостей», витіснивши 
з Південної Маньчжурії іноземну торгівлю. Відображаючи 
зростаюче невдоволення ділових кіл США японською політикою 
на Далекому Сході, американський уряд вже в лютому 1906 р. 
заявив перший протест проти перешкод, які чинить Японія у 
розвитку американської торгівлі у Маньчжурії. 

Однак, інтереси Японії не могли бути задоволені одним лиш 
Китаєм. На черзі було захоплення Кореї. Фактичне захоплення 
Японією Кореї знайшло своє відображенні у вересневому випуску 
«Вестника Европы» за 1910 р. Автор дав оцінку діям корейського 
уряду та спротиву захопленню, але у висновках говорив про те, 
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що такий кінець для Кореї був неминучим [11, с.  381]. А вже у 
жовтневому випуску цього ж журналу публікується текст договору 
між Японією та Кореєю і приводиться офіційне пояснення урядом 
Японії захоплення Кореї в більшій мірі для того, щоб допомогти 
освоїти великі необроблені території. Також М. М. Ковалевський 
відмітив зростаючий японський культурний вплив на Корею з 
1905 р. [12, с. 411]

Відсутність згадок щодо анексії Кореї у інших виданнях можна 
пояснити людським фактором. Наприкінці 1910 р. пішов з життя 
С. М. Южаков, який завідував розділом закордонних подій в 
«Русском богатстве».

Загалом, події та судження, пов’язані з анексією Боснії і 
Герцеговини Австро-Угорщиною були згадані на сторінках 
російських часописів 10 разів. Захоплення Кореї Японією було 
висвітлене лише 2 рази у випусках одного й того ж журналу. 
На фоні занепокоєного тону аналітиків щодо подій, пов’язаних 
з Боснією і Герцеговиною, анексія Кореї сприймалася набагато 
спокійніше. Це було пов’язано з втратою Росією своїх позицій на 
політичній арені Далекого Сходу. Події у Європі та насамперед 
на Балканському півострові цікавили російські журнали набагато 
більше. Це не дивно, адже у Європі Росія усіма силами намагалася 
зберегти свій вплив і в порівнянні з Далеким Сходом, європейська 
політика була значно цікавішою для Російської імперії.

Мартынов В. Л.

АННЕКСИЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ АВСТРО-
ВЕНГРИЕЙ И АННЕКСИЯ КОРЕИ ЯПОНИЕЙ 

В ОСВЕЩЕНИИ РУССКИХ ЖУРНАЛОВ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В статье рассмотрено освещение российскими журналами 
аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией и аннексии Кореи 
Японией в начале XX в. Анализируются особенности освещения 
обоих событий авторами российских журналов. Определяется 
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общее и отличное в оценках аналитиками ключевых моментов. 
Сравниваются взгляды на оба политических события с точки 
зрения различных российских журналов и общее количество 
упоминаний на страницах периодики.

Ключевые слова: Австро-Венгрия, Босния и Герцеговина, 
Корея, Япония, русские журналы, аннексия, международные 
отношения, внешняя политика, начало XX в.

Martynov V. 

ANNEXATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY 
AUSTRIA-HUNGARY AND ANNEXATION KOREA BY 

JAPAN IN ASSESSING THE RUSSIAN JOURNALS: 
COMPARATIVE ANALYSIS

The article is dedicated the coverage of Russian journals annexa-
tion of Bosnia and Herzegovina by Austro-Hungarian Empire and the 
annexation of Korea by Empire of Japan in the early XX century. Ana-
lyzed the features of lighting authors Russian journals both events. 
Determined the total and perfect in the key moments of analysts esti-
mates. Analyzes the assessment of journal reviewers to official state-
ments and documents related to annexations. Covered by international 
position of Bosnia and Herzegovina and South Korea in the early 20th 
century and the events that preceded the annexation of these coun-
tries. Compared the two views on political events from the perspec-
tive of various Russian journals and the total number of mentions on 
the pages periodicals. Determined major changes in the coverage of 
international relations and foreign policy of Austria-Hungary and Ja-
pan by journals authors. Highlighted the main points related to the 
preparation and implementation of the annexation of these countries. 
Highlights changes in international politics after the annexation of 
Bosnia and Herzegovina by Austria-Hungary and the annexation of 
Korea by Japan. Analyzed the changes in the foreign policy of Euro-
pean and Asian countries.
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Key words: Austria-Hungary, Bosnia and Herzegovina, Korea, Ja-
pan, the Russian journals, annexation, international relations, foreign 
policy, beginning of XX century.
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Розділ V. ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, 
ХРОНІКА

Березін С. Є. 
УДК 94(477):929Воєводський»''1846/1901''

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ Л. Ф. ВОЄВОДСЬКОГО

В статті, на джерельному підґрунті матеріалів з фондів 
Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), 
Державного архіву Одеської області, Одеської національної 
наукової бібліотеки, Російської державної бібліотеки (м. Москва), 
Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербурзького філіалу архіву РАН, – документально 
підтверджуються маловідомі факти біографії видатного 
вченого-антикознавця, професора кафедри грецької словесності 
/ класичної філології Новоросійського (Одеського) університету 
Л. Ф. Воєводського

Ключові слова: Воєводський Л. Ф., Новоросійський (Одеський) 
університет, антикознавство, історія науки і освіти

Життєвий шлях і творча діяльність Леопольда Францевича 
Воєводського (1846-1901) знайшли відображення в історіографії: 
перший за хронологією, стислий огляд було надано у праці 
О. І. Маркевича, виданої до 25-річного ювілею Новоросійського 
університету [47, с. 285-286]; біографію та доробок вченого 
розглянув у некролозі його товариш по кафедрі, декан історико-
філологічного факультету О. М. Деревицький [48, с. 1-7]; 
чуттєві слова на адресу покійного на панахиді промовив 
О. О. Кочубинський [53, с. 21-24]. Після смерті Л. Ф. Воєводського, 
було опубліковано інформацію про розгляд його кандидатури в 
Харківському університеті [49, ч. І, с. 107-108]. Згадки про нього 
також знаходяться в мемуарах А. Є. Кауфмана і Д. М. Овсянико-
Куликовського (рукопис зберігається у Санкт-Петербурзі [26, 
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арк. 8-11 зв.]), тексти яких увійшли до збірки спогадів, 
виданої Ф. О. Самойловим [55]. Ім’я цього представника 
«історико-літературного» («культурно-історичного») напрямку 
дорадянського антикознавства посідає своє місце в узагальнюючих 
роботах В. П. Бузескула [35, с. 169], Е. Д. Фролова [61, с. 208-209] 
та виданні під редакцією В. І. Кузищіна [50, с. 133]; публікаціях, 
присвячених традиціям розвитку науки в Одесі [58, с. 38, 40;30, 
с. 478]; монографії німецького дослідника G. Hausmann’a [27, 
s. 295, 301, 550, 622]; в усіх (окрім видання 1940 року) колективних 
працях до ювілейних дат Одеського університету [52, с. 321, 370-
371; 56, с. 36; 51, с. 37, 40-41; 57, с. 117, 124].

Участь автора у дослідженні біографії Л. Ф. Воєводського 
розпочалася разом з Т. О. Ізбаш-Гоцкан у 1996 році: виявлені 
матеріали поклали підґрунтя для статей у біобібліографічному 
словнику «Професори Одеського (Новоросійського) універ-
ситету» [33] та енциклопедичному виданні «Одеські історики» 
[34]. Постаті професора було приділено увагу в оглядах 
наукових традицій кафедри історії стародавнього світу та 
середніх віків, підготовлених дослідниками у співавторстві з 
О. О. Радзиховською [59; 60]. Низка фактів вперше знайшла 
своє висвітлення у 2000 році в публікації на сторінках «Записок 
історичного факультету» [31]. Виявлені згодом нові джерела до 
біографії Л. Ф. Воєводського були частково оприлюднені автором 
у доповідях на міжнародних конференціях «Одеса і Південь 
України в українській і польській історіографії» (2015) та «Харків 
як університетське місто» (2015). На сьогодні, цілком слушним 
є введення до наукового обігу документальних матеріалів, які 
дозволяють уточнити та навіть доповнити свідоцтва, наведені в 
спеціальній літературі.

Офіційним джерелом інформації про службову кар’єру вченого 
є його формулярні списки, яких принаймні виявлено чотири (у 
двох справах, з майже ідентичним текстом) [5; 7]. Відповідно до 
них, Л. Ф. Воєводський – спадковий дворянин, римо-католицького 
віросповідання; кандидат (1870), професорський стипендіат (1870-
1873), магістр (захист, 30.III.1875; диплом, 28.IV.1875), доктор 
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грецької словесності (захист, 6.XII.1881; диплом, 13.I.1882) 
Санкт-Петербурзького університету; доцент (обраний радою 
28.IV.1875; затверджений попечителем, 9.VI.1875), ординарний 
професор кафедри грецької словесності (обраний, 4.II.1882; 
затверджено міністерством, 23.VII.1882) / класичної філології 
(з 23.VIII.1884) Новоросійського університету. Знаходився у 
наукових відрядженнях за кордоном (1.VI.1878-31.X.1879; 1.VI-
17.IX.1895); виконував обов’язки секретаря факультету (1882-
1885). Вчений мав чин статського радника (8.VII.1881), згодом 
– дійсного статського радника (1.I.1898); був нагороджений 
орденами Св. Станіслава 2 ст. (15.IV.1882), Св. Анни 2 ст.  
(27.XII.1887), Св. Володимира 4 ст. (1.І.1894) та срібною медаллю 
«В память царствования императора Александра ІІІ» (1896). За 
посадою професора, отримував грошового жалування 2400, 
столових 300, квартирних 300, загалом – 3000 рублів на рік. 
Після вислуги 25 років, був залишений на службі (з 27.IX.1897; 
затверджено міністерством, 26.I.1898); невдовзі – звільнений, 
за власним проханням, по хворобі (за височайшим наказом, 
29.VIII.1899).

Поки що не знайдено метричного запису про народження та 
хрещення вченого. О. М. Деревицький вказує, що він народився15 
листопада 1846 року в м. Вільно [48, с. 2]. Таку ж дату наведено у 
допису до одного з формулярів (з посиланням на джерело – витяг 
з журналу Ковенського дворянського депутатського зібрання, 
19.VI.1857) [7, арк. 1 зв.]. В особовій справі цього витягу немає 
(за розпискою вдови, після смерті професора вона отримала з 
канцелярії диплом чоловіка на ступінь доктора та документи, 
пов’язані з правами на дворянство) [6, арк. 2]. Натомість, 
залишились свідоцтва Лібавської управи та поліцмейстера 
про перебування в міській прогімназії (1858-1864) та відмінну 
поведінку під час навчання Леопольда Воєводського, – сина 
станового пристава містечка Сяди (рос. «Сяды»; суч. Сяда / 
Сєда) Тельшевского (суч. Тельшяйського) повіту Ковенської 
губернії (обидва документи, 22.XII.1864) [6, арк. 3-4]. У справі 
також знаходиться тимчасовий дозвіл на проживання у Санкт-
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Петербурзі, виданий на період підготовки до магістерських іспитів 
(7.IX.1874) та диплом на ступінь магістра грецької словесності 
(28.IV.1875) [6, арк. 6, 7]. 

У столичному університеті, Л. Ф. Воєводський спочатку 
вступив до фізико-математичного факультету (1864), але через 
три роки перейшов на історико-філологічний. За свідченням 
Д. М. Овсянико-Куликовського, вчений надавав цьому таке 
пояснення: «він мені прямо казав, що спосіб його мислення – суто 
математичний та що на філологічний факультет він перейшов, 
покликаний грандіозним планом – довести, що й в цієї області 
знання можна укласти загальну теорію, під яку підійдуть усі 
факти без жодного винятку» [55, с. 25]. Під керівництвом 
К. Я. Люгебіля, Л. Ф. Воєводський написав кандидатську роботу 
«К исследованию развития религиозно-нравственных понятий у 
греков до Платона» (1870) [48, с. 2], після чого був залишений 
при університеті в якості стипендіата (30.V.1870-1.I.1873)  
[7, арк. 2;10, арк. 243-245].

Петербурзький період життя Л. Ф. Воєводського частково 
відображений в його особовому фонді [13-19], насамперед, в 
чернетках та копіях листів до різних осіб [17]. Наприклад, у 
листі до професора Г. С. Дестуніса (8.IX.1874), він надав таку 
інформацію про свій педагогічний досвід: за часів студентства, 
рік працював репетитором у пансіоні [E.] Мейєра та приватній 
гімназії О. М. Анненської, три роки – домашнім вчителем 
в сім’ї Воскресенських; після закінчення університету, рік 
викладав давньогрецьку та латину в пансіоні [Ф.] Гірста, потім 
– давньогрецьку на старшому відділенні в приватній школі 
[K.] Мая (приймав випускний іспит, 1873); окрім того, займався 
викладанням німецької і класичних мов та математики в 
«домах» графа [П. А. ?] Шувалова, В. В. Апраксіна, «генеральші 
Михайлової», «господ Богушевич» та ще «в багатьох інших» 
[17, арк. 85]. 

В листах до редактора Є. М. Феоктистова, «Василия Ивановича», 
«Николая Александровича», «Николая Фёдоровича» (1873-1874),  
– йдеться про підготовку до друку дисертації «Каннибализм в 



470

греческих мифах» [17, арк. 6-82]. Скрутне становище спонукало 
Л. Ф. Воєводського, задля отримання гонорару, до публікації ще 
не завершеної праці у частинах [36], та лише згодом – її видання у 
вигляді монографії [37]. В листі до П. І. Аландського (13.II.1874) 
він зазначав, що черговий гонорар склав лише 57 рублів, та 
звертався до свого університетського товариша з проханням про 
відкладення часу повернення боргу в 25 рублів [17, арк. 18]. Ще 
раніш, у листі до Є. М. Феоктистова (17.XII.1873), вчений вказав 
свою тодішню петербурзьку адресу: «Василевський Острів, 4 
лінія, будинок 49, квартира № 8» [17, арк. 11].

В листах до К. Я. Любебіля та Ф. Ф. Соколова (1874) міститься 
інформація про розгляд дисертації на факультеті, про письмові 
відгуки О. М. Веселовського, Г. C. Дестуніса, Ф. Ф. Соколова 
[17, арк. 33, 37, 42]. Із листа до П. І. Аландського (8.XI.1874) ми 
дізнаємось, що Л. Ф. Воєводський склав магістерський іспит з 
грецької мови у травні, потім наполегливо займався коректурою 
та складанням алфавітного покажчика до дисертації [17, арк. 80]. 
Судячи з листа до І. В. Помяловського (30.ХІ.1874), він готував на 
розгляд професора якусь «більш детальну програму», але через 
хворобу не мав змоги завершити цю справу та надати її результат 
особисто [23, арк. 1]. В листі до «Василия Ивановича» (8.XI.1874), 
міститься припущення про асигнування друку монографії у 
розмірі 450 рублів [17, арк. 78], але згодом факультет надав навіть 
більше – 600 рублів [17, арк. 92]. 

На початку наступного року, Л. Ф. Воєводський вже склав 
іспити та видав монографію, після чого відбувся його успішний 
диспут (30.III.1875). Головні тези дослідження вчений виклав у 
промові, яку невдовзі було опубліковано [38]; сама ж дисертація 
отримала широкий наголос не тільки серед науковців, але 
навіть у суспільстві. В цьому сенсі, уваги заслуговують відгуки 
Ф. Г. Міщенко (1875), В. К. Надлера (1876), П. І. Аландського, 
О. М. Веселовського, К. Я. Люгебіля, І. В. Яґича (1882) та 
інших; зазначимо, що огляд критики свого часу було надано 
О. М. Деревицьким [48] та в нашій попередній статті [31]. 

Поки вчений готувався до захисту в Санкт-Петербурзі, в 
інших університетських містах – в Харкові та Одесі, – з’явилася 
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потреба «заміщення» кафедр грецької словесності. Посилаючись 
на протоколи засідань ради Новоросійського університету (всі 
вони опубліковані), О. І. Маркевич вказує, що після від’їзду 
професора Ф. А. Струве (1870), єдиним представником кафедри 
залишився в. о. доцента Д. П. Лєбєдєв; деякий час викладав приват-
доцент А. І. Солонікіо (1872/73) та «не склалося» з призначенням 
П. І. Нищинського (1873); з огляду на ситуацію, читання навіть 
«доручалися» викладачам з інших кафедр – І. В. Ягичу (1873/74), 
Р. В. Орбинському та В. Н. Юргевичу (1874/75); тому, отримавши 
інформацію про успішний захист Л. Ф. Воєводського, – рада одразу 
ж обрала його на посаду доцента (28.IV.1875) [47, с. 284-285]. 

Інша ситуація склалася в Харкові: приймаючи до уваги вихід 
на пенсію О. І. Пеховського, історико-філологічний факультет 
завчасно вирішив знайти йому заміну. Однак, на засіданні ради 
(24.IV.1875), з цього приводу навіть відбулася сутичка: професор 
аж ніяк не хотів погодитися з кандидатурою Л. Ф. Воєводського, 
якого рекомендував О. А. Потебня. Хоча останній оприлюднив 
(10.V.1875) «доволі схвальні відгуки» П. І. Аландського, 
Ф. І. Буслаєва, Ф. Є. Корша, К. Я. Люгебіля, та «особисту думку» 
О. І. Кірпічникова, ювіляр не поспішав з наданням раніш обіцяного 
письмового відгуку, тому «справа гальмувалася» – а між тим, до 
Харкова прийшла звістка про обрання Л. Ф. Воєводського в Одесі 
[49, с. 108].

Архівні документи надають нам змогу стверджувати, 
що питання про «працевлаштування» Л. Ф. Воєводського 
було порушено до його захисту. Ще наприкінці 1874 року 
декан історико-філологічного факультету Новоросійського 
університету І. C. Некрасов особисто запитав столичного 
професора К. М. Бестужева-Рюміна про особу для заміщення 
кафедри, однак, нібито, після вказівки на Л. Ф. Воєводського, 
надав йому відповідь про розгляд іншої кандидатури. Знаючи 
про такий перебіг, Л. Ф. Воєводський звернувся до (тоді ще) 
харківського (невдовзі – ніжинського) професора М. Я. Аристова 
(4.І.1875), який рекомендував молодому вченому писати листа 
до декана М. О. Лавровського. Згодом, «зовсім несподівано» 
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Л. Ф. Воєводський отримав «звістку» від І. С. Некрасова про 
балотування в Одесі: тому, не сподіваючись на вирішення питання в 
Харкові, він надав йому свою попередню згоду (9.ІІ.1875), та навіть 
надіслав до Одеси примірники дисертації і відгуки петербурзьких 
професорів на неї (20.ІІІ.1875). Одночасно, виправдовуючись 
перед М. Я. Аристовим за марні турботи та такий перебіг подій, 
вчений зазначив (20.ІІІ.1875), що через його хворобу диспут було 
перенесено з січня на березень та підкреслив, що навіть не мав 
згадки про додаткові «ходатайства» за нього у Харкові, порушені 
на початку року К. Я. Люгебілем та Ф. І. Буслаєвим [17, арк. 80-
82, 86, 92].

Ще один цікавий факт: надсилаючи в Новоросійський 
університет дисертацію (20.ІІІ.1875), майбутній доцент наполягав 
на обов’язковому наданні йому відповідної суми на переїзд, 
та навіть «шантажував» декана І. С. Некрасова (19.IV.1875) 
можливою відмовою від запрошення, вказуючи на інший варіант у 
Харкові, де питання «ще остаточно не вирішено» [17, арк. 92, 97]. 
Але ж, отримавши повідомлення про обрання та вирішення усіх 
фінансових питань (та, ймовірно, здогадуючись про перебіг подій 
в Харкові), Л. Ф. Воєводський одразу надіслав до Одеси копію 
свого магістерського диплому (чи не саме ту, що знаходиться в 
особовій справі? – [6, арк. 7]), і в супровідному листі (10.V.1875), 
сповістив І. С. Некрасова про бажання почати роботу з розгляду 
творів Гомера і Геродота, або, «на розсуд більш знайомого з 
підготовкою студентів» декана, із будь-яких інших занять на 
молодших курсах, з тим, щоб «не заважати» вже налагодженій 
системі викладання своїх нових колег – В. Н. Юргевича та 
Д. П. Лебедева [17, арк. 98].

Поява на факультеті молодого, але вже доволі відомого 
вченого, була добре сприйнята студентами, які відтепер зовсім по-
іншому дивилися на гомерівський епос, як на історичне джерело 
[55, с. 25]. Саме до клопіткого очищення архаїчного тексту від 
пізніших напластувань задля пізнання його початкового змісту 
він їх закликав на вступній лекції (20.IX.1875) [39]. Протягом 
1875/76 навчального року Л. Ф. Воєводський викладав курс 
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грецької граматики, «роз’яснював» студентам Гомера і Плутарха; 
в подальшому, вчений читав лекції з граматики, історії та теорії 
грецької літератури, спеціальні курси з розгляду творів античних 
авторів, керував практичними заняттями з палеографії та міфології; 
за «дорученням» викладав історію філософії та порівняльну 
граматику індоєвропейських мов, та навіть – оголошував курси 
з німецької літератури нового часу та творчості його улюбленого 
лірика, Генріха Гейне [31]. 

Важливим джерелом до історії «внутрішнього життя» 
факультету в другій половині 1870-х років є листування 
Л. Ф. Воєводського з ще одним вихованцем столичного 
університету, Ф. І. Успенським [20]. Обраний на посаду 
доцента по кафедрі всесвітньої історії (7.V.1874), майбутній 
академік невдовзі отримав дозвіл на відрядження за кордон 
(1.V.1876-1.VI.1878), під час якого розпочалося це листування. 
Повідомляючи про події в Одесі, вчений надав багато дуже 
цікавих характеристик Н. П. Кондакова, О. О. Кочубинського, 
Г. І. Перетятковича, Д. П. Лєбєдєва та інших колег (деякі з них 
вже були оприлюднені автором [32]); цікаво, що в одному з листів 
він також окреслив коло своїх «університетських друзів» (10/22.
VI.1878): окрім Ф. І. Успенського, з факультету до нього увійшли 
лише дві особи – І. С. Некрасов і В. М. Войтковський [20, арк. 
11]. У листах ми також знаходимо відповідь про причини, що 
спонукали вченого до викладання по інших кафедрах (11/28.
VIII.1877): «в цьому році я знову примушений читати дві лекції з 
історії філософії, аби не померти з голоду»; про деякі подробиці 
його наукових штудій: «все літо я змарнував на маленьку статтю 
(на три друкованих аркуша), яка не має ніякого відношення до 
запланованої докторської дисертації!» [20, арк. 1-2]. (зазначимо: 
тут йдеться про роботу «Чаши из человеческих черепов», яку в 
тому ж році було видано друком [40]).

Згодом й сам Л. Ф. Воєводський виїхав у відрядження до 
Німеччини (1.VI.1878-31.X.1879; звіт опубліковано [41]), звідки 
інформував свого друга про зустріч з І. В. Ягичем в Берліні 
(14/26.Х.1878): «вчора ввечері був у мене Ягич та надавав добрі 
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поради щодо скорочення дисертації», про листування П. К. Бруна 
з І. В. Ягичем з приводу досліджень Л. Ф. Воєводського [20, арк. 
12-13], та про складне матеріальне становище (12.ІІІ/28.ІІ.1879): 
«значно краще було б мешкати у Берліні, але на це не вистачає 
грошів», – ось чому вчений весь час відрядження перебував у 
Лейпцизі [20, арк. 14].

Зібраний в бібліотеках Німеччини матеріал увійшов до 
докторської дисертації «Введение в мифологию “Одиссеи”» 
(опубліковано [42]; рукопис [13]), успішний захист якої відбувся 
в Санкт-Петербурзькому університеті (6.XI.1881; диплом, 
13.I.1882). Однак, ця праця отримала ще більше негативних 
відгуків, аніж попередні, в наслідок яких вчений на багато років 
залишив розробку «солярної теорії». Із його подальших публікацій 
нам відомі: спеціальне видання «Карта древних поселений на юге 
России» та доповідь «О происхождении названия Чёрного моря» 
на VI Археологічному з’їзді в Одесі (1884) [43; 44]; відгук на 
дисертацію О. П. Казанського (1892) [54]; промова про творчість 
Герода на урочистому зібранні в університеті (1894) [45] (рукопис 
[15, арк. 127-134 зв.]); брошура з пропозиціями щодо спрощення 
російського правопису (1894) [46] (рукопис [16, арк. 72-87.]). 
Також, під його керівництвом студент В. С. Фоменко написав 
роботу «Исследование вопроса о том, кто был автор сочинения, 
известного под заглавием “Bellum Alexandrinum”» (срібна медаль, 
1891), та саме Л. Ф. Воєводський розробив для залишеного при 
кафедрі класичної філології стипендіата план наукових занять 
[18, арк. 85-90].

Значну увагу в останні роки Л. Ф. Воєводський приділяв 
адміністративній роботі, в якості постійного члена екзаменаційних 
та випробувальних комісій [18, арк. 1-62 зв.]. Розповідаючи 
Ф. І. Успенському про невдале призначення вченого головою 
комісії в Казанський університет (іспити було скасовано за 
відсутності належної кількості студентів), О. М. Деревицький 
підкреслив (1.ІІІ.1895): «таким чином, Воєводський не увійшов 
ані як голова, ані навіть як член до одеської комісії, в якій він 
бував раніш, здається, щорічно» [21, арк. 5]. Згодом, у листі до 
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Ю. А. Кулаковського (12.ІІІ.1897) декан розповів, як саме цей 
«незграбний момент» було вирішено: «наш тодішній голова 
І. В. Помяловський вважав, що в правилах проведення випробувань 
вказано не обов’язкова кількість членів, а лише їхній мінімум 
<тому Воєводський> увійшов до складу комісії третім класиком» 
[1, арк. 25 зв. - 26]. Можна припустити, що таке виключення з 
правил було зроблено лише саме задля Л. Ф. Воєводського, тем 
більш, що він знаходився у дружніх (та навіть довірчих) стосунках 
з головою комісії.

Окрім того, як згадував А. Є. Кауфман, «<Воєводський> був 
головою створеного ним товариства велосипедистів, й години, 
вільні від лекцій, надавав цьому спорту, побиваючи рекорди, які 
не був у змозі побити у грецькій філології» [55, с. 84]. Безперечно, 
саме цю оцінку слід розглядати доволі критично (враховуючи 
ставлення автора до університету, полемічний характер публікації 
та навіть її появу за багато років після смерті професора). Однак, 
факт залишається фактом: за інформацією, люб’язно наданою 
С. М. Герасимовою, документально підтверджується активна 
участь Л. Ф. Воєводського в створенні першого в Одесі товариства 
велосипедистів (листування з градоначальником, з 1887; устав, 
1888) та навіть його головування (принаймні, до 1894 року) в 
цьому товаристві [2].

Ще одну характеристику діяльності Л. Ф. Воєводського надав 
й попередник О. М. Деревицького на посаді декана, В. К. Надлер 
в листі до І. В. Помяловського (6.VI.1892): «<Воєводський> 
остаточно збожеволів на велосипеді та своєму головуванні <в 
екзаменаційних комісіях>» [25, арк. 63 зв.]. Схожу оцінку ми 
знаходимо в листі В. І. Модестова до І. В. Цветаєва (30.IX.1892): 
«Воєводський не тільки ні чого не робить, але, здається, докладає 
усіх зусиль для того, щоб нічому не навчити студентів. На 
лекції він ходить не часто та читає зовсім не те, що потрібно, як 
навіжений носиться зі своєю солярною теорією <…> береться 
читати історію грецької літератури та за два роки не доходить 
навіть до Гомера» [22, арк. 237 зв. - 238]. Знаючи про «суворий» 
характер В. І. Модестова та взагалі його «особливе» відношення 
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до колег (що яскраво ілюструють багато інших наданих в 
листуванні характеристик), до такого свідоцтва також слід ставитися 
критично, але навіть Д. М. Овсянико-Куликовський, який вважав 
Л. Ф. Воєводського одним з найкращих викладачів, згадував про 
разючі зміни у вигляді та поведінці свого колишнього професора, 
вказуючи на їхню причину – захворювання на туберкульоз [55, с. 26].

Для більш повного розуміння перебігу подій в останні роки 
життя Л. Ф. Воєводського, слід звернутися до практично не 
висвітленого питання, – а саме, до особистого життя вченого. 
За «формулярами», він був одружений на «дочці капітана», 
Ельмерисі-Марії-Єлисаветі (у дівоцтві – Шорнінг); подружжя 
мало двох доньок – Ванду-Кароліну-Катерину (нар. 7.VI.1880) 
та Ельмерису-Софію-Ядвігу (нар. 15.VIII.1884); жінка та доньки 
були лютеранського віросповідання [5, арк. 2, 8; 7, арк. 3, 8]. 
Серед справ факультету знайдено заяву Л. Ф. Воєводського на 
ім’я декана (27.VIII.1876), з проханням про надання десятиденної 
відпустки (2-11.ІХ.1876), у зв’язку із одруженням [9, арк. 34]. У 
фонді Євангелічно-лютеранської парафії виявлено лист-дозвіл 
університетського керівництва на взяття шлюбу (16.VIII.1876) та 
довідки його дружини - про народження і хрещення (Фінляндія, 
7.VII, 8.VIII.1858) та конфірмацію (Санкт-Петербург, 24.ІІІ.1874) 
[12, арк. 53-55]. Нажаль, дати шлюбу, а також записів про 
народження, хрещення і конфірмацію дочок Воєводських поки 
що не знайдено. 

Деякі моменти розкриває листування: знаходячись на дачі на 
Малому Фонтані, Л. Ф. Воєводський пише Ф. І. Успенському 
(20.VII.1880), що «нещодавно» відбулося хрещення доньки, 
Ванди: хресними були зоолог [І. М.] Відгальм і (дружина 
декана – ?) К. С. Некрасова; свідками –І. С. Некрасов, (дружина 
О. О. Ковалевського – ?) [Т. К.] Ковалевська, правознавець [П. П.] 
Цитович з дружиною [20, арк. 17]. Далі, повідомляючи про 
публікацію звіту про закордонне відрядження, вчений вказує, що 
його було «позначено» датою 7 червня – днем народження доньки, 
так само, як іншу публікацію, «Чаши из человеческих черепов» 
(1877), – днем народження «моего Лёвушки» [20, арк. 17 зв.]. В 
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іншому листі (без дати, не раніш вересня 1877) він зазначає, що 
невдовзі розпочнуться пологи у його дружини та жалкує, що в 
цей час Ф. І. Успенський не буде знаходитись в Одесі, тому що 
він хотів би запросити його «бути кумом» [20, арк. 19]. Можна 
зробити припущення про народження у подружжя першої дитини 
наприкінці 1877 року – хлопчика, який, ймовірно помер у дитячому 
віці (принаймні, у «формулярах» згадок про нього вже немає).

Ще один виявлений документ, що має відношення до сім’ї 
вченого – свідоцтво за підписом попечителя Х. П. Сольського (17.
VII.1904), видане молодшій дочці Воєводського – Ельмерисі, яка 
після здобуття середньої освіти в гімназії С. І. Відінської отримала 
дозвіл на викладання російської та французької мов [4]. Ймовірно, 
старша дочка – Ванда також відвідувала ту ж саму гімназію, але 
документально підтвердити цей факт поки що не вдалося (фонд 
цього навчального закладу на зберігання до архіву не надходив; 
пошук інформації в інших фондах не надав позитивного 
результату). Із листування можна зробити висновок, що Ванда 
багато років тяжко хворіла: повідомляючи І. В. Помяловському 
о радісній звістці від дружини про зроблену у Відні успішну 
операцію (13.VI.1891), вчений зазначив: «дівчинка найближчим 
часом знов буде вільно володіти ногою» [23, арк. 5-5зв.]. 

Однак здоров’я самого Л. Ф. Воєводського погіршувалося з 
кожним роком. «Занепад сил у наслідок тривалого бронхіального 
катару» змусив вченого у супроводі дружини виїхати закордон 
для поради зі спеціалістами та лікування, однак асигнованих 
університетом 250 рублів для цього було вкрай замало, – повідомляв 
він І. В. Помяловському з Вюрцбургу (7/19.X.1896): «не маючи 
можливості витрачати на лікування свою професорську платню, 
яка йде цілком на утримання і виховання дітей в Одесі та сплату 
старих боргів, зроблених мною протягом шестирічної тяжкої 
хвороби старшої дочки, я надсилаю сьогодні доповідну записку 
на ім’я міністра з проханням про призначення мені матеріальної 
допомоги» [23, арк. 6-6 зв.].

Впливовий «міністерський діяч» про цю складну ситуацію 
також знав від О. М. Деревицького (5.ХІІ.1898): «хиріє 
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[В. І. Шерцль], майже у такому ж положенні знаходиться й 
[Л. Ф. Воеводский], для якого професура стала синекурою»  
[24, арк. 179]. Останнє засідання факультету, на якому був 
присутній професор, відбулося навесні (16.ІІІ.1899) [8, арк. 55]. 
Влітку О. М. Деревицький сповіщав у столицю (7.VIII.1899): 
«кажуть, Воєводського в Петербурзі хтось напоумив вийти у 
відставку та він вже подав прохання <…> Це добре, тому що 
з одного боку надасть бідолашному Леопольду Францевичу 
можливість відпочити та поправити своє здоров’я, а з іншого – 
звільнить факультет від доволі недіяльного члена та надасть дорогу 
іншим» (тут йшлося про «надання кафедри» С. Д. Пападімітріу) 
[24, арк. 187 зв.]. Про те, хто саме його «напоумив» прийняти таке 
рішення, ми дізнаємось з ще одного листа Л. Ф. Воєводського до 
І. В. Помяловського (12.IX.1899): «днями відбулося звільнення 
мене зі служби за хворобою, згідно прохання, яке я надав, 
керуючись Вашою доброю порадою» [23, арк. 8.] 

Офіційні документи показують хронологію подій: 
Л. Ф. Воєводський надіслав прохання ректору Ф. Н. Швєдову 
(21.VI.1899) [10, арк. 249]; згодом відбувся огляд професора в 
Одеській медичній управі (2.VII.1899), про результати якого ректор 
отримав офіційного листа (16.VII.1899) [10, арк. 248, 250-251], 
після чого звернувся до попечителя з відповідним «ходатайством» 
[10, арк. 157]. Поки справа розглядалася в Санкт-Петербурзі, 
Л. Ф. Воєводський деякий час, за відсутності О. М. Деревицького, 
виконував обов’язки декана (з 4.VIII.1899) [10, арк. 167]. Нарешті, 
університет отримав повідомлення попечителя (15.ІХ.1899) про 
звільнення професора згідно височайшого наказу (29.VIII.1899) 
[10, арк. 232-232 зв.]. 

Протягом наступного місяця в листуванні йшлося про надання 
«формуляра» (ймовірно, тих самих двох списків, які знаходяться у 
справах канцелярії попечителя [5]), уточнювалися деякі відомості 
(зазначимо: в документах вказана інша дата народження дружини 
Л. Ф. Воєводського – 25.VI.1860) [10, арк. 235-236], але пенсія 
не призначалася. «Відтепер не отримую ані платні, ані пенсії», 
– скаржився професор у столицю (12.IX.1899), – «всі шанси на 
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кредит давно вичерпано <…> за відсутності коштів на наймання 
дачі, я все літо знаходився у центрі міста» [23, арк. 8-8 зв.]. Однак, 
бюрократичні перепони було вирішено: на факультетському 
засіданні (3.ХІ.1899) було «прийнято до відома» інформацію 
про звільнення Л. Ф. Воєводського [8, арк. 80 зв. - 81]; невдовзі 
професор отримав пенсію у розмірі 3000 рублів на рік, таку ж 
суму одноразової допомоги було надано дружині та дочкам  
[10, арк. 243-245].

З огляду на вищевказане, виникає питання про місце 
проживання професора в останній період життя. В листах вказано 
дві адреси: «вул. Гаванна, буд. 6» (1891) та «вул. Коблевська, буд. 
37-а, кв. 22» (1899) [23, арк. 5, 8]. Перша підтверджується «адрес-
календарем» (1889, 1893) [28, с. 164; 29, с. 158], стосовно ж другої 
– в листах перепису населення 1897 року вказано, що саме в цій 
квартирі мешкав приват-доцент О. Ф. Базінер з дружиною та двома 
прислужницями [3, арк. 44 зв. - 45]. Можна зробити припущення, 
що після від’їзду останнього до Варшави (1898), Воєводські 
переїхали до цього, ймовірно, більш дешевшого, приміщення. 

Вчений зазначав (2.I.1900): «допомога пішла на покриття 
боргів, які у підсумку виявилися значно більшими, аніж я вважав 
та частково залишилися ще неоплачені; але я все ж такі відчуваю 
велике полегшення» [23, арк. 11-11 зв.]. Ще раніш, він окреслив 
свої плани на майбутнє (9.Х.1899): після лікування, розпочати 
написання «остаточного результату робот по міфології», праці під 
назвою «Солярная теория мифов и древнейшая культура греков». 
[23, арк. 10-10 зв.]. Про те, що під час «тяжкої та болісної хвороби» 
він надавав «свої ідеї» під запис приват-доценту С. А. Селіванову 
також згадував й О. М. Деревицький [48, арк. 35]. Однак, не 
сталося: останні за хронологією виявлені архівні документи – це 
листування про надання вдові та молодшій дочці пенсії (яку й 
було призначено, відповідно, 1500 та 500 рублів на рік кожній з 
них), рахуючи від дня смерті Л. Ф. Воєводського – 22 квітня 1901 
року [11, арк. 129-134].

Таким чином, наведені у статті матеріали дозволили уточнити 
та доповнити існуючі в історіографії свідоцтва; одночасно, 
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опубліковані документи поставили цілу низку нових питань, 
надали вказівки на напрямки майбутніх досліджень та дозволяють 
стверджувати про перспективність подальшого пошуку в архівних 
фондах інформації про життя та діяльність професора Леопольда 
Францевича Воєводського.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ 
Л. Ф. ВОЕВОДСКОГО

В статье, на источниковой базе материалов из фондов 
Центрального государственного исторического архива Украины 
(г. Киев), Государственного архива Одесской области, Одесской 
национальной научной библиотеки, Российской государственной 
библиотеки (г. Москва), Российской национальной библиотеки 
(г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербурского филиала Архива 
РАН, – документально подтверждаются ранее неизвестные 
факты биографии выдающегося учёного-антиковеда, профессора 
кафедры греческой словесности / классической филологии 
Новороссийского (Одесского) университета Л. Ф. Воеводского 
(1846-1901)
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NEW MATERIALS TO THE BIOGRAPHY OF 
L. F. WOEWODSKY

In the article, on the basis of source materials from the collections 
of the Central state historical archives of Ukraine (Kyiv), the State 
archives of Odessa region (oblast’), Odessa national scientific library, 
Russian state library (Moscow), Russian national library (Saint-Pe-
tersburg), Saint-Petersburg branch of Archive of Russian Academy of 
Sciences, – received documentary confirmation of unknown facts of 
the biography of a famous scientist of antiquity, Professor of Greek 
philology / classical philology of the Novorossiyskiy (Odessa) Univer-
sity L. F. Woewodsky (1846-1901)

Key words: Woewodsky L. F., Novorossiyskiy (Odessa) University, 
antiquity, history of science and education

УДК 63.3(4ПОЛ=Укр)6.01[Рец]
Кушнір В. Г.

ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ

[Рец: Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар, Анатолій 
Салюк. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне 
життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. 
Спогади. Документи. – Том 1-3 / - Чернівці: Букрек, 2011-2015.- 
880 с. (1 том); 900 с.(2 том); 960 с. (3 том).]

Як відомо, історичні знання і історичний досвід завжди мали 
велике значення для розвитку суспільства. Не втратили вони 
актуальності і у наш час. Разом з тим, слід констатувати, що брак 
знань з історичної спадщини, особливо повчальної історичної 
спадщини, часто призводить до повторення помилок минулого. 
Однією з причин наявного вакууму історичних знань є відсутність 
неупереджених, об’єктивних досліджень, написаних на основі 
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наукового аналізу, широкій джерельній базі, обґрунтованих 
висновків. Науковим твором, який частково заповнює цю 
прогалину, є тритомна монографія «Від депортації до депортації. 
Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців  
(1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи», автори якої 
– доктор історичних наук, професор Юрій Макар, кандидат 
історичних наук Михайло Горний, кандидат політичних наук, 
доцент Віталій Макар, Анатолій Салюк. 

Не має сумніву в тому, що праця у трьох томах, загальним 
обсягом тексту майже у 3000 сторінок є перше за вказаною 
темою ґрунтовне, написане на надійній, різнобічній і змістовній 
джерельній базі дослідження. Предметом цієї глибокої наукової 
розвідки автори обрали історію, чи точніше епізод історії однієї 
з гілок українського народу на теренах Холмщини і Підляшшя. 
Епізод за історичними мірками порівняно короткий, охоплює 
всього декілька десятків років, але він важливий з точки зору 
встановлення історичної справедливості і об’єктивності, а досвід 
цього періоду актуальний для українців і сьогодні. 

З 1915 до 1947 років відбулося насильницьке переселення 
українців з українських етнічних територій. Ми називаємо 
такі події трагічними з огляду на долі тисяч депортованих, 
смерті і поневіряння, матеріальні збитки і духовні деформації, 
денаціоналізацію і втрати ідентичності. Заслуга авторів у тому, 
що вони не обмежились аналізом політики держав по відношенню 
до українців, описанням характеристик та механізмів її реалізації, 
тобто того, що стосується безпосередньо теми депортації, хоча і 
це є вельми значним науковим доробком. 

Дослідження присвячене, не можна сказати що невідомій, але 
все ж недостатньо вивченій темі депортації українців. Автори 
усвідомлюють не тільки важливість, але й різновекторність цієї 
складної проблеми, тому визначили для себе принаймні два 
ключових завдання міждисциплінарного історико-етнографічного 
характеру, а саме, зважаючи на вкрай заплутану історію, відтворити 
об’єктивну картину минувшини етнографічних груп українців 
цього регіону хоча б в основних її частинах, зберегти для нащадків 
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пам’ять не тільки про події, але й пам’ять про своє походження. 
По факту доробок авторів щодо виконання другого завдання, 
виявився набагато ширшим і змістовнішим, оскільки їм вдалось 
через призму історії і політичних процесів, вивчення культурно-
побутових трансформацій підляшуків, холмщаків, надсянців і 
лемків закцентувати увагу на важливій для нашого сьогодення 
проблемі збереження і укріплення національної ідентичності, 
необхідності врахування історичного досвіду заради уникнення 
можливих негативних наслідків. Слід цілком погодитись з думкою 
авторів, що кожен народ сам повинен дбати про свій національний 
інтерес, а для цього необхідно мати свою власну централізовану 
державу, сформоване українське суспільство, відповідну систему 
виховання. З цієї точки зору видання своєчасне в контексті завдань, 
що стоять перед нами щодо укріплення української державності, 
консолідації української політичної нації.

Відмінність цієї роботи від інших за темою визначається 
комплексним підходом, висвітленням низки  маловідомих і 
невідомих подій та фактів, що суттєво доповнюють історію 
українців Підляшшя і Холмщини, а головне обґрунтовується 
українське бачення проблеми, що не залишиться поза увагою 
науковців сусідніх країн. 

Амбітна і відповідальна мета поставила перед авторами 
непросте завдання пошуку різноманітних за характером і змістом 
джерел, розробки відповідної структури видання, яка б об’єднала 
в логічну послідовність розвиток подій, наукове обґрунтування 
причин і наслідків з виходом на узагальнюючі висновки. З 
цим завданням автори впорались. З точки зору методології 
дослідження немає сумніву, що розробки авторського колективу 
варто використовувати, вдосконалювати досвідом наступних 
наукових розвідок. 

Монографія містить чимало аспектів, які заслуговують 
окремого розгляду і рецензування. Чимало із положень за 
значимістю виходять за межі районів Холмщини і Підляшшя і 
можуть використовуватись для дослідження теми в інших регіонах 
України. До таких слід віднести питання з’ясування причин та 
умов депортацій, механізмів реалізації політики, міждержавних 
перемовин і домовленостей.
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Вельми цінним слід вважати залучення авторами спогадів 
переселенців, завдяки яким компенсуються відсутні в офіційних 
документах  відомості про соціально-побутові, психологічні 
проблеми родини, громади, людські трагедії, які переживали 
депортовані в процесі соціальної, господарсько-побутової 
адаптації, взаєминах з місцевим населенням і владою.

Залучена широка джерельна база з архівних та опублікованих 
документів і матеріалів, матеріалів тогочасної преси України, 
Польщі, Канади, в роботі фігурує близько 2200 самих лише прізвищ 
– жителів холмсько-підляських земель, учасників подій. Автори 
ознайомились з різними поглядами, оцінками історії депортації 
українців у минулому столітті. Окремі розділи і підрозділи історії 
Холмщини і Підляшшя дають відповіді і роз’яснення щодо 
природи і витоків існуючих спірних та неоднозначних тлумачень 
окремих питань в історії України і українців. 

Надзвичайно цінним джерелом є спогади депортованих. По-
перше це є той пласт безцінної інформації, який, на відміну від 
архівних документів, зберігається лише тимчасово – у пам’яті 
людей, тому потребує своєчасної фіксації. По-друге, спогади 
учасників подій важливі ще й тим, що вони суттєво доповнюють 
історію фактами, здебільшого не відображеними в документах, 
офіційних листуваннях тощо. 

З поля зору авторів не випали досить дискусійні питання 
міждержавного формату, зокрема загострення українсько-
польських відносин на тлі німецької окупаційної політики. Аналіз 
і висновки авторів видання, науково аргументовані, сприяють 
порозумінню і прагненню до об’єктивних оцінок. 

Приділено увагу міжетнічним стосункам в етноконтактних 
зонах, зокрема українців і поляків, аналізуються процеси 
національного, релігійного і соціального характеру. Деякі 
положення авторів виразно повчальні. Одним з таких, є теза про 
те, що вивезені холмсько-підляські українці, попри неймовір-
ні страждання, прозрівали у національному відношенні. Ті, хто 
повернувся додому, принесли з собою певний момент істини, 
почали розуміти, що вони не є ані поляками, ані росіянами, – що 
вони є українцями. 
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Структура роботи передбачає вивчення проблеми з позицій 
концептуальності, системності та критичності. Дослідники викла-
ли своє бачення долі українців Холмщини та Південного Підляшшя, 
вони не обмежуються фактажем, цитуваннями документів і свідків 
подій, описуванням методів депортації. Встановлені матеріальні і 
людські втрати від депортації, достатньо переконливо висвітлено 
механізми денаціоналізації українців польською, російською 
і австро-угорською владами, життя депортованих за межами 
бáтьківщини і батьківщини. Показані складні процеси на ниві 
дипломатії щодо статусу Холмщини і Підляшшя, зокрема у 
1918 році. Логіка розвитку подій однозначно підводять читача 
до розуміння не тільки відповідальності політиків у прийнятті 
рішень, але й відповідальності громадськості, яка зобов’язана 
впливати на політиків у прийнятті ними рішень.

Кожний, від науковця до пересічного читача, знайде для себе 
чимало змістовного і корисного. Трагічний досвід депортацій  
і історія українців Холмщини і Підляшшя закликає до захисту 
ідентичності системно, наполегливо з баченням перспективи 
і кінцевої мети. Заслуговує на увагу дослідження авторами 
національної політики Польщі, Австро-Угорщини, Росії методи 
її реалізації на тлі процесу зміцнення національної свідомості 
українців, перетворення їх у суб’єкт політичного життя. 

Державна національна політика – явище мінливе, залежне 
від соціально-економічного і політичного стану в країні, 
зовнішніх чинників. Вона може змінюватись і змінюється по 
відношенню до національних меншин. Знання ж історичного 
досвіду, відображеного на сторінках видання, дає можливість 
уникати методів реалізації, які стоять на заваді гармонійному 
співіснуванню і взаємодії держави, титульного етносу з 
національними меншинами. Такий досвід авторами видання 
вивчено всебічно на основі аналізу діяльності органів центральної 
влади, політичних партій і громадських організацій, місцевих 
адміністрацій, рефлексій української спільноти у різних проявах. 
Незалежно від характеризуючих оцінок національної політики і 
методів її реалізації, а вони не можуть бути однозначними, цей 
досвід універсальний і набуває міжнародного значення. 
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Системний аналіз і подача матеріалу викликає у читача 
довіру і переконаність в об’єктивності авторів, підвищує увагу 
до розвитку сучасних процесів, насамперед в Україні, розуміння 
необхідності об’єднуватись у політичні, економічні, культурно-
освітні організації чи товариства, щоб ефективно і результативно 
боротись за свої права, збереження своєї ідентичності. 

Сминтина О. В.

РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.051.08
(каденція 2013-2016 рр.)

Спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 
07.00.01 «Історія України»  та   07.00.02 «Всесвітня історія» була утворена 
в Одеському національному університеті імені І. І.  Мечникова 31 
жовтня 1996 р. (Наказ ВАК України № 39), а від 1999 р. вона отримала 
право прийняття до розгляду й захисту докторських дисертацій за 
згаданими спеціальностями. Наказом Міністерства освіти і науки 
України № 893 від 4 липня 2013 р. каденція спеціалізованої вченої 
ради Д 41.051.08 продовжена на 3 роки. 

Протягом даного періоду до складу ради входили 17 докторів 
наук, професорів, провідних фахівців в галузі історії України 
та всесвітньої історії, які представляли Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова (історичний факультет: 
О. В. Сминтина – Голова, О. М. Дзиговський – заступник Голови, 
Н. О. Петрова – вчений секретар, О. А. Бачинська, Т. Г.  Гончарук, 
І. С. Грєбцова, О. Б. Дьомін, В. Г. Кушнір, Д. П. Урсу, 
В. М. Хмарський); філософський факультет – О. А. Довгополова; 
Інститут соціальних наук –  О.  І.  Брусіловська), а також поважні вищі 
навчальні закладу Півдня України (Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили – Ю. В. Котляр, Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського – 
М. М. Шитюк), Таврійський національний університет імені 
В. І. Вернадського – А. А. Непомнящій), Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет – О. М. Лебеденко) та Києва (Київський 
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національний лінгвістичний університет – В. М. Васильчук). 
Такий склад вченої ради дозволяв на високому професійному рівні 
здійснювати експертизу представлених до захисту дисертацій та 
ефективно проводити колективне рецензування. Всі члени ради 
активно брали участь в засіданнях вченої ради та у попередній 
експертизі дисертацій, частина колег виступала також як 
наукові керівники й консультанти та/або опоненти розглянутих 
дисертацій. 

Деканат історичного факультету та адміністрація Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова створила 
належні сприятливі умови для ефективної роботи спеціалізованої 
вченої ради. Окремого схвалення та спеціальної подяки заслуговує 
клопітка діяльність провідного фахівця кафедри археології 
та етнології України А. В. Гончаренко, яка створила веб-сайт 
спеціалізованої вченої ради http://history-rada.onu.edu.ua та 
підтримувала його діяльність, здійснювала неоціненну допомогу 
у технічній роботі з документами.

Під час каденції 2013-2016 рр. відбулося 14 захистів дисертацій, 
у тому числі 3 докторських дисертацій та 11 кандидатських 
досліджень, та 2 колективних рецензування кандидатських 
дисертацій. Усі захищені роботи успішно пройшли експертизу 
Атестаційної Колегії МОН України, а здобувачі отримали дипломи 
докторів та кандидатів історичних наук. Апеляцій та відхилених 
робіт протягом даної каденції, як й у попередні роки, не було.

Серед представлених на розгляд вченої ради дисертацій 
більшість робіт – 9 з 14, що становить близько 65 %, – виконана 
за спеціальністю 07.00.01 «Історія України», у тому числі усі 3 
захищені на засіданнях вченої ради докторські дисертації та 6 
кандидатських дисертацій. Таке співвідношення віддзеркалює 
попит на фахівців у царині вітчизняної історії в сучасному 
освітньому та науковому просторі Україні. 

Тематика близько двох третин усіх захищених під час даної 
каденції ради дисертаційних робіт безпосередньо пов’язана з 
історією Південного Заходу України. Так, до робіт такого плану 
належить дві з трьох докторських дисертації, всі без винятку 
кандидатські дисертації за спеціальністю «Історія України» та 
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третина кандидатських робіт за спеціальністю «всесвітня історія». 
Дисертанти переважно обирали актуальні проблеми, які раніше 
не ставали предметом належної уваги вітчизняних дослідників, 
зокрема, діяльність місцевих органів влади першої УНР на 
півдні України (Т. С. Вінцковський), розвиток музейної справи 
в Кримській АСРР (У.К. Мусаєва), історія культурного освоєння 
острову Зміїного (О. Ю. Штепко), вплив Першої світової війни на 
повсякденне життя населення Одеси (Є. Ю. Джумига), політика 
румунської адміністрації щодо етнічних груп на території 
Трансністрії (І. В. Моторна), роль І. Л. Липи в українському 
національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Оригінальністю 
постановки дослідницьких завдань та окреслення джерельної 
бази їх розв’язання вирізняються дисертації з традиційної для 
нашого регіону проблематики, зокрема, присвячені висвітленні 
процесу соціокультурної трансформація міст Бессарабії 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (О. Ю. Балицький), аналізу 
ролі країн Причорномор’я у зовнішній політиці Великої Британії у  
1917-1920 рр. (О. П. Демченко), внутрішньої торгівлі в Криму в 
другій половині XIX – на початку XX ст. (К. Д. Сєрова).

Важливою складовою проблематики дисертаційних робіт, 
розглянутих вченою радою у 2013-2016 рр., стали питання 
економічної та політичної історії, зокрема, інститут земельної 
громади в доколгоспному селі Наддніпрянської України у  
1917-1930 рр. (В. В. Калініченко), діяльність партії конституційних 
демократів напередодні та в період першої російської революції 
(С. В. Ковальчук), завершальний етап звільнення території СРСР 
у висвітленні мемуарів представників сухопутних військ РСЧА 
(В. В. Залєвський), Аргентина та Чилі у зовнішній політиці 
США у 1939-1948 рр. (А. С. Дергачова), політика СРСР щодо 
Євангельських церков у 1940-1960-х рр. (С. В. Петров).

Географія здобувачів наукових ступенів, чиї роботи були 
розглянуті спеціалізованою вченою радою під час її каденції 
2013-2016 рр., досить широка: вони живуть та працюють в місті 
Одесі, в Одеській області (у містах Ізмаїл та Чорноморськ, у 
с. Березань Біляївського району), а також у Києві, Харкові, 
Маріуполі та Сімферополі. 
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Найбільш результативним науковим керівником в рамках 
даної каденції став д.і.н., проф. В. М. Хмарський, який 
виступив науковим консультантом двох докторських дисертацій 
(Т. С. Вінцковського та У. К. Мусаєвої) та однієї кандидатської 
дисертації (І. І. Стамбол). По дві кандидатські дисертації 
були захищені в раді під науковим керівництвом д.і.н., проф. 
О. Б. Дьоміна та д.і.н., доц. Т. С. Вінцковського.

Важливою тенденцією даної каденції стало збільшення, у 
порівнянні з попередніми каденціями, питомої ваги дисертацій, 
виконаних в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова (10 з 14), при цьому 9 з 10 здобувачів отримали тут 
базову вищу освіту. Така тенденція засвідчує подальший розвиток 
традицій одеської історичної наукової школи та ствердження 
тяглості поколінь. В той же час, здійснення розгляду дисертацій, 
виконаних на базі інших наукових центрів України (Донецького 
національного університету, м. Вінниця, Таврійського 
університету імені В. І. Вернадського, Харківської державної 
академії культури, Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету) свідчить про те, що одеські історики підтримують 
розгалужені наукові зв’язки з колегами та користуються належним 
авторитетом у професійному фаховому середовищі.

Опонентами на захистах під час каденції 2013-2016 рр. 
виступили 27 провідних науковців України, напрями й 
проблематика наукових досліджень яких дозволили здійснити 
професійний глибокий фаховий аналіз поданих до захисту у 
спецраді дисертацій. Враховуючи специфіку тематики дисертацій, 
абсолютна більшість опонентів  (23 з 27) були залучені в рамках 
даної каденції лише один раз, при цьому понад дві третини з 
них не виступали опонентами в даній спецраді й у попередні 
роки. Двічі виступили опонентами визнані класики сучасної 
історичної науки України: член-кореспондент НАН України, 
д.і.н., проф. О. П. Реєнт, д.і.н., проф. С. В. Кульчицький, а також 
науковці, чия тематика найбільш повно збігається з профілем 
поданих дисертацій: д.і.н., проф. Г. Ф. Турченко та д.і.н., проф. 
М. М.  Шитюк. 
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Майже половина опонентів представляє фахові установи 
НАН України: Інститут історії України (7), Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
(2), Інститут археології (1). Не менш репрезентативною та 
авторитетною в Україні є й група опонентів, які представляє 
провідні вищі навчальні заклади України, зокрема, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Запорізький 
національний університет, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, Харківський національний 
університет внутрішніх справ, Львівський інститут економіки і 
туризму, Луганський державний університет внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка, Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка, Одеську національну академію 
харчових технологій, Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили. В якості опонентів під час 
даної каденції виступили також провідні фахівці Дипломатичної 
академія України при Міністерстві закордонних справ України та 
Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

Отримані дисертантами, які захистилися під час даної каденції, 
наукові результати активно впроваджуються ними в їхній 
подальшій освітній та науковій діяльності. Четверо дисертантів 
працюють сьогодні у вищих навчальних закладах України (по 
одному – в ОНУ імені І. І. Мечникова, Харківській державній 
академія культури, у Кримському інженерно-педагогічному 
університеті, в Юридичному коледжі Національного університету 
«Одеська юридична академія»), двоє – в науково-дослідних 
установах (в Інституті біографічних досліджень Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України та в 
Державному архіві Одеської області). Варто підкреслити, що 
троє здобувачів працюють викладачами історії в царині середньої 
освіти (загальноосвітні школи та гімназія), й цей факт дає 
підстави сподіватися, що якість знань майбутніх випускників цих 
установ приведе їх до стін історичного факультету та сприятиме 
формуванню нової генерації молодих істориків.
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Показники роботи спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 
протягом 2013-2016 рр. стали підставою для того, що Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 р. № 820 
її діяльність щодо прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 
історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» 
та 07.00.02 «Всесвітня історія» була продовжена на наступні 
три роки. 

Сминтина О. В.

УДК  727.6/7(039)[Рец.]

РЕЦЕНЗІЯ: КЕПІН Д. В., ТІТОВА О. М. ОХОРОНА 
ПАЛЕОПРИРОДНОЇ ТА АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ. – 

КИЇВ: ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ 
І УТОПІК, 2015. – 152 с.

Ставлення суспільства до своєї культурної спадщини по 
праву вважається одним з важливих показників ступеня 
самоідентифікації цього колективу, а, відтак, й перспектив 
його подальшого розвитку, життєспроможності у сучасному 
глобалізованому світі. Стан справ з виявлення, опису, музеєфікації 
та охорони пам’яток історії та культури в цьому контексті постають 
не лише маркерами якості й сумлінності роботи відповідних 
структур, а й засвідчують ступінь зацікавленості суспільства у 
своїй історичній минувшині.

В цьому контексті монографія Д. В. Кепіна та О. М. Тітової, 
присвячена теоретичним та методичним проблемам збереження 
й експонування культурної спадщини, пов’язаної з найдавнішими 
етапами людської історії, є вкрай важливим кроком в напрямку 
формування цілісної системи пам’яткоохоронної справи в Україні 
з урахуванням специфіки побутування та використання об’єктів 
культурної спадщини, що мають різне походження та належать 
різним історичним епохам.
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Автори зосереджують свою увагу на палеоприродній спадщині, 
серед об’єктів якої центральне місце цілком слушно відводять 
викопним решткам ссавців пізнього плейстоцену – раннього 
голоцену, а також археологічній спадщині – опорним пам’яткам 
кам’яної доби та епохи бронзи. Дослідники вдало опрацювали 
накопичений протягом другої половини ХХ – початку ХХІ 
століть досвід багатьох країн світу до виявлення даних об’єктів, 
їхньої музеєфікації та побутування в системі пам’яток нерухомої 
культурної спадщини. 

Однією з особливо цікавих груп проблем, які розглядають 
у своїй монографії Д. В. Кепін та О. М. Тітова, є особливості 
створення та функціонування музеїв під відкритим небом. 
Практика створення подібних закладів сьогодні набуває все 
більшої популярності як серед науковців та освітян, так й у 
представників туристичного бізнесу. Зокрема, досвід літньої 
польової практики студентів історичного факультету на базі 
подібної установи, центру етнографічного родинного відпочинку 
«Фрумушика-Нова» (Тарутинський район Одеської області) під 
керівництвом декана історичного факультету д.і.н. В. Г. Кушніра, 
засвідчує ефективність використання музеїв просто неба у 
освітньому процесі для формування фахових практичних навичок 
студентів. 

Рецензована монографія містить змістовний аналіз історії 
становлення специфічного й порівняно нового у світовій 
науці напряму пам’яткоохоронної діяльності – археологічної 
скансенології. На широкому фактичному матеріалі, який походить з 
археологічних скансесів, парків, «археодромів» та «діснейлендів» 
усього світу (додаток І монографії), автори окреслюють принципи 
створення подібних об’єктів, визначають особливості їхнього 
зонування та внутрішньої структури відповідно до окремих 
історичних періодів, які вони відображають. 

На підставі аналізу демонстраційного потенціалу археологічних 
пам’яток первісної доби з території сучасної України автори 
оцінюють можливості створення на їх території скансенів та інших 
типів музеїв просто неба. Крім того, Д. В. Кепін та О. М. Тітова 
розробили науково-методичні та практичні рекомендації 
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використання об’єктів археологічної спадщини у туристичних 
маршрутах (Додаток ІІІ монографії). 

Слід підкреслити, що додатки даної монографії мають особливу 
наукову цінність та значущість для освітнього процесу Так, 
зокрема, значну пізнавальну цінність має Додаток І, що містить 
перелік та коротку характеристику наявних сьогодні археопарків 
та археодромів первісної доби; інформація систематизована за 
регіональним принципом (Західна Європа, Російська Федерація, 
Азія, Африка, Південна Америка, Австралія та Океанія).

Не можна не погодитися з Д. В. Кепіним та О. М. Тітової у 
тому, що у сучасному світі археопарки відіграють важливу роль 
у музейній педагогіці та пам’яткоохоронній справі, дозволяючи 
безпосередньо торкнутися давньої культури, випробувати її 
особливості на власному практичному досвіді. Такий педагогічний 
прийом, поза сумнівами, сприяє формуванню поважного 
ставлення до археологічної історико-культурної спадщини, а 
поширення практики створення подібних комплексів в Україні 
загалом сприятиме актуалізації археологічних досліджень та 
пам’яткоохоронної справи в нашій країні. На цій підставі вважаю, 
що монографія стане в нагоді як фахівцям в царині археології, 
історії та музеєзнавства, так й студентам, що вивчають курси 
пам’яткознавства, теорії й практики пам’яткоохоронної справи, 
археологічного й етнографічного туризму.
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