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ВОДОСБОРНАЯ ЦИСТЕРНА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
С ПОСЕЛЕНИЯ ВИЛИНО (РАССАДНОЕ) –
КАК ПОГРЕБАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ ПОЗДНЕСКИФСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Геннадий Медведев
Институт археологии Крыма (Симферополь, Автономная Республика Крым)
e-mail: medvedgen@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0977-8321
У статті охарактеризовано водозбірну цистерну з поселення Віліно (Розсадне) з Південно-Західного Криму. Споруда використовувалася під час функціонування садиби – з
кінця IV – до початку III ст. до н.е. Поселення входило до складу хори Херсонеса. У кінці II –
початку I ст. до н.е. на поселенні з’являється населення пізньоскіфської культури. З цього часу і до кінця II ст. н.е. – а можливо до першої половини III ст. н.е., об’єкт використовується як похоронна споруда.
У цистерні виявлені останки близько 30-ти кістяків, а також фрагменти інвентарю
характерного для пізньоскіфської культури Передгірного Криму. Пізніше воно було пограбовано, а після використовувалося як підвальне приміщення.
Ключові слова: водозбірна цистерна, похоронна споруда, архітектура

Поселение Вилино (Рассадное)* расположено на обрывистом мысу левого берега
р. Альмы, в 3,5 км выше ее устья и в 1,0 км к юго-западу от окраины с. Вилино Бахчисарайского района (рис. 1). До 1992 г. в литературе памятник не упоминается. В
1990 г. в ходе разведок были определены границы памятника, хронология и этнокультурная принадлежность1.
Цитадель поселения занимает площадь около 5 тыс. м.2 и укреплена рвом и валом. Размеры укрепления составили 70х70 м, глубина рва – 1,2 м, ширина – сверху
8,5 м, по дну – 4,5 м. Ширина вала была около 10 м, а высота около 1,0 м. Значительная часть площади укрепления, а также верхние слои поселения, уничтожены плантажной вспашкой. В настоящее время территория памятника задернована, часть его
занимают остатки миндалевого сада2.
* Привязка к ближайшему населенному пункту (Рассадное), от которого сохранилось несколько
нежилых домов. Это обусловлено необходимостью более точно локализовать памятник, поскольку у юго-восточной окраины с. Вилино есть еще одно поселение – Бурлюк.
1 Колтухов С.Г., Зубар В.М., Миц В.Л. Новий район хори Херсонеса елліністичного періоду // Археологія. 1992. № 2. С. 86-91.
2 Архив Крымского филиала института археологии НАН Украины. Пуздровский А.Е., Медведев Г.В., Труфанов А.А. Отчет об охранных исследованиях поселения Вилино (Рассадное) в 2008 г.
Инв. 6. № 1291. П. 1644. С. 4
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Рис. 1. Географическое положение поселения Вилино (Рассадное). Бахчисарайский район, Крым

В 2008 г. на поселении Вилино (Рассадное) было исследовано** каменное монументальное сооружение, построенное в классических традициях древнегреческой
архитектуры3. Оно расположено к северо-востоку от разведочного раскопа 1990 г.
на глубине 1,1-1,2 м от уровня современной поверхности (рис. 2). Сооружение представляло собой цистерну для сбора и хранения дождевой воды. Как показали дальнейшие исследования, она находилась у восточной стены усадьбы, внутри двора4. В
3 Крыжицкий С.Д. Архитектура античных городов Северного Причерноморья: монография. Киев:
Наукова думка, 1993. С. 62-64.
** Исследования проводились Альминской экспедицией КФ ИА НАНУ по открытому листу на имя
А.Е. Пуздровского.
4 Пуздровский А.Е., Медведев Г.В., Ляшук П.М., Охранные исследования на городище Вилино (Рассадное) // Археологічні дослідження в Україні 2010. Київ-Полтава, 2011. C. 281; Пуздровский А.Е.,
Ляшук П.М., Масюта Д.А., Медведев Г.В. Охранные исследования на городище Вилино (Рассадное)
// Археологічні дослідження в Україні 2012. Київ, 2013. C. 81.
*** Иллюстрации архитектуры к отчету подготовлены А.А. Труфановым.
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позднескифское время она вторично использовалась в качестве погребального сооружения (склепа). Затем склеп был ограблен и засыпан переотложенным культурным слоем с поселения. Попытки ограбления объекта предпринимались неоднократно, о чем свидетельствуют перекопы, как древние, так и современные.

Рис. 2. Схематический план поселения Вилино (Рассадное) с водосборной цистерной,
грабительскими шурфами (2007-2008 гг.) и раскопом 1990 г.

Архитектура цистерны***.
Каменная конструкция (цистерна) квадратной, в плане, формы. Ее размеры составили: в верхней части 2,85х2,65 м, в нижней – 3,35х3,2 м, глубина 4,2-4,35 м, что
соответствует объему примерно около 24 м³. Сооружение ориентировано по сторонам света (рис. 3). Стены имеют отрицательный угол, и отклонение от вертикали
составляет 0,3-0,4 м (рис. 6, I). Для перевязки кладок использовались камни Гобразной формы. Кладка выполнена на известковом растворе, камни тщательно
оттесаны и швы подогнаны. Дно и стены цистерны в древности были оштукатуре-
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ны известковым (гидроизоляционным) раствором. Штукатурка сохранилась на полу и в отдельных местах на стенах, хорошо заглажена светло-серого цвета, толщиной 0,3-0,5 см. Дно сооружения незначительно понижается от стен к центру (4,24,35 м). В центре конструкции, по оси север-юг, были установлены две монолитные
колоны прямоугольной формы высотой 2,25 (южная) и 2,7 м (северная), размеры в
сечении составили 0,45х0,3 м. Они опирались на базы ступенчатой формы, которые
были заглублены в дно сооружения. Размеры баз составили 0,65х0,50 и 0,60х0,45 м,
а высота их 0,2 м – от уровня пола. В юго-западной части цистерны в полу, находилась яма (отстойник) овальной формы 0,8х0,55 м. Пол в юго-восточном углу частично поврежден при ограблениях (рис. 3, II).

Рис. 3. План раскопа с цистерной: I – верхний уровень; II – нижний уровень
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Описание северной стены.
Длина кладки составила: в верхней части 2,6 м, в нижней 3,1 м, толщина 0,4 м, а
высота 2,9-3,1 м. Кладка однослойная однолицевая, сложенная в орфостатной сложной системе, прослежено 7 рядов. Третий и седьмой ряды выполнены в постелистой
системе. Блоки известняка хорошо обработаны и имели размеры от 0,2-0,5 х 0,6 м до
1,4х0,7 м. Камни в нижних рядах больших размеров, чем в верхних рядах кладки. В
северной части стены сверху, сохранился участок известковой штукатурки размером 1,5х1,4 м и толщиной 0,3 см (рис. 4, I).

Рис. 4. Фасировка стен цистерны: I – северной; II – южной со стратиграфией
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Рис. 5. Фасировка стен цистерны со стратиграфией: I – западной; II – восточной
Eminak, 2019, 3 (27)
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Описание южной стены.
Длина кладки составила, 2,7 м – в верхней части, и 3,1 м – в нижней. Стена выявлена на глубине 1,15-1,4 м, высотой 2,85-3,05 м. Кладка однолицевая и сложена в
орфостатной сложной иррегулярной системе. Блоки разных размеров от 0,35х0,3 до
0,6-1,1х1,0 м, прослежено 6 рядов. Верхний ряд практически разобран, сохранилось
два камня. Отдельные блоки имели уступчатую форму. Пространства в местах с
уступами закладывались более мелким камнем. Возможно, при транспортировке
камни были повреждены, а при установке места сколов обработаны в виде уступов.
Нижний ряд состоял из более массивных блоков (0,9х0,9 м). На стенах сохранились
отдельные участки штукатурки. Лучше сохранились в нижней части ближе к полу,
толщиной 0,3-0,5 см. В третьем ряду в центре стены на глубине 2,3 м отсутствовал
блок (0,8х0,5 м), что образовало нишу (рис. 4, II). Возможно, она использовалась в
качестве входа в склеп в позднескифское время5.
Описание западной стены.
На глубине 1,0-1,3 м, в стратиграфии, прослежены остатки кладки, возведенной в
позднескифское время или несколько позже, после прекращения использования
цистерны в качестве погребального сооружения. Стена находилась на глубине 1,41,9 м. Часть верхних камней разобрана. В центре стены, плашмя положен камень
размером 0,6х0,2х0,1 м. По всей вероятности, он использовался как порог постройки
позднескифского времени. Длина западной стены была 2,95 м– сверху; 3,35 м – снизу, толщиной 0,4 м, а высотой 2,4-2,8 м. Кладка, как и у остальных стен, однолицевая.
Сложена она в орфостатной сложной системе, второй и третий ряды – в иррегулярной системе. Блоки разных размеров, от 0,5х0,25 до 1,1х0,55-1,3 м. В отдельных местах стены сохранилась штукатурка, несколько лучше в нижней части (рис. 5, I).
Описание восточной стены.
Длина стены составила: в верхней части 2,8 м, а в нижней 3,3 м, высота 3,0 м, а зафиксирована на глубине 1,2 м. Кладка однолицевая, сложена в орфостатной сложной системе. Нижние три ряда построены в иррегулярной системе. Прослежено всего 5 рядов кладки. Блоки имели размеры – от 0,3х0,3 м до 1,6х0,6-0,8 м, а отдельные
камни имели уступчатую форму. В кладке двух нижних рядов блоки имели бо́ льшие
размеры, чем в остальных рядах. На стене сверху сохранились фрагменты штукатурки размером 0,4х0,2 м. В северной части стены, на глубине 2,35 м, в 0,8 м от северовосточного угла цистерны, находилось грубо пробитое сквозное отверстие (ниша)
прямоугольной формы размером 0,3х0,15 м. Ниша создана, скорее всего, в период
функционирования цистерны (рис. 5, II). Предположительно, это мог быть канал
(трубопровод?) для поступления воды в цистерну из других емкостей. Первоначально предполагалось, что это могла быть ниша для светильника6
Материал из заполнения цистерны.
Заполнение цистерны состояло из линз глины (сырца), перемешанной с черноземом и содержало крупные блоки известняка и мелкие фрагменты от каменной
конструкции. Размеры блоков (1,0х0,6х0,5 м) и грубый характер их обработки, отличающийся от кладок цистерны, позволяют предположить, что они происходят не
из кладок цистерны. Несколько прямоугольных блоков размером 1,3х0,3х0,3м, видимо, происходили из разобранных внешних стен усадьбы и зафиксированы в стратиграфическом разрезе (рис. 6, I).
5 Пуздровский А.Е., Медведев Г.В., Соломоненко А.Е., Труфанов А.А. Охранные исследования Альминской экспедиции в 2008 г. // Археологiчнi дослiдження в Українi 2008. Київ, 2009. C. 249.
6 Ibidem.
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Рис. 6. I – Разрез по линии север-юг со стратиграфией заполнения цистерны;
II – Фрагменты профильных частей чернолаковой посуды: 1 – светильника; 2 – тарелки
Eminak, 2019, 3 (27)
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Рис. 7. Фрагменты профильных частей амфор:
1, 4 –красноглинянные; 2– светлоглинянные; 3, 5-9 – Синопа

Слой заполнения цистерны насыщен фрагментами гончарной керамики, амфорной тары и черепицы. В нижней части заполнения в большом количестве попадались разрозненные, раздробленные человеческие кости и остатки инвентаря погребений: краснолаковой и лепной посуды, бронзовых браслетов, гривн, бус из стекла, фаянса, сердолика и гагата и др.
Черепица. В заполнении цистерны зафиксированы обломки кровельной черепицы, которая представлена двумя центрами – Синопой и Херсонесом, которые составили 3,2% от общего количества керамики (табл. 1).
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Рис. 8. Фрагменты профильных частей амфор и кухонной посуды:
1, 6 – Синопа; 2, 4 – красноглиняные; 5 – Родос; 3, 7-9 – Херсонес

Амфоры. Общее количество фрагментов амфорной тары составило ⅔ от общего
количества керамики. Наибольшее количество фрагментов амфорной тары – от
херсонесских амфор 39,6% (табл. 2). Среди обломков тары удалось по профильным
частям определить некоторые типы херсонесских амфор: это типы I, IIB и III
(рис. 7, 3, 7, 8; 10, 4; 11, 1, 9-11; 12, 7)7. Несколько меньшее число найдено фрагментов
7 Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV-II вв. до н.э. Опыт системного анализа: монография. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1989. С. 42-59, 62-64, 140, таб. XIV, XVIII, XX.
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синопских амфор 31,9% (табл. 2). Среди них определены типы IIIC и IIID (рис. 7, 5, 9;
9, 5; 10, 1, 2; 11, 2, 6, 7, 8, 11; 12, 6, 8, 9, 10)8. Среди осколков синопских амфор, обнаружен фрагмент ручки с частью астиномного клейма**** попавшего, скорее всего, при
засыпке цистерны (рис. 8, 6):
[ΕΣ]ΤΙ[ΑΙΟY]
[ΚΛΕΑNΕΤOY]
Канфар
астином Гестиэй 1 (V МГ, подгруппа А)9. В заполнении цистерны обнаружены единичные фрагменты родосских амфор типов IIA-1 или 2А-6 (по типологии
А.П. Абрамова), 1-Е-2 (по типологии С.Ю. Монахова) (рис. 9, 2; 11, 5, 13)10.

Рис. 9. Фрагменты профильных частей гончарной посуды и амфор: 1, 3, 5, 14 – Синопа;
4, 6 – Херсонес; 10 – Книд; 7, 8, 11-13 – светлоглиняные узкогорлые; 9 – точильный камень
8 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центровэкспортеров в керамической таре: каталог-определитель. Москва, Саратов: Киммерида, 2003.
С. 153-155, табл. 104, 105, 1-4.
**** Выражаю благодарность А.А. Гаврилову за помощь в определении клейм.
9 Граков Б.Н. Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов: монография. Москва:
РАНИОН, 1928. табл. 6; 7; Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики эллинизма
(опыт комплексного изучения) // Боспорские исследования. 2007. Вып. 18. С. 435.
10 Абрамов А.П. Античные амфоры. Периодизация и хронология // Боспорский сборник. Вып. 3.
Москва, 1993. С. 42, рис. 43, 4.10; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье… С. 118.
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Рис. 10. Фрагменты ножек эллинистических амфор:1, 2 – Синопа; 3 – Книд; 4 – Херсонес.

Среди прочей амфорной тары, найдены фрагменты книдских амфор. Встречается
тип IIF или IIG по типологии (С.Ю. Монахова) (рис. 10, 3)11. Здесь же имеются единичные фрагменты амфор с двуствольным ручками12. Небольшое количество фрагментов светлоглиняных амфор (рис. 9, 11, 12). Керамическая тара рубежа н. э. и первых
веков н.э. представлена обломками красноглиняных амфор (рис. 7, 1; 8, 2; 12, 4). А
кроме этого, фрагментами светлоглиняных узкогорлых амфор типов А и С по типологии Д.Б. Шелова и встречаются с конца I в. до н.э. – по I в. н.э. и во II в. н.э. (рис. 11, 3;
9, 13, табл. 3)13. По мнению А.П. Абрамова, тип А относится – к концу I в. до н.э. – середине I в. н.э.; а тип С – к концу I в. н.э. – началу II в. н.э14. По классификации
С.Ю. Внукова это типы С-IVA1 (вторая – начало последней четверти I в. н.э.) и С-IVA2
(60-е гг. – конец I в. н.э.), а также тип C-IVC (вторая четверть – конец II в. н.э.)15. Среди
фрагментов амфор найдена ножка амфоры рюмковидной формы (рис. 11, 14).
Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье… С. 109.
Абрамов А.П. Античные амфоры… С. 44-45, рис. 48.
13 Шелов Д.Б. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей эры. Классификация и
хронология // Краткие сообщения института археологии. 1978. Вып. 156. C. 17-18.
14 Абрамов А.П. Античные амфоры… С. 45-46.
15 Внуков С.Ю. Причерноморские амфоры I в. до н.э. – II в. н.э. (морфология): монография. Москва:
Институт археологии Российской академии наук, 2003. Рис. 45; Внуков С.Ю. Причерноморские
амфоры. I в до н.э. – II в. н.э. Петрография, хронология, проблемы торговли: монография. СанктПетербург: Алетейя, 2006. С. 167.
11

12
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Рис. 11. Фрагменты профильных частей амфор, гончарной, лепной посуды: 1, 4, 9, 10 – Херсонес;
3 – светлоглиняные узкогорлые; 2, 5-8, 11, 13 – Родос; 14 – с рюмковидной ножкой;
15-21 – лепной посуды; 12 – лепного грузила.
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Рис. 12. Фрагменты профильных частей гончарной, лепной посуды, и амфор: 1, 2, 7 – Херсонес;
3 – лепной; 4 – красноглиняной; 5 – краснолаковой тарелки; 6, 8-10 – Синопа

В заполнении выявлены фрагменты амфорной тары различных центров, которые используют от последней трети IV – до I-II вв. н.э (табл. 3). Большинство амфорной тары происходит из Херсонеса, остальные происходят из Причерноморских
(Синопа) и Средиземноморских античных центров (Родос, Книд и др.).
Гончарная керамика представлена профильными частями и стенками столовой
(рис. 13, 8-11; 14, 4) и кухонной посуды, в основном, синопского и херсонесского
производства 9,6% (табл. 1). Среди прочих, в заполнении обнаружен профиль синопской гончарной красноглиняной миски с отогнутым венчиком на плоском поддоне
(рис. 9, 1). Похожая посуда встречается на Боспоре. Многие формы красноглиняной,
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повторяются среди сероглиняной керамики16. В слое найдены обломки венчиков
лутериев и пифоса херсонесского производства (рис. 8, 7, 9; 11, 4). Столовая и кухонная посуда эллинистического и римского времени встречается в Херсонесе и на его
хоре, а также в других античных городах Крыма17. Среди обломков гончарной керамики обнаружены фрагменты дна чернолаковой тарелки с концентрическими насечками аттического производства (рис. 6, II, 2). Подобные тарелки известны в Северо-Западном Крыму и других городах Причерноморья в IV-II вв. до н.э.18
Лепной посуды зафиксировано небольшое количество фрагментов (около 9,6%)
– это профильные части и стенки горшков и кувшинов (табл. 1). На городище в эллинистический период встречается до 30% лепной керамики от всей керамики19.
Среди фрагментов лепной посуды интересен фрагмент венчика сосуда с пальцевыми вдавлениями по валику на горле (рис. 13, 7). Подобная лепная керамика встречается на скифских поселениях и характерна для IV-II вв. до н.э., но в незначительном
количестве известна и в позднескифское время20.
В грабительском отвале найден фрагмент сероглиняного светильника с чернолаковым покрытием и рельефным орнаментом в виде ов эфесского производства.
Такие светильники встречаются в комплексах, начиная с III в. до н.э. – по I в. н.э.21
Отсюда же происходит фрагмент ручки родосской амфоры с эпонимным клеймом, с
эмблемой в виде головы Гелиоса на подставке вправо и легендой (рис. 8, 5): ЕПІ
EYΑNOΡАΙ. Магистрат Еванор (V ХГ, подгруппа Vс), датируют временем около 119 г.
до н.э.22 Данное клеймо, скорее всего, связано со слоем погребений.
В целом амфорная тара, гончарная и чернолаковая керамика эллинистического
16 Буйских С.Б. Серая гончарная керамика Боспора (попытка осмысления на фоне Северного Причерноморья) // Боспорские исследования. 2012. Вып. 26. Рис. 1, 17; Данильченко С.А. Столовая
керамика из раскопок Нимфея (2008-2012) // Боспорский феномен. Греки и варвары на Евразийсом перекрестке. Материалы международной конференции. Санкт-Петербург. 2013. С. 165.
17 Ушаков С.В. Керамический комплекс Херсонеса Таврического (по материалам работ BSP- Причерноморского проекта у «Базилики 1935 г.») // Материалы по археологии и истории античного
и средневекового Крыма. 2010. Вып. II. Рис. 5, 7-13, 17, 19; Буйских С.Б. Указ. раб. Рис. 8, 2; Егорова Т.В. Новая раннеэллинистическая усадьба на городище «Чайка» и ее место в структуре поселения // Stratum plus. 2014. № 3. Рис. 21, 1-4, 7; Гаврилов А.В. Округа античной Феодосии: монография. Симферополь: Азбука, 2004. С. 93, рис. 88, 57; 99, 16.
18 Егорова Т.Н. Чернолаковая керамика IV-II вв. до н.э. с памятников Северо-Западного Крыма:
монография. Москва: Московский государственный университет, 2009. Рис. 27; 28; Егорова Т.Н.
Чернолаковая керамика V-IV вв. до н.э. с прочерченным штампованным орнаментом из раскопок
Пантикапея // «С Митридата дует ветер». Боспор и Причерноморье в античности. К 70-тилетию
В.П. Толстикова / О.Л. Габелко (отв. ред.). Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 2015.
Рис. 6, 1-3.
19 Колтухов С.Г., Зубар В.М., Миц В.Л. Вказ. пр. C. 90.
20 Мелюкова А.И. Памятники скифского времени лесостепного Среднего Поднестровья // Материалы института археологии. 1958. Вып. 64. Рис. 30; Погребова Н.Н. Позднеские городища на
Днепре (Городище Знаменское и Гавриловское) // Материалы института археологии. 1958.
Вып. 64. Рис. 42; Высотская Т.Н. Неаполь – столица государства поздних скифов. Киев: Наукова
думка, 1979. Рис. 37, 1, 2.
21 Шейко И.Н. Пергамские и Эфесские светильники из Ольвии. (импорт и местные имитации) //
Проблемы истории, филологии, культуры. Москва, Магнитогорск, Новосибирск: Магнитогорский
государственный технический университет. 2014. Вып. 2. С. 116. Рис. 6, 7; Шейко И.Н. Світильники
Ольвії (кінець VII-I ст. до н.е.). Дис… канд. ист. наук. Київ, 2015. С. 120, рис. 136, 5; Журавлев Д.В.,
Турова Н.П. Античные глиняные светильники Ялтинского историко-литературного музея // Боспорские исследования. 2012. Вып. 26. Табл. 4, 22.
22 Finkielsztejn G. Chronologie detaillee et revise des eponymes amphoriqes rhodiens. de 270 a 108 av, J.C. environ. Preier bilan. Bar International Series 990. 2001. P. 195; Кац В.И. Указ. раб. С. 421.
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времени, свидетельствуют о широких торговых контактах поселения не только с
Херсонесом, но и другими Причерноморскими Средиземноморскими античными
центрами (Синопа, Родос, Аттика, Книд, Эфес и др.).

Рис. 13. Фрагменты краснолаковой, гончарной и лепной посуды из слоя погребений:
1-4 – краснолаковой; 5 – гончарного флакона; 6, 7 – лепной; 8-11 – гончарных сосудов
Eminak, 2019, 3 (27)
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Горизонт погребений зафиксирован на глубине 3,4-3,9 м от уровня современной дневной поверхности. Он представлен значительным количеством костных остатков.
После подсчета костей определено, что в склепе было погребено не менее 30 человек. Практически все костные останки находились в разрушенном состоянии, и
фрагменты раздробленных костей фиксировались на разной глубине с остатками
фрагментированного погребального инвентаря.
Инвентарь погребений.
В заполнении цистерны, из разрушенных погребений происходят обломки краснолаковой посуды:
1. Канфара типа 2 – по типологии А.А. Труфанова (рис. 14, 1)23.
2. Чашки с налепами типа 2, 1 варианта (по А.А. Труфанову) (рис. 13, 2; 14, 2, 5)24.
3. Миски формы 16, 3 по типологии Д.В. Журавлева (рис. 14, 3)25.
4. Тарелок фрагменты PS (Pontic sigillata) (по А.А. Труфанову) (рис. 12, 5; 13, 3)26.
5. Тарелки типа 3-Е-3 (по А.А. Труфанову) (рис. 13, 1)27.
6. Тарелки типа II (по А.А. Труфанову) (рис. 13, 4)28.
Краснолаковая керамика из цистерны датируется периодом от середины I в. н.э.
– до конца II в. н.э. (табл. 4). Единственное то, что дата распространения тарелки типа II выходит за пределы II в. н.э.
В слое погребений обнаружены, фрагменты горла и дна стеклянного и гончарных бальзамариев (рис. 16, 13; 13, 5). Аналогичные сосуды встречаются в позднескифских погребениях со второй половины I – до середины III в. н.э., а также в середине – второй половине I в. н.э. Они известны в погребениях Усть-Альминского и
Битакского некрополей29.
В слое, среди костей, найдены три лепных пряслица (рис. 16, 10-12), астрагал и
фрагмент морской раковины (рис. 15, 9, 10).
Из лепной посуды найдены фрагменты неорнаментированной курильницы в
форме горшочка с раздутым туловом и отверстиями в стенках (рис. 16, 6). Такие курильницы встречались в позднескифских погребениях Беляусского некрополя и
Неапольского городища и некрополя. Они распространены во II-I вв. до н.э, а иногда
встречались в первые века н.э.30
23 Труфанов А.А. Хронология могильников Предгорного Крыма I в. до н.э. – III в н.э. // Stratum Plus.
2009. Вып. 4. С. 160, рис. 22, 3-5.
24 Ibid. С. 154, рис. 19, 4-7.
25 Журавлев Д.В. Понтийская сигиллата из могильников Бельбек III и Бельбек IV в Юго-Западном
Крыму // Боспорские исследования. 2007. Вып. 16. С. 376, рис. 5.
26 Труфанов А.А. Хронология могильников Предгорного Крыма… С. 153, рис. 15, 2; 18, 8.
27 Труфанов А.А. Типология краснолаковых тарелок с вертикальным бортиком (по материалам
могильников Юго-Западного и Центрального Крыма) // Бахчисарайский историкоархеологический сборник. 1997. Вып. 1. С. 189-191.
28 Труфанов А.А. Хронология могильников Предгорного Крыма… С. 153, рис. 17, 1, 4.
29 Пуздровский А.Е. Крымская Скифия. II в.до н.э. – II в. н.э. Погребальные памятники: монография. Симферополь: Бизнес-Информ, 2007. Рис. 191; 192; 164, 7, 8.
30 Высотская Т.Н. Неаполь… Рис. 42; Сымонович Э.А. Население столицы позднескифского царства
(по материалам Восточного некрополя Неаполя скифского): монография. Киев: Наукова думка,
1983. Табл. IV, 2; Дашевская О.Д. О скифских курильницах // Советская археология. 1980. № 1.
Рис. 5, 2, 3; 6, 3, 4; Дашевская О.Д. Поздние скифы в Крыму. Москва: Наука, 1991 (Свод археологических источников. Вып. Д1-7). Табл. 47, 2, 4; Синика В.С., Менишикова В.А., Тельнов Н.П. Лепные
курильницы из памятников Северного Причерноморья в IV-I вв. до н.э. // Stratum plus. 2014. № 3.
С. 77, рис. 11, 9, 11, 12.
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Рис. 14. Фрагменты краснолаковой посуды и амфор из слоя погребений: 1-3, 5 – краснолаковая;
4 – гончарного ; 6, 7 – светлоглинянных узкогорлых амфор
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Рис. 15. Инвентарь из слоя погребений: 1–8 –изделия из бронзы; 9 – раковины, 10 – астрагал
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Рис. 16. Инвентарь и бусы из слоя погребений: 1–9 – изделия из бронзы: Бусы и пронизи:
15, 16-19, 21, 23, 26-28 – одноцветное стекло; 20, 29, 35 – стекло с металлической прокладкой;
14, 22 – стекло с глазчатым орнаментом; 24 – полихромные; 34 – с пятнистым орнаментом;
31 – с продольно-полосатым орнаментом; 31 – с поперечно-линейным орнаментом; 30 – гагат;
25, 32 – фаянс; 33 – сердолик; 7 – бронзовая спиралевидная
Eminak, 2019, 3 (27)
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В заполнении слоя зафиксированы стенки и профильные части лощенных и нелощенных сосудов (рис. 11, 15-21; 12, 3). Аналогичная лепная посуда выявлена ранее, на поселении Вилино (Рассадное), а также встречалась на Неаполе Скифском,
Усть-Альминском городище и других поселениях позднескифской культуры31.
Бронзовые и железные изделия, украшения представлены фрагментами браслетов и гривн (рис. 15, 1, 3, 4, 7, 8), а так же пинцет, кольцо, детали крепления, фибулы,
пряжки от ремня и др. (рис. 15, 2, 5; 16, 1, 3, 5, 6, 8, 9). Среди фрагментов браслетов и
гривн, более достоверно можно выделить два браслета. Первый, тип III, (по
Т.Н. Высотской), судя по размерам детский, и датируется от I в. до н.э.– по II в. н.э.32
Второй браслет – с окончаниями в виде змеиных головок. Он относится к типу III (по
А.А. Труфанову) и встречается в период с первой половины или второй четверти I в.
н.э. – до конца I в. н.э.33 Здесь же в слое найдены фрагменты колец с выступами, которые достаточно часто встречаются в погребениях позднескифской культуры
Крыма (рис. 15, 6; 16, 4)34. Такие кольца известны также в погребениях сарматской
культуры Причерноморья, в Прикубанье и в Центральном Предкавказье в качестве
амулетов и составленными из них ажурными подвесками в виде сфер первых веков
нашей эры35. Здесь же найдены фрагменты бронзовой фибулы с овальной спинкой
(рис. 16, 2). Данная фибула, по хронологии А.А. Труфанова, датируется 30/50 гг. н.э. –
70 г. н.э.36; по датировкам В.В. Кропотова37 – ко второй половине I в. н.э. – началу II в.
н.э.; К. Хелльстрем относит фибулы с овальной спинкой к типу 1С.138.
Среди разрушенных погребений обнаружены различные бронзовые детали креплений, кремневые орудия и отщепы.
В данном слое, выявлены бусы различных типов:
1. Из одноцветного стекла, типы 15, 17, 21, 29, 31, 47, 63, 93, 142, 152 (рис. 16, 10,
15, 18, 19, 21, 23, 26, 28; 17, 3, 6, 10, 17, 18, 21, 28, 29)39.
31 Колтухов С.Г., Зубар В.М., Миц В.Л. Вказ. пр. Рис. 4, 5, 6, 8; 5, 25-27; Высотская Т.Н. Неаполь…
Рис. 34; Высотская Т.Н. Усть-Альминское городище и некрополь: монография. Киев: Киевская
Академия Евробизнеса, 1994. Табл. 13, 1; 20, 62; Дашевская О.Д. Лепная керамика Неаполя и других скифских городищ Крыма // Материалы института археологии. 1958. № 64. Рис. 1, 1, 4, 7; Власов В.П. Лепная керамика Позднескифского Булганакского городища // Бахчисарайский историко-архитектурный сборник. 1997. Вып. 1. Табл. II.
32 Высотская Т.Н. Усть-Альминское городище… Рис. 33; Труфанов А.А. Хронология могильников
Предгорного Крыма… Рис. 63, 6.
33 Труфанов А.А. К вопросу о хронологии браслетов с зооморфными окончаниями (по материалам
крымских могильников позднескифского времени) // Труды Государственного исторического
музея. 2001. Вып. 118. С. 75, рис. 1, 17.
34 Пуздровский А.Е. Крымская Скифия. II в.до н.э. – II в. н.э.… С. 162.
35 Пуздровский А.Е. Крымская Скифия. II в.до н.э. – II в. н.э.… Рис. 144, 2, 3, 29, 30;146, 3-5, 8-13, 16;
Журавлев Д.В. «Браслеты» и кольца с выступами из позднескифских и сарматских памятников
Северного Причерноморья // Проблемы истории, филологии, культуры. Москва, Магнитогорск,
Новосибирск: Магнитогорский государственный технический университет. 2014. Вып. 2 (43).
С. 70; Абрамова М.П. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н.э. – IV в. н.э.): монография. Москва, 1993. Рис. 29, 56, 60; Гущина И.И., Засецкая И.П. «Золотое кладбище» римской
эпохи в Прикубанье: монография. Санкт-Петербург. 1994. Кат. 313, 317.
35 Труфанов А.А. Хронология могильников Предгорного Крыма… С. 128, 197.
36 Ibid. С. 128, 197.
37 Кропотов В.В. Фибулы сарматской эпохи: монография. Киев: Адеф-Украина, 2010. С. 168,
рис. 51.
38 Hallcström K. Fibeln und Febeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordshwarzmeergebiet. (2 jn. v. Chr. –
3jh. n. Chr.) // Archȁoljgie in evrasien. Band 39. Bonn, Hablt-Verlag, 2018. P. 67-68, tafl. 27.
39 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. Москва: Наука, 1982 (Свод археологических источников. Вып. Г1-12). С. 64-68, 71.
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Рис. 17. Бусы из слоя погребений: 1 – бронза; 2 – бронза; 4 – с поперечно-полосатым орнаментом;
3, 6, 10, 17, 18, 21, 26, 28, 29 – одноцветное стекло; 7-9, 22, 24, 25, 27, – стекло с металлической
прокладкой; 14, 15 – с глазчатым орнаментом;11 – с продольно-полосатым орнаментом;
12, 19 – с поперечной полосой; 5, 23 – фаянс; 13, 16 – сердолик; 20 – гагат;
30 – поперечно-линейным и перистым орнаментом
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2. С металлической прокладкой типы 1, 1а, 1,б, 2б, 10, 22 (рис. 16, 29, 35, 17, 7-9)40.
Многоцветные:
3. С пятнистым орнаментом типа 9 (рис. 16, 22).
4. Глазчатые, типы 26а, 60а, 68, 79 (рис. 17, 14, 15; 16, 14)41.
5. С продольно-полосатым орнаментом тип 195 (рис. 17, 11).
6. С поперечно-линейным и перистым орнаментом тип 341 (рис. 17, 30).
7. Со спиралевидным орнаментом тип 203а (рис. 16, 24; 17, 12, 19)42.
8. Фаянсовые типы 3г, 11, 16г (рис. 16, 23, 25; 17, 23, 25)43.
9. Сердоликовые тип 3б (рис. 16, 33; 17, 13, 16)44.
10. Гагатовые типы 26, 8б, 27а, 62 (рис. 16, 30; 17, 2)45.
11. Бронзовые тип 5 и 31 (рис. 16, 7; 17, 1)46.
12. Особого внимания заслуживает полихромная бусина с волнисто-поперечнолинейным орнаментом бурого цвета с белыми линиями, редко встречающаяся, и
которую можно отнести к типам 313-325*****. Данные для датировки достаточно
широкие, но большая часть учтенных бус относится к римскому времени
(рис. 17, 4)47. Близкие по орнаменту 2 бусины происходят из могильника у
с. Дружное. Могилы с этими бусами датируются: склеп 58 – IV в. н.э; могила 80 – 286305 гг. н.э.48 Подобные бусы встречаются в Европе в погребениях вербальской культуры49.
Основная масса выявленных в цистерне бус, встречается во II-I вв. до н.э. – в первые века н.э. в позднескифских и сарматских некрополях Крыма и Причерноморья
(табл. 5).
Из предметов быта, среди инвентаря, найден фрагмент железного ножа и комок
серы. Кроме этого можно отметить, находки точильного бруска и верхней части лепного грузила с отверстиями (рис. 11, 12).
В целом, несмотря на разрушенное состояние погребений и инвентаря, можно
утверждать, что данные предметы характерны для некрополей позднескифской
культуры Крыма и сармат Причерноморья конца II в. до н.э. – первых веков н.э.
Анализ археологического материала позволяет выделить три периода функционирования каменного сооружения. Первый период – конец IV – начало III вв. н.э. Каменное монументальное сооружение построено и используется по своему непосред40 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. Москва: Наука, 1978 (Свод археологических источников. Вып. Г1-12). С. 29-32.
41 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. Москва: Наука, 1975 (Свод археологических источников. Вып. Г1-12). С. 57, 59-68.
42 Ibid. С. 43; Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья… (1978). С. 53; Труфанов А.А. Хронология могильников Предгорного Крыма… Рис. 74, 33.
43 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья… (1975). С. 31, 33.
44 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья… (1982). С. 16.
45 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья… (1978). С. 10-11, 14, 18.
46 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья… (1982). С. 23, 26.
***** Хочу выразить признательность А.А. Стояновой за консультации в вопросе определения
некоторых типов бус.
47 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья… (1978). С. 52.
48 Храпунов И.Н. Могильник Дружное (III-IV вв. нашей эры): монография. Lublin: Uniwersytety
Marii Curie-Sklodovskiej, 2002. С. 65, 71, рис. 143, 41; 165, 24; Хайрединова Э.А. Бусы из могильника
Дружное // Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма. Симферополь. 1995. С. 5987.
49 Tempelemann-Maczynska M. Die Perlen der römischen Kaiserzeitund der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum // Мainz am Rhein. Philipp von Zabenrn. 1985. taf.
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ственному назначению, сбору и хранению дождевой воды, во время функционирования усадьбы, которая входит в состав хоры Херсонеса. Второй период – после значительного перерыва с конца II в. н.э. – начала I в. до н.э. – по II в. н.э. – цистерна используется в качестве погребального сооружения, как родовая усыпальница у поздних скифов. Возможно еще в первой половине III в. н.э. могло быть совершено погребение, что подтверждает находка фрагментов тарелки II типа50. Третий период –
после прекращения захоронений в цистерне, возможно в первой половине III в. н.э.
или позже, используется в качестве подвала – верхняя часть сооружения.
Для сравнения с публикуемой цистерной можно рассматривать емкости, исследованные на территории Херсонеса эллинистического периода. Хотя по мнению некоторых исследователей «…возможности для сравнения… ограничены из-за того,
что изучение и фиксация данных объектов произведены не на должном уровне»51. В
Херсонесе и в других городах Причерноморья почти в каждом дворе мог быть колодец или цистерна для сбора и хранения воды52. И чаще всего колодец был конической (грушевидной) формы. Значительно реже встречались сооружения квадратной
и прямоугольной формы.
Ряд таких сооружений на протяжении многих лет исследовали в Херсонесе. На
территории XCVI квартала Херсонеса в 1993-1994 гг. раскопана цистерна, расположенная в южном углу двора. Сооружение было построено в твердой материковой
скале53. Исследованы еще две цистерны из усадьбы «Басилида», что на хоре Херсонеса54. Аналогичное сооружение раскопано в Пантикапее в царской резиденции55. В
Ольвии, во дворе дома, выявлена водосборная цистерна квадратной в плане формы,
построенная из камня и оштукатуренная. Она была связана водостоком с колодцем56. На Ольвийской агоре выявлено сооружение квадратной формы, построенное
в традициях домостроя V-IV вв. до н.э. из обработанного известняка плотно подогнанного между собой. Конструкция входила в состав сложного гидротехнического
сооружения в который вода подавалась из другого сооружения находившегося выше по уровню57. На Белозерском поселении, что в округе Ольвии, исследована цистерна конической формы58.
Однако более близкой по форме и архитектуре публикуемой цистерне, нам представляется несколько более поздний по времени объект. Это каменная цистерна
Труфанов А.А. Хронология могильников Предгорного Крыма… С. 153, рис. 17, 1, 4.
Золотарев М.И., Коробков Д.Ю., Ушаков С.В. О принципах изучения античных водосборных цистерн. Севастополь.1997. С. 26.
52 Белов Г.Д. Херсонес Таврический: историко-археологический очерк: монография. Ленинград:
Государственный Эрмитаж, 1948. С. 88, рис. 18.
53 Золотарев М.И. и др. Указ. раб. С. 5, рис. 3.
54 Кузищин В.И., Иванчик А.И. «Усадьба Басилидов» в окрестностях Херсонеса Таврического. (Результаты работ Херсонесской историко-археологической экспедиции исторического факультета
МГУ в 1976-1987 гг.) // Вестник древней истории. 1998. № 1. С. 215.
55 Толстиков В.П. Очерк градостроительной истории центрального района Пантикапея // Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства / Общ. ред. В. Кузнецов, В.П. Толстиков.
Москва, 2017. С. 81, рис. 58.
56 Крыжицкий С.Д. Жилые ансамбли древней Ольвии IV-II вв. н.э. Киев: Наукова думка, 1971. С. 36,
рис. 18.
57 Леви Е.И. К вопросу об Ольвийской агоре // Советская археология. 1954. № 21. С. 328-329,
рис. 7.
58 Былкова В.П. Ранние постройки Белозерского поселения // Древнее Причерноморье. Сборник
статей, посвященных 85-летию со дня рождения профессора П.О. Карышковского / гл. ред.
В.Г. Кушнир. Одесса. 2006. С. 33-39.
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объемом 85,30 – 86 м³ из средневекового Херсонеса обнаруженная во дворе жилого
дома квартала VII. Она использовалась как емкость для сбора воды в IX-X вв. После
прекращения функционирования она была приспособлена под тюрьму, а затем использовалась как подвал59. Форма, архитектура, особенности данного сооружения
наиболее близки цистерне с поселения Вилино (Рассадное). Это каменное сооружение квадратной формы с двумя колоннами, на которые опиралось перекрытие сооружения. Схожесть конструктивных особенностей публикуемой цистерны и средневековой из Херсонеса, можно объяснить наличием устойчивых традиций в строительстве водосборных цистерн в античном мире, привнесенном из Средиземноморья в эллинистический период. Эти традиции формировались в районах, где воды в
естественных источниках было недостаточно, начиная с эпохи бронзы (минойский
период) и заканчивая средневековьем60.
Наличие аналогий публикуемой цистерне, имеются в значительном количестве
на территории Греции. Это отдельные цистерны и системы, состоящие из нескольких резервуаров. Такие сооружения были изучены в таких греческих городах как
Коринф, Афины – 150, Пергам – 149, известно несколько в Сиракузах61. Формы конструкции цистерн были различными: конической, прямоугольной, квадратной, открытые, закрытые. Чаще всего цистерны строили конической формы. По всей вероятности это зависело от наличия твердых пород грунта и размеров емкости. Идеально подходила скальная порода с естественными углублениями. Если таковых не
было, приходилось строить из камня, что являлось более затратным, особенно если
это были большие резервуары для общественного использования.
Близка по аналогии цистерне с поселения Вилино (Рассадное) емкость из города
Лато, расположенного на острове Крит. К северу от храма на агоре исследовано квадратное в плане, каменное сооружение с дорическими колоннами, поддерживавшими перекрытие, глубиной 6 м и объемом 27,56 м³62. Похожие цистерны известны
на агоре древнего Дрероса (одна из них достигала глубины 8 м) и в других городах
Крита – 15 емкостей несколько меньших размеров63. Или, например, общественная
цистерна из города Орраона, что на Эпире, прямоугольной формы построенная в
конце IV в. до н.э. Кладка стен сделана из хорошо обработанного камня (известняка),
на дне имелась яма отстойник64.
Топография Херсонеса Таврического. Водосборная цистерна жилого дома в квартале VII (IXXI вв.) / Бернацки А.Б. Кленина Е.Ю. (ред) // Херсонесский сборник. Supplement. Вып. 1. Севастополь, 2006. С. 219.
60 Antoniou G., Xarchakou R., Angelakis A.N. Water Cistern Systems in Greece from Minoan to Hellenistic
Period // IWA 1st International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Iraklio. Greece. 28-30 October. 2006. P. 458.
61 Thompson H.A. Two Centuries of Hellenistic Pottery // Hesperia. 1934. III. P. 330, 345-346; Edwards G.R. Corinthian Hellenistic Pottery // Corinth. Vol. VII. Part III, Princeton. New Jersew, 1975.
P. 206; Antoniou G., Xarchakou R., Angelakis A.N. Op. cit. Р. 469; Klinsburg P., Finné M. Modelling the
freshwater supply of cisterns in ancient Greece // Water History. September 2018. Vol. 10. Issue 2-3,
Р. 115. DOI: https://doi.org/10.1007/s12685-017-0209-y; Crouch D.P. Planning water management for
an ancient Greek city // Hydrological Processes and Water Management in Urban Antes (Proceedings of
the Duisberg Symposium. April 1988). IAHS Publ. No. 198. 1990.P. 276.
62 Antoniou G., Xarchakou R., Angelakis A.N. Op. cit. P. 458-459, figure 2.
63 Angelakis A.N. Evolution of rainwater harvesting and use in Grette hellas through the millenia // Proceedings of the 13 international Conference on Environmental Science and Technology. Athens. Greese.
5-7 September 2013. P. 5, 1.
64 Antoniou G., Xarchakou R., Angelakis A.N. Op. cit. P. 461.
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В трудах римского архитектора Витрувия описаны традиции сооружения водосборных цистерн. Он рекомендовал строить сразу несколько емкостей и соединять
их между собой водопроводом. Вода в первой цистерне собиралась и очищалась в
процессе оседания грязи. В другие сооружения через каналы (водопроводы) вода
поступала уже очищенная65.
Должностные лица, ответственные за благоустройство в древнегреческих городах, а также за бесперебойное функционирование систем водообеспечения и водоотведения – это астиномы (ἀστυνόμος)66.
По свидетельству Аристотеля, они должны были «беспокоиться о городских и
пригородных источниках, чтобы они были чистыми, и чтобы каналы… не засорялись… Обязаны переписать все имеющиеся цистерны… и следить за тем, чтобы хозяева держали цистерны закрытыми, и вода не была засорена…»67.
В древнегреческих городах не везде хватало природных источников воды для
достаточного обеспечения населения. Многие города довольствовались резервуарами или цистернами для сбора и хранения дождевой воды. Емкости сообщались
между собой с помощью каналов или керамических водопроводов в целях очистки68. На территории эллинистического мира достаточно большое внимание уделялось водной безопасности и строительство цистерн для сбора дождевой воды играло важную роль в жизнеобеспечении населения городов, усадеб эллинистического
мира и находилось под особым контролем администрации полисов.
Выводы.
Исследованное в 2008 г. сооружение было построено в классических традициях
древнегреческой архитектуры в конце IV в. до н.э. в качестве цистерны для сбора и
хранения дождевой воды. Оно использовалось до начала III в. до н.э., что является
синхронным со временем функционирования усадьбы и подтверждается керамическим материалом как с поселения69, так и с цистерны. На поселении (после гибели
античной усадьбы) со второй половины III в. н.э. – до первой половины II в. до н.э.
проживает какое-то новое население, что при дальнейших исследованиях на городище подтверждается культурным слоем и керамическим материалом и клеймами70. Но цистерна, в это время, видимо не использовалась. Уже с конца II в. до н.э –
65 Витрувий. Десять книг об архитектуре / пер. Ф.А. Петровского. Москва: Искусство, 1936. VIII, VI.
15.
66 Ручинская O.А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н.э.
– IV в. н.э.): монография. Харьков: Майдан, 2017. С. 59-60.
67 Аристотель. Политика Сочинения в 4-х тт. / Пер. С.А. Жебелева. Москва: Мысль, 1983. Т. 4, II, 50;
Аристотель. Сочинения в 4-х т. / Пер. под ред. А.И. Доватура. Москва: Мысль, 1984, Т. 4, VI, 5, 3.
68 Эллинистическая техника / И.И. Толстой (ред). Москва, Ленинград, 1948. С. 171.
69 Колтухов С.Г., Зубар В.М., Миц В.Л. Вказ. пр. С. 91.
70 Пуздровский А.Е., Медведев Г.В., Соломоненко А.Е., Труфанов А.А. Охранные исследования Альминской экспедиции в 2008 г. С. 249; Пуздровский А.Е. и др. Охранные исследования на городище
Вилино в 2009 г. // Археологiчнi дослiдження в Украïнi в 2009. Київ, 2010. C. 356; Пуздровский А.Е., Медведев Г.В., Ляшук П.М., Охранные исследования на городище Вилино (Рассадное)
(2011). C. 281-282; Пуздровский А.Е., Медведев Г.В., Ляшук П.М., Охранные исследования на городище Вилино (Рассадное) (2012). С. 104-105; Пуздровский А.Е., Ляшук П.М., Масюта Д.А., Медведев Г.В. Охранные исследования на городище Вилино (Рассадное) (2012). С. 80-81; Пуздровский А.Е., Ляшук П.М., Масюта Д.А., Медведев Г.В. Охранные исследования на городище Вилино
(Рассадное) (2012). Пуздровский А.Е., Ляшук П.М., Масюта Д.А., Медведев Г.В. Охранные исследования на городище Вилино (Рассадное) (2014). С. 71-72.
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начала I в. до н.э. население позднескифской культуры использует цистерну как подземное погребальное сооружение (склеп). Судя по инвентарю погребений, как
склеп сооружение могло функционировать до конца II в. н.э. возможно до начала –
первой половины III в. н.э.
После прекращения использования как склепа, сооружение было ограблено и
единовременно засыпано, причем преимущественно культурным слоем эллинистического времени. Засыпалось сооружение с севера, востока и запада, что подтверждается стратиграфическими разрезами и отсутствием слоя IV-III вв. до н.э. в северной части раскопа, где он выбран до материка. В верхней части заполнения лежали
блоки, вероятно происходящие из оборонительной стены или башни. Затем к западной стене цистерны пристраивают кладки, сложенные на грязевом растворе из
вторично использованного камня. Часть объема цистерны в это время могла использоваться в качестве подвала, вход в который, обрамленный порогом – с запада.
Позже сооружение грабилось, как минимум дважды. Первый раз – в древности, а
второй – в 2006-2007 гг., о чем свидетельствуют раздробленные кости погребений и
наличие остатков инвентаря погребений на разной глубине, особенно в восточной
части, где зафиксирована грабительская яма.
Ситуацию с использованием каменной цистерны в качестве погребального сооружения можно объяснить удобством для захоронений – как родового склепа при отсутствии необходимости строить новое сооружение, что требовало значительных затрат. Тем более что опыт использования каменных склепов эллинистического времени в Предгорном Крыму населению позднескифской культуры был известен71.
Сложно объяснить факт совершения захоронений на поселении, где проживало
население позднескифской культуры в это же время. Тем более, что к юго-западу от
поселения были исследованы курганы эпохи бронзы с впускными погребениями I в.
до н.э. – I в. н.э. Одно из них содержало «элитное погребение» с богатым инвентарем.
Кроме этого, недалеко от поселения исследован грунтовый склеп с групповыми захоронениями этого же времени72. Грунтовый склеп может свидетельствовать о наличии рядом с памятником некрополя.
Монументальное сооружение (цистерна), построенное в классических традициях
древнегреческой архитектуры, является уникальным для сельской округи у границ
Херсонесского государства73. На окраинах античного государства и границах с варварским миром, наличие таких объектов кажется маловероятным. А кроме этого,
необходимо отметить, что исходя из изученных археологических данных и письменных источников, можно предполагать на поселении наличие, еще как минимум,
71 Михлин Б.Ю., Бирюков А.С. Склеп с уступчатым перекрытием в некрополе Керкинитиды // Население Крыма и культура в первые века н.э. Киев, 1983. С. 42; Катюшин Е.А. Склеп первых веков
н.э. из села Льговское // Материалы по археологии, истории и этнографии. 1993. Вып. III. С. Рис. 1;
Кропотов В.В., Лесков А.М. Курган с «коллективным погребением» у с. Кринички (по материалам
работ 1957 г.) // Культура народов Причерноморья (Симферополь). 2006. № 84. Рис. 1; 2; Пуздровский А.Е. Крымская Скифия. II в.до н.э. – II в. н.э.… Рис. 8; 9; 53; Пуздровский А.Е., Труфанов А.А.,
Медведев Г.В. Каменный подкурганный склеп с «коллективными» захоронениями у с. Брянское в
Юго-Западном Крыму // Археологический альманах. 2010. № 22. Рис. 1; 2.
72 Волошинов А.А., Лобода И.И. Бахчисарайский историко-культурный заповедник и археологические исследования в Юго-Западном Крыму // Древние сокровища Юго-Западного Крыма. Каталог выставки / науч. ред. Ю.П. Зайцев. Симферополь, 2005. С. 26.
73 Ланцов С.Б. П.Н. Шульц в изучении античных памятников Северо-Западного Крыма. Проблема
определения границ Херсонесского государства в IV-II вв. до н.э. // У Понта Эвксинского (памяти
П.Н. Шульца) / ред. сост. С.Г. Колтухов, С.Б. Ланцов, А.Е. Пуздровский. Симферополь, 2004. С. 59, 61.
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одной цистерны. С предполагаемой цистерной она могла быть соединена водопроводом или каналом. Что важно для очистки воды в целях санитарной безопасности.
Данное предположение можно проверить только при дальнейших исследованиях
на памятнике.
Цистерна может быть важным объектом, при исследовании слабо изученных вопросов связанных с водоснабжением древнегреческих полисов Северного Причерноморья.
Поселение Вилино (Рассадное) может стать одним из базовых объектов для разработки вопросов хронологии и определения границ Херсонесского государства,
торговых связей с античными центрами Причерноморья и Средиземноморья, грековарварских взаимоотношений в Западном Крыму эпохи эллинизма и римского времени и т.д.
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Rainwater Cistern of Hellenistic Period from the Settlement of Vilino (Rassadnoie) – as
a Burial Structure of the Late Scythian Culture
The information about the rainwater cistern of the Hellenistic period – the end of the 4th –
the beginning of the 3rd century BCE is presented in the paper. The construction was studied
at the settlement of Vilino (Rassadnoie) in 2008 in the Bakhchisarai Raion (District) in the
Crimea. It was situated at the eastern wall inside the estate, which was a part of the choir of
Chersonesus. In the Late Scythian period, the construction was reused as a burial structure
(ossuary) – from the end of the 2nd – beginning of the 1st century BCE – till the end of the 2nd
century CE – the first half of the 3rd century CE. About 30 people were buried in the ossuary.
Then the ossuary was robbed and covered with resedimented occupation layer from the settlement. The cistern was robbed more than once, as testified by the diggings, ancient and
modern. After stopping using the structure as an ossuary, its upper part started to be used as a
basement.
The fragments of archaeological material of the 4th – 2nd centuries BCE were found in the
construction. Ceramic material indicates the wide trade links with the Black Sea and Mediterranean ancient centers (Sinop, Rhodos, Attica, Knidos, Ephesus, etc.). The remains of burial
equipment are typical for the Late Scythian culture of Crimean Piedmont and the Sarmatian
culture of the Northern Black Sea region.
It is difficult to explain the situation of using the object as an ossuary at the settlement
where the population lived.
The cistern was constructed in the classical traditions of ancient Greek architecture and
has analogies at the sites of ancient Greece and the Northern Black Sea region. Nevertheless, it
is a unique object located on the choir of the Chersonesus state and the border with the barbarian world. Judging by archaeological and written materials, at least one more cistern could
be present at the settlement.
The construction could be an important object in the study of poorly studied issues related
to the water supply in the ancient Greek poleis of the Northern Black Sea region.
The settlement of Vilino (Rassadnoie) could become one of the basic objects for developing
chronological issues, defining the borders of the Chersonesus state, trade relations with the
Mediterranean, Greek-barbarian relations in Western Crimea in the era of Hellenistic Greece
and Roman Period, etc.
Keywords: rainwater cistern, burial structure, ancient architecture
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Таблица 1

Керамика из заполнения цистерны
№№

Типы керамики

1
2

Амфоры
Краснолаковая посуда
Чернолаковая керамика
Гончарная посуда
Лепная посуда
Светильники и грузила
Черепица (Херсонес
и Синопа)
Всего

3
4
5
6
7

Профильных
частей
72
25

Стенок

Всего

%

294
26

366
51

67,4
9,4

2

1

3

0,5

31
16
2

21
36

52
52
2

9,6
9,6
0,3

5

12

17

3,2

153

390

543

100

Таблица 2

Центры амфорной тары из заполнения цистерны
№№

Центр

1
2
3
4

Херсонес
Синопа
Родос
Светлоглиняные узкогорлые
Сдвухствольными
ручками
Кос
Книд
Боспор
Неопределенные
центры
Светлоглиняные
Красноглиняные
Коричневоглиняные
С
рюмковидной
ножкой

5
6
7
8
9

Профильных
частей
20
23
10
3

Стенок

Всего

%

125
94
12
17

145
117
22
20

39,6
31,9
6,0
5,5

2

6

8

2,2

--1
1

3
3
3

3
4
4

0,9
1,2
1,2

9
1
1
1

18
8
5
---

27
9
6
1

7,4
2,5
1,6

72

294

366
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Таблица 3

Типы и центры профильных частей амфор из цистерны
№
№

Обозначение
типа

Дата

1

3

Узкогорлые
светлоглинянные
Узкогорлые
светлоглинянные
Синопские

Вторая,
третья
четверть – конец
II в. н.э.
Вторая,
третья
четверть – конец
II в. н.э.
II в. до н.э.

4

Синопские

II в. до н.э.

4

Синопские

конец 80-х – начало 50-х гг. III в.
до н.э.

5

Родосские

6

Херсонесские

Абрамов 2003. С. 42,
рис. 43.
Монахов 1989. табл.
XVIII, XX, С. 140.

8

Книдские

9

Синопские

12

13

Узкогорлые
светлоглинянные
Херсонесские

Конец III в. до н.э.
– II в. до н.э.
Последняя треть
IV в. до н.э. – первая половина III в.
до н.э
Середина III в. до
н.э. – первая половина I в. н.э.
Середина III в. до
н.э. – середина
II в. до н.э.
Конец I-II в. н.э.

20

Синопские

Первая треть III в.
до н.э. – вторая
четверть II в. до
н.э.
II в до н.э.

27

Синопские

28

Светлоглиняные

2

Середина III в. до
н.э. – середина
II в. до н.э.
вторая,
начало
третьей четверти
I в. н.э; 60-е гг. I в.
н.э.

Литература

Тип амфоры

Внуков 2006. С. 167.

тип С-IVC

Номер
рисунка
14,6

Внуков 2006. С. 167.

С-IVC

9,13

Монахов 2003. С. 153155, табл. 104, 105, 14.
Монахов 2003. С. 153155, табл. 104, 105, 14.
Граков, 1928. табл. 6;
7; Кац 2007. С. 435.

III D

10,1

III D

7,9

Гестиэй 1
(V
МГ, подгруппа А
тип II А1, IIА-6
III

8,6

9,2
7,8

Монахов 2003. С. 109.

IIF, IIG

10,3

Монахов 2003. С. 153154, табл. 104.

III С

10,2

Внуков 2006. С. 167.

С-IVC

9.11

Монахов 2003. С. 6263. Табл. XIV.

II В

10,4

Монахов 2003. С. 153155, табл. 104, 105, 14.
Монахов 2003. С. 153154, табл. 104.

III D

12,9

III С

12,10

С-IVA1 СIVA2

11.3

Внуков 2003, рис. 45;
2006. С. 167.
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29

Херсонесские

30
31

32

Родосские
Красноглиняные.с
двухствольными
ручками
Родосские

34

Синопские

Последняя треть
IV в. до н.э. – первая половина III в.
до н.э.
II в. до н.э
Конец I в. до н.э. –
первая половина
I в. н.э.
ок. 119 г. до н.э.

II в. до н.э.

Монахов 1989. С. 4259.

I

11,1

Монахов 2003. С. 120.
Абрамов 1993. С. 4445, рис. 48.

I-Е-2
I в. до н.э.
– I в. н.э.

11.13
12,4

(V ХГ, подгруппа Vс)
[Finkielsztejn,
2001;
Кац, 2007]
Монахов С. 154-155,
табл. 105, 1-4.




IIID

8,5

8,5

Таблица 4

Типы профильных частей краснолаковой посуды з цистерны
№
№

Тип
посуды

Дата

1

Канфар

I в. н.э.

2

Чашка

3

Чашка

5

чашки

7

тарелки

8

тарелки

9

тарелки

10

миски

Конец I в.
н.э. – II в.
н.э.
Последняя
четверть
I в. н.э.
Конец I в.
н.э. – II в.
н.э.
Середина
I в. н.э. –
первая четверть II в.
н.э.
Конец
III в. н.э.
Середина
I в. н.э. –
первая четверть II в.
н.э.
Конец II в.
н.э. – первая половина III в.
н.э.

Литература

Тип

Труфанов
2009.
С. 160, рис. 22, 3, 5.
Труфанов
2009.
С. 154, рис. 19, 4-7.

2
2, вариант 1

13,2

Журавлев
С. 376, рис. 5.

2007.

Форма
16,3

14,3

Труфанов
2009.
С. 154, рис. 19, 4-7.

2, вариант 1

14,2

Труфанов
2009.
С. 153, рис. 15, 2.

PS (Понтийская
сигилатта)

13,3

Труфанов
1997.
С. 181-192.
Труфанов
2009.
С. 153, рис 18, 8.

3-Е-3

13,1

13.0 см

PS (Понтийская
сигилатта)

12,5

19.0 см

II

13,4

14,0 см

Труфанов
2009
С. 153, рис. 17, 1, 4.

Номер
рисунка

Диаметр
венца
9,2 см

9,3 см
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Таблица 5

Типы бус из цистерны
№
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Материал
форма бус
Округлые глазчатые
Округлые глазчатые
Сердоликовые округло цилиндрические
Округлые глазчатые

Бочковидные полихромные
Фаянсовые ребристые
Фрагмент глазчатой
Стекло белое глухое

13

Стекло с металлической прокладкой
Стекло синее прозрачное
Стекло зеленое прозрачное
Стекло голубое глухое
Стекло белое глухое

14

Стекло белое глухое

15

Стекло белое глухое

16
17

Стекло синее глухое
Стекло с металлической прокладкой
Стекло с металлической прокладкой
Стекло с металлической прокладкой
Стекло с продольно-полосатым орнаментом
Стекло красное глухое

10
11
12

18
19
20

21

Дата

Основание
для определения
Алексеева 1975. С. 59.

Тип
бусины
26а

Номер
рис.
17,15

I в. до н.э. –
I в. н. э.
III в. до н.э. –
первые века

Алексеева 1975. С. 67.

68

17,14

Алексеева 1982. С. 16.

3б

17,13

II в. до н.э.первая половина II в.
н.э.

Алексеева 1975. С. 66.

60а

16,22

Алексеева 1978. С. 44.

203а

16,24

Алексеева 1975. С. 34.

16г

16,25

Алексеева 1975. С. 68.

79?

16,14

Алексеева 1978.С. 65.

21

16,18

Алексеева 1978. С. 29.

1

16.20

Алексеева 1978. С. 6465.
Алексеева 1978. С. 67.

15

16, 23

63

16,19

Алексеева 1978.

31

16, 21

Алексеева 1978. С. 65.

21

16,26

Алексеева 1978. С. 65.

21

17,21

Алексеева 1978. С. 65.

21

17,10

Алексеева 1978. С. 68.
Алексеева 1978. С. 29.

93
1а

17,6
17,8

Алексеева 1978. С. 30.

2б

17,7

Алексеева 1978. С. 29.

1б

17,9

Алексеева 1978. С. 43

195

17,11

Алексеева 1978. С. 66.

47

17,3

II в. до н.э.

I-II вв. н.э.

Первые века
н.э.
Первые века
н.э.
I-II вв. н.э.
Вторая пол.
I – II вв. н.э
I-II вв. н.э.
Первые века
н.э.
Первые века
н.э.
Первые века
н.э
I-II вв. н.э.
Первые века
н.э
Первые века
н.э
Первые века
н.э

II-III вв. н.э.
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22

Гагат

I-II вв. н.э.

23
24

Гагат
Волнисто-поперечно-линейным
орнаментом
Бронза цилиндрическая
Фаянс
Стекло белое глухое
с черной поперчной
полосой
Стекло белое глухое
ребристые
Стекло белое глухое

I-II вв. н.э.
II-IV вв. до
н.э.

25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

Сердоликовые округло цилиндрические
Гагат
Гагат
Стекло с металлической прокладкой
Стекло с металлической прокладкой
Стекло с металлической прокладкой
Стекло с металлической прокладкой
Фаянс
Стекло, цилиндрические с поперечнолинейным и перистым орнаментом
Стекло белое глухое

43

Стекло синее прозрачное
Стекло
светлозеленое прозрачное
Стекло безцветное
прозрачное, ребристые
Стекло синее глухое

44

Стекло белое глухое

45

Стекло с металлической прокладкой
Стекло с металлической прокладкой

41
42

46

Алексеева 1978. С. 1314.
Алексеева 1978. С. 14.
Алексеева 1978. С. 52.

26

17,2

27а
313–325

17,2
17.4

I-II вв. н.э.

Алексеева 1982. С. 23.

5

17,1

I-II вв. н.э

Алексеева 1975. С. 31.
Алексеева 1978. С. 44

3г
203а

17,5
17,12

I-II вв. н.э

Алексеева 1978. С. 71.

142

Первые века
н.э
III в. до н.э. –
первые века

Алексеева 1978. С. 65.

21

17,17,1
8
17,21

Алексеева 1982. С. 16.

3б

17,16

I в. н.э.
I-III вв. н.э
Первые века

Алексеева 1978.
Алексеева 197. С. 12.
Алексеева 1978. С. 29.

27а
8б
1б

17,2
17,2
17,22

Первые века

Алексеева 1978. С. 29.

1а

17.27

Первые века

Алексеева 1978. С. 30.

2б

17,24

I в. до н.э. –
I в. н.э.
I-II вв. н.э.
II-I вв. до н.э.

Алексеева 1978. С. 31.

10

17,25

Алексеева 1975. С. 33.
Алексеева 1978. С. 53.

11
341

17,23
17,30

Первые века
н.э.
Первые века
н.э.
I-II вв. н.э.

Алексеева 1978. С. 65.

21

17,29

Алексеева 1978. С. 6465.
Алексеева 1978. С. 65.

15

17,28

17

16,16

Алексеева 1978. С. 71.

152

16,15

Алексеева 1978. С. 6566.
Алексеева 1978. С. 65.

29

16,27

21

16, 28

Алексеева 1978. С. 29.

1а

16,29

Алексеева 1978. С. 25.

22

16,35

III-I вв.
н.э.

до

I-III вв. н.э.
Первые века
н.э.
Первые века
н.э.
I в. н.э. – начало III в. н.э.
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47

Гагат

48
49

Фаянс
Сердоликовые округло цилиндрические
Стекло с пятнистым
орнаментом
Стекло с продольно-полосатым орнаментом
Пронизь бронзовая
спиралевидная

50
51

52

Первые века
н.э.
I-II вв. н.э.
III в. до н.э. –
первые века

I-II вв. н.э.

Алексеева 1978. С. 17.

62

16,30

Алексеева 1978. С. 31.
Алексеева 1982. С. 16.

3г
3б

16,32
16,33

Алексеева 1975. С. 57.

9

16,34

Алексеева 1978. С. 43.

195

16,31

Алексеева 1982. С. 26.

31

16,7

Eminak, 2019, 3 (27)

АРХЕОЛОГІЯ

47

УДК 902 (477.75) «4»
DOI: https://doi.org/10.33782/eminak2019.3(27).310
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У статті зроблені висновки щодо торговельних контактів населення Мангуп-Кале в
V ст., які базуються на знахідках амфор і червонолакової кераміки в археологічних комплексах поселення. Простежена динаміка економічних зв’язків і висвітлені шляхи надходження товарів на територію Південно-Західного Криму.
Ключові слова: Мангуп-Кале, амфори, червонолакова кераміка, V ст., торговельні контакти

Мангуп-Кале – найбільш великий пам’ятник з групи так званих «печерних міст»,
розташованих у Південно-Західному Криму. Він є багатошаровим поселенням, яке
функціонувало з другої половини III і до середини XVIII ст. З початку заселення мешканці почали налагоджувати торговельні контакти, які переросли у міцні економічні
зв’язки. Про характер цих економічних взаємовідносин періоду III-IV ст. було написано О.С. Івановою1.
Метою цієї роботи є реконструкція економічних зв’язків населення плато у V ст.,
зроблена на основі аналізу знахідок амфор і червонолакової кераміки з археологічних контекстів Мангуп-Кале піздньоримсько-ранньовізантійського періоду (друга
половина III – кінець VIII ст.). Археологічні контексти, де були знайдені амфори та
червонолакова кераміка, представлені у таблиці 1.
Наприкінці IV – V ст. на території Мангупа з’явилися нові типи амфор (таблиця 2).
Вузькогорлі світлоглиняні амфори типу Е за Шеловим кінця IV – середини V ст.2
склали 1,05% (187 екземплярів) всієї тарної кераміки (17859 екземплярів) з ранньосередньовічних комплексів. Це єдиний тип амфор, виробництво якого не виходило
за межі V ст. Зауважимо, що у похованнях могильника в балці Алмалик-Дере цілі амфори типу Е за Шеловим не виявлені, так само як на некрополях Криму в цілому. Це,
мабуть, пов’язано з тим, що їх незручно було ставити у могилу через великі розміри.
На Мангупському поселенні посудини типу Е виявлені як домішки більш раннього
матеріалу в шарах, що формувалися протягом IV – середини VI ст. (№ 22)3, IV – другої
половини VI ст. (№ 27), кінця IV – VII ст. (№№ 1, 30), VI – початку IX ст. (№ 26), а також одночасних засипах VI ст. (№№ 10, 31, 33, 34, 35, 36). В археологічних комплексах початку – першої половини V ст. (№№ 29, 37) амфори були датуючим матеріа1 Иванова О.С. Амфоры позднеримского времени из раскопок Мангупа // Крым в сарматскую эпоху: сборник научных статей под редакцией И.Н. Храпунова. Симферополь-Бахчисарай: Доля, 2013.
С. 143–144.
2 Шелов Д.Б. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей эры. Классификация и
хронология // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1978. № 156. С. 19.
3 Тут і далі датування контекстів, де знайдені амфори та червонолаковий посуд, вказані у таблиці 1.
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лом. У шар другої половини III – IV ст. (№ 38) фрагмент стінки посудини, скоріше за
все, потрапив випадково.
З V ст. в археологічних комплексах Мангупа з’явилися фрагменти амфор типу
Böttger III.1 V – кінця VI / початку VII ст.4 Складність полягає у тому, що ці посудини в
усьому, крім форми дна, схожі з амфорами типу V за Антоновою5. Тому, починаючи з
другої чверті VI ст., коли розпочалося виробництво останніх, посудини типу
Böttger III.1, що знайдені у фрагментах, важко виокремити. Амфори типу Böttger III.1
(197 екземплярів – 1,1%) знаходилися у засипах V ст. (№№ 9, 12), V-VI ст. (№ 4), VI ст.
(№ 7), горизонтах, які формувалися протягом III-V/початку VI ст. (№№ 20, 21), IV –
другої половини VI ст. (№ 27), кінця IV – VII ст. (№ 30).
У V ст. на територію Мангупа поставляли товари у синопських амфорах типів Делакеу (середина IV/V – початок VI ст.)6 – 9,54% і «Сarottes» (кінець IV – друга половина VII ст.)7 – 8,42%. Імовірно, посудини типу Делакеу з’явилися тут ще в другій половині IV ст. Це побічно доводять знахідки амфор на поселеннях на горі Тас-Тепе8 і в
Барабанівській балці9. На Мангупі вони зустрічалися лише в одному археологічному
комплексі другої половини III – IV ст. (№ 38), за яким можна робити висновок, що
посудини типу Делакеу з’явилися на плато у IV ст.10 В основному ж амфори типу Делакеу виявлені у комплексах, датованих широко, або пізнішим часом: III–
V/початком VI ст. (№ 21), IV – серединою VI ст. (№ 22), IV – другою половиною VI ст.
(№ 27), другою половиною IV – VI ст. (№ 2), V ст. (№№ 24, 28), початком/першою половиною V ст. (№№ 29, 37), VI ст. (№ 3). Із цього випливає, що активніше амфори типу Делакеу використовувалися в V ст. Разом із посудинами типу «Сarottes» вони зустрічалися в археологічних комплексах IV – початку/першої половини V ст. (№ 25),
кінця IV – VII ст. (№№ 1, 30), IV-X ст. (№ 50), V ст. (№№ 8, 9, 12), V-VI ст. (№ 4), першої
половини VI ст. (№ 5), другої половини VI ст. (№ 16), VI ст. (№№ 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15,
31, 32, 33, 34, 35, 36), VI-VII ст. (№ 17), другої половини VI – VII ст. (№ 51), VI – початку
IX ст. (№ 26), VI – другої половини IX ст. (№ 19), IX ст. (№ 18).
Починаючи з V ст. у комплексах поселення з’явилися амфори з рифленням тулуба
типу «набігаюча хвиля» (LRA 1 Benghazi) кінця IV/початку V – середини VII ст.11 Вони
складають 9,73% (1737 екземплярів) всієї тарної кераміки. Відзначимо, що амфори
типу LRA 1 Benghazi є одними з найпоширеніших тарних посудин на Мангупі. Вони
Böttger B. Die Gefässkeramik aus dem Kastel Jatrus // Jatrus-Krivina. 1982. Bd. 2. S. 50-51.
Антонова И.А., Даниленко В.Н., Ивашута Л.П., Кадеев В.И., Романчук А.И. Средневековые амфоры
Херсонеса // Античная древность и средние века. 1971. Вып. 7. C. 85.
6 Яшная О.С. Амфоры типа Делакеу из раскопок Мангупа // Проблемы истории, филологии, культуры. 2015. Вып. 3 (49). C. 134.
7 Яшная О.С. Амфоры типа «Carottes» из раскопок Мангуп-Кале (Юго-Западный Крым) // Stratum
Plus. 2016. № 4. C. 255.
8 Кутайсов В.А. Городище первых веков н.э. на горе Тас-Тепе в Крыму // Население и культура
Крыма в первые века н. э.: сборник научных трудов. Киев: Наукова думка, 1983. Рис. 3, 1.
9 Храпунов И.Н., Власов В.П., Смокотина А.В., Шапцев М.С. Поселение в Барабановской балке (по
результатам раскопок 2007 и 2008 гг.). Симферополь: Доля, 2009. С. 15. Рис. 46, 1-6.
10 Враховуючи, що всі типи амфор III-IV ст., виявлені на зазначених поселеннях, наявні у контекстах Мангупського городища, ми робимо висновок, що ці типи посудин поширювалися по всій території передгірської та гірської Таврики. Тому нічого не заважало амфорам типу Делакеу, які
виявлені у поселеннях на г. Тас-Тепе і в Барабанівській балці, також проникати на Мангуп уже в
IV ст.
11 Riley J.A. The Coarse Pottery from Berenice // Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice). 1979.
Vol. II. Р. 212-216.
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виявлені в археологічних комплексах IV – початку/першої половини V ст. (№ 25), IV
– другої половини VI ст. (№ 27), кінця IV – VII ст. (№№ 1, 30), IV-X ст. (№ 50), початку/першої половини V ст. (№№ 29, 37), V ст. (№№ 8, 9, 12, 24, 28), першої половини
VI ст. (№ 5), другої половини VI ст. (№№ 16, 23), VI ст. (№№ 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 31,
32, 33, 34, 35, 36), VI-VII ст. (№ 17), другої половини VI – VII ст. (№ 51), VI – початку
IX ст. (№ 26), VI – другої половини IX ст. (№ 19), IX ст. (№ 18).
Очевидно, у V ст. на Мангуп почали проникати амфори з воронкоподібним горлом і густим гребінчастим рифленням по тулубу типу LRA 2 Benghazi12. Хоча виробництво посудин почалося у IV ст., на території Криму вони частіше зустрічалися у VVI ст. До якого з трьох варіантів посудин LRA 2 Benghazi належать амфори, знайдені
на Мангупі, сказати складно через фрагментарність знахідок. Але вони виявлені в
археологічних комплексах IV – другої половини VI ст. (№ 27), кінця IV – VII ст. (№ 30),
VI ст. (№№ 13, 32, 35, 36), другої половини VI ст. (№ 23), VI-VII ст. (№ 17), VI – початку
IX ст. (№ 26), VI – другої половини IX ст. (№ 19), другої половини VI – IX ст. (№ 51),
IX ст. (№ 18).
Ймовірно, ще у IV ст. на Мангупі з’явилися амфори з «перехопленням» IV – першої
половини VII ст. (12,67% – 2263 екземпляри)13. Продукти в них поставлялися на поселення протягом наступних трьох століть. Посудини виявлені в археологічних
комплексах IV – другої половини VI ст. (№ 27), другої половини IV – першої половини
VI ст. (№ 45), другої половини IV – VI ст. (№ 2), кінця IV – VII ст. (№№ 1, 30), початку/першої половини V ст. (№ 25), V ст. (№№ 8, 9, 12, 24, 28), V-VI ст. (№ 4), першої половини VI ст. (№ 5), VI ст. (№№ 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 31, 32, 34, 36), другої половини
VI ст. (№№ 16, 23), другої половини VI – VII ст. (№ 51), VI – початку IX ст. (№ 26), VI –
другої половини IX ст. (№ 19), IX ст. (№ 18).
В археологічних комплексах Мангупа V ст. збільшилася кількість червонолакової
кераміки (таблиця 3). Найбільш показово її представлено на могильнику в балці Алмалик-Дере, оскільки там виявлені цілі, археологічно цілі, або фрагментарно збережені посудини, форму яких можна відтворити14. Частину археологічних комплексів
некрополя, верхня дата яких визначається у межах першої половини V ст., описано
вище. У могилах некрополя першої половини V ст. (№№ 40, 44) виявлені посудини
форм 1, 4/III, 6, та типу 1 за Івановою15; 430/40–470/80 рр. (№№ 39, 43) – вироби
форм 1, 3, 4/II, 14 за Івановою16; другої половини V ст. (№№ 41, 42) – форм 1, 3, 4/III,
7, 1217.
Комплекси Алмаликського могильника достовірніше відображають ті форми
червонолакової кераміки «понтійського виробництва», які характерні для Мангупа
періоду середини IV – V ст. На поселенні ці ж форми посудин виявлені у пізніших археологічних контекстах як домішки раннього матеріалу. Блюда форми 1 (середини
IV – першої чверті VII ст.) за Івановою18 виявлені на поселенні в археологічних комплексах IV – першої половини V ст. (№ 25), IV – середини VI ст. (№ 22), другої полоIbid. P. 217-219.
Антонова И.А., Даниленко В.Н., Ивашута Л.П., Кадеев В.И., Романчук А.И. Средневековые амфоры
Херсонеса… С. 82-83.
14 Иванова О.С. Краснолаковая керамика из раскопок могильника в балке Алмалык-дере (Мангуп)
// Материалы по археологии, истории и этнографии Тавриды. 2009. Вып. XV. С. 26-88.
15 Ibid. С. 29-34, 40-45, 50-51.
16 Ibid. С. 29-40, 49-50.
17 Ibid. С. 29-46, 48-49.
18 Ibid. С. 29-34.
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вини IV – VI ст. (№ 2), кінця IV – VII ст. (№ 1), V ст. (№№ 8, 9, 24, 28), VI ст. (№№ 32, 33,
34, 35, 36), другої половини VI ст. (№ 23), другої половини VI – VII ст. (№ 51), VI – другої половини IX ст. (№№ 19, 26). Посудини форми 3 за Івановою19 знайдені в засипах
V ст. (№ 28), VI ст. (№№ 3, 15, 32, 34, 35), шарі IV – середини VI ст. (№ 22). Миски
форм 4/II і 4/III за Івановою (кінця IV – середини V ст.)20 знаходилися у засипах початку/першої половини V ст. (№ 29), V ст. (№ 9), VI ст. (№№ 34, 35), шарах IV – середини VI ст. (№ 22), IV – другої половини VI ст. (№ 27), VI – другої половини IX ст. (№ 19),
другої половини VI – VII ст. (№ 51). Блюда форми 7 за Івановою (другої чверті V – початку VI ст.)21 виявлені в археологічних комплексах кінця IV – VII ст. (№ 1), першої
половини VI ст. (№ 5). Посудини форми 12 за Івановою (IV – першої половини V ст.)22,
які, ймовірно, виробляли у Херсонесі, знайдені у засипах першої половини VI ст.
(№ 5), VI ст. (№№ 31, 34, 35, 36) як домішки більш раннього матеріалу. Синхронні їм
миски форми 13 за Івановою23 зустрічалися в археологічних комплексах кінця IV –
VII ст. (№№ 1, 30), початку/першої половини V ст. (№ 29), V ст. (№ 24), VI ст. (№№ 7,
13, 31, 33, 36), шарі VI – початку IX ст. (№ 26).
Описані вище форми червонолакової кераміки вважаються продукцією понтійського регіону. Нагадаємо, що центри, які виробляли цей посуд, до сьогодні не виявлено, однак широке поширення посудин у Причорномор’ї дозволяє вважати, що їх
випускали на цій території. Посудини «понтійського виробництва» у відібраних археологічних комплексах Мангупа складають 76,6% (305 екземплярів) всієї червонолакової кераміки (398 екземплярів).
На території Мангупа у меншій кількості зустрічалися посудини групи «Late
Roman C» за Хейсом, майстерні з виробництва яких знаходилися у північно-східній
частині басейну Егейського моря24. Блюдо LRC form 1 за Хейсом, датоване кінцем IV –
третьою чвертю V ст.25, виявлено у склепі № 2 (2002) Алмаликського могильника
(№ 41) другої половини V ст.26 Фрагменти виробів LRC form 2 за Хейсом27 знайдено в
археологічних комплексах некрополя середини IV – першої половини V ст. і в могилах, дату яких не встановлено (№№ 47, 49)28. Посудини LRC form 3 за Хейсом другої
половини V – першої половини VI ст.29 зустрічалися в археологічних комплексах Алмаликського могильника та поселення, які мали широке датування: друга половина
IV – перша половина VI ст. (№ 45), середина V – початок VII ст. (№ 46), перша половина VI ст. (№ 48), VI – початок IX ст. (№ 26), VI – друга половина IX ст. (№ 19)30. Блюдо LRC form 5 за Хейсом 360-450 рр.31 виявлено у склепі № 191 (№ 79) другої половини IV – першої половини VI ст.32
Ibid. С. 35-39.
Ibid. С. 39-44.
21 Ibid. С. 45-46.
22 Ibid. С. 48-49.
23 Ibid. С. 49.
24 Arsen’eva T.M., Late Roman red slip pottery from Tanais // Eurasia antique. Zeitschrift für Archäologie
Eurasiens. Berlin, Mainz-am Rhein, 2002. Band 8. P. 428.
25 Hayes J.W. Late Roman Pottery. London, 1972. P. 327.
26 Иванова О.С. Краснолаковая кераміка… С. 55.
27 Hayes J.W. Late Roman Pottery… P. 327–329.
28 Иванова О.С. Краснолаковая кераміка…С. 55-56.
29 Hayes J.W. Late Roman Pottery… P. 329–338.
30 Иванова О.С. Краснолаковая кераміка... С. 56-59.
31 Hayes J.W. Late Roman Pottery… P. 339.
32 Иванова О.С. Краснолаковая кераміка… С. 59-60.
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Таким чином, у V ст. Мангупське поселення розрослося та розширило господарську й торговельну діяльність. Це вказує на те, що гунське вторгнення у Таврику в
останній чверті IV ст. не призвело до негативних наслідків. Наприкінці IV ст. гуни
встановили свій протекторат на Боспорі та пішли далі на Захід, повернувшись до
Східного Криму лише у середині V ст.33 В економіці Боспору спостерігалися зміни.
Зокрема, до початку V ст. припинилося виробництво масивних амфор типів 72, 73 за
Зеєст, які, ймовірно, випускали на Боспорі34. Можливо, це пов’язано з тим, що сюди
постачали продукти у тарних посудинах інших центрів, тому він більше не потребував виробництва власних амфор, а використовував імпортні вироби. Крім того, нам
невідомо, в якому з регіонів Північного Причорномор’я виробляли амфори типу
Böttger III.1. За структурою черепка ці амфори схожі з посудинами типів 72, 73 за Зеєст, тому можна припустити, що їх виробляли десь на Боспорі. Можливо, що керамічні майстерні регіону просто перекваліфікувалися та стали випускати невеликі посудини, зручніші для транспортування. У той же час Боспор продовжував виробляти
посудини типів 96-97 за Зеєст. Однак, їх експорт, вочевидь, скоротився, і вони використовувалися для власного споживання.
Знахідки в мангупських археологічних комплексах амфор типу Böttger III.1 (VVI/початку VII ст.), які вироблялися на території Східного Криму, свідчать про те, що
торговельні зв’язки Мангупа з Боспором не припинилися.
Тоді ж зросла кількість імпортної продукції з території Малої Азії, Кавказу, островів Егейського басейну. З території Малої Азії надходили товари у гераклейських
амфорах типу Е за Шеловим, синопських посудинах типів Делакеу і «Сarottes», амфорах із великим вмістом слюди сардського виробництва типу LRA 10 Benghazi. Крім
того, на Мангуп ввозилася червонолакова кераміка фокейської групи. Знахідки на
поселенні амфор типів LRA 1 і LRA 2 Benghazi свідчать про постачання товарів із Сирії, з островів Егейського та Середземного морів. Про імпорт з території Кавказу вказують знахідки на Мангупі амфор із перехватом колхідського виробництва.
Основними товарами, які привозили з Малої Азії, басейнів Егейського та Середземного морів, були вино й оливкова олія35. Зерно навряд чи входило до розряду
імпорту із зазначених місцевостей, скоріше мешканці Мангупа отримували його з
навколишніх долин, придатних для землеробства. У колхідських амфорах транспортували нафту або дьоготь36, можливо, вино37.
Товари з віддалених регіонів надходили на Мангуп через Херсонес, зв’язки якого
з Візантією зміцнилися. Місто знаходилося у залежності від імперії й платило їй торгові мита та податки, а та, у свою чергу, здійснювала будівництво й укріплення фор-

Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. C. 73, 77, 79.
Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // Материалы и исследования по археологии. 1960.
Вып. 83. C. 111-112.
35 Peacock D.P.S., Williams D.F. Amphorae and Roman economy. London-New-York: LONGMAN, 1986.
P. 189; Riley J.A. The Coarse Pottery from Berenice… P. 215; Opaiţ A. Local and imported ceramics in
Roman province of Scythia (4-th – 6-th centuries AD). Aspects of economic life in the Province of Scythia.
Oxford: BAR, 2004. P. 10-12; Van Alfen P. New light on the 7th-c. Yassi-Ada shipwreck: capacities and
standard sizes of LRA 1 amphoras // Journal of roman archaeology. 1996. Vol. 9. P. 190-201; Keay S.J.
Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean. A Typology and Economic Study: the Catalan Evidence. Oxford: BAR, 1984. International Series 196, part I, II. P. 352-357.
36 Opaiţ A. Local and imported ceramics… P. 32.
37 Сокольский Н.И. Ильичевское городище // Советская археология. 1966. № 4. C. 131-132.
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тифікаційних споруд38. У зв’язку з тим, що Херсонес входив у сферу інтересів Візантії,
імперія вже у V ст., ймовірно, придивлялася до сусідньої з нею території ПівденноЗахідного Криму, населеної варварами. Цілком можливо, що держава налагоджувала, перш за все, торговельні контакти, керуючись перспективою політичних взаємин.
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Trade Contacts of Mangup-Kale Population in the 5th Century on the Materials of Amphorae and Red-Figure Pottery
The conclusions about the trade contacts of Mangup-Kale population in the 5th century,
based on the findings of amphorae and red-figure pottery in the archeological complexes of
the settlement are made in the paper. The archeological contexts in which the ceramic products were found date back to the Late Roman-Early Byzantine period (the second half of the
3rd – the end of the 18th century) of the settlement’s development. The amphorae of Shelov
type E, Böttger III.1 Delacau, «Сarottes», with the corrugation of the body by the type of «oncoming wave» (LRA 1 Benghazi), with a funnel-shaped neck and thick comb corrugation of the
body (LRA 2 Benghazi), with the «bulbous-neck», spread on the Mangup-Kale Plateau in the
5th century, were analyzed. Most forms of red-figure pottery belong to the so-called «Pontica
production» ceramics. Fewer Late Roman C products originating in Asia Minor have been
found. Findings of amphorae and red-figure pottery indicate that import from Bosporus, Asia
Minor, Syria, the Caucasus, the Aegean and Mediterranean islands came on the territory of
Mangup-Kale in the 5th century. Goods from distant regions came to settlement through Chersonesus, which already had strong economic ties with the Byzantine Empire.
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Таблиця 1

Археологічні контексти Мангуп-Кале, де знайдені амфори та
червонолакова кераміка, поширені у V ст.
№
конНазва археологічного контексту
Датування
тексту
Археологічні комплекси ділянки житлової та господарської забудови в районі
церкви Св. Костянтина:
№1
Квадрат Г. 4-й шар (2001)39.
кінець IV-VII ст.
№2
Квадрат Г. Суглинок (2001)40.
друга половина IV – VI ст.
№3
Квадрат Є–Ж. Господарська яма заповнення містить матеріал IV-VI ст.,
№ 12. Заповнення (2003)41.
вірогідно, засип був зроблений у VI ст.
№4
Квадрат К.
Господарська
яма заповнення містить матеріал IV-VI ст., і,
№ 14. Заповнення (2003)42.
вочевидь, було зроблено у V-VI ст.
№5
Квадрат Н.
Господарська
яма заповнення містить матеріал IV-VI ст.,
№ 27. Заповнення (2004/2005)43.
засип був зроблений у першій пол. VI ст.
№6
Квадрат М.
Господарська
яма заповнення містить матеріал IV-VI ст.,
№ 28. Заповнення (2004)44.
засип був зроблений у VI ст.
№7
Квадрат М.
Господарська
яма заповнення містить матеріал IV-VI ст., і
№ 29. Заповнення (2004)45.
вочевидь, засип був зроблений VI ст.
№8
Квадрат К. Господарська яма V ст.
№ 30. Заповнення (2004)46.
№9
Квадрат Є-Ж-Л. Господарська яма V ст.
№ 44. Заповнення (2005)47.
№ 10
Квадрат Ж. Господарська яма заповнення містить матеріал IV-VI ст., і,
№ 45. Заповнення (2005)48.
вочевидь, засип був зроблений у VI ст.
№ 11
Квадрат Л.
Господарська
яма заповнення містить матеріал IV-VI ст.,
№ 47. Заповнення (2005)49.
засип, вочевидь, був зроблений у VI ст.
№ 12
Квадрат М.
Господарська
яма заповнення містить матеріал IV-V ст.,
№ 48. Заповнення (2005)50.
засип був зроблений у V ст.
39 Інститут археології НАН України (ІА НАН України), наук. архів, інв. 2001/112: Герцен А.Г. Отчет
об археологических исследованиях Мангупского городища в 2001 г. Симферополь, 2002. Л. 18-19.
40 Ibid. Л. 18-19.
41 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2003/161: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2003 г. Симферополь, 2004. Л. 23.
42 Ibid. Л. 30-31.
43 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2004/57: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2004 году. Симферополь, 2005. Л. 39; ІА НАН України, наук. архів, інв.
2005/54: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях Мангупского городища в 2005
году. Симферополь, 2006. Л. 25.
44 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2004/57: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2004 году. Симферополь, 2005. Л. 43.
45 Ibid. Л. 43.
46 Ibid. Л. 35.
47 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2005/54: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2005 году. Симферополь, 2006. Л. 28.
48 Ibid. Л. 28-29.
49 Ibid. Л. 29.
50 Ibid. Л. 29.
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№ 13

Квадрат І-З. Господарська яма заповнення містить матеріал IV-VI ст.,
№ 59. Заповнення (2005)51.
засип, вочевидь, був зроблений у VI ст.
№ 14
Квадрат Ж. Господарська яма заповнення містить матеріал IV-VI ст.,
№ 63. Заповнення (2005)52.
засип, вочевидь, був зроблений у VI ст.
№ 15
Квадрат І-З. Господарська яма заповнення містить матеріал IV-VII ст.,
№ 64. Заповнення (2005)53.
засип був зроблений у VI ст.
№ 16
Квадрат І-З. Господарська яма засип був зроблений у VI ст., можливо в
№ 66. Заповнення (2005)54.
другій його половині.
№ 17
Квадрат Н.
Господарська
яма заповнення містить матеріал IV-VII ст.,
№ 68. Заповнення (2005)55.
засип був зроблений в VI-VII ст.
№ 18
Квадрат М. Лакуна в центральній IX ст.
частині. Заповнення (2004)56.
Археологічні комплекси ділянки житлової та господарчої забудови у верхів’ях
Лагерної Балки:
№ 19
Розкоп А-VIII. Ділянка Д. 3-й кори- шар формувався протягом VI – другої
чневий шар (1994)57.
половини IX ст.
№ 20
Розкоп А-VIII. Прирізка. Суглинок III – V/початок VI ст.
(1994)58.
№ 21
Розкоп А-VIII. Вхід в піч. Суглинок III – V/початок VI ст.
(1994)59.
№ 22
Розкоп А-IX. 4-й шар (1994)60.
IV – середина VI ст.
№ 23
Розкоп А-IХ. Коричневий шар (шар друга половина VI ст.
руйнування) всередині споруди
№ 261 (1994).
№ 24
Розкоп А-IX-А-Х. Споруда № 2. Під- V ст.
лога (1995)62.
№ 25
Розкоп А-IX. 4-й шар під розвалом IV – початок/перша половина V ст.
стін споруди № 2 (1995)63.
№ 26
Розкоп А-ХIII 3-й шар (1996)64.
VI – початок IX ст.
№ 27
Розкоп А-ХIII 4-й шар (1996)65.
формування шару відбувалося протягом
IV – другої половини VI ст.
Ibid. Л. 33.
Ibid. Л. 34.
53 Ibid. Л. 34.
54 Ibid. Л. 34-35.
55 Ibid. Л. 35.
56 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2004/57: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2004 году. Симферополь. 2005. Л. 42.
57 ІА НАН України, наук. архів, інв. 366: Герцен А.Г., Науменко В.Е., Негуляев Е.А., Черныш С.А. Отчет об археологических исследованиях Мангупского городища в 1994 году. Симферополь. 1995.
Л. 19-20.
58 Ibid. Л. 20.
59 Ibid. Л. 22.
60 Ibid. Л. 24-25.
61 Ibid. Л. 25.
62 ІА НАН України, наук. архів, інв. 306: Герцен А.Г., Науменко В.Е., Карлов С.В., Черныш С.А. Отчет
об археологических исследованиях Мангупского городища в 1995 году. Симферополь. 1996. Л. 4445.
63 Ibid. Л. 44-45.
64 ІА НАН України, наук. архів, інв. 490: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях Мангупского городища в 1996 году. Симферополь. 1997. Л. 30-34.
65 Ibid. Л. 34-35.
51

52

56
№ 28

№ 29

№ 30

№ 31
№ 32
№ 33
№ 34
№ 35
№ 36
№ 37
№ 38

№ 39
№ 40
№ 41
№ 42
№ 43
№ 44

ЕМІНАК
Розкоп А-XIII. Господарська яма в V ст.
північному кутку. Заповнення
(1996)66.
Розкоп А-XIV. Квадрат 2. Господар- початок/перша половина V ст.
ська яма у північно-західній бровки. Заповнення (1997)67.
Розкоп XV. 4-й шар (селевий на- кінець IV – кінець VI/VII ст.
нос) (2007)68.
Розкоп в ущелині Демір-Капу (укріплення А.XIX):
3 шар (2002)69.
VI ст.
4 шар (2002)70.
VI ст.
6 шар (2002)71.
VI ст.
7 шар (2002-2003)72.
VI ст.
8 шар (2002-2003)73.
VI ст.
9 шар (заповнення ями) (2002)74.
VI ст.
10 шар (заповнення ями в суглин- перша половина V ст.
ку) (2002–2003)75.
11 шар (кам’яний завал в гроті) друга половина III – IV ст.
(2003)76.
Могильник у балці Алмалик-Дере:
Склеп № 118 (2000)77.
середина IV – середина V ст.
Склеп № 6 (2001)78.
перша половина V ст.
Ділянка 1. Склеп № 2 (2002)79.
друга половина V ст.
Склеп № 171 (2004)80.
V ст.
Склеп № 184 (2006)81.
430/40-470/80 рр.
Т-образна могила № 1. (2007)82.
перша половина V ст.

Ibid. Л. 35.
ІА НАН України, наук. архів, інв. 491: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях Мангупского городища в 1997 году. Симферополь. 1998. Л. 18.
68 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2007/54: Герцен А. Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2007 году. Симферополь. 2008. Л. 36.
69 Герцен А. Г., Манаев А.Ю. Демир-Капу (Укрепление А.XIX) в системе оборонительных сооружений Мангупа // МАИЭТ. 2005. Вып. XI. С. 318-320.
70 Ibid. С. 320-322.
71 Ibid. С. 323.
72 Ibid. С. 323-324.
73 Ibid. С. 325-326.
74 Ibid. С. 324-325.
75 Ibid. С. 326-327.
76 Ibid. С. 327-328.
77 Mączyńska M., Gercen A., Ivanova O., Černyš S., Lukin S., Urbaniak A., Bemman J., Schneider K., Jakubczyk I. Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-dere am Fuße des Mangup auf der Südwestkrim.
Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2016. S. 13.
78 Іbid. S. 13.
79 Іbid. S. 14.
80 Іbidem.
81 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2006/164: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2006 году. Симферополь, 2007. Л. 39-40.
82 Mączyńska M., Gercen A., Ivanova O., Černyš S., Lukin S., Urbaniak A., Bemman J., Schneider K.,
Jakubczyk I. Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-dere… S. 15.
66

67

Eminak, 2019, 3 (27)

АРХЕОЛОГІЯ
№ 45
№ 46
№ 47
№ 48
№ 49

№ 50

№ 51

57

Склеп № 191. Заповнення дромосу
(2008)83.
Склеп № 192 (2007)84.
Підбійна могила № 40 (2008)85.

друга половина IV – перша половина
VI ст.
середина V – початок VII ст.
могила без вузького датування, тому що
пограбована.
Склеп № 188 (2008)86.
перша половина VI ст.
Могила з заплечиками № 4 могила без вузького датування, тому що
(2008)87.
пограбована.
Інші контексти:
Стратиграфічний розкоп з тиль- IV-X ст.
ного боку оборонної стіни. А.XIV
(Головна лінія оборони). Квадрат 2. 4-й шар (2010)88.
Стратиграфічний розкоп на пів- друга половина VI – VII ст.
денно-східному схилі мису Тешклі-Бурун. Квадрат А. 5-й шар
(1998)89.

Іbidem.
Іbidem.
85 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2008/187: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2008 году. Симферополь, 2009. Л. 50-51.
86 Іbid. Л. 51-53.
87 Іbid. Л. 50.
88 ІА НАН України, наук. архів, інв. 2010/53: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях
Мангупского городища в 2010 году. Симферополь, 2011. Л. 32-34.
89 ІА НАН України, архів, інв. 599: Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях Мангупского городища в 1998 году. Симферополь, 1999. Л. 31-33.
83

84
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Таблиця 2

Амфори, поширені на Мангуп-Кале у V ст.
Кількість фрагментів
187

1,05

197

1,1

1704

9,54

Синопа

1504

8,42

кінець IV/початок V –
середина VII ст.

1737

9,73

IV-VII ст.

205

1,15

2263

12,67

Селевкія
(Сирія), Демірджі
(недалеко від
Сінопи)
Кілікія, Антіохія, Кіпр Лікії,
Памфілії, Північної Сирія, Родос, Лесбос, Евбея
Хіос, Арголида,
Кнідоса. Петрографічний аналіз
показав, що вулканічний камінь,
присутній у домішках, поширений також на
грецьких островах, в північнозахідній частині
Малої Азії
Колхіда

7797
17859

43,66
100

Типи амфор

Дата

Амфори типу Е
за Шеловим
Амфори
типу
Böttger III.1

кінець IV – середина
V ст.
Амфори почали виробляти у V ст. У VI ст. їх,
наряду з амфорами
типу V за ХК–71, продовжували використовувати, однак до кінця VI
– початку VII ст. вони
повністю поступилися
місцем амфорам типу V.
середина
IV
–
V/початок VI ст.
кінець IV – друга половина VII ст.

Амфори
типу
Делакеу
Амфори
типу
«Сarottes»

Амфори з рифленням тулуба
типу «набігаюча
хвиля»
(LRA 1
Benghazi)
Амфори з воронкоподібним
горлом і густим
гребінчастим
рифленням по
тулубу
типу
LRA 2 Benghazi

Амфори з «пе- IV – перша половина
рехопленням»
VII ст.
Всього
Загальна кількість тарної кераміки у
комплексах
пізньоримськоранньовізантійського періоду (друга
половина III – кінець VIII ст.)

%

Регіон виробництва
Гераклея Понтійська
Північне Причорномор’я
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Таблиця 3

Червонолакова кераміка, поширена на Мангуп-Кале у V ст.
Категорії посуду90

Дата

Блюда форми 1 за
Івановою
Блюда форми 3 за
Івановою

Середина IV – середина V ст. або навіть в пізніший час.
Період найбільш активного використання
виробів форми 3 визначається кінцем IV –
першою половиною V ст., хоча вони продовжували зустрічатися у комплексах до першої
чверті VII ст.
Зустрічалися у комплексах IV – першої чверті
VII ст., але найбільш активно використовувалися у кінці IV – середині V ст.
Зустрічалися у комплексах IV – першої чверті
VII ст., але найбільш активно використовувалися у кінці IV – середині V ст.
Перша половина III – IV ст.

Миски форми 4/II
за Івановою
Миски форми 4/III
за Івановою
Миска форми 6 за
Івановою
Блюда форми 7 за
Івановою

З’явившись, як видно, у другій чверті / середині V ст., блюда форми 7 активно використовувалися у другій половині V – на початку
VI ст., Хоча у Херсонесі вони продовжували
зустрічатися аж до початку VII ст.
IV – перша половина V ст.

Миски форми 12 за
Івановою
Кубок форми 14 за IV – перша половина V ст.
Івановою
Глеки типу 1 за IV – перша половина V ст.
Івановою
Блюда LRC form 1 Кінець IV – третя четверть V ст.
за Хейсом
Блюда LRC form 2 370-450 рр.
за Хейсом
Блюда LRC form 3 Друга половина V – перша половина VI ст.
за Хейсом
Блюда LRC form 5 460-500 рр.
за Хейсом
Всього
Загальна кількість червонолакової кераміки у комплексах пізньоримсько-ранньовізантійського періоду (друга половина III
– кінець VIII ст.)

Кіл-ть
фрагментів91
87

21,86

24

6,03

7

1,76

25

6,28

1

0,25

5

1,26

13

3,27

1

0,25

3

0,75

1

0,25

5

1,27

11

2,77

1

0,25

184
398

46,2
100

%

Посуд за класифікацією О.С. Іванової є так званого «понтійського виробництва», червонолакова
кераміка, надана за Дж. Хейсом, є продукцією малоазійських центрів.
91 Кількість цілих форм, або фрагментів червонолакової кераміки у даній таблиці надана для всіх
комплексів пізньоримсько-ранньовізантійського часу, а не лише для комплексів V століття.
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У статті розкрито особливості організації скляного виробництва у лісових гутах і
міських цехах через персонал, який безпосередньо був задіяний у виробничому процесі.
Звертається увага на чинники, які провокували конкретний поділ обов’язків та описуються окремі «під-професії» у склярській справі. Простежується зв’язок між лісовими
гутниками та міськими склярами.
Ключові слова: гутник, склороб, ремісник, поділ праці, обов’язки, торгівля склом

Питання персоналу склоробної справи ранньомодерної епохи досі не було предметом окремого дослідження істориків. Деякі аспекти міського скловиробництва
розкрив у своїй статті Ігор Голод1, також поодинокі згадки про спеціалістів-гутників
містяться у праці В. Рожанківського2. Натомість дослідження Прикарпаття та Волині, як регіонів доволі активного розвитку склярства, дозволяє простежити специфіку функціонування персоналу у лісових гутах і міських цехах та виявити відмінності
й подібності між ними. Дослідження цієї специфіки і є метою даної статті.
Склороб у гуті не був і не міг бути самостійним виробником, який робив все від
початку до кінця. Адже скловаріння є складним процесом, котрий потребує виконання багатьох операцій3. Особливо, беручи до уваги той факт, що гути розміщувались поблизу сировини, здебільшого у лісових масивах. Необхідно було заготовляти
деревину та переробляти деревний попіл на поташ, окрім того потрібно було ліпити
й випалювати глиняні тиглі для варіння скла тощо. Тому у гутах відбувався своєрідний поділ праці серед працюючих тут осіб. Так, за безперервним підтримуванням
полум’я у склоплавильній печі пильнували спеціалісти-опалювачі, яких називали
шулярами4.
Голод І. Художнє склоробство у західноукраїнських містах (до історії міського ремесла України)
// Скло в Україні. Історія та сучасність: матеріали наукової конференції. Львів, 1995. С. 32-35.
2 Рожанківський В. Українське художнє скло. Київ: АН УРСР, 1959. 151 с.
3 Курдина Ю. Гутництво на західноукраїнських землях у контексті розвитку європейського
склярства // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2014. Вип. 25. C. 190.
4 Рожанківський В. Українське художнє скло. Київ: АН УРСР, 1959. С. 37.
1

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

61

Загалом же персонал гут складався з обізнаних із окремою діяльністю робітників,
які взаємодіяли між собою. Фахівці, такі як видувальник, шліфувальник, маляр, золотар, закріпилися при гутах упродовж тривалого часу. Через пошуки роботи багатьма спеціалістами в Європі навіть виникла свого часу так звана «скляна робоча міграція»5. Завдяки таким міграціям у XVII ст. гутництво проникло і на територію Великопольщі, а вже у XVIII ст. тут у лукомському та могилянському склярських осередках діяло аж 25 скляних гут6.
Сировину для скломаси: кварцовий пісок, поташ і наповнювачі, змішував у гуті
мішальник. За вогонь у печі відповідав згаданий вище шуляр. Також він піклувався
про дотримання сталої температури впродовж окремих фаз скловарного процесу7.
Дереворуб колов деревину та працював, здебільшого, неподалік самої гути, що значно полегшувало процес постачання дров. Коли ліс навколо гути був вирубаний, то
рубка переміщалася до іншого місця, найчастіше вверх по течії найближчої річки,
якою сплавлялися колоди.
При гуті був вугляр, який займався спаленням деревини та постачанням вугілля
для кузні, яка виготовляла інструменти для склоробів. Натомість на скловара покладалося завдання готувати скляну масу. Також скловар збирав смолу (живицю) для
того, щоб потім змащувати нею вагу та рухому основу возів, які використовувались у
потребах гути. А вже безпосереднім виготовленням (видуванням) скляних виробів
займався склодув, що майстерно володів скляною трубкою. Найчастіше саме склодува
і називали гутником8. При більших гутах працювали окремі ковалі та гончарі9. Могли
тут бути задіяні і «в’язальники шиб» (пакувальники), візники10 й оболонники, що одразу склили вікна на замовлення. Загалом у гутництві XVII-XVIII ст. налічувалося до 14
професій11. На думку В. Рожанківського та П. Мусієнка така наявність поділу праці у
склоробних майстернях дозволяє характеризувати їх як мануфактури12.
Загальна чисельність працівників у гуті могла коливатися від однієї до одинадцяти осіб. Їх становище було схожим до становища дворової челяді. Деколи при гуті
використовувалась робота панщинних підданих. Так, у другій половині XVI ст. до
гути у Небилові Калуського староства (суч. Івано-Франківська обл.) селяни постачали дрова13. У гуті в Тшемесні у 1581 р. працювало четверо осіб, така ж кількість робочих працювали у гутах Поворозника та Тилича на Лемківщині. Натомість у Язове
персонал гути налічував 11 осіб14.
Bernhard A. Von Waldglas zum ersten Industrieglas – 300 Jahre steirisches Glas // PresglasKorrespondenz. 2009. № 3. S. 250.
6 Mucha M. Hutnictwo szkła we Wschodniej Wielkopolsce. od XVII do początku XIX wieku (autoreferat
wygłoszony w trakcie obrony pracy doktorskiej, w dniu 7 grudnia 2001 r. // Folia praehistorica
Poznaniensia. 2004. T. XII. S. 318.
7 Bernhard A. Von Waldglas zum ersten Industrieglas… S. 249.
8 150 Jahre Glaswerk Schleisingen. Die Geschichte von der Entwicklung einer Glashütte zum moderner
Glaswerk / red. G. Holzinger. Schleisingen: Thüringer Behälterglas, 2003. S. 5.
9 Рожанківський В. Українське художнє скло… С. 58.
10 Петрякова Ф Українське гутне скло. Київ: Наукова думка, 1975. С. 19.
11 Стрішенець О. Товарне виробництво і торгівля в Україні (друга половина XVII – кінець XVIII ст.:
Монографія. Чернівці: «Місто», 2009. С. 65-65.
12 Рожанківський В. Українське художнє скло… С. 38; Мусієнко П. З історії виробництва скла//
Нариси з історії природознавства і техніки. 1971. Вип. XV. С. 83.
13 Wyrobisz A. Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku. Kraków: Wydawnictwo polskiej akademii nauk,
1968. S. 77-78.
14 Wyrobisz A. SzkłowPolsce… S. 76
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Здебільшого гутнику надавали у вільне розпорядження ліс, млин і частину землі,
натомість він мав платити власнику угідь грошовий або натуральний чинш15. По
суті гутник був орендарем чи управителем гути, однак це відбувалось передусім на
умовах, які були вигідні власнику16. Така практика говорить про прагнення землевласників примножити свої прибутки. Адже панський дохід формувався з чотирьох
джерел: господарство (продаж збіжжя, меду, деревини тощо), промисел (попіл, поташ, продукція гуралень і гут), чинші, торгівля (власною або купленою продукцією)17. До прикладу гутник у Потеличі за люстрацією 1565-66 рр. мав лан землі, став і
млин18. Але гута мала сплачувати 12 гривен чиншу та віддавати щороку 400 скляниць або й більше, якщо у цьому була потреба. Натомість гута у Панькові у 156566 рр. мала сплачувати 6 злотих, 12 гривен і постачала мінімум 500 скляниць; гута у
Поворознику – 9 злотих, 12 гривен та 1000 шиб19. У 1661 р. шидловський староста
Ян Станіславський дозволив закласти нову гуту, а гутник, який її провадив, отримав
дозвіл рубати ліс, користуватися млином і пасти худобу неподалік гути. Натомість
він мав щороку сплачувати 30 злотих і віддавати 120 келишків, 130 склянок і 1000
шиб20. У матеріалах архіву м. Львова є згадка про скляра, який проживав у володіннях Потоцьких у селі Пучап (суч. село Почапи на Львівщині). Скляр разом із теслею
та столяром затвердили своїми підписами опис речей, які належали до фільварку,
через який точилися судові суперечки. Серед різноманітних предметів з цього опису
згадуються і 16 виробів зі скла21.
Іноді заснування гути ставало приводом для виникнення села, оскільки склоробна справа потребувала не лише деревини, а й робочої сили. Характерною така ситуація була для XV-XVI ст. Прикладом може слугувати гута у Лукв’янах, при якій у першій половині XVI ст. постало сільське поселення22. Також існувала практика прикріплення мешканців села до гути. У такому разі становище гутника було подібним до
становища солтисів сіл, локалізованих на німецькому праві. Водночас гути мали
особливість, яка відрізняла їх від кузень і поташових майданів – у гуті працювали
переважно панщинні піддані, тоді як для кузні та виготовлення поташу працівників
наймали. Працівники гути паралельно із склоробною справою мали ще одне джерело для існування – власні рільничі господарства та при цьому залишались залежними від землевласника23.
Гутники не продавали свої вироби самостійно. Це було зумовлено, у першу чергу,
тим, що самі гути розміщувались у глибині лісів. Тому сюди приїжджали купці, які
везли продукцію до міст. Частіше ж функцію перевізників виконували фірмани. А у
містах іноді були встановлені спеціальні ятки, продавати скло поза якими було заборонено. Таких яток у Кракові у XVI ст. було 1524. Відомо, що до Кракова у 1593 р.
прибуло 39 екіпажів зі склом, для яких використали 216 коней, а наступного року
прибуло 29 екіпажів зі 127 кіньми. Ці екіпажі становило відповідно 0,2% і 0,1% від
Baranowski I. Przemysł Polski w XVI wieku. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1919. S. 18.
Стрішенець О. Товарне виробництво і торгівля… С. 66.
17 Burszta J. Wieś I karczma. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1950. S. 178.
18 Wyrobisz A. Szkło w Polsce… S. 67.
19 Ibid. S. 100-101.
20 Ibid. S. 67-68.
21 Центральний державний історичний архів м. Львів (ЦДІАЛ). Ф. 149. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 85, 93.
22 Wyrobisz A. Szkło w Polsce… S. 64-65.
23 Ibid. S. 69-77.
24 Ibid. S. 174-176.
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загальної кількості транспортів, що прибували до Кракова25.
У розпорядженні про виділення торгових місць Дрогобицьким магістратом у
1735 р. вказувалось, що склярі, а також пильники, токарі та бляхарі мають продавати свої вироби перед будинком вдови Стравської26. А у Львові скляний посуд продавався у наметах, де зазвичай торгували пивом. Коли виявлялось, що міра посуду є
фальшивою, усе скло з намету товкли. У Жовкві наприкінці XVII ст. велася торгівля
оболонями для вікон27. У другій половині XVIII ст., коли вже налагодилася спеціалізація ярмарків з продажу тих чи інших товарів, центром продажу поташу, селітри,
скла та скляних виробів було містечко Хмільник28. Торгували склом зазвичай купціскупники, які доставляли товар з гут на ярмарки та торги. Так у 1647 р. луцький купець Артем Яковлєв привіз на продаж аж до Курська чимало скляного посуду29. У
цьому ж столітті Р. Тимофеєв привіз до Москви на санях скляної продукції на 40 карбованців, а І. Микитин – на 6030. Приїзду іноземних купців сприяло законодавство
польського уряду: за рішенням Пьйотриківського сейму 1565 р. польським купцям
було заборонено вивозити товари за кордон і привозити їх звідти31.
Важливим центром гутного склоробства було Краківське воєводство. У XVI ст. місцеве скло було широко відомим не лише у краю, а й імпортувалось за кордон під
назвою «скло краківське»32. Ця назва застосовувалася до всього скла, яке продавалося на ринку міста. А доставлялося сюди воно з гут, які діяли як в околицях, так і далеко від міста, адже Краків був головним місцем збуту продукції польських і частини
українських гут. До прикладу, з гути Єнджеювської, що за 78 км від Кракова, у 1595 р.
було відправлено таку кількість скляних виробів, що мусіли використати 14 коней
для їх перевезення33.
Безпосередні контакти існували із закордонними виробниками: без венеційських
келихів не міг обійтися не лише королівський, але й магнатський двір. Так перемишльський староста Ян Дройовскій придбав собі келихи через посередникавенеціанця. Крім того такі міста як Краків і Львів були ринками збуту венеційського
та нюрнберзького скла34.
Що ж до соціального становище міського скляра Королівства Польського та згодом Речі Посполитої, – воно було не настільки високим, як у деяких західних державах. У Золочеві в 1668 р. один із склярів був вибраний до міської управи, але такий
випадок був радше винятком35. Натомість у Венеції, що по праву вважалась столицею скловиробництва, ще у 1346 р. видано декрет, за яким зрівняно у шлюбі доньку
скляра із патрицієм. Водночас закріплювалось покарання за розголошення таємниці
техніки виготовлення скла – балакуна могла чекати навіть смертна кара. А у 1574 р.
Ibid. S. 180.
Гошко Ю. Промисли й торгівля в Українських Карпатах (XV-XIX ст.). Київ: Наукова думка, 1991.
С. 213.
27 Петрякова Ф. Українське гутне скло… С. 27.
28 Стрішенець О. Товарне виробництво і торгівля… С. 213.
29 Петрякова Ф. Українське гутне скло… С. 27.
30 Стрішенець О. Товарне виробництво і торгівля… С. 255.
31 Східна торгівля Львова в другій половині XVI – першій половині XVII ст.: Збірник документів /
упор. В. Г. Кривонос. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. С. 7.
32 Bochnak A., Buczkowski К. Rzemiosło artystyczne // Sztuka Polska czasów nowożytnych. Praca
zbiorowa. Część 1. Lata 1450-1650. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1952. S. 157-158.
33 Baranowski I. Przemysł Polski… S. 15-16.
34 Wyrobisz A. Szkło w Polsce… S. 184-186.
35 Ibid. S. 198.
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король Франції Генріх III, перебуваючи у Венеції, надав всім склярам французьке
дворянство36.
На користь розвитку міського склярства паралельно з лісовим гутництвом свідчать рештки виробничого комплексу XV-XVI ст., виявленого у Львові в 2000 р. на
пр. Свободи, 45. Однак роботи на пам’ятці не були проведені у повному обсязі, що
заважає більш детального проаналізувати цю склоробну майстерню37.
Ще одним підтвердженням існування міського склоробства є привілей Михайла
Корибута Вишневецького, датований 16 жовтня 1673 р., відповідно якого до раніше
виданих статей грамоти Стефана Баторія (9 травня 1585 р.), яка містила статут цеху
столярів Львова, приєднано деяких подібних до них ремісників, як-от шкатульників,
склярів та їхніх підмайстрів, котрі об’єднано мали займатися ремеслом, без жодних
перешкод з боку муляра, різьбяра чи органіста38.
Львів був одним із центрів розквіту ремісничого виробництва. Ще у 1447 р. за цехами Львова було закріплено наступні ділянки міста: Краківська брама з мурами закріплювалась за кушнірами, миловарами, бляхарями, мечниками, ткачами, шапкарями, сідлярями, пивоварами, медоварами, римарями, мулярами, токарями, мотузниками; Бернардинська башта – за шевцями, гончарями, котлярами; західні мури
Краківської брами – за пекарями та крамарями; Галицька брама – за ковалями, голкарями, слюсарями, кравцями, золотарями, різниками, столярами, бондарями39.
Враховуючи, що склярі відповідно до положень привілею були приєднані до статуту
цеху столярів, то, закономірно, теж почали долучатися до оборони Галицької брами.
Вважається, що періодом розквіту ремесл у Львові було XVII ст., тоді у місті працювали більше двох тисяч цехових майстрів та більше тисячі партачів. Однак і тоді
склярі не мали окремого цеху. А у списках цехових майстрів за 1784 рік, з-поміж 468
майстрів згадуються лише два склярі40.
На основі статей статуту цеху столярів (1585 р.), можна стверджувати, що склярів
у спільному цеху не могло бути більше 5 осіб. При цьому кількість учнів не може перевищувати 3 осіб. Навчання в учнях для старших становило 4 роки, для молодших –
до 7-ми років. Майстри та підмайстри мали щокварталу здавати до спільної скарбниці по 20 гривен для утримання священика, який служив біля цехового вівтаря та
щотижня правив дві служби – за живих і за померлих. Підмайстер мав працювати від
дня Св. Михайла до початку різдвяного посту з 9 години до смерку; далі – від світанку – до 23-ї години41.
Структура й організація праці у склоробних цехах відповідали загальним принципам міського ремесла. У статуті склоробного цеху Кракова від 1490 р. зазначено,
що навчатися склоробному ремеслу необхідно було не менш як чотири роки. Майстерська штука включала у себе вміння виготовляти різні форми, збирати віконні

Качалов Н. Стекло. Москва: АН СССР, 1959. С. 103-104.
Скарби підземного Львова. Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба», Інститут археології НАН
України, 2011. С. 9.
38 Економічні привілеї міста Львова XV-ХVІІI ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких
корпорацій / Упорядкував М. Капраль, наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. Львів, 2013 [Львівські історичні пам’ятки. Т. IV]. С. 45.
39 Кісь Я. Промисловість Львова в період капіталізму (ХІІІ-ХІХ ст.). Львів: Вид. Львівського університету, 1968. С. 52.
40 Ibid. С. 54-59.
41 Економічні привілеї міста Львова… С. 35-41.
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рами, випалювати емальовані скляні вироби та виконувати розписи по склі42. У Краківському цеху потрібно було намалювати три ікони на склі: «Марія з дитям»,
«Розп’яття» та «Святий Юрій». Тільки у 1587 р. штуку змінено на більш відповідне
завдання для склярів – віконні оболоні різних форм. Цехові склярі виготовляли як
декоративні, так і ужиткові вироби, що змушувало їх володіти не лише прийомами
виготовлення скляних виробів, а й їх оздоби. Тим більше, що у XVI ст. у моду ввійшло
мальоване скло. Тривалий час краківські склярі, як і львівські, не мали власного цеху, а об’єднувались з малярами43. До 1413 р. у краківському цеху були золотники та
столярі, а остаточне відокремлення склярів і малярів відбулося власне у 1490 р. Аналогічні спільні цехи, до яких входили склярі, функціонували тривалий час у Сокалі та
Новому Сончі44.
Схожа ситуація була, до прикладу, й у Варшаві. Тут перша згадка про цех скла відноситься до 1551 р., але аж до 1760 р. склороби були в одному цеху з малярами та
столярами. Для вступу в цех необхідно було володіти базовими вміннями: претендент мав намалювати на склі три ікони визначеного розміру: «Спаситель», «Погребення Господнє» та «Марія». А також потрібно було зробити три листи скла з різними узорами: лицарські вузли, серця, квадрати. Для того щоб здати майстерську штуку необхідно було виготовити 100 віконних шиб45. Патроном варшавського цеху був
Св. Лукаш. А видатки цеху вказують на те, що він не шкодував коштів на підтримку
монополії, навіть повернув майстра, що втік аж через три роки46.
У невеликих містах працювали також позацехові склороби. У 1602 р. одному із
таких склярів у Стрию міська влада дозволила торгувати склом взамін на обов’язок
вставляти шибки у вікна кафедрального собору47. Краківський вітражист Міколай у
1379 р. зробив п’ять вітражів для вавельського замку48. У Кракові за документами
XV ст. згадуються 15 нецехових склярів, за іменами яких видно, що це були поляки
та німці. А у Львові XVI ст. відомо 4 позацехові склярі, які були євреями. У Белзькому
воєводстві у 1565-66 рр. був один скляр, зате впродовж 1602-1645 рр. було 10 склярів, з яких 5 – євреї. У Замості, Томашові, Сокалі склярів часто називали «блонярі»,
очевидно вони спеціалізувались на виготовленні віконних оболоней49.
На думку А. Виробіша, міські склярі у містах не виготовляли вироби від початку
до кінця, а закуповували напівфабрикати у гутників. Також вони могли розмальовувати й оздоблювати вже готові вироби чи обрамляли віконне скло та складали вітражі50. Вважаємо цю думку цілком слушною, оскільки виготовлення скломаси потребує безперервного підтримання вогню та загалом високої температури для
сплавлення шихти. У міських умовах цей процес був би надто затратним через постійне постачання деревини.
Станом на 1773 р. у Королівстві Галичини та Лодомерії проживало 205 склярів: у
Руському воєводстві – 108, Подільському воєводстві – 6, Белзькому – 30, ЛюбельсьГолод І. Художнє склоробство… С. 34.
Buczkowski K. Szkło, ceramika // Sztuka Polska czasów nowożytnych. Praca zbiorowa. Część 1. Lata
1450 – 1650. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1952. S. 90.
44 Wyrobisz A. Szkło w Polsce… S. 200-201.
45 ЦДІАЛ. Ф. 101. Оп. 1. Од. зб. 8. Арк. 9.
46 ЦДІАЛ. Ф. 101. Оп. 1. Од. зб. 8. Арк. 10-12.
47 Петрякова Ф. Українське гутне скло… С. 27-28.
48 Buczkowski K. Szkło, ceramika… S. 90.
49 Wyrobisz A. Szkło w Polsce… S. 193-196.
50 Ibid. S. 190.
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кому – 4, Сандомирському – 19 та у Краківському – 3851.
Відповідно до статистично-топографічного опису Стрийського округу за 1811 р.
тут мешкало 10 склярів: 1 – у Болехові, 1 – Калуші, 1 – Долині, 1 – Сколе, 1 – Журавно,
2 – Стрию, 1 – Роздолі, 1 – Буканове52. Скоріш за все це були нецехові ремісники. Натомість скляна гута та шліфовня діяли неподалік від Сколе53. Очевидно, мається на
увазі Коростівська гута, відома шліфованими виробами. В аналогічний період у Белзі
було два склярі, які працювали виключно для потреб міста54.
Таким чином скляне виробництво кінця XV – початку XIX ст. розвивалось двома
напрямками: з однієї сторони – це були лісові гути, які почали з’являтись у лісових
масивах, що вирішувало питання сировини, а з іншої – це міські цехи, традиція яких
походила від ремісничих майстерень Русі. Цілком очевидно, що поділ праці був і як у
гутах, так й у цехах, однак про незначну вагу склярства у містах вказує той факт, що
склярі не мали окремого цеху, а отже, не могли самостійно виконувати ті обов’язки,
які передбачає цехова організація ремесла. Перевагу гутникам надавала безпосередня близькість джерел сировини, тому не дивно що вони мали першість у скловиробництві та забезпечували напівфабрикатом міських ремісників. Соціальне становище цих груп було дещо відмінним, з врахуванням тодішніх особливостей сільського
та міського життя. Однак ні гутники, ні міські ремісники на українських землях не
мали такого привілейованого становища як їх італійські колеги.
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Glassmakers in Early Modern Times: between the Forest Hutas and Urban Workshops
The peculiarities of the organization of glass production in forest hutas and urban
workshops through the staff directly involved in the production process are disclosed in the
paper. The study is based primarily on the materials of Prykarpattya and Volhynia areas, along
with adjacent Polish lands, as it was there that the glassmaking was actively developing during
the studied historical period. Two types of glassmakers are considered: forest hutas workers
and urban artisans. Attention is paid to the peculiarities of their production centers
functioning, and the factors that caused a specific division of duties and describe certain
«specializations of labor» in glassmaking are analyzed. Thus, in the forest hutas worked a
glassblower, a glassmaker, a mixer, a charcoal burner, a shular (the man responsible for the
fire in the furnace), a woodcutter, an obolonmaker (maker of window glass), a blacksmith and
others. What products the huta would make and what it would be able to sell depended on the
conscientious work of each of them. At the same time, all huta workers depended on the
owner of the land on which the forest huta was located.
On the contrary, the urban glassmakers worked in accordance with the guild’s statutes.
During the studied period, there were quite a few urban glassmakers. This fact was naturally
determined because huta glassmakers had a significant advantage – the proximity to the
sources of raw materials. This allows asserting that huta glassmakers could supply the semifinished product (pieces of glass mass) to glassmaking workshops because stocking a 24-hour
fire in the furnace was too costly.
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У статті на прикладі справи про зґвалтування неповнолітньої дівчини аналізується
інформаційний потенціал судової документації Гетьманщини для вивчення історії дитинства. Показано, що окрім опису злочину такі джерела містять багато важливих
подробиць, побутових деталей, вказівок на мотивації дій фігурантів. Такі дані уможливлюють дослідження сприймання дітей, дитячої праці, догляду й опіки над малолітніми.
Ключові слова: Гетьманщина, джерело, догляд, зґвалтування, злочин, історія дитинства, патріархальність

Насильство над дітьми саме-по-собі не є чимось дивним для ранньомодерної доби. Дитина завжди знаходилась у зоні ризику, потерпаючи від дій дорослих. Розслідування таких колізій стосовно малолітніх є надзвичайно цікавими для дослідників
соціальної історії Гетьманщини, оскільки вводять дитину та її оточення у поле зору
історика. Домодерне традиційне суспільство дискримінувало дитинство, кривди
найменших порівняно рідше ставали підставами для судового розгляду, дитина не
була свідком вартим довіри, їй рідко давали можливість висловитися. Відтак, сучасному історикові Гетьманщини досить важко вивчати дитячий світ і знаходити відповідні джерела.
На сьогодні у контексті дитинства найбільш затребуваними джерелами доби Гетьманщини виявились справи про дітозгубництво. Вони є дуже поширеними та легко віднаходяться у відповідних фондах ХVІІ-ХVІІІ ст. Наприклад, у ЦДІАК України вони локалізуються у фондах полкових і сотенних канцелярій, полкових і ґродських
судів, Генерального суду, Малоросійської колегії, Київської консисторії. Сотні випадків розглядаються за схожими схемами й оповідають про обставини прижиття позашлюбних дітей і спроби їх позбавитися. Оповіді фігурантів і деталі цих казусів стали підґрунтям для серйозних досліджень сексуальності, ставлення до позашлюбних
відносин, таврування чи легітимації незаконного народження у Гетьманщині
ХVІІІ ст. У першу чергу тут треба згадати блискучі розвідки авторства Володимира
Маслійчука, котрі мають і вагомий джерелознавчий складник1. Інший дослідник Гетьманщини – Юрій Волошин – одну з таких справ щільно проаналізував на мікроісторичному рівні та представив як підрозділ свого дослідження соціуму ранньомоде-

Маслійчук В. Девіантна поведінка жінки на Слобожанщині у 80-х – 90-х рр. XVIII ст. (за матеріалами повітових судів Харківського намісництва) // Соціум (Київ). 2005. Вип. 5. С. 197-215; Маслійчук В. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVІІІ ст. Харків, 2008.
1

Eminak, 2019, 3 (27)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

69

рної Полтави2. Мікроісторичний аналіз справи про дітовбивство з точки зору історії
емоцій був застосований Ігорем Сердюком3. А в ширшому контексті такі справи ним
використовувались для вивчення різних аспектів материнства й дитинства у книзі
«Маленький дорослий: дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.»4.
Ще один пласт «дитячих» справ стосується розслідувань злочинів вчинених дитиною та підлітком. Вони важливі тим, що містять свідчення дитини, допитаної в
якості обвинуваченого чи співучасника. Такі справи теж розпорошені у різних фондах доби Гетьманщини і є цінним джерелом для історика дитинства. Зокрема, вже
згаданий В. Маслійчук, на їх основі написав книгу про неповнолітніх злочинців у Лівобережній і Слобідській Україні5.
Утім, особливістю цієї групи джерел є те, що «оповідачами» є переважно підлітки,
котрі до того описують обставини власних злочинів, себто мають мотивацію говорити неправду, коригувати якісь деталі події, показувати щось у більш вигідному
для себе світлі. На цьому фоні необхідно акцентувати увагу на менш затребуваних
документах, що розповідають про злочині вчинені проти малолітніх дітей. Такі
справи можуть стати цінним джерелом для історика дитячого повсякдення, особливо у тому випадку, коли подають свідчення дитини-жертви, описують її дії у той чи
інший момент, вказують на якісь побутові деталі. Відтак, метою даної розвідки є вивчення інформаційного потенціалу справ-розслідувань злочинів проти дітей, скоєних у Гетьманщині. Дана стаття покликана продовжити попереднє дослідження6,
акцентувавши увагу на аналізі конкретної справи про зґвалтування неповнолітньої.
Автор спробує показати, що такі справи містять набагато більше інформації про
«дитяче», окрім самого казусу, вчиненого дорослими.
Про таку особливість ранньомодерних джерел раніше говорив історик Девід Себіан (David Sabean). На основі вивчення протоколів церковної консисторії німецького села Неккархаузен він показав, що у таких текстах лунає більше голосів, аніж здається на перший погляд. Необхідно тільки ці голоси почути7. Зрештою, для історика
дитинства дуже важливими є не так самі казуси, а обмовки та подробиці. Вони почасти не стосуються основної події, а відображають елементи повсякдення, емоційну
сферу, матеріальну культуру. Відома дослідниця історії дитинства Барбара Ханавалт
(Barbara Hanawalt) дійшла висновку, що такі деталі неістотні для головної мети розслідування, тож не було потреби їх спотворювати8.
Поглянемо на такі деталі на прикладі справи про зґвалтування неповнолітньої
мешканки околиць Києва, що відбулося восени 1742 р. Справа охоплює 36 аркушів,
що включають переважно допити обвинувачуваного, свідків, листування Київської
консисторії, «вирок» і скарги на невиконання цього рішення. Документ під назвою
Волошин Ю. Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини ХVIII ст. Київ, 2016.
Сердюк И. Эмоциональная составляющая убийства «нечистого» ребенка (эпизод из жизни Гетманщины ХVІІІ века) // Антропологический форум. 2015. № 25. С. 118-144.
4 Сердюк І. Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст. Київ, 2018.
5 Маслійчук В. Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві 1780-1796 рр. Харків, 2011.
6 Сердюк І. Образ дитини в судовій документації Гетьманщини: інформаційний потенціал і пастки
документальних джерел // Записки товариства імені Шевченка. Т. CCLXХI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Львів, 2018. С. 199-208.
7 Сэбиан Д. Голоса крестьян и тексты бюрократов: нарративная структура в немецких протоколах начала Нового времени // Прошлое – крупным планом: Современные исследования по микроистории. Санкт-Петербург, 2003. С. 59.
8 Шарп Дж. Історія знизу // Нові підходи до історіописання / за ред. Пітера Берка. Київ, 2010. С. 46.
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«Дело об изнасиловании сторожем митрополичьего дома Михаилом Андрейченком
малолетней дочери жителя г. Киева Дмитрия Баглаенко» локалізується у Ф. 127
«Київська духовна консисторія» Центрального державного історичного архіву України у м. Києві9.
Справа починається з того, що 7 листопада 1742 р. жителі Києва Дмитро Баглаєнко і його дружина Пелагія поскаржились митрополитові Рафаїлу Зборовському на
сторожа його митрополичого дому Михайла Андрійченка. Вони звинувачували
останнього у тому, що 2 листопада Михайло привіз в їхній шулявський млин солод,
але не заставши вдома батьків, «ґвалтовне» напав на їхню десятирічну дочку Марію
та позбавив її цноти. Батьки горопашної просили Рафаїла вчинити «праведное рассмотрение»10.
Наголошу, жертві було близько десяти років, тобто вона вже могла розповісти
про обставини події. Свідчення дівчинки є дуже важливими у контексті вивчення
історії дитинства. Назагал, у ході розпитувань вони не змінюються, дитина декілька
разів повторює одну й ту саму версію. Марія розповіла, що у день трагедії (31 жовтня
1742 р.) батьків не було вдома. Вона сиділа у хаті тримаючи на руках дитину, разом з
нею було два молодших хлопчики – її шестирічний брат Іван, та інший Іван – син сусідів Циганчуків. Такі залишені дорослими без нагляду діти є типовими фігурантами
справ про злочини. Власне, зі згадки цієї обставини часто починаються описи трагедій. Наприклад, у схожій справі, у грудні 1783 р. солдата Григорія Житкова звинуватили у зґвалтуванні семирічної дівчинки Ганни – доньки мешканця містечка Городище Петра Лашка. Григорій розповів, що напився та прийшов до Лашка купити вина, однак дорослих не було вдома. Натомість у хаті перебували тільки дівчинка Ганна та менший хлопчик. Солдат стверджував, що почав гратися з дітьми і випадково
махнув рукою та зачепив дівчинку «знизу» й побачив кров. У цій справі діти так само
залишені дорослими, і так само старша дівчинка няньчить меншого хлопчика11.
Останнє є важливим аспектом. Ми бачимо, що на Марію також залишили дітей.
Показово, що про найменше дитя майже нічого не розповідається і навіть не вказується його стать та ім’я12. Вочевидь, це є свідченням того, що немовля у ранньомодерну добу сприймалося як безіменна та безстатева істота. У схожих конотаціях малюки згадуються у наративних джерелах – лише з певного віку їхні батьки починають
згадувати у щоденниках їх імена та виокремлювати осібно з поміж просто «малых
детей»13. З опосередкованих згадок можна дізнатися, що малюк є сусідською дитиною. Себто десятирічна дівчинка вважалася достатньо надійною для догляду чужого немовляти та двох хлопчиків. Так ситуація є типовою. Велика частина родин Гетьманщини були двопоколінними, там не було літніх людей, тому доглядачами малолітніх були трохи старші дітки, котрі ще не могли виконувати інших серйозних
господарських обов’язків. При цьому сфера догляду належала дівчаткам, бо хлопців
традиційно залучали бути підпасками, пастухами тощо14.
Не всі дівчатка нормально справлялися з такими обов’язками. Не кожна дитина
розрізняє гру та працю, малюка і ляльку. У справах одного із совісних судів дослідЦентральний державний історичний архів у м. Києві (ЦДІАК України). Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 646.
ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 646. Арк. 1.
11 ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 645. Арк. 1-4.
12 ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 646.
13 Сердюк І. Маленький дорослий… С. 251.
14 Ibid. С. 261-268.
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ниця Валентина Шандра віднайшла справу про злочин двох дітей. Дванадцятирічний Омелько і десятирічна Параска – зайшли до хати однієї козачки й погралися з її
немовлям, наче з лялькою: били кужелем по голові та кололи ножем. Від цього дитя
померло. Це «покрайній» випадок, вочевидь багато діток просто вчасно не отримували їжу чи воду, доки старша на кілька років «нянька» десь загралася, хтось, можливо, з тієї самої причини, діставав травми або гинув. В одному з таких випадків 16річна дівчина, якій доручили доглядати грудну дитину, впустила її у криницю15.
На цьому тлі «наша» Марія виглядає досить сумлінною. Вона увесь час зі своїми
підопічними. Спочатку дівчина з дітьми сиділа у хаті та чекала приходу батьків. У
цей час у вікно заглянув майбутній ґвалтівник Михайло Андрійченко й запитав чи
не знає вона де ключ від комори її батька, бо він привіз солод. Дівчина відповіла, мовляв ключ в іншого чоловіка, що перед цим приїхав до млина й Андрійченко пішов
туди. За якийсь час, коли Михайло переніс солод до комори при млинові, туди пішла
Марія щоб замкнути двері. При цьому вона взяла з собою усіх трійко діток. До того
часу Андрійченко вже поїхав. Марія з дітьми лишилась біля млина, в цей час Михайло чомусь повернувся. Він почав виривати з рук дівчини немовля й віднявши поклав
на землю. Ймовірно, дівчина намагалася тримати дитя якомога міцніше, бо коли немовля було вирвано з її рук, то вона впала. Тут ми бачимо, що Марія переміщується
двором, при цьому вона бере підопічних із собою, не залишає їх у хаті самих. Найменше ж дитя вона увесь час тримає на руках.
Коли Марія впала на землю, то Андрійченко наскочив на неї і почав ґвалтувати.
Дівчина з дітьми зчинила крик, на який прибігли дві жінки та прогнали ґвалтівника.
Одна з цих жінок – Гапка – якраз і була матір’ю двох діток (Івана й немовляти)16. Це
означає, що вона перебувала десь неподалік і, вочевидь, виконувала якусь роботу,
доки її синів доглядала донька сусідів. Такі подробиці необхідні для розуміння того,
як розподілялися людські ресурси. Дитина з певного віку могла відігравати надзвичайно важливу роль в організації праці. На перший погляд, десятирічна дівчинка
була фізично слабкою та мало придатною до дорослих робіт, але те, що вона доглядала менших за себе уможливлювало працю за межами дому мінімум двох дорослих
жінок. Себто внесок таких дівчаток у родинну економіку був істотним, по-суті у заробітках дорослих була й Маріїна частка.
Повторюсь, що у різних документах даної справи свідчення Марії не змінюються.
Це могло означати, що дівчину опитали тільки раз, тим більше її батьки говорили,
що вона захворіла: «спухла вся и парят ея в коритѣ»17. Зі свого боку ґвалтівник свої
свідчення змінив. На першому допиті 11 листопада він говорив, що дівчину не чіпав,
хіба тільки: «которую дѣвчину вжарт помацал за срамный уд и тогда развѣ нехотя
палцем в ней Марии уда не продрал ли, а плотского греха с ней не чинил и дитины от
нея з рук не виривал»18. У даному випадку Михайло застосував типову для того часу
відмовку, переводячи справу на жарт. Вже знайомий нам солдат Жатков теж говорив, що свою жертву граючись випадково зачепив рукою. Згідно з лікарським висновком по тій справі «в размах перстом дѣйствительно лишена она дѣвства, но
дальнейшего вреда не приключилось, и она осталась здоровой». Вочевидь, справа була не тільки в жартах. Ґвалтівники говорили про палець, щоб зменшити значущість
Шандра В. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVІІІ – середина ХІХ ст.). Київ, 2011. С. 134.
ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 646. Арк. 1-3 зв.
17 ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 646. Арк. 11.
18 ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 646. Арк. 3-4.
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свого злочину. Оскільки справу розглядали церковні інстанції, то вони керувалися
церковним правом. Так, у справі Жаткова консисторія вирішила, що це не зґвалтування, бо у Кормчій книзі і в Номоканоні немає нічого про такі ситуації, а про розтління чітко сказано як таке, що зроблене статевим органом, тобто покарання були
передбачені для «растлѣвших естеством»19.
Можливо, кривдник Марії таким чином теж намагався уникнути покарання. Проти нього зіграло те, що Андрійченко дізнавшись про позов проти себе злякався й
сховався у лісі, де провів два дні. Потім, нібито відчуваючи себе невинним, прийшов
з лісу в Софійський кафедральний монастир. Де був «на цепь взят». Як вже говорилося, на першому допиті 11 листопада чоловік заперечував свою провину, намагаючись відбутися жартами. Окрім іншого він також говорив, що Марія не кричала доки
він її мацав, а кричати почав малюк, коли він його «вжарт отнял» у дівчини, на крик
малюка прибігла мати й Андрійченко спокійно собі пішов. Другий допит «с пристрастием» відбувся 15 листопада. Вочевидь, під дією тортур Михайло зізнався, що дійсно ґвалтував Марію й вона кричала20. Ця його версія подій менш деталізована, але в
основних деталях вона співпадає зі свідченням Марії. Оскільки чоловік зізнався, то
мусив отримати покарання. Воно теж виявилось доволі показовим.
У констатуючій частині вироку чиновники Київської консисторії апелювали до
норм Кормчої книги про розтління неодруженої дівчини, відповідно до котрих винуватець мав сплатити батькові віно за втрачену цноту його доньки, та мусив одружитися (якщо родина дівчини цього бажала). Можливо, для переконливості також
була згадана норма російського законодавства (так званого «царського права»), відповідно до якого ґвалтівникові треба було «носа урезати» й забрати на користь жертви частину майна. Однак у самому вироку про ніс вже нічого не йшлося. Консисторія постановила, що коли Марія стане повнолітньою і її батьки забажають (й дівчина
не буде проти шлюбу), то нехай віддають її за Михайла, а той у такому разі зобов’язаний одружитися із жертвою. А до того Андрійченка за вчинене насильство
«наказать нещадно плетьми»21.
Тут необхідно зосередитися ще на одному важливому моменті. Вирок мало зважає на вік дівчини. На час скоєння злочину Марії було 10 років, а її кривдникові близько 20. Така різниця у віці для того часу не була чимось винятковим, хоча у середньому для Гетьманщини вона становила 4 роки. Більш винятковим був би ранній
шлюб. Дівчину планувалося пошлюбити одразу по досягненню повноліття, себто у
дванадцятирічному віці. Такі шлюби були у той час рідкісними, середній вік першого вступу у шлюб для дівчат у Гетьманщині становив 19 років для сільського населення і 22-23 роки для міського22. Таким чином Марія ставала б «жертвою» патріархального соціуму, з його нехтуванням дитячим і дискримінацією жіночого. Вирок
був зручним для батьків і суспільства, оскільки у 12-річному віці Марія ще б не могла
щось вирішувати самостійно. Більш вагомою була б воля батьків, котрі мали мотивацію якомога швидше позбутися «зіпсутої» доньки, яка втратила привабливість на
шлюбному ринку. Таким чином родина могла б уникнути сорому й іншування. Даний приклад показує, як традиційне суспільство з патріархальною релігійністю могЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 645. Арк. 2-4.
ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 646. Арк. 11-11зв.
21 ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 646. Арк. 11зв
22 Сердюк І. Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст. // Повсякдення ранньомодерної України.
Історичні студії в 2-х томах. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. Київ, 2012. С. 64-65.
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ло залагоджувати конфлікти і вирішувати питання честі та традиції, не рахуючись з
волею тих, кого це суспільство дискримінувало за віком чи статтю.
Норми вимагали і згоду самої жертви, однак у даному випадку (з огляду на дитячий вік) навряд чи це було б більше ніж формальність. Примус до шлюбу толерувався усіма «зацікавленими» сторонами. На жаль для сучасних істориків, жінки в Гетьманщині практично не мали можливості залишити про це якісь свідчення, однак
вони є. У доволі рідкісній справі про розлучення донька ніжинського полкового судді Василя Кулаковського Євдокія у 1775 р. згадувала, що її насильно видавали заміж
у тринадцять років. Як стверджувала Євдокія, вона взагалі не думала про заміжжя й
не розуміла, що коїться, бо «совсем не в тѣх мыслях была, будучи тогда в тринадцати лѣтах». Джерело передає і відповідний психологічний стан дівчини під час такого весілля: «страхом в то время обнята была и малолѣта»23.
Залишається також наголосити на тому, що попри приписи і традиції шлюб міг і
не відбутися, однак, найперше, через небажання чоловіка. Образ молодика, котрий
зваблює дівчину, а потім відмовляється одружитися чи просто втікає є доволі традиційним для української літератури ХVІІІ-ХІХ ст. В «Енеїді» Іван Котляревський навіть відвів їм місце у пеклі:
І ті були там лигоминці,
Піддурювали що дівок,
Що в вікна дрались по драбинці,
Під темний, тихий вечорок;
Що будуть сватать їх, брехали,
Підманювали, улещали,
Поки добрались до кінця;
Поки дівки од перечосу
До самого товстіли носу,
Що сором послі до вінця24.

Про актуальність цього для Гетьманщини свідчить відповідний пласт судової документації. Там ми бачимо як випадки одруження вагітної дівчини й звабника за
вироком суду, так і згадки про народження дитини одразу після шлюбу, а також і
втечі наречених. Наприклад, восени 1697 р. в Пирятині Лубенського полку розглядали одразу три справи про блудне співжиття. Приводом для порушення двох із них
стало те, що діти народилися, відповідно, на п’ятий і шостий дні після весілля. Третє
весілля, призначене на неділю, зірвалося, бо дитина народилася за день до весілля, а
жених десь утік25.
Зауважу, що випадок Марії вирізняється тим, що йдеться не про звабу, а про зґвалтування. Однак і в цьому випадку потенційний «жених» зник. Незабаром, після оголошення рішення, батьки дівчинки написали листа до митрополита Рафаїла, що
Михайло десь утік. При цьому вони просили, щоб консисторія дала присуд відшкодувати збитки з майна матері ґвалтівника: «от оного Михайла матери убиток наш и
безчестие дочери нашей с награждением было учинено». Консисторія такий присуд
надала, однак розмір відшкодування мусила встановити братія Софіївського монастиря разом з кафедральним намісником Ієронімом. 10 січня 1743 р. братія постановила «з крайне нищего имѣния матки Михайловой Марии дать корову в награждение
ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 1020. Спр. 4545. Арк. 1, 30.
Котляревський І. Енеїда. Київ, 1988. С. 77.
25 Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Київ, 2007. С. 457-458.
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или вмѣсто корови денег три рубля». Три рублі на той час були значною сумою, але
посильною до виплати. Приблизно стільки міг заробити наймит за рік праці. Однак,
мати Андрійченка не поспішала з виплатами. Тому батьки жертви знову скаржилися
на те, що мати винного «противна суду… и ослушна является». Також вони хотіли
отримати від неї «повинную» (написану за сина) «для презбудущаго порока дочери
нашей». Можливо, щоб таким чином у майбутньому мати письмове підтвердження,
що їхня донька була збезчещена насильно26.
На жаль, документи нам не говорять про подальші перипетії. Однак і попри це
розглядувана справа є дуже інформативною стосовно історії дитинства, родинного
життя, патріархальності, гендерованих аспектів функціонування суспільства Гетьманщини. Подібні джерела важливі для дослідників своїми деталями, обмовками,
можливістю почути голоси «мовчазної більшості». Розповіді фігурантів справи почасти насичені побутовими дрібницями – хто, що робив, що сказав, де перебував і т.д.
Часто ці моменти блякнуть на тлі самого казусу (в даному випадку зґвалтування),
котрий насамперед притягує увагу дослідника. Відтак джерело використовується
переважно для констатації факту злочину, чи опису його моторошних подробиць.
Однак, цим потенціал джерела далеко не обмежується. Щоб перевірити його на «вичерпність» необхідно змінювати дослідницьку оптику та задавати нові питання. У
такому випадку й вже добре відомі тексти заговорять досі невідомими голосами та
дадуть нові цікаві відповіді.
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У статті розглядається різниця у відображенні позашлюбних дітей у метричних
книгах і сповідних розписах другої половини XVIII – першої половини XIX ст. Робиться висновок, що на присутності байстрюків у джерелах позначилися не так реалії епохи, як
принципи укладання джерел, зокрема і через дві послідовні зміни формуляру ведення метричних книг. Також було розглянуто відображення позашлюбних дітей у сповідних розписах і, зокрема, співставлено дані метричних книг і сповідного розпису, що продемонструвало ретельнішу їх реєстрацію у метричних записах.
Ключові слова: дитина, байстрюк, позашлюбне народження, метричні книги

Останнім часом українська історіографія Гетьманщини активно розробляє проблеми, що стосуються родинного життя, сексуальності, шлюбних стратегій і практик. При цьому поміж них залишаються малодосліджені ділянки, як, наприклад, позашлюбне народження дітей і все, що пов’язано з байстрюками. Перелік відповідних
праць, котрі б спиралися на аналіз писемних джерел, є доволі обмеженим. Однією з
причин цього є екстравагантність тематики, але іншою – мовчанка текстів. У
XVIII ст. байстрюки були маргіналізовані, про них назагал не прийнято було говорити. Як відзначає Ігор Сердюк, про сам факт народження позашлюбної дитини тогочасна «держава» найчастіше дізнавалася у випадку дітовбивства, судового позову,
чи звинувачень. А в матеріалах церковного чи цивільного обліку населення згадки
про байстрюків є рідкісними1. Це особливо помітно на тлі соціальної групи старовірів Стародубського полку. За дослідженнями Юрія Волошина вони не особливо приховували своїх незаконнонароджених. Відповідні маркери у джерелах стосувалися
навіть дорослих чоловіків, що вже мали сім’ї. Разом з тим дослідник відзначив повну
відсутність записів про байстрюків у тому ж переписі сусідніх українських сіл. Це,
ймовірно, говорить про різне ставлення до незаконнонароджених і його зумовленість релігійними нормами2.
Про особливості ставлення до позашлюбних дітей і самого факту їхнього зачаття
йдеться у праці Володимира Маслійчука «Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.»3. У даній книзі аналізується велика кількість казусів, пов’язаних із дітовбивствами. Автор говорить про видиму частину айсберга. Не усі випадки дітовбивств і позашлюбних зачать потрапляли до тогочасної
Сердюк І. Маленький дорослий: Дитина і дитинство в Гетьманщині XVIII ст. Київ: К.І.С., 2018.
С. 349.
2 Волошин Ю. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст. (історикодемографічний аспект) Полтава: АСМІ, 2005. С. 206-212.
3 Маслійчук В. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.
Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2008. 128 с.
1
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документації – у частині випадків вагітність, і сам факт вбивства дитини, вдавалося
приховати. У будь-якому разі, усі ці випадки не потрапляли до метричних книг. Тож,
хоча масштаби відображення позашлюбних народжень в офіційних документах були надзвичайно малими, «реальна» частка таких народжень могла бути істотно більшою.
Якщо говорити про фіксацію позашлюбних народжень більш конкретно, то першою їх частку в метричних книгах Гетьманщини порахувала Наталя Пилипенко у
своїй спеціальній розвідці на матеріалах с. Лук’янівка Березанської сотні Переяславського полку. Проаналізувавши дані метрик за 1761-1791 рр. (тобто за 30 років), вона виявила лише 2 записи про народження позашлюбних дітей. Це склало 0,24% від
усіх хрещень за цей час. Дане дослідження цікаве також спробами пояснити отримані показники. Авторка роздумує про те, чи це реалії доби, чи особливості джерела4.
Про те, що йдеться про певні універсальні для Гетьманщини моменти говорять пізніші дослідження. Так, за спостереженнями Ігоря Сердюка, у містечку Яреськи Миргородського полку впродовж 1758-1774 рр. трапилося лише кілька випадків хрещень байстрюків, що становили менше 1%5. Малу кількість записів про хрещення
позашлюбних дітей у метричних книгах церков Переяславсько-Бориспільської та
Київської єпархій XVIII ст. відзначав і Віталій Дмитренко. Дослідник припускав, що
далеко не всі факти таких народжень потрапляли до метрик6. У більш ширшому
контексті також важливим є висновок Ірини Ворончук, котра для дещо ранішого
періоду на матеріалах Волині відзначала, що позашлюбні народження на українських землях не афішували і не фіксували, через що є брак документальних підтверджень цього явища7.
Загалом же дослідники Гетьманщини одностайні у своїх спостереженнях щодо
незначної фіксації позашлюбних народжень у тогочасних метричних книгах. При
цьому є проблема пояснення цього – ми маємо більше справу з толеруванням, чи
особливостями джерел, чи дійсно відсоток байстрюків був настільки незначним,
навіть з урахуванням недообліку? Щоб допомогти відповісти на це питання ми можемо поглянути на метрики ХІХ ст. цього ж регіону. Думається, що основні соціальні
установки традиційного суспільства щодо байстрюків залишаться незмінними, а от
характер церковної документації істотно змінюється. Відтак, у даній статті розглянемо як змінилася ситуація із відображенням позашлюбних дітей в офіційній церковній документації першої половини ХІХ ст. і чи змінилася вона взагалі. Відповідь
на це питання буде цікавою як з точки зору історії Гетьманщини, так і в сенсі соціальної історії регіону ХІХ ст.
Джерельною базою слугуватимуть метричні книги церков Пирятинської протопопії, що зберігаються в Державному архіві Полтавської області: Успенської та Різдво-Богородицької церков містечка Пирятина 1834-1838 рр., Преображенської церкви с. Яблунівка за 1828-1837 рр., Покровської церкви с. Ничипорівка за 1834-1838 рр.
4 Пилипенко Н. Інформативні можливості метричних книг у дослідженні демографічної поведінки сільського населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Харків, 2006. Вип. 9. С. 75.
5 Висловлюємо подяку І. Сердюку за люб’язно надані дані.
6 Дмитренко В.А. Матеріали церковного обліку населення Київської та ПереяславськоБориспільської єпархій як джерело з соціальної історії Гетьманщини XVIII століття: дис… канд.
іст. наук: 07.00.06. Полтава, 2010. С. 89.
7 Ворончук І. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники: монографія. Київ, 2012. С. 312.
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Також було розглянуто сповідні розписи Пирятина (Різдво-Богородицької церкви)
за 1838 р. с. Ничипорівки – теж за 1838 р., с. Яблунівки – за 1831 р. Варто відмітити,
що аналізом документів церковного обліку населення цього регіону XVIII ст. займався вже згадуваний вище Віталій Дмитренко8.
Коротко охарактеризуємо згадані населені пункти. Пирятин у цей час був містечком, повітовим центром, де на середину ХІХ ст. діяло 4 церкви. Відтак, у даному дослідженні аналізуються документи двох з них. До парафій цих церков належало й
населення навколишніх хуторів, загальне число прихожан складало близько 3 тисяч
осіб. Приход Преображенської церкви Яблунівки був досить великим, імовірно теж
не обмежуючись тільки одним цим селом. За сповідним розписом 1831 р. тут налічувалося 2447 осіб. Ничипорівка, що знаходилась поблизу містечка Яготина, за сповідним розписом 1838 р. мала 1370 осіб населення.
Спершу звернемо увагу на формулювання запису про народження дитини. Згадка про законне народження лишилася без змін упродовж 1820-х – 1830-х рр. Вона
обов’язково розпочиналася із вказівки батька дитини, далі записували матір з позначенням законності шлюбу. Наприклад, запис від 11 серпня 1828 р. містив наступні відомості: «У казенного крестьянина Ивана Коновала и жены его Анны родился
сын Василий»9. Або 2 січня 1833 р.: «У казенного крестьянина Тита Полонского и
жены его Анны Евтихиевой родился сын Стефан»10. Натомість згадки позашлюбних
дітей містили інформацію лише про матір. За нашими спостереженнями до 1831 р. у
метриках не застосовували маркер «незаконнонароджений». Тобто свідченням позашлюбного походження є мовчанка про батька. Так, 30 серпня 1828 р. «У козачки
Наталии Кононенковой родилась дочь Мария»11, 2 квітня 1830 р. «У казеной крестьянки Агафии Горбачевой родилась дочь Мария»12. Наталя Пилипенко спостерігала
таку ж формулу, але ще й з маркуванням матері «дівкою»13.
З 1831 р. у метриках починають паралельно застосовуватися ще 2 форми запису
народжень байстрюків. Одна з них застосовувалася переважно до позашлюбних народжень поміщицьких селянок, що народжували «в домі» свого господаря. Так,
6 вересня 1831 р. «В доме губернской секретарши Марии Горленковой крепостная
девка Марина Петрова родила сына Захария»14. Друга форма запису характеризується вживанням прямого маркеру «незаконнонароджений/незаконнонароджена».
Так, 10 серпня 1831 р. «У крестьянки Пораделовой Вассы Зори родилась дочь незаконная Параскева»15; чи 14 жовтня 1833 р. «У казенного крестьянина Никиты Кулика дочь Феодосия родила незаконнорожденную дочь Параскеву»16. Починаючи з
1835 р. вживається переважно друга форма.
Тут варто також зазначити, що саме на цей час прийшлися дві послідовні зміни
формуляру ведення метричних книг. Перша була затверджена указом Синоду від
28 лютого 1831 р., друга – 7 лютого 1838 р. Щодо реєстрації хрещень, то указ 1831 р.
вводив окрему нумерацію записів для хлопчиків і дівчаток, а дату народження виДмитренко В.А. Вказ. пр.
Держархів Полтавської області (ДАПО). Ф. 801. Оп. 2. Спр. 373. Арк. 4.
10 ДАПО. Ф. 801. Оп. 2. Спр. 373. Арк. 37.
11 Ibid. Арк. 5.
12 Ibid. Арк. 14.
13 Пилипенко Н. Вказ. пр. С. 75.
14 Ibid. Арк. 25.
15 Ibid. Арк. 24зв.
16 Ibid. Арк. 45.
8
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магали писати прописом, у тій же колонці, де й основна інформація про хрещення17.
Формуляр, введений 1838 р., передбачав, окрім нумерації, окреме написання у 3 і 4
колонках дати народження та хрещення, у наступній колонці вказувалося ім’я дитини, далі – інформація про батьків. Наступні колонки займала інформація про хрещених батьків, священика, що здійснював таїнство. Також передбачалося місце для
підписів кумів. Така нова таблиця метричних записів мала займати розворот обох
сторінок метричної книги.
Важливо відмітити, що в обох випадках до указів були додані приклади заповнення метричних книг за новим формуляром. Так, додаток до указу 1831 р. містив і
відповідний зразок запису позашлюбної дитини, який передбачав запис через формулювання «в домі» та не містив спеціального маркера «незаконнонароджений»18.
Вживання цього терміну у метриках передбачалося вже за зразком 1838 р.19 Показово, що зразок 1831 р. описував ситуацію позашлюбного народження кріпачкою чи
наймичкою, а тому він не був універсальним, а отже міг викликати необхідність
вживання священиками іншої форми запису, або ж витворення якогось її власного
варіанту. Цікаво, що зразкові формуляри відбивали очікування церковних бюрократів – народження байстрюків очікували насамперед від «дворових» дівок.
Загалом же дані формулювання дозволяють з певністю говорити, що фіксація незаконнонароджених відбувалася і, що такі народження були. Також джерело дає
змогу чітко виокремити дітей народжених у шлюбі і поза ним, а отже ми можемо
визначити відсоток останніх. Відповідні дані наводимо у таблиці 1. Для коректності
порівнянь аналізуються записи про народження, що відбулися у Пирятині та Ничипорівці упродовж 1834-1838 рр., а в Яблунівці у 1834-1837 рр.
Таблиця 1
Частка байстрюків серед усіх народжених дітей
у Пирятині, Ничипорівці (1834-1838 рр.) та Яблунівці (1834-1837 рр.)
Всього народжень
Пирятин
Ничипорівка
Яблунівка

477
287
400

Позашлюбні
Кількість
Частка (%)
41
8,5
21
7,3
13
3,2

Повторимось, що метрики другої половини XVIII ст. майже не містили інформації
щодо позашлюбних народжень. Так, за дослідженням Н. Пилипенко у с. Лук’янівці
Переяславського полку складали 0,24%, а за дослідженням І. Сердюка у містечку
Яреськи Миргородського полку їх було менше 1%, то тут маємо вже іншу картину.
Найперше, що необхідно відзначити – це помітний відсоток байстрюків у аналізованих метричних записах.
Необхідно зауважити, що для другої половини ХVIII – першої половини ХІХ ст. у
країнах Північної Європи частка позашлюбних дітей складала від 7% до 11%, в Анг17 Антонов Д., Антонова И. Метрические книги России XVIII – начала ХХ в. Москва: РГГУ, 1997.
С. 67.
18 Полный свод законов Российской империи (ПСЗРИ) (1825-1881), Т. VI, Приложения к отделению І. Т. VI, Приложение к указу № 4397. С. 817.
19 ПСЗРИ (1825-1881). Т. ХІІІ, Приложение к закону № 10956. С. 21.
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лії та Франції – близько 7%20. Тож у двох з трьох досліджуваних нами населених
пунктах частка позашлюбних дітей цілком співпадає із показниками країн Західної
Європи. Так, у Пирятині їх частка була найвищою – там за 5 років народилося 41
байстря, що склало близько 8,5% усіх народжень. У Ничипорівці відповідно – 21 дитина, або ж 7,3%. Для даних, що постають із не надто дисциплінованих документів,
це не надто значна різниця. Однак, зауважимо, що Пирятин усе ж був містечком з
більшим числом населення, центром повіту, через нього проходили великі шляхи.
Тобто життєві стратегії, шлюбна та сексуальна поведінка його мешканців могла дещо різнитися від аналогічних моментів довколишніх сіл. Сюди також могли приходити народжувати жінки, котрі хотіли б приховати факт нешлюбної вагітності від
своїх громад. Зокрема, у Пирятині знаходимо записи про чотирьох немісцевих «незаконних» породіль. Особливістю Ничипорівки було розташування біля містечка
Яготина. Нечипорівські блудниці могли йти туди, однак і в самій Ничипорівці знаходимо двох горопашних, котрі прийшли з Яготина. Одна з них – селянка Ксенія Петрова. У частині про померлих за 1835 р. знаходимо запис про смерть її позашлюбного сина Терентія віком 1 рік21. Тут Ксенія вказана жителькою містечка Яготина. Через три роки (серпень 1838 р.) вона вже фігурує у книзі про хрещення як мати позашлюбної дочки Васси. Тут Ксенія записана вже як жителька хутора Судіївщина22.
Поглянемо також на Яблунівку, де частка позашлюбних народжень була істотно
меншою, аніж у Ничипорівці та Пирятині – 3,2%. Ймовірно, ми маємо справу з різною
фіксацією байстрюків. Пирятин був центром протопопії, можливо там метрики велися ретельніше. Натомість Яблунівка та Ничипорівка знаходилися на периферії і
контроль за веденням документації там міг бути слабшим і більше залежати від ретельності конкретного священика. Такі підозри виникають після порівняння книг
про народжених і померлих. Зокрема, у книзі померлих метрики Ничипорівки за
1835 р. є записи про смерть трьох позашлюбних дітей: 1-річного Пилипа, позашлюбного сина Тетяни, дочки селянина Степана Мірошніченка23, 1-річного Терентія, позашлюбного сина Яготинської селянки Ксенії Петровської24, та без позначення віку
позашлюбного сина селянки підполковника Проценка Евгенії Кононенкової Дорофея25. З цих трьох байстрюків у першій частині метрики знаходимо запис про народження лише останнього (там фігурує як Єрофеєй). Записів про позашлюбне народження дитини Тетяною Мірошніченковою немає ні у записах за 1834 р., ні за
1835 р. Можливо, що ця жінка могла народити дитину не у Ничипорівці, а десь інде,
або запис не потрапив до метрики з якихось інших причин.
На зменшення частки байстрюків у метричних записах міг впливати і недооблік
народжених дітей взагалі. Зокрема на це може вказувати і надзвичайно мала кількість записів про смерть 1-річних дітей: у Ничипорівці їх частка серед усіх померлих
за 5 років складає 9% (18 з 203 осіб), а в Яблунівці за 4 роки – 15% (31 з 207 осіб), тоді як у Пирятині, де якість реєстрації вочевидь була вищою, група 1-річних дітей у
віковій структурі смертності складала близько 30%. Переважання у структурі дитя20 Encyclopedia of Children and Cildhood in History and Society. Volume 1. A-E. New York: Macmillan
Reference USA, 2003. P. 85.
21 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3545. Арк. 11зв.
22 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3944. Арк. 11зв.
23 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3545. Арк. 11.
24 Ibid. Арк. 11зв.
25 Ibid. Арк. 12зв.
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чої смертності 1-річних відзначав у метриках містечка Яреськи і вже згадуваний вище Ігор Сердюк26. Отже, якась частина дітей, вочевидь померлих невдовзі після народження, могла зовсім не потрапляти до метричних книг. Також непрямо на недооблік народжень може вказувати і надто низький показник загального коефіцієнта
народжуваності в обох селах (42%)27.
Щодо фіксації позашлюбних дітей в іншому виді церковної документації – сповідних розписах, то їх фіксує лише розпис с. Ничипорівки за 1838 р., де біля імені дитини писали означення «незаконнонароджений», решта сповідних розписів такої
інформації не містять (не зафіксовано маркування позашлюбних дітей і у сповідному розписі Ничипорівки за 1834 р.). Це теж може говорити про вплив місцевих відмінностей на інформацію джерела.
Загалом у сповідному розписі Ничипорівки нараховуємо 17 байстрюків, що складає близько 1% від усього населення села (1370 осіб), та 3,5% усього записаного дитячого населення (492 особи). 5 з них мали вік по 1 року, решта розподіляються таким чином: четверо 3-річних, двоє 4-річних і по 1 дитині віком 6, 9, 10, 11, 12 і 16 років. Наявність метрики Нечипорівки дозволяє співставити інформацію про фіксацію
байстрюків віком 1-4 років в обох джерелах. З 11 таких дітей, що фігурують у сповідному розписі, у метричній книзі відсутні записи про хрещення трьох: 1-річної Уляни,
дочки 38-річної селянки Пелагеї Богушевої28, та двох 3-річних дівчаток – Ганни, незаконнонародженої дочки дружини Лаврентія Бужановського Ганни29 та Акулини,
дочки 26-річної селянки Мотрони Кляцової (що мала ще й старшого, також позашлюбного сина Федора 6 років)30.
Якщо ж поглянути навпаки, то з усіх охрещених за 5 років байстрят (21 дитина) у
сповідному розписі знаходимо лише 9. Решта дітей «зникають» з парафії. Троє з них
імовірно були народжені занадто «пізно» – восени 1838 р. (19 жовтня – Дмитро31,
15 листопада – Фотій32 і 26 листопада – Катерина33), коли розпис вже було укладено.
Хоча, Дарія, дочка селянки Параскеви Козунової, народжена 6 жовтня цього ж року34,
у сповідному розписі присутня. Також фіксуємо випадки, коли у розписі відсутні й
матері байстрюків. Так, матір’ю вищезгаданого Дмитра була мешканка Яготина селянка Агрипина Ракова, котра могла б бути записаною у сповідному розписі котроїсь із церков Яготина.
Також у розписі за 1838 р. відсутні двоє дітей, що народилися у першій половині
року. При цьому там знаходимо їхніх матерів. Одна з них – солдатка Дарія Іванова
Піщиха35, що у червні 1838 р. народила позашлюбну дочку Акилину36. Інша – Євдокія
Кононенкова, що за даними метрики народила позашлюбну дочку Мокрину у липні

Сердюк І. Маленький дорослий С. 221-223.
Юрій Волошин вирахував для українських сіл Стародубщини загальний коефіцієнт народжуваності 60%. Див.: Волошин Ю. Розкольницькі слободи… С. 129.
28 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3897. Арк. 22зв.
29 Ibid. Арк. 7зв.
30 Ibid. Арк. 24зв.
31 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3944. Арк. 17зв.
32 Ibid. Арк. 18зв.
33 Ibid. Арк. 19зв.
34 Ibid. Арк. 17зв.
35 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3897. Арк. 3зв.
36 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3944. Арк. 9зв.
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1838 р.37. Натомість у сповідному розписі перша з них записана без дітей, а друга –
лише з однією старшою, теж позашлюбною, дочкою Ксенією38.
Ще у 5 випадках, у сповідному розписі відсутні не лише діти, але й їхні матері. Зокрема, не вдалося виявити дворянки Параскеви Юрченкової39, солдатки Агафії Чокотенкової40 та козачок Параскеви Лисенкової41 й Марини Остапенкової42, а також вже
згаданої вище Ксенії Петрової (що також могла записуватися в Яготині). Ці жінки могли переселитися до іншого місця, або фігурувати у сповідних книгах іншої парафії.
Також знаходимо один випадок, коли охрещена позашлюбною дитина у сповідному розписі не була маркована. Так, за даними метричної книги, у травні 1834 р.
дворова дівка ничипорівського поміщика Федора Полешка – Єфросинія Данилова
Ситникова народила позашлюбного сина Івана43. Натомість у сповідному розписі
1838 р. поміж дворових цього ж поміщика знаходимо вдову Єфросинію Данилову
Шейчиху, що мала 4-річного сина Івана, не маркованого байстрюком і 6-річну доньку Ганну44. Різна інформація про одну родину в двох джерелах породжує більше питань ніж відповідей, адже ми можемо мати справу як з банальною недбалістю, так і з
легітимацією дитини, котра могла відбутися через гіпотетичний шлюб. Унаслідок
цього дівка-покритка стала вдовою та набула абсолютно інакшого соціального статусу, це, у свою чергу, могло змінити статус її дітей.
Цікавою є також вікова структура мікрогрупи ничипорівських байстрюків. Вона
не відповідає віковим характеристикам дитячої мікрогрупи загалом. Унаслідок тодішньої смертності до 5 років доживало близько половини народжених дітей45. Натомість у Ничипорівці ми бачимо порівняно мало байстрюків старших 4-5 років.
Припущення про те, що вони гірше виживали, видається малоймовірним. Можливо,
стирання маркера незаконнонародженого пов’язане з початком мобільності. Діти з
доволі раннього віку могли бути віддані у найми чи в учнівство. Зміна місця проживання чи перехід до іншого населеного пункту давали можливості отримати інший
статус там, де не знали про походження дитини. Зрештою, на новому місці малолітній наймит завжди міг сказати, що не знає свого батька, бо рано став сиротою46. Це
припущення підтверджується тим, що усі діти позначені у розписі байстрюками
проживали зі своїми родичами (переважно з матір’ю). Ця рідня була і свідком, і носієм тавра, що передавалося дитині.
У контексті зміни статусу ще є цікавим максимальний вік позначення незаконнонародженості. У «нашому» сповідному розписі найстаршому з байстрюків було 16
років. Жодної дорослої особи, так позначеної, ми не бачимо. Показово, що цей 16річний байстрюк проживав у повній родині, де крім нього були ще четверо законних
дітей. Імовірно, його маркували щоб унеможливити претензії на спадок. Зрештою,
Ibidem.
ДАПО. Ф. 801. Оп. 1, Спр. 3897. Арк. 22зв.
39 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3545. Арк. 2зв.
40 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3668. Арк. 5зв.
41 Ibid. Арк. 3зв.
42 Ibid. Арк. 7зв.
43 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3421. Арк. 3зв.
44 ДАПО. Ф. 801. Оп. 1. Спр. 3897. Арк. 20зв.
45 Про це, зокрема, йдеться у: Сердюк І. Коливання смертності чи неточність обліку: до питання
про вивчення рівня дитячої смертності в Гетьманщині ХVІІІ ст. // Сіверянський літопис. 2015.
№ 1. С. 109-116.
46 Сердюк І. Маленький дорослий… С. 343.
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по досягненні дорослого віку байстрюки могли включатися в громаду та набувати
нового статусу. Це стосується хлопців, дівчатка ж після одруження набували статусу
від чоловіка. У цьому сенсі незаконне народження є гендерно диференційованим
явищем. Співставлення відображення байстрюків у сповідному розписі та метричних книгах свідчить також, що у жодному з джерел їх фіксація не є стовідсотковою.
При цьому метричні книги видаються більш точним джерелом.
Підсумовуючи вищесказане, зауважимо, що відсутність байстрюків в обліковій
документації Гетьманщини зовсім не відображає реалій епохи. Ми маємо справу з
особливостями джерел, толеруванням, недисциплінованістю священиків. Навряд чи
родинна та сексуальна поведінка мешканців Лівобережної України істотно змінилася до середини ХІХ ст. А це, у свою чергу, означає, що число незаконних народжень у
регіоні відповідало західноєвропейським показникам. Зміна формулярів метричних
книг у 1831 та 1838 рр., підвищення вимог до точності документації, дисциплінування священиків, зростання рівня їхньої освіченості вивели проблему незаконного
народження у документальну площину. Відтак, дослідники можуть вивчати це явище й оперувати більш «реальними» кількісними показниками. Думається, що їх можна екстраполювати і на попередні століття. Також, на даному прикладі, ми бачимо,
як з часом джерела одного порядку інакше відображають «реальність», вони показують байстрюків там, де до цього їх не помічали.
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Illegitimate Children in the Population Accounting Church Records
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The paper deals with the difference in the representation of illegitimate children in the
parish registers and the records of confessional registers of the second half of the 18th – the
first half of the 19th century. For the Hetmanate, the researchers unanimously state a few
records of illegitimate children, and mostly assume the presence of the «submerged part of an
iceberg». Calculations for the first half of the 19th century indicate a considerable percentage
of bastards christening records in parish registers, and in two of the three analyzed
settlements, the number of illegitimate births corresponded to the level of Western European
countries.
The change was most likely influenced by the sources’ initiation peculiarities, such as the
disciplining of the church and the increased attention to the records keeping. Two consecutive
changes of the record form, which occurred in 1831 and 1838, point to this as well. The
annexes to both decrees contained, in particular, some samples of illegitimate births records.
Also in this context, the change in the form of bastard christening record in the 20-30s of the
19th century, related to the discrepancy of the official form and the realities of life, is
considered. Assuming that the socio-cultural realities and marital and family directions of the
population could not undergo significant changes for half a century, the obtained results of a
more accurate accounting of the first half of the 19th century could be carefully extrapolated to
earlier times.
In the records of confessional registers, the record of illegitimate children was not
compulsory and occurs much less frequently. Comparison of bastard records in parish
registers and the records of confessional registers also shows that none of these documents
gives 100% accurate records, but parish registers were more reliable. Specific issues include
the possibility of legitimizing an illegitimate child and the maximum age of illegitimate birth.
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У статті проаналізовано взаємозв’язок між ідентичністю та традиційними стравами на прикладі ситуації, яка склалася в Україні у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. Відмічено, що національна кухня асоціювалася з одним із символів національної
ідентичності та мала певний вплив на формування етнополітичних світоглядних ідей.
Культурні та національні межі в епоху модерного націєтворення, у тому числі, формувалися через традиційні харчові практики. Сучасники неодноразово зверталися до «кулінарної термінології», характеризуючи політичне життя українського народу.
Ключові слова: традиційна кухня, національна ідентичність, націєтворення, національний символ, етнополітика

У повсякденному житті будь-якої людини споживання продуктів харчування має
низку аспектів. Різноманітні страви втамовують голод і підтримують функціонування живого організму. Вони також є засобом отримання естетичної та смакової
насолоди, а подекуди навіть джерелом натхнення для митців. Їжа як символ виконує
різні соціальні функції: вона відображає суспільну ієрархію та культурні традиції,
адже розмежовує достаток і бідність, повсякденне та сакральне (святкове) тощо.
Вона може слугувати маркером національної ідентичності, а відтак споживання деяких страв у певному колективі розмежовує різні національні групи. «Їжа дуже добре пасує до ідентифікації “інших” націй. Ми ідентифікуємо себе завдяки відокремленню від “інших” і в цьому відношенні “ми” означає не “вони”»1.
Поряд із мовою, їжа є найочевиднішим носієм етнокультурного змісту. Не випадково деякі страви, навіть у сучасному глобалізованому світі, використовуються як
очевидні маркери певної національної культури. Якщо, наприклад, такі страви як
«піца» або «тірамісу» несуть на собі культурний відбиток італійськості, то борщ або
вареники є одним із культурно-національних символів України. В епоху формування
європейських політичних націй існування таких страв-символів суттєво сприяло
закріпленню у суспільстві ідеї національної окремішності.
Питання взаємозв’язку етнонаціональної ідентичності та традиційної кухні періоду українського модерного націєтворення достатньою мірою недосліджене. Окремі
аспекти цієї проблеми відображено у працях С. Єкельчика2 та науково-популярній

Ashley B., Hollows J., Jones S., Taylor B. Food and cultural studies. New York: Routledge, 2004. P. 83.
Екельчик C. Человеческое тело и национальная мифология: некоторые мотивы украинского
национального возрождения ХІХ века // Ab Imperio. 2006. № 3. С. 23-54; Єкельчик С. Українофіли.
Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття. Київ: Видавництво КІС, 2010. С. 19-49.
1

2
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праці А. Макарова3. В історіографії наявні праці етнографічного характеру присвячені українській народній кухні4. Окремо варто відзначити дослідження в яких проаналізовано зв’язок між національною гастрономічною традицією та ідентичністю5.
І. Набруско запропонувала класифікацію практик харчування у соціологічній традиції й виділила чотири дискурси (кулінарний, статусний, здоров’я, національний) і
притаманні їм характеристики. Цілком можна погодитися з дослідницею у тому, що
національна кухня є об’єднуючим елементом у підтриманні ідентичності груп, а в
ширшому культурному просторі – символічним артефактом, який несе частку певного культурного коду6.
Мета даної статті полягає у розкритті ролі та значення національних традиційних страв, як одного із символів української національної ідентичності у контексті
етнополітичних процесів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Основні завдання:
з’ясувати взаємозв’язок між формуванням національної ідентичності та повсякденними практиками харчування в Україні періоду модерного націєтворення, виявити
приклади сприйняття традиційних страв як національного культурного елементу, а
також розкрити особливості застосування гастрономічних метафор і символів у семіотичному полі українських етнополітичних процесів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Влучним прикладом відображення політичної ситуації, світоглядних орієнтирів і
національної кухні є складене Д. Мордовцем меню 1882 р. з нагоди відзначення
пам’яті Тараса Шевченка українською громадою Санкт-Петербурга7. Панахида по
поетові проходила 26 лютого 1882 р. у Казанському соборі, а увечорі українська
громада імперської столиці та гості зібралися у ресторані Бореля. Урочисте меню
вміщувало притаманні українській національній кухні страви та напої, такі як борщ,
сало, горілка, проте інтерес становить саме формулювання назв кожної зі страв. Меню на 21-і Шевченкові роковини (рис. 1) значною мірою віддзеркалює ідентичність
організаторів літературно-мистецького зібрання та їхнє позиціонування у тогочасному російсько-українському дискурсі. Зокрема, у документі згадуються такі закуски, як «самобутні раки», що повзуть назад додому – у Московське болото; «дозволена цензурою тарань», сухі чабаки, «“хлопомани” замість “средостенія”, та ще де-що з
загальноприйнятим правописом». Козацький обід включав українофільський борщ і
«сепаратистську» кашу, «“возз’єднану” осетрину з хріном замість конституції», баранину або «Гайдамаки» Тарасові, до неї солоні огірки й інші «независящие обстоятельства».

Макаров А. Стиль жизни, нравы и вкусы старого Киева. Киев: SKY HORSE, 2017. 384 с.
Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія (Історико-етнографічне дослідження). Київ: Наукова
думка, 1977. 154 с.; Гонтар Т.А. Народне харчування українців Карпат. Київ: Наукова думка, 1979.
138 с.; Давидюк М. Традиційне харчування волинян // Народна творчість та етнографія. 2006.
№ 1. С. 38-50; № 2. С. 61-70.
5 Молчанова Г.Г. Традиции гастики как отражение национальной и региональной идентичности
// Вестник Московского университета. 2013. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 2. С. 20-26; Ніколенко В.В. Гастрономічна культура в процесах формування громадянської ідентичності: теоретичний огляд проблеми // Грані. 2015. № 7. С. 46-52.
6 Набруско І. Імперативний характер гастрономічних практик в рамках соціального простору сучасної людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 2016. Вип. 1. C. 13.
7 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). Ф. І.
Спр. 49577. Арк. 51.
3
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Рис. 1. Меню «Двадцять перші Тарасові роковини» (1882 р.)
(ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 49577. Арк. 51)

Свідченням інтересу до «жартівливого» меню складеного на Шевченкові роковини серед сучасників послуговує той факт, що коли Л. Михалевич дізнався, що «Меню
на Двадцять перші Тарасові роковини» зберігається у М. Мокрицького разом з іншими документами, які мають стосунок до Т. Шевченка, то повідомив про це редакцію «Киевской старины»8. На сторінках журналу це меню було опубліковане у

8

Т.Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. Київ: Наукова думка,1966. С. 208.
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1906 р., а на двадцять років раніше в «Русской Старине»9. Складання подібних жартівливо-політичних меню, очевидно, мало певне поширення на рубежі ХІХ-ХХ ст. Так,
серед архівних матеріалів К.В. Шероцького збереглося рукописне меню10, повністю
присвячене постаті Распутіна та складене ймовірно після його отруєння. Назви
страв, серед яких «суп из спинного хребта Распутина», «битки по Распутински (из
молодых щенков)», «маринованный нос под бешамелью», «желудочный сок» є, мабуть, найменш огидними, відображають гостру антипатію автора документа до особи «старця».
Гастрономічні алюзії, метофори, кулінарна термінологія нерідко використовувалася учасниками, свідками або дослідниками політичних процесів в якості семантично зрозумілих кожному речових зворотів. Так, наприклад, голова Київської археографічної комісії М. Юзефович у підготовленій ним записці «Про так званий українофільський рух» (1875) використовує слово «дріжджі» для пояснення контексту організаційно-політичної діяльності Південно-Західного Відділу Російського географічного товариства: «…Українофільські дріжджі були Чубинським підготовлені. Необхідно було лише зібрати їх в одну посудину, щоб приготувати на них необхідний
продукт. Цією посудиною і став у Києві відділ Географічного товариства»11. Пізніше,
у передмові до праці «Заборона українства 1876 р.», Ф. Савченко, характеризуючи
діяльність згаданого товариства не уникнув зауваження, що ця діяльність «зростала
на революційних дріжджах» та об’єктивно мала перед собою визвольно-політичну
мету, а не лише наукову12.
До алегоричних кулінарних образів звертається також автор праці присвяченій
мовному питанню у Галичині «Uwagi o języku i alfabecie pism rusińskich w ziemi
Halickiej napisał gente Ruthenus natione Polonus» (1886) акцентуючи на тому, що недостатньо суспільство годувати, необхідно зважати, на те, які страви не будуть шкідливими. «Недостатньо приготувати горщики, ложки, миски, недостатньо навіть дати йому народні страви: борщ, кашу, вареники, – зазначає автор, – треба пильнувати:
чи той борщ, та каша, вся ця їжа, не містить у собі отруйних паростків? Бульйон, капусняк, бігос, і навіть французькі паштети не є для нього небезпечними; але якби
люд русинський почав споживати такі страви як щі, кулеб’яка, яловичина, окорок,
вітчина, уже було б по ньому!»13. Страви традиційної кухні дуже чітко окреслюють
національно-культурний вплив, послуговують вагомим розмежувальним чинником
національно-політичних кордонів.
Цікаво, що саме гастрономічний контраст часом не тільки символічно, але й цілком наочно відокремлював культурно-національні простори різних груп населення
України. Так, коли М. Старицькому та М. Лисенку на початку 60-х років ХІХ ст. довелося переїхати із Харкова до Києва, то поряд з побаченим вбранням на київських
9 М.К. [Комаров М.] Меню Д. Мордовця [Меню 1882. Двадцять перши Тарасови роковины] / М.К.
[М. Комаров] // Киевская Старина. 1906. Т. 92. № 2. Отд. 2. С. 28-29; Мордовцев Д.Л. Николай Иванович Костомаров в последние десять лет его жизни 1875-1885 // Русская Старина. 1886. № 2.
С. 332-333.
10 ІР НБУВ. Ф. 152. Спр. 162. Арк. 58.
11 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання
(1847-1914). Збірник документів і матеріалів / Упор. Г. Боряк; вступ. ст. В. Шандра; П. Гриценко.
Київ: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2015. C. 124.
12 Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Харків-Київ: Державне видавництво, 1930. С. VII.
13 Uwagi o języku i alfabecie pism rusińskich w ziemi Halickiej napisał gente Ruthenus natione Polonus.
Kraków: Drukarnia związkowa, 1886. S. 15.

Eminak, 2019, 3 (27)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

89

студентах і з почутою польською мовою, запропоновані у місцевій кухмістерській
страви «яя садзоне» і «легуміне» змусили М. Лисенка «зітхати, що заїхали в Польщу, і
що, мабуть, доведеться слухати лекції на польській мові»14.
На думку С. Єкельчика, «українські патріоти 1860-1890-х років демонстративно
відкидали дорогу їжу і напої (можливо, на знак неприйняття російського імперського великосвітського життя), щоб нічим не відрізнятися від своєї “суто селянської”
нації”»15. Хоча джерельна база не дає достатніх підстав однозначно погодитися із
тезою С. Єкельчика, проте можна стверджувати, що смаки, гастрономічні уподобання, тобто загалом харчові практики повсякденності українофілів цілком відображали їхню національну ідентичність. Частування на «вечорницях», які влаштовували
київські громадівці на початку 60-х років ХІХ ст. передбачали приготування та споживання, насамперед, національних страв і напоїв16. Та все ж смаки та гастрономічні
уподобання українофілів навряд чи можна назвати «галушковим патріотизмом».
Про те, що кулінарні уподобання та культура споживання мали значення для національної ідентифікації особистості, принаймні для частини українського суспільства кінця ХІХ ст., свідчить лист Т. Зіньківського до Б. Грінченка. Характеризуючи
«українськість» генерала М. Драгомирова, Т. Зіньківський зауважив, що
М. Драгомиров «справді українець, пильнує укр[аїнське] письменство, розмовляє
часом по-українськи і зове себе укр[аїнцем]. Він великий гастроном і має в себе розкішну кухню українську. (Теж патріотично?! Сей патріотизм самий, може, найдешевший і, попросту, нічого не вартий, але при характеристиці треба і про се згадати)»17.
Варто також відмітити, що дружина М. Драгомирова Софія не лише любила та вміла
смачно готувати, зокрема, й українські страви, але й стала автором популярної книги «В помощь хозяйкам. Рецепты разных блюд и заготовок», яка витримала декілька
видань. Цей кулінарний збірник вміщував численні рецепти страв української кухні,
серед яких «Малороссійскій борщ» (декілька видів), «Малороссійская юшка», «Малороссійское сало», «Малороссійское сало жареное», «Малороссійские колбасы», «Малороссійское тесто для открытых пирогов, пирожковъ, коржиков», «Маленькіе ржаные хлебы или пампушки малороссійскія» й ін.18 Знайомий з родиною Драгомирових жандармський офіцер О. Спиридович згадував, що йому «доводилося їсти знамениту гречану кашу і пиріжки» Софії Драгомирової19.
Не лише продукти харчування, але й пакувальний папір чи обгортки могли виступати як національний символ і засіб пропаганди. Це періодично викликало занепокоєння представників імперської влади, тож окремі заборони, які з політичних
мотивів накладало Головне управління у справах друку (ГУД), відображали особливості національної політики й, водночас, безпосередньо стосувалися продуктів харчування, тютюнових виробів тощо. Так, наприклад, циркуляр ГУД 1898 р. забороняв
14 Старицький М. До біографії М.В. Лисенка // М.В. Лисенко у спогадах сучасників / Упор.
О. Лисенко. Київ: «Музична Україна», 1968. C. 34.
15 Єкельчик С. Українофіли: Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття. Київ: Видавництво «К.І.С.», 2010. С. 40.
16 Старицький М. До біографії М.В. Лисенка… С. 41.
17 «…Віддати зумієм себе Україні». Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком /
Вступ. ст. С.С. Кіраля. Київ, Нью-Йорк: Українська Вільна Академія наук у США, 2004. C. 173.
18 Драгомирова С. В помощь хозяйкам. Рецепты разных блюд и заготовок. Изд. 3-е, дополненое.
Санкт-Петербург: Издал В. Березовский. Комиссіонер Военно-Учебных заведеній. Типографія
Э. Арнольда, 1909. VII, 564 с.
19 Спиридович А. Записки жандарма. Київ: Книга роду, 2008. C. 115.
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у зв’язку із ювілеєм Адама Міцкевича розміщення зображень польського поета на
наклейках для цигарок чи обгортках для цукерок20. У 1899 р. було заборонено розміщувати портрет Міцкевича та зображення пам’ятника поставленого йому у Варшаві на цигарках фабрики Шапшаль21. Часто заборони стосувалися розміщення зображень членів імператорської родини або царських регалій на етикетках карамелі22 чи на желатинових пластинках23. Наприклад, у 1903 р. під заборону потрапили
етикетки харківської фабрики Д. Кромського «Карамель Царська»24.
Назви, які надавали власники підприємств з виробництва продукції харчування,
інколи могли свідчити про просування ідеї національної ідентичності. На Сидорівському цукровому заводі, власник якого Василь Симиренко спрямовував значні кошти на розвиток української національної культури й української справи, вироблялася пастила «Українська», вперше у Російській імперії25.
Цікаво, що продукти харчування могли й безпосередньо використовуватися для
подолання цензурних обмежень, які застосовувалися щодо українськомовних творів
після появи Валуєвського циркуляру й Емського указу. Софія Русова згадувала, що
М. Старицький «возив до пана київського цензора солодкі торти, щоб викликати його солодкий настрій і, користуючися ним, здобути ласкавий дозвіл на ту або другу
українську книжку»26. Такі «подарунки», адресовані посадовій особі цензурного відомства, певною мірою впливали на реалізацію етнонаціональної політики в імперії.
На рубежі ХІХ-ХХ ст. місця споживання їжі, зокрема, заклади громадського харчування, активно використовувалися в якості простору для обговорення політичних
питань, актуальних громадських справ і різноманітних новин. Окремі кафе та ресторани слугували постійним місцем зустрічей українських громадських діячів. Наприклад, члени «Української громади в Кракові» обрали для своїх зібрань кав’ярню Кіяка на Ринку. Б. Лепкий називав Кіяка земляком і зазначав, що у його кав’ярні завжди
було багато часописів, які дозволяли ознайомитися з останніми новинами. «Настрій
там панував також доволі свій. Кождий з нас хоч на хвилинку забігав до Кіяка, а деякі то таки добре повисиджували плюшеві канапки у Кіяка. Там то й був наш “огляд
політичний”, а також і “новинки”»27.
За спогадами В. Щербаківського, його зустріч 1918 р. у Відні із діячами українського руху відбувалася у кав’ярні «на тій улиці, що вела до парламенту, бо там збиралися наші українці»28. На початку 20-х років ХХ ст. Відень був містом, в якому концентрувалася велика кількість політичних партій, гуртків і товариств українських емігрантів. Іван Кедрин згадував, що у визначений час їхні члени могли збиратися
20 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК). Ф. 294. Оп. 1.
Спр. 4-А. Арк. 89.
21 ЦДІАК. Ф. 1680. Оп. 1. Од. зб. 34. Арк. 20.
22 Ibid. Арк. 89.
23 Ibid. Арк. 97.
24 ЦДІАК. Ф. 294. Оп. 1. Од. зб. 354. Арк. 191.
25 Ганницький С. Василь Симиренко – технолог, промисловець і меценат // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. Чернігів, 2007. Вип. 8. С. 44.
26 Русова С. Спомини про перший театральний гурток у Києві // Микола Лисенко у спогадах сучасників. Київ: «Музична Україна», 2003. Т. 1. С. 149; Русова С. Мемуари. Щоденник. Київ: Поліграфкнига, 2004. C. 39.
27 Лепкий Б. Гарно було… // Альманах українського студентського життя в Кракові. Краків: Накладом т-ва «Українська студентська громада» в Кракові, 1931. С. 13-14.
28 Щербаківський В. Мемуари // Пам’ятки України: історія та культура. Науковий часопис. Вадим
Щербаківський. 1876-1957-2007. Спецвипуск. № 4. 2007. C. 76.
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окрім офіційних установ чи особистих помешкань, у різних кав’ярнях. Серед них він
називає «Герренгоф» і «Централь» на Герренґассе та «Ґрайлінґер» на Йозефштедтерштрассе. «У деяких годинах тут, напр. коло 12-ої вполудне у «Герренгофі» чи коло
1-ої в «Централь», українська мова приглушувала геть німецьку, а віденська каварня
подобала на якусь українську політичну біржу, на якій виринали, ліцитувались і гинули політичні сплітки, інтриґи, пляни й концепції, яким усім укупі суджена була
внедовзі одна спільна доля»29.
У Києві початку ХХ ст. кав’ярні належали до місць, що знаходилися під пильним
наглядом офіційної влади. Деякі заклади у місті використовувалися для одночасного споживання їжі та напоїв, а також для читання друкованих видань. Зокрема, при
Куренівській народній чайній на початку ХХ ст. функціонувала безкоштовна народна бібліотека-читальня30. Проте, загалом, посадові особи намагалися втримати перетворення закладів громадського харчування на місця громадських зібрань і поширення друкованої продукції. Так, у 1894 р. київська влада заборонила підданому
Німеччини Ернсту-Євгену Мейнеру відкриття у його кав’ярні на розі Хрещатика й
Анненківської вулиці читальні російських та іноземних газет і журналів31. У випадку
якщо організація нагляду за продажем друкованої продукції була незручною для
інспекції, то використання кав’ярні, як місця продажу друкованої продукції, не дозволялося. Так, у 1904 р. було відхилене клопотання власника київської кав’ярні
Еміля-Рудольфа Петровича Люле про дозвіл відкрити йому при його кав’ярні продаж бланків відкритих листів з краєвидами32.
Зібрання громадських діячів, зокрема членів Київської громади, переважно відбувалися не у громадських місцях, а у приватних оселях. Найчастіше такі зібрання
супроводжувалися спільними бенкетами, що, серед іншого, сприяло конспірації. З
цією ж метою громадівці влаштовували виїзні зібрання у формі пікніків. Як згадувала С. Русова, «бувало як, поїдуть човном по Дніпру кудись кашу варити, то Житецький заспівує, а Юркевич за кашовара. Любили українці дуже ці “каші” на Дніпрі, там
можна було вільно балакати, не боячись шпигів, що вже дуже нахабно починали
стежити і за лівим крилом громади і за тими домами, де збирались наші по суботах,
дарма, що ці суботи не мали жодного політичного значіння. Тут провадилася велика
культурна праця […]».33 На думку С. Єкельчика такі поїздки «імітували радше козацький, аніж селянський спосіб життя»34. Проте, швидше за все, практика виїзних зібрань у поєднанні з проведенням пікніків мала цілком утилітарне значення. З метою уникнення зайвої уваги поліції її застосовували не лише українофіли. Так, керівник київської царської охранки О. Спиридович, описуючи діяльність соціалдемократичних гуртків, зазначав, що їхні зібрання у теплу пору року могли відбуватися у лісі чи на Дніпрі, де влаштовувалася ціла «плавуча аудиторія» на човнах, а з
собою, на всяк випадок, її учасники брали «пиво, хліб, оселедців»35, наче на прогулянку. За свідченням Олександра Івановича такі зібрання досить швидко вдалося поліції зупинити, оскільки поліцейські чини на своєчасно підготовленому катері атаКедрин І. Життя. Події. Люди. Спомини і коментарі. Видавнича кооператива «Червона Калина».
Ню Йорк, 1976. C. 90.
30 Державний архів міста Києва (далі – ДАМК). Ф. 287. 0п. 1. Спр. 60. Арк. 243.
31 ДАМК. Ф. 287. 0п. 1. Спр. 13. Арк. 45.
32 ДАМК. Ф. 287. 0п. 1. Спр. 52. Арк. 16, 63-63зв.
33 Русова С. Мемуари. Щоденник. Київ: Поліграфкнига, 2004. C. 45.
34 Єкельчик С. Українофіли… С. 40.
35 Спиридович А. Записки жандарма… C. 99.
29
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кували човни учасників зібрань, яких арештовували і вони підпадали під адміністративні стягнення.
Таким чином, наведені джерела засвідчують, що в епоху модерного націєтворення культурні та національні лінії розмежування формувалися, серед іншого, через
традиційні харчові практики. Їжа займала чільне місце у системі знаків і символів
представників українського руху. Серед страв і напоїв, які стійко інтерпретувалися
як традиційно українські, були борщ, сало, горілка. При чому українська приналежність цих страв визнавалася як самими членами української спільноти, так і представниками інших етнічних груп. Національні страви сприймалися як один із виявів
національної культури, а їхнє свідоме приготування та споживання – як символ національної ідентичності. Окремі заклади громадського харчування ставали не лише
місцями для споживання різноманітних страв і напоїв, але водночас і місцями зібрань представників певної національної громади, де можна було поспілкуватися у
колі однодумців, прочитати свіжу пресу й обговорити актуальні новини. На теренах
Російської імперії, з конспіративною метою зібрання політичних і громадських діячів часто відбувалися за столом у когось із членів товариства, а періодично влаштовувалися виїзні «пікніки» на природі. Гастрономічний аспект українського національного руху ХІХ – початку ХХ ст. все ще потребує додаткового дослідження, адже сучасники подій не завжди усвідомлювали його важливість, вважаючи його чимось
само собою зрозумілим. Відповідно й згадки про національну кухню у джерелах того
часу є радше фрагментарними. Проте, поза будь-яким сумнівом гастрономічна традиція українського народу мала суттєве значення для виокремлення національної
ідентичності.
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Formation of the Nation in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th
Century
The paper unveils the role and significance of national traditional dishes as one of the
symbols of Ukrainian national identity in the context of ethnopolitical processes of the second
half of the 19th – the beginning of the 20th century. Among the Ukrainian national dishes and
beverages, which were firmly treated as traditionally Ukrainian by the representatives of the
Ukrainian nation and among the foreign ethnic groups were borscht, salo, and horilka. A good
example of the political situation depicting, worldviews and national cuisine is the Menu of
1882 to commemorate the memory of Taras Shevchenko by the Ukrainian community of St.
Petersburg.
Contemporaries repeatedly referred to «culinary terminology» describing the political life
of Ukrainian people. The dishes of traditional cuisine very clearly defined national-cultural
influence and were a significant demarcating factor of national-political borders.
Foodstuffs, packaging paper or wrappers could act as a national symbol and a means of
propaganda, making the authorities represented by the General Department of Press to
introduce prohibitions for political reasons on the certain images on the labels of sweets,
tobacco, and the like.
Certain public catering establishments became not only places for taking a variety of
dishes and drinks, but at the same time the meeting points for representatives of a particular
national community, where it was possible to communicate in a circle of like-minded people,
read the latest press and discuss current news. For example, members of «the Ukrainian
Community in Krakow» enjoyed meeting at the Kiiak Coffee Shop in the Market.
For conspiracy, the meetings of political and public figures were often held at the table of
one of the society members, and sometimes the occasional field trips – «picnics» in the open
took place. In particular, the Kyiv community practiced so-called «porridge at the Dnipro».
In general, it can be stated that food took a prominent part in the system of signs and
symbols of the Ukrainian people during the period of modern nation formation and was one of
the markers of national identity.
Keywords: traditional cuisine, national identity, formation of the nation, national symbol,
ethnic policy
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У статті йдеться про проведення збору підписів полонених вояків-українців з табору
Раштат (Німеччина) для уповноваження О. Скорописа-Йолтуховського представляти їх
права та інтереси перед російським Тимчасовим урядом. З метою роз’яснення цього у
таборовій газеті «Розсвіт» був опублікований заклик до полонених внести своє ім’я та
прізвище до спеціальних підписних листів, які прикладались до кожного примірника цього випуску часопису. З табору до робітничих команд виїхали українські активісти, завданням яких стало проведення агітаційної акції у середовищі таборян. Їх заходами уповноваження О. Скоропису-Йолтуховському підписали 8829 полонених, що засвідчило їх
достатньо високий рівень національно-громадської освіченості.
Ключові слова: полонені, табір, газета, уповноваження, О. Скоропис-Йолтуховський,
Раштат, Німеччина

Окремі аспекти функціонування української громади «Самостійна Україна» у таборі Раштат на сьогодні є вже значною мірою розроблені у силу того, що на відміну
від інших таборів (Вецляра і Зальцведеля) до вивчення її історії ще у 1919 р. звернувся О. Терлецький, заходами якого був підготовлений та опублікований ґрунтовний
нарис з історії розвитку згадуваної громади1. Ця книга стала першим, і майже на ціле
століття єдиним, синтетичним дослідженням в якому було достатньо повно проаналізовано всі прояви життєдіяльності полонених українців у згадуваному таборі.
Разом з тим її автор не мав можливості залучити весь джерельний матеріал з даної
проблеми.
У середині 1990-х рр. національно-просвітницька діяльність полонених вояківукраїнців цього табору опинилась у полі уваги І. Срібняка2. Проблематика табору
Раштат розроблялась ним і пізніше3. Деякий час патріотично-освідомлююча діяльТерлецький О. Історія української громади в Раштаті 1915-1918. Київ-Ляйпціґ, 1919. Т. 1. 429 с.
Срібняк І. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.). Київ, 1999. С. 72-92.
3 Срібняк І. Національно-організаційна та культурно-просвітницька діяльність полонених українців у таборі Раштат (Німеччина) у 1915-1917 рр. // Сіверянський літопис. Чернігів, 2014.
№ 6 (120). Листопад-грудень. С. 309-324; Срібняк І. Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення
парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.) // Емінак: науковий щокварта1
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ність СВУ в Раштаті була об’єктом дослідницьких зацікавлень Л. Кривошеєвої, підсумком чого став захист нею дисертаційного проекту4. У контексті вивчення політичної біографії О. Скорописа-Йолтуховського до цієї тематики зверталась і
Ю. Назарук5. Але, вочевидь, усіх згаданих вище праць є недостатньо для витворення
комплексної історії української громади у таборі Раштат, що спонукає сучасних дослідників до продовження наукової розробки даної проблеми.
***
Лютнева революція у Росії стала найпотужнішим каталізатором процесу формування національної самосвідомості у полонених вояків-українців. Падіння російського царату звільнило значну частину таборян від відчуття страху перед неодмінними репресіями, які їх очікували після повернення додому. З огляду на це українська пропаганда набула у цей час значно потужнішого звучання, привертаючи до
складу громади «Самостійна Україна» все нових симпатиків українства.
Перебуваючи під вражінням блискавичного падіння монархії та трансформації
імперії у республіку, керівник Берлінської централі Союзу визволення України (організації, яка спрямовувала національно-освітню роботу у таборах) О. СкорописЙолтуховський 31 березня 1917 р. звернувся до таборян із закликом надати йому
уповноваження представляти їх інтереси перед російським Тимчасовим урядом. У
його листі, адресованому Генеральній старшині громади «Самостійна Україна» у
Раштаті, містилось доручення опублікувати у таборовій газеті «на цілу першу сторінку» текст відозви, при чому наклад цього номера часопису мав скласти 6000 примірників6 (майже втричі більшим ніж наклад звичайного числа – авт.).
У цьому документі було сформульовано чотири соціально-політичні вимоги, на
основі дотримання яких мали будуватись майбутні українсько-російські взаємини:
«Щоби в основу нових, як тимчасових порядків, так і нових основних законів, заложено й переведено до краю повне народоправє (повнота власти народові); щоби на
всім просторі, заселеним українським народом, привернені були назад основи Переяславського договору 1654 року, підступно под[т]оптані та знищені московськими
царями, і щоби права инших недержавних народів Росії були забезпечені основними
законами, щоби селянству українському привернено назад відняті царями в українльник. 2017. № 1 (17) (січень-березень). Т. 1. С. 80-85; Срібняк І. Полонені офіцери-українці царської армії в таборі Раштат (Німеччина) у 1916 р.: громадський та особистісний вимір таборового
повсякдення // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 4 (20) (жовтень-грудень). Т. 1. С. 3540; Срібняк І. «Вже не одиниці з поміж Українців, але тисячі…» (діяльність громади «Самостійна
Україна» в таборі Раштат у першій половині 1918 р.) // Межибіж: науковий вісник з проблем регіональної історії і пам’яткознавства. Межибіж, 2017. № 1. Ч. 1. С. 345-352; Sribniak I. Działalność
narodowo-organizacyjna Związku Wyzwolenia Ukrainy w obozie jeńców armii cesarskiej Rastatt w
Niemcach (1915-1918) // Wschodnioznawstwo 2018. Wrocław, 2018. S. 231-242.
4 Кривошеєва Л. Національно-просвітня діяльність Союзу визволення України в таборах військовополонених українців (1914-1918 рр.). Дис.… канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. Запоріжжя, 2009. 242 с.
5 Назарук Ю.С. Зростання політичної свідомості полонених українців у 1917 р.: від автономізму до
самостійності // Пам’ятки: археографічний щорічник. Київ, 2009. Т. 10. С. 62-68; Назарук Ю.С. Організаційно-політична діяльність Олександра Скорописа-Йолтуховського серед полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині (1914-1917 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень. Київ, 2004. Вип. 26. С. 126-132.
6Центральний держархів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 4406.
Оп. 1. Спр. 39. Арк. 8.
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ського народу й роздаровані царським слугам землі; щоби в інтересі розпочатого
народом великого діла був заключений правительством революції як найшвидше
мир на основах, які ґарантували би всім народам Европи вільний розвиток»7. Як зазначалось у цитованому листі О. Скорописа-Йолтуховського, ці положення були взяті ним з меморіалу «Революційному Правительству Росії» (підписання якого було
ініційоване Головною Українською Радою табору Фрайштадт в Австро-Угорщині),
при чому – за його ж визнанням – 2-й пункт був дуже невдалим, і тому мав би бути
«стилізований инакше»8.
З висоти сьогодення є всі підстави стверджувати, що всі ці вимоги апріорі не могли бути виконані політичним проводом «революційної» Росії, яка не збиралася передавати владу народові (але зробила все аби пізніше владу узурпували більшовики), не уклала миру та продовжувала війну до «переможного кінця», не могла через
свою анемічність справедливо вирішити земельне питання, і тим більше не збиралась у відносинах з Україною повертатись до «основ Переяславського договору 1654
року» та забезпечувати хоч у мінімальній мірі «права инших недержавних народів».
Попри всі революційні перетворення у Росії – не змінювалась і не могла змінитись
природа її великодержавно-імперіалістичної влади, як і не могло відбутись жодних
зрушень на краще психології основної маси прибічників більшовизму, визначальними рисами яких були плебейство, агресивність, знахабнілість, сліпа віра у своїх
підступних вождів.
Зрозуміло, що таборяни не могли цього передбачати, відтак на виконання розпорядження О. Скорописа-Йолтуховського 2 квітня був опублікований номер газети
«Розсвіт» з відозвою9, і вже наступного дня його було розіслано на робітничі команди. У часопису було розміщено й звернення підтримати своїм підписом цю кампанію
і тих полонених українців, які не були приписані до жодного з українських таборів.
О. Скоропис-Йолтуховський закликав таборян «пустити в рух всі свої сили і організаційний досвід»10, щоб швидко й успішно провести агітаційно-роз’яснювальну кампанію у середовищі полонених, переважна більшість яких перебувала поза табором. Але через відсутність «українського референта» капітана Швайцера у Раштаті,
Генеральна старшина (вищий виконавчий орган громади – авт.) не могла негайно
відрядити до робітничих команд «мужів довір’я» й українських активістів з метою
роз’яснення суті відозви та для збору підписів11.
3 квітня 1917 р. О. Скоропис-Йолтуховський відіслав до Раштату своє власне звернення (для публікації у таборовій газеті12), яким переконував полонених, що їх голос «мусить почути ціла Україна, ціла московська держава», а задля того його належить відрядити для переговорів з Тимчасовим урядом. Це твердження він обґрунтовував тим, що СВУ вже обстоював права полонених українців перед урядами
центральних і нейтральних держав, між тим – після повалення царату, на думку
О. Скорописа-Йолтуховського, «наступила пора, коли Союз визволення України, виповняючи свій обовязок перед нашим народом, мусить виступити в обороні його
Ibid. Арк. 9.
Ibid. Арк. 9.
9 До товаришів полонених ріжних таборів, та робітничих команд // Розсвіт (Раштат). 1917.
3 (4) квітня. Ч. 21 (86). С. 2.
10 ЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 10.
11 Ibid. Арк. 16.
12 Скоропис-Йолтуховський О. До всіх громадян Раштатського табору // Розсвіт (Раштат). 1917.
3 квітня. Ч. 21 (86). С. 1.
7
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прав і перед московським правительством». Не розуміючи природи революційних
подій у Росії, О. Скоропис-Йолтуховський абсолютно безпідставно вважав, що з
огляду на виникнення «з революції народних мас» російського Тимчасового уряду,
останній «мусить рахуватися з волею народних мас»13.
Можна тільки дивуватись тій політичній наївності, яку продемонстрував у цьому
питанні О. Скоропис-Йолтуховський – без сумніву дуже досвідчений український
громадський діяч і політик. Єдиним поясненням цьому може хіба слугувати його
сліпа віра у добру волю російської демократії зразка 1917 р., яка напевно-що ґрунтувалась на його колишніх зв’язках з російськими революціонерами на початку ХХ ст.
(у свій час О. Скоропис-Йолтуховський належав до складу «Соціал-демократичної
спілки», яка на автономних засадах входила до Російської соціал-демократичної робітничої партії – авт.).
Можливо що такі помірковані (але все одно нездійсненні) вимоги до російського
Тимчасового уряду були обумовлені тактичними міркуваннями, намаганням домогтись від нього хоча би мінімальних поступок, бо заявляти про від’єднання від Росії і
сподіватись отримати на це згоду було з самого початку приречене на категоричну
відмову. Найгіршим було те, що О. Скоропис-Йолтуховський не розумів головного –
безперспективності апеляцій до російських політичних еліт щодо самовизначення
українських земель, які апріорі розглядались ними тільки у нерозривному зв’язку з
метрополією.
Між тим організаційна фаза збору підписів успішно тривала – 3 квітня 1917 р.
представники громади (т. зв. – «мужі довір’я») отримали відозви та підписні листи і
були проінструктовані зібрати якомога більше підписів серед полонених, для чого
вони мали відвідати максимальну кількість робітничих команд. Для збирання підписів на командах були відряджені й деякі члени президії Генеральної старшини
таборової громади «Самостійна Україна». Того ж дня О. Скоропис-Йолтуховський
виїхав до Зальцведеля, далі він мав відвідати Вецляр, і лише потім побувати у Раштаті. В усіх таборах він мав виступити на загальнотаборових вічах, обговорюючи
«саму лінію домагань», які він мав потім обстоювати у Петрограді14.
Централя СВУ своїм листом від 4 квітня 1917 р. поінформувала Генеральну старшину, що військове міністерство Німеччини надіслало до комендатури табору спеціальний циркуляр, яким доручала останній зробити «всякі улекшеня до збираня підписів під наказом, не роблячи трудностей також при скликаню робітничих команд
під час роботи»15. У цьому листі О. Скоропис-Йолтуховський також дякував Генеральній Старшині за енергію, яку вона виявила на етапі підготовки до збирання підписів, і визначив кінцевий термін проведення цієї кампанії – 20 квітня. На його думку,
було дуже важливо, аби «наказ підписали всі Українці Раштатського району і на командах, куди заїздять Ваші мужі довіря. Коли не зберемо що найменше 10.000 підписів, то весь наш розмах проти Москаля піде на марно»16.
Крім того О. Скоропис-Йолтуховський просив уміщувати у кожному числі таборової газети інформацію про кількість щодня зібраних підписів, публікувати на
останній сторінці імена підписантів із зазначенням номерів їх команд. Повідомляючи про свій приїзд до Раштату 10 квітня, він просив організувати зустріч з українсьЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 13.
ЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 10.
15 Ibid. Арк. 17.
16 Ibid. Арк. 17.
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ким активом (членами Генеральної Ради і Старшини та «мужами довір’я»), а також
скликати ввечері того ж дня «агітаційне віче» для роз’яснення полоненим політичної ситуації в Росії17.
Слід відзначити, що процес переконування полонених тривав зі значними труднощами, що було зумовлено неготовністю значної частини таборян зробити свій
вибір на користь української справи. Російський самодержець зрікся престолу, але
багатовіковий підневільний стан України фатально позначився на переважній більшості українців, які все ще вважали обстоювання національно-визвольних гасел
небезпечною справою. В очах частини полонених підписання цього «мандату» означало цілковитий розрив з їх старими проросійськими уявленнями, яких вони не
змогли позбутись – навіть перебуваючи довший час в українському таборі.

Рис. 1. Оригінальний підпис на зворотній стороні фотографії: «Отаман 1 Запорожського полка
імені Т. Шевченка в товаристві Президента Союзу Визволення України п[ана] Скорописа і
сот[ника] Люварса (треба: Люберса – авт.). Полков[ник] Шаповал, 27.4.1916 р., Раштат»
(Архів ОУН в УІС (Лондон). Ф. 30. Од. зб. 1. Од. обл. 1)

Архівні документи рясніють повідомленнями «мужів довір’я», які у переважній
більшості інформували про незадовільний хід збирання підписів на робітничих командах. Як йшлося у листі одного з них (А. Волосова) до голови табору
Я. Тарасовського (від 9 квітня 1917 р.) – хоча команди отримали газети з підписними
листами, значна кількість полонених заявляла, що підписувати їх «бояться або не
годяться (не погоджуються – авт.)», причому особливо їх непокоїла наявність у тексті пункту про Переяславську угоду. За висловом українського активіста, деякі команди «чортом дивились» на приїзд представника табору для збирання підписів,
інші «не мають і не хотять мати наших часописів», виписуючи натомість «Рускій Вестник», консервуючи у такий спосіб свою малоросійськість18.
А. Волосів гостро таврував у своєму листі «південних українців», зокрема херсон17
18
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ців, які «таки в більшости зволоч (сволота – авт.), що й гидко дивитися на них», бо
вони «в першу чергу в опозицію стають[…] і на якімсь чортовім жаргоні починають
пояснювати, що вони за Україну не підпишуться». Спілкуючись з полоненими,
А. Волосів підмітив, що «як тільки виступає опонент і починає тараторити, то я зразу
кажу йому "чи ви товаришу не Херсонський?" і ще ні разу не помилився», і що йому
«соромно за таких земляків». Такий стан справ спонукав А. Волосова зробити сумний висновок, що частина полонених у деяких командах (Ветельбрун та ін.) перебуває «на тім ступені, як півтора роки назад у таборі. Вчили би ся вони радо, але при
тих условіях, як би про Україну їм не нагадували, соціальні думки їм можна привити,
але що до національних, то…»19.
Ще один представник Раштату – полонений П. Поляків (член таборового Драматичного товариства), якого було делеговано для збору підписів в окрузі Еттенгайм,
повідомляв про «дуже кепські» результати збору підписів. Він не приховував свою
зневагу до неосвіченої частини полонених малоросів: «звичайна кобилка не хоче
підписувати і говоре Бог зна що, а багато людей котрі состояли по ріжних організаціях, а навіть і провідники команд де які, не підписали із страху щоб на їх не гримали
на командах». Відвідавши 12 команд, П. Поляків зібрав лише 20 підписів. Цей сумний
«здобуток» не влаштовував його настільки, що він навіть зважувався підправити
(фактично – фальсифікувати) цей результат. Маючи «при собі повністю імена і фамілії і лічні номера» П. Поляків повідомляв невідомому адресату про те, що йому
«прийдеться самому підроблювати підписи бо інакше нічого не вийде»20.
Зараз достеменно неможливо точно встановити, чи дійсно він зважився на таке
чи все ж таки відмовився від реалізації свого задуму. Також існує ймовірність того,
що привезені ним підписні листи не були враховані Генеральною Старшиною, яка
знала (з його ж листа) про фактичну кількість підписантів. Проте найголовнішим у
цій історії є інше – а саме непереможне бажання вихованих Раштатом українських
активістів скріплювати й обстоювати українську ідею усіма можливим (і неможливими) засобами. Очевидно, що прагнення П. Полякова розбурхати темну солдатську
масу, домогтись ствердження національних домагань українців перед Тимчасовим
урядом Росії – заслуговують на цілковиту підтримку та схвалення, навіть якщо він
при цьому у чомусь відійшов загальноприйнятих в європейських країнах принципів
підрахунку голосів.
13 квітня 1917 р. на своїх надзвичайних зборах Генеральна рада громади «Самостійна Україна», яка представляла інтереси 12 тисяч полонених українців табору
Раштат, розглянула питання про відрядження делегації до Петербургу з метою
представництва інтересів полонених українців у Німеччині. За наслідками його обговорення було ухвалено рішення видати О. Скоропису-Йолтуховському наступний
окремий «мандат», зміст якого суттєво відрізнявся від «фрайштадського наказу»:
«На підставі пунктів домагань, підписаних членами нашої Громади, Генеральна
Рада як верховна політична інституція цілої громади, доручає Президентові Скорописові, перед московським правительством і всеросійськими зборами і де то буде
вимагати Українська справа, заступати наші національні і політичні інтереси, згідно
з політичною зрілістю нашої громади, котра домагається, аби доля України ні в якім
разі не була рішена загальними Установчими зборами, а лишень українське питан-
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ня, як національне і політичне життя, а також відношення до російської і других
держав – мусить бути вирішено Українськими Установчими Зборами, скликаними
на підставі загального, рівного, тайного і безпосереднього голосування. Вибори мають бути проведені на території заселеної Українським народом. Українські Установчі Збори мають зібратися в нашій столиці Києві»21.
Таким чином раштатці цілком слушно наполягали на тому, що доля України мала
вирішуватись не всеросійськими установчими зборами у Петрограді, а всеукраїнськими – у Києві, а делегати до них мали обиратись українцями на землях їх проживання. Таким чином, члени громади «Самостійна Україна» відкидали автономістські
постулати, які були покладені в основу «наказу фрайштадців», і пропонували підвищити їх «градус» до рівня самостійницьких вимог (але знов таки – не заявляючи про
це відкрито).
Вже наступного дня (14 квітня) Генеральна Старшина громади «Самостійна
Україна» звернулась з листом (за підписом Я. Тарасовського) до всіх українських таборових представництв, заявивши про свій намір видати «окремий мандат»
О. Скоропису-Йолтуховському – з огляду на неясність тих вимог, які були початкове
сформульовані Головною радою табору Фрайштадт. Раштатці просили громади інших українських таборів підтримати їх самостійницькі змагання, водночас вони, не
бажаючи роз’єднувати голоси полонених, які паралельно збирались в усіх таборах
під первинним текстом «мандату», зробили все аби максимально підтримати його
опублікований варіант22.
Збір підписів тримав до 26 квітня, але не був фактично завершений і цього дня.
Розіславши на команди 800 бланків з текстом мандату для О. СкорописаЙолтуховського, Генеральна Старшина отримала з них лише 310, в яких фігурувало
8268 підписів23. При цьому таборовий провід у протоколі підрахунку підписів від
27 квітня 1917 р. полонених вказав на поважні труднощі, які перешкоджали їх збиранню. До них, зокрема, належали: надзвичайно незручний момент, коли майже всі
полонені виїхали з табору до робітничих команд, а поштовий зв’язок ще не було налагоджено належним чином; короткий термін збирання підписів, коли у перші дні
через дії комендатури не було можливим розпочати цю кампанію; необізнаність німецьких урядовців (які супроводжували команди) зі змістом і значенням цієї акції,
що призводило до надіслання до табору незаповнених бланків, які навіть не
пред’являлись полоненим; неможливість охопити всі команди, внаслідок чого значне число українців просто не знали про проведення цієї акції24.
З огляду на останнє, до табору надходили підписані бланки й після 26 квітня, що
пояснює існування іншої цифри зібраних підписів – 852325. Між тим централя СВУ на
початку травня 1917 р. подовжила термін збирання підписів, але скористатись цим
раштатці вже не могли, бо раніше в одному з номерів таборового часопису було розміщено оголошення про завершення збирання підписів і подана їх загальна кількість. Більше того, у тому ж номері містилась повідомлення про те, «що ті підписі, які
надходять тепер уже не так важні». Не вважали раштатці доцільним і наново відпраЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 22; Спр. 39. Арк. 19; Спр. 111. Арк. 240-240зв.
ЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 21; Спр. 39. Арк. 20. Спр. 111. Арк. 239.
23 Розсвіт (Раштат). 1917. 28 квітня. Ч. 27 (92).
24 ЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 27.
25 ЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 3; див. також: Розсвіт (Раштат). 1917. 2 травня.
Ч. 28 (93).
21

22

Eminak, 2019, 3 (27)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

101

вляти за підписами «мужів довір’я», до того ж існувала дуже мала ймовірність того,
що та частина полонених, які не підписали «уповноваження» у квітні 1917 р., зробили би це цього разу26. Але є підстави припускати, що таборовий секретаріат все ж
таки враховував ті підписні листи, які надходили до табору впродовж травня
1917 р., бо остаточна їх кількість (станом на 9 червня 1917 р.) склала 882927.
Збір підписів для уповноваженням О. Скорописа-Йолтуховського став першою
серйозною перевіркою самостійницького потенціалу раштатської громади, яку вона
успішно витримала. Загалом у трьох таборах (Раштат, Вецляр, Зальцведель) було
зібрано 19004 підписів. Ще 4000 підписів було зібрано М. Меленевським серед полонених українців на австрійських землях28. Це дало підстави О. СкорописЙолтуховському звернувся до Української Центральної Ради у Києві (лист від
18 липня 1917 р.), наголосивши на тому, що «свідомі українські громадяни, які перебувають тепер у полоні, особливо ж ті, що згуртувалися у національних таборах, зустріли перемогу революції не як байдужі сторонні глядачі, а з одушевленєм, з вірою,
що шлях до нашого відродження розчищений, що і на “нашій не своїй землі” настала
пора державного будівництва»29.
У такий спосіб О. Скоропис-Йолтуховський сподівався підготувати собі повернення до Києва, розраховуючи на те, що УЦР підтримає його клопотання про в’їзд до
Росії на урядовому рівні. Проте ці сподівання виявились марними, бо провід УЦР не
мав бажання перейматись лобіюванням приїзду О. Скорописа-Йолтуховського до
України через його «пронімецькість», а російська влада, відповідно, не вважала за
доцільне поспішати з наданням йому дозволу на прибуття до Петрограда з огляду
на його репутацію «мазепинця».
У зв’язку з цим О. Скоропис був змушений тривалий час перебувати у Стокгольмі,
намагаючись все ж таки встановити контакти з керівництвом УЦР, діючи у цьому
напрямку не лише з власної ініціативи, але й за проханням офіційного Берліну, який
у цей час шукав контактів з українською владою. Але все було марним – голова УЦР
М. Грушевський вперто уникав робити будь-які кроки назустріч Союзу30, побоюючись «спровокувати» росіян на жорсткі заходи щодо України.
У цій ситуації О. Скоропис-Йолтуховський приймає рішення «передати ці домагання, знявши з себе цю місію, Українській Центральній Раді в повній вірі, що Українська Центральна Рада доведе до відома революційної демократії Росії і обстоюватиме здійсненє їх цілою своєю силою і авторитетом». Зрештою, О. Скоропис так і не
отримав згоди на в’їзд від російського уряду, і тому всі підписані листи, петиції, мандат були передані ним на збереження у Нобелівську бібліотеку Шведської академії
наук у Стокгольмі31.
Отже, Лютнева революція у Росії зруйнувала більшість внутрішніх бар’єрів, які
заважали до цього полоненим приєднуватись до української справи. Крім того вона
стала могутнім чинником у справі поширення національної свідомості полонених не
тільки в таборі, але й на робітничих командах, впливаючи навіть на тих, хто спочатку тримався осторонь культурно-просвітньої праці в таборі. У цьому контексті одЦДАВО України. Ф. 4406. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 34.
Ibid. Арк. 40.
28 ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 120-121.
29 Ibid. Арк. 119.
30 Центральний держархів України в м. Львові. ф. 309. Оп. 1. Спр. 2020. Арк. 17-18.
31 ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 123-124.
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ним з найважливіших досягнень громади «Самостійна Україна» стало проведення
кампанії збору підписів для уповноваження О. Скорописа-Йолтуховського для участі
у роботі майбутніх російських Установчих зборів, та вироблення для нього осібного
мандату, яким була зафіксована самостійницька позиція полонених раштатців у питанні майбутньої російської конституанти. При цьому значна кількість таборян
продемонструвала високу ступень національної та громадянської свідомості, успішно склавши цей «іспит» власної політичної зрілості.
Разом з тим слід відзначити, що вплив революційних подій у Росії справив на
значну кількість полонених лише поверховий вплив, що обумовлювало їх неготовність рішуче розірвати з омертвілою спадщиною «руського мира». Їх малоросійськість не могла бути швидко демонтована, і тому всі зусилля українського активу табору достукатись до їх сердець залишались марними. Але й у цьому випадку члени
таборової громади «Самостійна Україна» не припиняли своєї діяльності, спрямованої на національно-політичне освідомлення цієї частини полонених українців. Зрештою, подальший розвиток українського національно-визвольного руху спонукав
більшість таборян зробити свій усвідомлений вибір на українства та підтримати
гасла УНР.
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in the All-Russian Revolutionary Movement, 1917)
The relevance of the paper is in the need to show objectively the course of the signaturecollecting campaign to authorize O. Skoropys-Yoltukhovskyi to represent the rights and
interests of captive Ukrainian soldiers of Rastatt camp (Germany) before the Russian
Provisional Government. The goal of this paper is to describe the organizational efforts of the
«Independent Ukraine» camp community in that case, as well as to identify the factors that, on
the one hand, contributed to that campaign, and on the other hand, complicated it
significantly.
The objectives of the paper are to determine the peculiarities of the camp prisoners’
reaction on collecting signatures initiative; establishing the forms and methods of
communication of prisoners with the Ukrainian camp activists; evaluating the effectiveness of
the subscription campaign, which directly correlated with the level of national and social
awareness of various groups of captive Ukrainians.
While analyzing this problem, it should be born in mind that the February Revolution in
Russia destroyed most of the internal barriers that prevented prisoners from joining the
Ukrainian cause. Besides, it had become a powerful factor in spreading the national
consciousness of prisoners not only in the camp but also in the work teams, influencing even
those who initially kept aloof from cultural and educational activity in the camp.
Consequently, a large number of camp prisoners showed a high degree of national and civil
consciousness, having successfully passed that «test» for their political maturity.
However, it should be noted that the impact of the revolutionary events in Russia had only
a superficial influence on the significant number of prisoners, and led to their decisive
unwillingness to break off with the dead heritage of the «Russian world». Their malorosiistvo
(Little Russia mentality) could not be quickly changed, so all efforts of the Ukrainian camp
activists to reach their hearts remained in vain. But, even in this case, the members of the
«Independent Ukraine» camp community did not cease their activities aimed at the national
and political enlightenment of this part of Ukrainian captives. After all, the further
development of the Ukrainian national liberation movement induced most camp prisoners to
make their conscious choice for the Ukrainians and support the UNR slogans.
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У статті висвітленні рефлексії митрополита Української автокефальної православної церкви В. Липківського на виклики перед православними віруючими у 1920-1930-х рр.
Проповіді митрополита віддзеркалили уявлення духовенства про життєві перипетії,
світоглядні кризи, що постали перед ними та вірянами в умовах суспільних карколомних
змін. Митрополит В. Липківський – український пророк, який передбачив суттєві проблеми людства та християнства у ХХ – ХХІ ст. – десакралізацію особистості, безцерковне та побутове православ’я.
Ключові слова: митрополит В. Липківський, проповіді, рефлексії, антицерковна боротьба, радянська влада

Вивчення повсякденного буття тієї чи іншої верстви сприяє реконструкції історичної епохи, збагачує ретроспективну картину минулого. Структури повсякдення
доволі широкі. Найбільш складними для дослідження є рефлексії людини як спосіб
усвідомлення специфіки свого буття, процес осмислення як побутових, так і загальнолюдських проблем, влади, держави.
Дуже важко зануритися у внутрішній світ людей. Проповіді можуть стати у пригоді важливим історичним джерелом уявлень духовенства про життєві перипетії,
світоглядні кризи, що постали перед ними та вірянами, стратегії побудови нового
життя в умовах суспільних карколомних змін 1920-1930-х рр.
У представленій статті звернемося до проповідей Василя Липківського (18641937) – першого предстоятеля Української автокефальної православної церкви
(УАПЦ), провідника українського церковного руху та національних ідей1. 197 проповідей писалися, як літературні твори, у часи, коли митрополит вимушено відійшов
від служіння. Однак, ймовірно, що їх основу могли становити нотатки, зроблені під
час виголошення промов у храмах.
Через обставини знищення владою української церкви й особливості останніх
років життя митрополита гомілетична спадщина збереглася лише за межами України. В архівних документах не виявлено матеріалів гомілетичної спадщини УАПЦ. Усі
збірники проповідей складаються з вивезених закордон і надісланих поштою самим
митрополитом В. Липківським до о. П. Маєвського2.
Історик І. Преловська влучно підкреслила, що проповіді владики через наявМитрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського
народу. URL: http://lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/propovidi.html
2 Преловська І.М. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1930) –
Української Православної Церкви (1930-1939) / Наук. ред. А.Л. Зінченко. НАН України. Інститут
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевськото. Київ: Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевськото, 2013. С. 341.
1
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ність у суто церковних текстах актуальної для вірних інформації, була відгуком на
тодішні події, є специфічним джерелом про умови життя та діяльності УАПЦ 19201930-х рр.3 І це не дивно, оскільки проповідь передбачає екстраполяцію Біблійного
вчення на сучасне життя проповідника.
Дослідниця присвятила спеціальну розвідку огляду гомілетичної спадщини
В. Липківського4. Зокрема, її зацікавило ставлення митрополита УАПЦ до інших
церков.
Не можна не погодитися із твердженням літературознавця В. Поліщука, що проповіді митрополита В. Липківського «є не тільки глибокою скарбницею українського
духу, але й вельми цінним внеском у розвиток проповідницького жанру»5. Науковець
звернув увагу на національні аспекти у проповідях митрополита, проілюстрував тезу
про те, що наскрізним образом у промовах проходить образ Тараса Шевченка.
Метою даної публікації є висвітлення рефлексій владики В. Липківського на виклики, що постали перед вірянами в умовах антицерковної політики радянської влади.
Перед нами рефлексії ерудованої та сміливої людини – знавця історії, філософії,
розвитку науки. В. Липківський у проповідях демонструє глибокі знання історії
українського народу та церкви.
На всі знакові події у земному житті Ісуса Христа – народження, водохрещення,
богоявлення, чудеса, розп’яття, воскресіння – В. Липківський готував проповіді, в
яких містився зв’язок з історичним минулим церкви, заклик до оновлення християнського життя, до щирого справжнього сприйняття християнських цінностей.
Проповіді пронизані любов’ю до людей, до українських давніх церковних традицій.
Вони пропагували християнські доктрини з акцентуванням особливої уваги на перевагах саме Української автокефальної православної церкви. Примітно, що у проповідях В. Липківський посилається на Святе Письмо і зовсім не згадує іншої церковної літератури.
Як відомо, у радянській Україні насаджувалася матеріалістична світоглядна система, яка мала за абсолют матерію та повністю ігнорувала духовний світ, поняття
Бога. Її поширення призводило до руйнування усталених духовних цінностей попередньої епохи, появи есхатологічних настроїв. Владика В. Липківський не міг не відреагувати на спроби комуністів побудувати суспільство винятково із матеріалістів.
В. Липківський з іронією назвав провідників нової влади «новими вчителями»,
які відкидали Бога, від яких не можна вимагати благости та милосердя. Він пояснював, що це природно, оскільки ніхто не благий, окрім Бога. «Нові вчителі», на його
думку, вимагають – «продай вітчизну, продай душу… – от усе»6. В. Липківський пророче застерігав вірян, які відмовлялися відвідувати церкву, відрікалися від Бога, що
вони нічого не отримають, окрім кількох червінців і кусня хліба.
Ibid. С. 340.
Преловська І.М. Відображення в гомілетичній спадщині митрополита УАПЦ Василя Липківського його ставлення до інших Церков (до 150-ої річниці (7/19 березня 1864 р. – 27 листопада
1937 р.) з дня народження митрополита УАПЦ Василя Липківського) // Труди Київської Духовної
Академії. 2014. № 14. С. 241-251.
5 Поліщук В.Т. Проповіді митрополита Василя Липківського: тяглість традиції й нові акценти жанру // Поліщук В.Т. Вибране. Т. 2. Розстріляні таланти (Репресовані письменники Черкащини).
Черкаси: видавець Ю.А. Чабаненко, 2013. 418 с.
6 Шлях до життя дійсний і обманний (Неділя 30-та по Тройці) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
http://lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/016-shljah.html
3
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Десакралізація життя, на думку митрополита, не тільки руйнувала церковні інституції, а й позбавляла людину відчуття недоторканості, гідності її особи. Фактично
митрополит відчував епоху тоталітаризму, коли відбудеться десакралізація особи, її
перетворення на частину людської біомаси. Із хвилюванням він говорив: «Не дивно,
що з цих первотин золото стало тепер справжнім всесвітнім ідеалом, що за нього
ведуться великі війни, йде невпинна гризня між народами, витрачаються мільйони
людности. А внутрішність, а душа людська, совість людська зовсім знехтувана»7.
В. Липківський засуджував таке явище, як безцерковне православ’я. Вказав на те,
що християни тільки називаються, а нічим не відрізняються від «старого поза християнського розуміння Христової віри», як часто християни залишаються «рабами
земного царства». Владика закликав – «християни повинні провадити і життя християнське, повинні утворювати в себе дійсну Христову церкву, з себе утворювати нову людину, а з нашого народу новий народ – рабів царства небесного8… Наша Українська Православна Автокефальна Церква і має своїм головним і кінцевим завданням
проводити в життя нашого народу чисті заповіти Ісуса Христа – Господа нашого»9.
В. Липківський переймався тим, що не тільки міські мешканці, а й навіть селяни
не тримають постів, не відвідують постові молитви, нібито вони лише для дяків і
священників. Причину зниження релігійності він вбачав і в тому, що церква перестала бути храмом любові, а є храмом виконання суворих приписів. Він закликав
своїх колег, що «церква повинна стати нашою рідною матір’ю і підійти до нас – своїх
дітей з любов’ю і чулістю матері, а не з суворістю старовинних монахів»10.
Пошуки протидії десакралізації життя владика вбачав у піднятті особистої віри
людини у Бога. Мабуть, частіше за все у його проповідях постає тема збереження
віри та протидії атеїзації населення. В. Липківський з іронією говорив про прагнення
влади змінити релігійний світогляд: «І тепер вам кажуть: не треба вам Бога, ми вам
все зробимо. Раю хочеться? Зробимо земний рай; дощу треба – дамо! Утіх всяких дамо скільки хочете, тільки нас величайте, до нас, як до богів, звертайтеся, а Христа, а
Бога забудьте…»11. Владика закликав вірян не забувати, що «нові боги» помруть, як
усі люди. І потрібно, як Ісус страждав і усе переміг, вірянам з Ним страждати й отримати вічне життя.
Спростуванню антирелігійних ідей В. Липківський присвятив спеціальну проповідь. Його бентежили антирелігійні тези, на кшталт «всяка віра і зокрема християнство, це зовсім не є просвіщення; а навпаки затьмарення людини, чи народу, є опіюм,
що присипляє, забиває памороки людині, не дає їй тверезо і ясно подивитись на світ,
на життя, є темрява, а навпаки цілковите визволення від віри, безбожництво, безвір-

7 Філософія по стихіях світу цього і по Христу (Новий рік – Колос. 2, 8-12) // Митрополит Василь
Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/004-phylos.html
8 Ім’я «Ісус», «Христос», «Християни» (Новий рік) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді
на
неділі
й
свята.
Слово
Христове
до
українського
народу.
URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/001-isus.html.
9 Ibid.
10 Піст, як засіб церковного виховання (Неділя Сиропустна) // Митрополит Василь Липківський.
Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/034-pist.html
11 Син Божий, що став Чоловіком, і чоловік, що уявить себе Богом (І-ша Пасія) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/047-syn.html
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ство є справжнє просвіщення людства»12. В. Липківський побудував свою систему
контраргументів, спираючись на наукові знання: «вся минула історія людства безперечно свідчить – і це свідчення ніякий безвірницький галас не в силі заглушити,
що віра завжди була найбільшим двигателем людської освіти, людського поступу,
піднесення його думок, утворення звичаїв, взагалі була керівницею життя народу.
Віра давала найбагатший зміст, найбільше натхнення, найвищі ідеали всім передовим силам людства – філософам, поетам, мистцям, вченим; віра збуджувала й підносила людську думку, спонукала людність до того, чи іншого вирішення питань життя власного й світового»13.
В. Липківський наголошував, що віра є прагненням людини до високого, безмежного, невідомого, до того, чого не може сягнути розум. На його погляд, людина замислювалася над різними питаннями і це сприяло розвиткові людської думки, науки.
Греко-римська освіта, на його переконання, уся пройнята духом віри. Віра є природною властивістю усіх людей – «віра, як внутрішня сила душі є безумовно світлом, завжди була в житті народів найбільш загальним світлом і наймогутнішою силою до поступу життя, до невпинного проґресу, цебто силою просвіщення». Навіть іслам давав
найкращі зразки математичних знань у період свого піднесення. В. Липківський впевнений, що ні освіти, ні сучасної культури не було б без християнської віри. Він запитував: «…який би був моральний стан людности без християнства?»14.
Владика продовжував: християнство не тільки впливало на розвиток наукових
знань, покращення умов життя людини. Найголовніше – християнська віра сприяла
розкріпаченню душі людини, викликала радість і спокій.
На закиди, що християнство – то є опіум для народу, що не дозволяє боротися за
матеріальне краще життя, В. Липківський несподівано відповідав: «Христова віра є
опіюм в його найкращому духовному розумінні, що дає найвищі і найчистіші радощі
життя, підтримує людину в найтяжчих пригодах надією на Боже милосердя, дає їй
силу добродушно зносити і злидні і хвороби і людську ворожість, все перемагати
любов’ю, терпінням, надією на Бога. …віра Христова, що вона вносить проміння світла в найтяжчу темряву життя. А от ті “специ” до полекшення життя, що їх дають безвірники: непримирима ворожість, безжалісність, безоглядне нищення тих, що ніби
перешкоджають їх матеріяльному добробутові – от це є отрута, що губить життя,
веде його до загину, це є справжня і вічна темрява»15.
Радянська влада у своїй антирелігійній пропаганді намагалася зробити акцент на
тому, що релігія нічого немає спільного з робітничим класом. Навпаки, церковники
обманюють простих людей. Ця теза пройшла червоною ниткою через усі антирелігійні брошури, статті у газетах. В. Липківський у проповіді спробував надати відповідь на ці закиди. Він переконував, що Ісус Христос після свого хрещення розпочав
служіння не з Єрусалиму, а пішов в Галілею до рибалок, і показав, що його вчення
найбільш близьке «до душі простого люду, трудящого народу, (якого тепер звичайно називають “пролетарями”)»16. Митрополит переконував, що Христове вчення, як
12 Христова віра є просвіщення, а не затьмарення Людини (Неділя перед Водохрещам) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу.
URL: lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/006-prosvisch.html
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Люди, що сиділи в темряві, побачили світло велике (Неділя по Водохрещі) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
ypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/013-svitlo.html
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тоді для вчених поган, так і сьогодні і для сучасних йому професорів – здається дуже
простим. Людська наука, на його думку, є доступною лише для одиниць, а вчення
Ісуса Христа – для усього народу.
Владика продовжував, що безвірники дорікають, що календар святих містить перелік духовних осіб, які займали вищі церковні посади, і жодного простого віруючого. Він доводив, що у календарі є тільки незначна частина всіх святих, що залишили
по собі помітний для людей внесок, через те, що займали вищі посади у церкві. Але
більшість святих відома тільки Богові. З іронією В. Липківський нагадував своїм
опонентам, що лідери більшовицького руху теж не із робітників вийшли: «Та й пролетарське небо – з кого складається? Маркс, Енгельс, Лібкнехт, Цеткин і інші найбільше відомі діячі з цього неба до пролетаріяту навіть не належали, а лише працювали на його утворення, а безліч звичайних пролетарів, може ще більш щирих, ніж їхні
верхи, так і залишаються і залишаться нікому не відомими»17.
Проповіді дають підстави говорити, що духовенство не просто констатувало наявність антирелігійної боротьби, а й осмислювало її перебіг. Зокрема, владика звернув увагу, що влада відмовилася від проведення брутальних, образливих карнавалів,
гуртків безвірників на користь поширення природознавчих знань з метою заперечення існування Бога.
У 1920-х рр. прокотилася хвиля есхатологічних рухів. В. Липківський розмірковував над причинами того, що змушувало тисячі віруючих йти із всенародними молитвами до «Калинівського чуда». На його думку, це було виявлення протесту проти
образи християнської віри.
Митрополит на церковні гоніння запропонував мирні методи боротьби відповідно до Божих заповідей: перемагати «терпінням, стражданням, самовідданням себе
на Христову працю, як і Христос віддав себе на страждання за нас»18.
Органічніше тема духовної протидії «богоборству» реалізується у виголошеній
проповіді «Богоборство і боротьба за Церкву (На 5-ту Неділю Великого посту)».
В. Липківський наголошував, що сьогодні часи запеклої найганебнішої боротьби з
церквою. Як колись знущалися та насміхалися над Христом, так і сьогодні на
антирелігійних виставах, лекціях, всенародних процесіях, карнавалах здійснюються
найогидніші знущання над вченням Ісуса Христа. Владика пояснював, що
безперечно для християн це є огидним, але «знущання над Богом з боку людей це є
найбільше знущання їх над самими собою, а для Христа ці знущання і навіть смерть
на хресті, це є вславлення, і коли люди найгірше кепкують у свому богоборстві, тоді
найголосніше лунає слово Христове: “Нині прославився Син Чоловічеський і Бог
прославився в Ньому”»19.
У періодичних виданнях та антирелігійних брошурах влада навішувала на представників духовенства різні ярлики. Газета «Вісті Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів» у
17 Хто є «всі святі»? Про календар і святих, що з простого стану і українського народу (Неділя Всіх
Святих) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL: lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/109-vsi.html
18 Для чого св. Церква виносить нам сьогодні на поклоніння чесний Хрест Христовий? (На 3-тю
Неділю посту) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове
до українського народу. URL: lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/059-hrest.html
19 Богоборство і боротьба за Церкву (На 5-ту Неділю Великого посту) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/072-bogoborstvo.html
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випуску від 25 серпня 1921 р. опублікувала на першій сторінці статтю із промовистою назвою «Куркуляча церква»20. У публікації на всю країну доводилося, що «молоденька середня буржуазія українська» надумалася використати церкву для організації національної боротьби, що «“українізація” церкви – це простий перехід влади в
церкві з рук поміщиків до рук куркулів і міщан»21.
У подальшому Українська автокефальна православна церква називалася «петлюрівською» та вважалася пристанищем діячів Української революції. Пропаганда мала систематичний і масштабний характер протягом 1920-1930-х рр. Промовистими
є вже самі заголовки розділів книжки «Українська автокефальна церква і Союз визволення України», одного з відомих організаторів Спілки войовничих безвірників,
Д. Ігнатюка: «Церква – ворог нашого будівництва», «Як виникла автокефалія», «Під
керівництвом БУД – СВУ», «Як вони працювали», «Розпалювання шовінізму»,
«Зв’язки з закордонною білогвардійщиною», «З кого складалися автокефальні кадри». Автор виніс вирок: «…автокефальна церква після провалу Центральної Ради,
Директорії та повстанства була створена й існувала на те, щоб виконувати роллю
знаряддя в руках української буржуазії, закордонного фашизму та імперіалізму для
боротьби проти радянської влади»22.
Владика не міг не оминути цієї теми у проповідях. Він заявив, що це безглуздий і
чорний наклеп, і що ніякої політики церква не проводила. І що політичні ідеали мінливі і не можна до них прив’язуватися23.
Ще однією суттєвою проблемою для церкви наприкінці 1920-х – протягом
1930-х рр. стало зречення сану духовенством. Митрополит засуджує це явище. Закликає не шукати десь істину, а звернутися до Ісуса Христа, як до єдиного шляху.
Владика, утішаючи, із сумом наголошував, що якщо навіть серед учнів Ісуса Христа
знайшовся зрадник, то не дивно, що серед служителів церкви є такі, що зраджують
Ісуса Христа за сучасні срібняки, пишуть у часописах заяви про свій відхід від церкви24.
В. Липківський вважав, що з радянського богоборства необхідно винести уроки
про оновлення форм церковного життя, щоб дати гідну відсіч антирелігійній політиці.
Владика сприймав нові духовні тенденції, якщо вони працювали на користь
справі розвитку УАПЦ. У проповіді, присвяченій митрополиту П. Могилі, він пропонував «сміливо користуватись для життя й піднесення всіма кращими здобутками
людства, навіть своїх ворогів, щоб їхньою зброєю їх же перемагати. Сам Петро Могила, хоч вперто боровся з католицтвом, але вільно перейняв від нього багато, що
вважав корисним для життя Православної Церкви. А найбільше мусимо ми пильнувати того, щоб виховувати в собі і свому народі живий бадьорий дух релігійної й
Вісті ВУЦВК. 1921. 21 серпня.
Ibidem.
22 Ігнатюк Д. Українська автокефальна церква і Союз визволення України. Харків-Київ: Державне
видавництво України, 1930. С. 23.
23 Урочистий в’їзд Христа в Єрусалим, як Творця нового релігійного життя та урочистий вхід нашої Церкви в життя нашого народу (Вербна Неділя) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді
на
неділі
й
свята.
Слово
Христове
до
українського
народу.
URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/078-vhid.html
24 Зрадник Христа – Юда, зрадництво рідному народові (На 2-гу Пасію) // Митрополит Василь
Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/052-juda.html
20
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національної свідомости, що єдиний тільки може перемогти всі бурі і хмари сучасного й майбутнього»25.
Митрополит переймався питанням соборноправності – нагальною проблемою у
житті українських церков. УАПЦ була провідником запровадження соборноправних
принципів. У проповіді В. Липківський зауважував, що соборноправність церкви
«обрізувалась» з давніх-давен і церковною, і державною владою. Єпископи забрали
усе керівництво у церкві, зовсім «обрізавши» права мирян. Державна влада керувала проведенням соборів – «Царі зовсім обрізали навіть єпископські собори і вони
мусіли припинитись»26. За весь час існування російської церкви під опікою царів,
більш як 300 років, не було скликано жодного церковного Собору27.
Цікавим і промовистим є використання у проповідях образів бандуристів, кобзарів як носіїв української традиції та культури. В. Липківському болить, що українська мова та традиції витіснялися із церкви: «Коли московська неволя вигнала з наших церков нашу рідну побожну пісню, нашу рідну мову, наші канти, де вони збереглися? Як до нас схоронилися? У лірників, у кобзарів, у жебраків на базарах. І коли
величні представники в нас російської церкви і нації називають нашу мову, наші співи, канти – базарними, то це дійсно так. Лише на базарах у лірників збереглися, заховались до наших часів крихти з того величезного історичного скарбу, який уявляли собою українські давні народні оповідання, думи, канти, співи, і який так вперто
намагались до щенту знищити наші російські керівники. Отже, величезне значення
мають наші лірники, кобзарі і для нашої Матері України і зокрема для нашої церкви
української. Їм наш народ найбільше мусить бути вдячний і за свою національну і за
релігійну свідомість»28.
В. Липківського турбували переконання Російської православної церкви, консервативно налаштованих вірян у тому, що українська мова не гідна бути мовою служіння. На ці закиди Липківський відповідав, що «на всіх мовах Христос всі народи
закликає до спасіння, для Нього всі мови однаково достойні»29.
Митрополит інтерпретував і таку ідею як «інтернаціоналізм». Його висловлювання дають нам зрозуміти, що владика відчував, що інтернаціоналізм замінявся
великодержавницьким російським шовінізмом. Митрополит переконував, що національне об’єднання народів призведе до дійсного непохитного братерського єднання всіх народів. Справжнє інтернаціональне об’єднання, на його думку, це
об’єднання народів в їх цілому національному єднанні, а не поодиноких людей, кла-

25 Спогад митрополита Петра Могили (Новий рік) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді
на
неділі
й
свята.
Слово
Христове
до
українського
народу.
URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/002-mohyla.html
26 Новорічні думки й християнське розуміння обрізання (Новий рік) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/003-nyth.html
27 Новорічні думки й християнське розуміння обрізання (Новий рік) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/003-nyth.html
28 Христова освіта й сліпі бандуристи (Неділя 31-ша по Тройці) // Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. URL:
lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/018-osvita.html
29 Син Чоловічеський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загибає (Неділя 32-га по Тройці) //
Митрополит Василь Липківський. Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського
народу. URL: lypkivskyivasyl.in.ua/propovidi/021-spasty.html
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сів чи партій30. Саме вільні народи повинні увійти до подібного союзу. Владика наводив історичні аргументи на підтвердження своїх думок, з посиланням на вірші
Т. Шевченка.
Проповіді показують, що митрополит В. Липківський переймався не тільки рутинними питаннями, що постали перед віруючими в умовах антирелігійної політики. Владика замислювався над долею українського народу. Лунають не в одній проповіді такі філософські запитання, як: «Отже чи буде жити наш український народ?»,
«Що уявляють собою національні взаємовідносини поміж народами?», «А що уявляють собою взаємовідносини соціяльні поміж окремими клясами людства?»31.
Митрополит В. Липківський – український пророк, який передбачив суттєві проблеми людства та християнства у ХХ-ХХІ ст. – десакралізацію особистості, безцерковне та побутове православ’я. За допомогою рефлексії владика співвідносив християнські ідеали, національні цінності своєї церкви із більшовицькою ідеологією. На
його переконання питання збереження християнської віри було поставлено найбільш гостро та принципово. Проповіді передають глибину стурбованості митрополита пропагандою матеріалізму, богоборчою політикою – викликами, які не тільки
руйнували традиційний світогляд вірян, але й віщували фізичні страждання, втрату
української ідентичності.
Поширенню ідей проти віри та церкви В. Липківський закликав протиставити
справжнє християнське життя. А своїм служителям пропонував творити «рідну» для
вірян церкву. Найчастіше у проповідях лунала тема страждань Ісуса Христа та віруючих. Репресивна політика влади по відношенню до духовенства змушувала говорити на подібні теми. Виконувати приписи Біблії аж до смерті – теза, яка пройшла
скрізь усі проповіді. Хочеться підкреслити, що владика залишився вірним своєму
Слову і в 1937 р. прийняв мученицьку смерть.
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Ukraine
The reflections of the metropolitan of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church
V. Lypkivskyi on the challenges of the Orthodox believers in the conditions of the anti-church
policy of the authorities based on the materials of the sermons of the church hierarch are
analyzed in the paper. We can see the reflections of erudite and courageous person – a
connoisseur of the history of Ukrainian nation, church, philosophy, and the development of
science. With the help of reflection, metropolitan V. Lypkivskyi correlated his personal views
and values of his church with the propagated communist ideals. The church hierarch
comprehended the past in order to develop life strategies for believers. To all the key events in
the life of Jesus Christ, V. Lypkivskyi prepared sermons linked with the church’s historical past
and called for a renewal of the Christian life. The sermons promoted Christian doctrines, with
particular emphasis on the benefits of just the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church. It is
noteworthy that in the sermons V. Lypkivskyi referred to the Holy Scripture and did not
mention other ecclesiastical writings.
V. Lypkivskyi responded to the Communists’ attempts to create society comprised only
materialists. The church hierarch prophetically warned the believers who refused to attend
church and denied God that they would receive nothing except a few ten-ruble notes and a
piece of bread. The desacralization of life, according to the metropolitan, not only destroyed
church institutions but also deprived a person of a sense of integrity, dignity of his or her
personality. In fact, the metropolitan had a presentiment of the era of totalitarianism when the
desacralization of the individual would occur. To counteract that, the hierarch tried to
cultivate the personal faith of man in God. In his sermons, the idea of preserving the faith and
counteracting the atheisation of the population raised most often. The texts of the sermons
show that metropolitan V. Lypkivskyi paid attention not only to the routine issues urgent for
believers in the context of anti-religious politics, but he thought about the fate of the whole
Ukrainian nation. Metropolitan V. Lypkivskyi is a Ukrainian prophet who foresaw the essential
problems of humanity and Christianity in the 20th – 21st century – desacralization of
personality, churchless and everyday life Orthodoxy.
Keywords: metropolitan V. Lypkivskyi, sermons, reflections, anti-church struggle, Soviet
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У статті аналізується участь пересічних галичан (українців, поляків) у погромних
акціях влітку-восени 1941 р., спрямованих проти євреїв як носіїв «жидо-більшовицької»
ідеології, прихильників радянської окупації регіону. Розглянуто причини прояву агресії,
методи знущання над людьми, які не обмежувалися фізичним і моральним насиллям, але
й закінчувалися умисними вбивствами. Визначені результати прояву насилля у вигляді
проблеми підрахунку жертв.
Ключові слова: погроми у Східній Галичині, фізичне та моральне насилля над євреями, пограбування єврейського майна

На сьогодні спогадів і публікацій осіб (не)єврейського походження достатньо, аби
проаналізувати міжетнічну ситуацію, що склалася на початку нацистської окупації
Східної Галичини, зокрема зрозуміти складність і неоднозначність українськоєврейських і польсько-єврейських взаємин на побутовому рівні. Враховуючи те, що
спеціалізованих публікацій досить мало і вони, здебільшого, мають проблемнопостановочний чи фрагментарний характер, тяжіють до вузької регіональної специфіки, ця розвідка посприяє розширенню уявлень щодо участі сусідів в антиєврейських погромах.
У різний час вказана тема привертала увагу В. Масловського1, Я. Хонігсмана2,
М. Феллера3, Ж. Ковби4, О. Круглова5, В. Гулая6, низки молодих дослідників, сферою
Масловський В. Трагедія галицького єврейства. Львів: Редакція газети «Вільна Україна», 1997. 56 с.
Хонигсман Я. Катастрофа евреев Западной Украины. Евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1939-1945 годах. Львов, 1998. 352 с.
3 Феллер М. Пошуки, спогади, роздуми єврея, який пам’ятає своїх дідів, про українсько-єврейські
взаємини, особливо про нелюдське і людяне в них. Дрогобич, 1998. 375 с.
4 Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки
«остаточного розв’язання єврейського питання». Київ, 2009. 296 с.
5 Круглов А., Уманский А., Щупак И. Погромы в Восточной Галиции лета 1941 года: организаторы,
участники, масштабы и последствия // Проблеми історії Голокосту. 2010. № 5. С. 56-74; Холокост
в Украине: зона немецкой военной администрации, румынская зона оккупации, дистрикт «Галичина», Закарпатье в составе Венгрии (1939-1944): монография. Днипро: «Ткума»; ЧП «Лира ЛТД»,
2017. 456 с.
6 Гулай В. Загострення міжетнічних відносин в Західній Україні на початковому етапі німецькорадянської війни в контексті етнонаціональної політики тоталітарних режимів // Гілея: науковий вісник. 2012. Вип. 57. № 2. С. 99-104; Гулай В. Політико-комунікативні вектори ескалації міжетнічної конфліктно-конфронтаційної інтеракції в Західній Україні (літо-осінь 1941 р.) // Studia
politologica Ucraino-Polona. 2014. Вип. 4. С. 270-278; Гулай В. Дискурс міжетнічної комунікації у
дистрикті «Галичина» в період «остаточного вирішення єврейського питання» // Проблеми історії Голокосту. 2016. № 8. С. 89-99.
1
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зацікавлень яких став взаємозв’язок української та єврейської спільноти під час війни, ставлення окупаційної влади та місцевого населення до галицьких євреїв7. Серед
західних істориків найбільш фаховими видаються дослідження Ш. Редліха8, І.П. Химки9, Р. Кувалека10, К. Струве11, О. Бартова12, Ф. Гольчевського13, В. Лауер14, а
також політологів Дж. Копштейна та Дж. Віттенберга15, в яких з різних методологічних позицій аналізується складність побутових взаємин між євреями, українцями,
поляками, які опинилися під радянською та нацистською окупацією. Польські публіцисти не оминають тему історії українсько-єврейських взаємин і присвячують їй
свої інтерв’ю з відомими фахівцями – істориками, журналістами, громадськими діячами16.
Джерельна база статті ґрунтується на спогадах євреїв17 та українців18, які стали
прямими свідками тогочасних подій.
Окреслена тема доволі об’ємна, тому об’єкт дослідження обмежений лише роллю
пересічних громадян у погромних акціях, пограбуванні єврейського майна,
(не)допомозі сусідів у його збереженні. Діяльність українських націоналістичних

7 Вурловська М. Нацистський терор проти євреїв Дрогобича (історія родини Дрімерів) // Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Вип. 5. С. 177-183; Скіра Ю. Покликані: монахи Студійського уставу та Голокост. Київ: Дух і Літера, 2019. 272 с.
8 Редліх Ш. Разом і нарізно в Бережанах. Поляки, євреї та українці, 1919-1945 рр. Київ, 2002. 325 с.;
Шимон Редліх про українсько-єврейські взаємини. Розмова із Ізабеллою Хруслінською та Петром
Тимою.
URL:
http://www.historians.in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya/202shymon-redlikh-pro-ukrainsko-ievreiski-vzaiemyny-rozmova-z-izabelloiu-khruslinskoiu-ta-petromtymoiu
9 Химка І.-П. Українсько-єврейські взаємини: від історії до пам’яті. Київ: Дух і Літера, 2019. 384 с.
10 Кувалек Р. Рятівники, врятовані, ті, що видавали й видані. Євреї, поляки та українці під час німецької
окупації
Східної
Галичини
–
огляд
загальної
картини.
URL:
http://www.historians.in.ua/index.php/en/zabuti-zertvy-viyny/720-robert-kuvalek-riativnykyvriatovani-ti-shcho-vydavaly-i-vydani-yevrei-poliaky-ta-ukraintsi-pid-chas-nimetskoi-okupatsiiskhidnoi-halychyny-ohliad-zahalnoi-kartyny
11 Струве К. ОУН(б), німці та антиєврейське насильство в Галичині влітку 1941 р. // Україна модерна. 2017. № 24 (Єврейські історії українських теренів). С. 234-255; Struve K. Deutsche Herrschaft,
ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt: Der Sommer 1941 in der Westukraine. Oldenburg,
2015. 754 p.
12 Бартов О. Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні. Київ, 2010. 300 с.; Бартов О.
Білі плями та чорні діри: минуле та сьогодення Східної Галичини // Шоа в Україні: історія, свідчення, увічнення / за ред. Рея Брандона та Венді Лауер. Київ: Дух і Літера, 2015. С. 433-480;
Bartov O. Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town Called Buczacz. New York: Simon and
Schuster, 2018. 399 p.
13 Гольчевський Ф. Відтінки сірого: роздуми про єврейсько-українські та німецько-українські
стосунки в Галичині // Шоа в Україні: історія, свідчення, увічнення / за заг. ред. Рея Брандона,
Венді Лауер. Київ: Дух і Літера, 2015. С. 163-220.
14 Лауер В. Погроми, насилля натовпу та геноцид у Західній Україні влітку 1941: історія, пояснення та порівняння // Проблеми історії Голокосту: український вимір. 2018. № 10. С. 214-255.
15 Kopstein J., Wittenberg J. Anti-Jewish Pogroms on the Eve of the Holocaust. Cornell University Press,
2018. 192 p.
16 Хруслінська І., Тима П. Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини. Київ, 2011. 328 с.
17 Арсен Б. Моя гірка правда: Я і Холокост на Прикарпатті. Надвірна, 2004. 383 с.; Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане; упор. Ж. Ковба. Київ: Дух і Літера, 2009. 276 с.; Світло в темряві: розповідь Сімона Стерлінга, який пережив Голокост, розказана ним Філліс Стерлінг
Якобс. Київ: Український центр вивчення історії Голокосту, 2012. 120 с.; Гауптман М. Забуті могили. Київ: Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. 175 с.
18 Коваль О. Спомини мого життя: Львів-Аушвіц-Брюссель. Львів, 2016. 240 с.
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формувань (української міліції19), місцевих органів влади, підконтрольних німецьким військовим комендатурам та ОУН, які теж брали активну участь у погромах, не
розглядається та згадується побіжно. Співробітники поліційних чи адміністративних органів влади виконували службові обов’язки та накази окупаційної влади.
Метою статті є аналіз побутових українсько-польсько-єврейських взаємин на початку окупації Східної Галичини, окрім м. Львова, який став предметом окремого
дослідження20.
У свій час Ф. Левітас відмічав, що напередодні війни існувала певна відчуженість
між українцями та євреями, ситуація у міжнаціональних відносинах була непростою,
попри те, що галичани відрізнялися релігійною й етнічною толерантністю. У пам’яті
багатьох жила активна участь євреїв у розбудові ЗУНР 1918-1919 рр.21 У листопаді
1918 р. у Львові пройшов антиєврейський погром, вчинений поляками, вбитими нарахували 70 осіб. Насильство відбулося після відходу з міста українських військ. Тоді
євреї симпатизували державотворчим процесам у ЗУНР, підтримали українців, але
під час польсько-українського конфлікту зайняли нейтральну позицію, хоча не змогли уникнути ані переслідування, ані насилля.
У деяких спогадах згадується допомога євреїв відступаючим силам УГА зі Східної
Галичини, зокрема щодо порятунку майна вояків, після виходу зі Станіславова (нині
– Івано-Франківськ). Натомість єврейський підприємець Рубен Фан – член Єврейської управи Станіславова стверджував, що українці теж були причетні до антиєврейського насильства: побиття, реквізицій власності, примусових робіт на Шаббат. У
Тернополі, за спогадами Василя Кучабського, єврейські торговці зазнали пограбування, але умисних вбивств не фіксувалося. Тим не менш українська влада не змогла
нічого вдіяти. Лише за деякий час погромники (місцеві жителі, українські вояки)
були покарані. Загалом прямих доказів участі армії УНР в антиєврейських акціях немає, хоча антисемітські настрої мали місце.
Напередодні Другої світової війни і на початку радянської окупації Східної Галичини у містах здебільшого мешкали поляки, українці та євреї, а на селі – євреї, українці та поляки. Вересень 1939 р. порушив соціально-економічну рівновагу. Націоналізація «совєтами» єврейських та українських підприємств, торгівельних лавок, ремісничих майстерень стала трагедією як для євреїв, так і для українців. У регіон прибула значна кількість євреїв-більшовиків зі Сходу, які зайняли посади в адміністративних органах та НКВС. Українці, які постраждали від радянського терору, маючи
за приклад прихильність галицької єврейської молоді до компартії, часто їх звинувачували в усіх бідах. Апогей відчуття ворожнечі досяг у дні відходу «совєтів» із Західної України, коли розстрілювали політв’язнів. Те, що серед страчених були євреї,
стало відомо не відразу, а лише у 1990-ті роки, після оприлюднення відповідних
списків22.
19 Українську народну міліцію (службу порядку) сформувала ОУН наприкінці червня 1941 р. і підпорядковувалася вона німецьким військовим комендатурам до серпня 1941 р., моменту входження дистрикту «Галичина» до польського Генерал-губернаторства. Народна міліція носила
жовто-блакитні нарукавні пов’язки і була розформована задля очищення поліційних органів від
радикально налаштованої націоналістичної молоді. Замість неї створили українську допоміжну
поліцію, підпорядковану німецькій цивільній владі.
20 Див.: Михайлюк М. Участь галичан у львівських погромах липня 1941 р.: історіографічний дискурс // Гілея: науковий часопис. 2019. Вип. 146 (7). Ч. 1: Історичні науки. С. 76-83.
21 Левітас Ф. Євреї України в роки Другої світової війни. Київ, 1997. С. 182-183.
22 Феллер М. Пошуки, спогади, роздуми єврея… С. 208-209.

116

ЕМІНАК

Професор європейської історії Браунівського університету О. Бартов, який нещодавно видав монографію про становище українців, поляків та євреїв Бучача у першій
половині XX ст. (звідки родом походила його мати) наводить свідчення поляків, які
вважали євреїв союзниками радянської влади, хоча 22% єврейської громади були
депортовані до Казахстану та Сибіру і складали другу найбільшу групу депортованих після поляків23.
Ізраїльський історик Ш. Редліх зазначає, що поляки, українці та євреї, які жили у
Східних Кресах (Галичині) стикалися з однаковими економічними реаліями. Повсякденне життя їх зближувало, оскільки вони ходили на той же ринок, тими ж вулицями. У міжвоєнний період у польських гімназіях євреї, поляки й українці часто
навчалися разом. Водночас ці три громади жили окремо: кожна – своїм релігійним
життям, етнічною самобутністю, культурними особливостями. Під час нацистської
окупації зросло відчуття ворожості. Між групами відчувалася висока соціальна диференціація та дистанція. Зазвичай, євреї були ближчі до поляків, аніж до українців,
намагаючись ідентифікувати себе з панівною національною групою, а не з іншими
меншинами, і саме тому польська мова та культура були ближчі, ніж українська. До
того ж, щоденні контакти частіше відбувалися у містах з переважною більшістю поляків, аніж у селах і невеликих містечках. Євреї рідко мали друзів серед українців.
Дмитро Бартков згадував, що до війни між євреями та рештою етнічних груп не існувало тісних зв’язків, тож, коли настали важкі часи, лише деякі зважувалися на допомогу24.
До Другої світової війни у Бережанах не фіксувалися великі етнічні конфлікти: ані
погроми, ані їх спроби. Під час війни на стосунки поляків, євреїв та українців вплинули давні традиційні погляди та стереотипи, а також нові екстремальні умови
життя. Визначальним для них стала радянська (1939-1941) і німецька (1941-1944)
окупації. Образ єврея-більшовика, тиражований нацистською й українською націоналістичною пропагандою, справив величезний вплив на уми та серця пересічних
громадян. У ході війни у Східній Галичині спостерігалися випадки антисемітизму та
вбивств євреїв українцями, але також існувала широка «сіра зона» байдужості25.
У Коломиї початок війни докорінно змінив уклад міжетнічних взаємин, де євреї
становили більшість населення. Упродовж першої половини вересня 1939 р. фактично була паралізована усталена українська, польська та єврейська громадськополітична діяльність. Як згадував Андрій Гаєцький, «українці заховалися десь по
закутках, перестрашені тим, що не німці, на яких чекали, а большевики зайняли наші землі. Зате на вулиці вийшло багато жидів з червоними опасками на рукавах, а за
ними появилася якась міліція, решта міста завмерла. …Молоді жидівки почали організовувати для бійців театр, а що не знали ні московської, ні української мови, то балакали по-польському»26.
За радянської влади євреї, дійсно, зайняли певні місця у нових державних структурах. Факт їхньої присутності у бюрократичному апараті став найбільшим подразником для інших етнічних груп. Коломийська преса 1939-1940 рр. «рясніла» прізвиШоу М. [Рец.]: Omer, Bartov. Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town Called Buczacz.
New York: Simon and Schuster, 2018 // Голокост і сучасність. 2019. № 1 (17). С. 159.
24 Хруслінська І., Тима П. Діалоги порозуміння… С. 193.
25 Ibid. С. 194, 197.
26 Монолатій І. «Коломия без жидів»: дилеми поведінки «страхітливо нормальних людей» через
призму літератури та ЗМІ. URL: http://mnemonika.org.ua/2016/07
23
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щами євреїв-дописувачів або фігурантів пресових повідомлень. В умовах нацистської окупації, як стверджує І. Монолатій, це призвело якщо не до активного схвалення
коломийчанами знищення єврейського населення, то, принаймні, до їх ролі пасивних спостерігачів злочину. Всі пам’ятали арешти та депортації українців, помічниками в яких були євреї – симпатики більшовизму, які допомагали складати списки
«ворогів народу». Посприяв посиленню ворожості і факт присутності радянських
євреїв серед працівників коломийської тюрми НКВС27.
Усі дослідники теми українсько-єврейських взаємин початку нацистської окупації найбільше уваги приділяють погромам, які охопили майже всі населені пункти
Східної Галичини. Їх провокувала та підтримувала німецька влада, але виконавцями
стали пересічні громадяни та місцева міліція, сформована з представників українських націоналістичних кіл і маргіналізованих елементів. Розвиток подій літа-осені
1941 р. засвідчив, що найбільш масові погроми відбулися на території підконтрольній Вермахту, на якій діяли різні нацистські каральні підрозділи, що провокували
місцеве населення помститися «жидо-більшовикам», «жидо-комуні» за вбивство
українських політв’язнів. Тоді влада на місцях тимчасово належала членам ОУН, які
сформували свої адміністративні та поліційні органи, і допомагали окупантам здійснювати антиєврейські заходи, до яких активно долучалися сусіди євреїв.
Натомість університетські викладачі Дж. Копштейн і Дж. Віттенберг вважають,
що між червнем і липнем 1941 р. мешканці 219 містечок Східної Польщі, Західної
України, Литви та Румунії чинили насильство стосовно своїх сусідів-євреїв через те,
що вважали їх політичними супротивниками. Зарубіжні автори упевнені, що у своїх
діях злочинці керувалися не так фактами попередньої співпраці між місцевими євреями та радянською владою, як страхом поляків перед тим, яку роль можуть відіграти євреї у подальшому політичному житті. У погромах найбільшого значення мав
розмір місцевої єврейської громади – чим вона була більшою, тим ймовірність погрому була вищою. Важливим було прагнення євреїв до культурного та політичного
представництва та популярність партій, які закликали до міжетнічного діалогу. Погроми сталися там, де загрозу бажаній моноетнічній державності вважали вищою,
натомість їх не було у місцевостях, де популярними були партії – адепти міжетнічної
толерантності та рівності для євреїв.
Аналіз зарубіжних політологів вказує на чітку кореляцію між електоральною поведінкою, уявною загрозою від етнічної меншини, демографічним відсотком цієї
меншини та рівнем її політичної інтеграції або виключення у воєнний час. У містечках, де до війни політичні розбіжності були високими, розпад держави та війна розпалили міжетнічні суперечності, відкрили старі рани та принесли погроми. Якщо
єврей жив у маленькому містечку з меншою єврейською громадою, мінімальною
політичною підтримкою сіоністів або бундистів і невеликою кількістю прихильників ендеків, то його шанси уникнути погрому були порівняно великі. Стихійне насильство пояснюють сторічним антисемітизмом28.
Однак подібна позиція є дискусійною, оскільки факти вказують на те, що погроми відбувалися у містах і невеличких містечках Східної Галичини незалежно від кількості єврейського населення та їх політичної активності. Основна причина все ж
Ibidem.
Бурцлафф Я. [Рец.]: Kopstein, Jeffrey; Wittenberg, Jason. Intimate Violence: Anti-Jewish Pogroms on
the Eve of the Holocaust. Cornell University Press, 2018. 192 p. // Голокост і сучасність. 2019.
№ 1 (17). С. 136-140.
27

28
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крилася у побутовій сфері, вищому соціальному статусі й економічній перевазі євреїв над іншим населенням. Політичну складову можна вважати другорядним чинником у міжетнічній конфронтації.
Початок німецько-радянської війни добре запам’ятав О. Коваль, який згадував, як
«тимчасовим безвладдям» у містечку Долина скористалися українські націоналісти,
які взяли управління у свої руки. Євреям повідомили про поліційну годину, щоб ніхто не наважувався з 22 год. вечора і до 6 год. ранку виходити на вулицю під загрозою смертної кари. Місцеві жителі чекали погромів і грабежів. Відновлення української держави євреї сприйняли позитивно, виявили лояльність до «нової влади» з
метою здобути мирне існування29.
Нині покійний польський історик Р. Кувалек писав, що одна з причин майбутніх
погромів крилася в історичній традиції антисемітизму (на якій наголошують американські політологи), притаманній українцям і полякам30. Однак приводом для масового виявлення невдоволення відносно єврейських сусідів стали знайдені окупаційної владою трупи розстріляних українців і поляків у тюрмах НКВС напередодні
евакуації радянської влади з регіону. Вивезти усіх політв’язнів можливості не було,
тому більш «ідеологічно» заангажованих, які вважалися найнебезпечнішими за іншу
категорію в’язнів, чекісти розстріляли. Розкопки та поховання тіл викликали масове
озлоблення, яке вилилося на євреях, яких вважали прихильниками радянського режиму і комуністичної ідеології.
Українець Дмитро Дучинський, який служив у Перемишській окружній адміністрації волосним старшиною (волость включала від 5 до 15 сіл), після війни згадував,
що носіями комуністичної ідеології були саме євреї. До війни у Перемишлі вони брали участь у святкуванні 1 Травня, несли червоні прапори, співали «Інтернаціонал».
Коли розпочалися масові вбивства, то він не відчув жалю, адже не любив євреїв не
лише через те, що вони були комуністами, але й тому, що «жиди коштом нашого селянина добре жили, смачно їли і гарно ходили повбирані». Попри антисемітські погляди до війни, під час Катастрофи (Шоа) урядовцю стало жаль знайомих євреїв, які
виглядали неохайними, голодними, втомленими від щоденної важкої праці, тому
часто подавав їм хліба чи цигарку, бо «це ж люди». Як людей йому було їх шкода, але
як націю, яка, на його переконання спричинила українцям багато зла, – ні31. І він був
не єдиний у своїх антиєврейських поглядах. Міф про «жидокомуну» був досить поширеним серед галичан. В основі міфу лежить стійке уявлення, що євреї були основним «стовпом» комунізму, насаджували комуністичну ідеологію, обіймали високі
посади та виступали помічниками й співорганізаторами злочинів радянської влади.
Пізніше цей міф вдало використала нацистська пропаганда для заохочення місцевого населення співпрацювати з військовою адміністрацією та брати участь у погромах32.
Погроми у містечках і селах Східної Галичини супроводжувалися фізичним насиллям над євреями (знущанням і побиттям), інколи навмисними вбивствами, руйКоваль О. Спомини мого життя… С. 54-56.
Кувалек Р.
Рятівники,
врятовані,
ті,
що
видавали
й
видані…
URL:
http://www.historians.in.ua/index.php/en/zabuti-zertvy-viyny/720-robert-kuvalek-riativnykyvriatovani-ti-shcho-vydavaly-i-vydani-yevrei-poliaky-ta-ukraintsi-pid-chas-nimetskoi-okupatsiiskhidnoi-halychyny-ohliad-zahalnoi-kartyny
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нуванням синагог/молитовних будинків, а також пограбуванням і захопленням єврейського майна. Найбільші погроми на Львівщині відбулися у Дрогобичі, Бориславі33, Самборі, Стрию, Золочеві й інших менших населених пунктах.
Борис Арсен, який пережив нацистську окупацію у Східній Галичині, писав, що
«Акт 30 червня», який жваво обговорювали на вулицях, у церквах, костьолах, синагогах, не тільки розпалив уяву більшості українців, але й спричинив до активізації
нечуваних раніше націоналістичних і шовіністичних настроїв, особливо серед більшості молодих громадян краю. Ці настрої не могли не позначитися на психологічному стані євреїв. На місцях люди, які мали практично втілювати у життя ідеї «Акту», були відомі як крайні націоналісти, антисеміти, симпатики німецького нацизму34.
У Золочеві, де на початку війни мешкало 10 тис. євреїв, погром тривав три дні.
Євреїв страчували у міській фортеці (замку). За різними підрахунками, кількість загиблих коливається від 1 до 4 тис. осіб35. Так, ізраїльський історик і журналіст
Ш. Бріман зазначає, що у погромі 3-5 липня 1941 р. було вбито близько 3-3,5 тис. золочівських євреїв. Багато з них були розстріляні та засипані землею біля стін замку,
інші ж були вбиті у різних місцях міста і по дорозі до замку36. Про золочівський погром відомі свідчення С. Альтмана. «Натовпи озброєних сокирами, різаками, лопатами, залізними прутами, молотками та вогнепальною зброєю одночасно налетіли
на всі єврейські вулиці та будинки, виволікаючи їхніх жителів на вулиці. – згадував
він. – Погром розпочався з попередньо визначених місць, …але головним центром
операції була цитадель. Орди українців та есесівців накидалися на беззахисних
жертв з усім, що тільки потрапляло їм під руку. Сусіди-українці, з ким лише ще вчора
вони мали дружні стосунки чи справи, нині стали невблаганними ворогами. Вони
заманювали євреїв у свої домівки тільки для того, щоб потім передати бідолах натовпу дикунів. Коли хвиля терору поступово вщухла, знаходили людей, втоплених у
вбиральнях і каналізаційних люках, деяких без голів. Банда негідників вхопила рабина Елленберга, його прив’язали мотузкою до мотоцикла і тягли вулицею [допоки]
поважний, старий чоловік не впав від знемоги, його тіло просто волокли, нівечучи
до невпізнання. …Того дня єврейська кров текла рікою».
Багато німецьких офіцерів, так само, як у Львові, спостерігали за погромом із холодним цинізмом, увесь час фотографуючи все довкола. Кількома місяцями пізніше
автору спогадів довелося бачити деякі з тих фотографій в ілюстрованому німецькому тижневику. На одній з них була увічнена подія у фортеці – жінки ридали над купою трупів. Під фотографією містився напис: «Українки оплакують своїх чоловіків,
вбитих євреями». Хоча одна із жінок була єврейкою37.
У Жовкві до війни майже половину населення складали євреї. Після відкриття місцевої в’язниці НКВС, що знаходилася у жовківському замку, з-понад трьома десятками трупів ув’язнених, закатованих протягом 23-28 червня 1941 р., єврейське насе33 Зі середньовіччя головний центр видобутку солі, з початку XIX ст. – центр нафтової й озокеритної промисловості, відомий за твором І. Франка «Борислав сміється».
34 Арсен Б. Моя гірка правда… С. 81, 86.
35 Бартов О. Стерті… С. 186.
36 Бріман Ш. Українські священики і рабин разом молилися в пам’ять про жертви Голокосту на
Галичині. URL: https://ukrainianjewishencounter.org/uk. Про золочівський погром видана україномовна брошура «Голокост в Золочеві», опублікована у Львові на основі книги-хроніки Шломо
Майера «Загибель Золочева» (1947).
37 Бартов О. Стерті… С. 189-190.
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лення зазнало погрому, вчиненого українцями та поляками. Саме у цей час була підпалена Велика синагога38. Німці підбурювали місцеву молодь бити євреїв, а самі фотографували дійство. Спочатку натовп «розважався», але більше таких провокацій
не було39.
У Дрогобичі, де у 1939 р. мешкало 15 тис. євреїв, місцевий люд вважав, що серед
катів-чекістів якщо й були євреї, то східняки, адже галицькі не вбивали40. Тим не
менш на початку німецької окупації у погромі, влаштованому українцями та поляками, загинуло близько 400 осіб41. Єврейські домівки були пограбовані, зокрема будинок родичів Лаури Дрімер, які на той час проживали у передмісті. Грабіжники
взяли все, що могли винести, включно з кількома фотоальбомами, фотографії з яких
просто кинули у болото. Після війни батько дівчини відправився побачити те, що
залишилося від будинку. Сусід-українець передав близько 50 фотографій, які зміг
зберегти після погрому42. Цей конкретний випадок демонструє, що не всі українці
Дрогобича виливали свій гнів на євреїв. Серед них були й ті, хто допомагав єврейським сусідам убезпечити майно від пограбування та знищення.
Під час погромів не лише міський «криміналітет», а й соціальні низи намагалися
поцупити щось з єврейського майна, як у Львові. Цим також займалися деякі сусіди
сільських євреїв, які скористалися можливістю покращити свій матеріальний стан.
Так, С. Стерлінг, який на момент німецького вторгнення мешкав у містечку Щуровичі (Львівщина), розповів, як після окупації населеного пункту євреї залишалися у
своїх будинках і боялися виходити на двір. У той час українські сусіди грабували єврейське майно43.
У липні 1941 р. погроми відбулися у Перемишлянах та Уневі. Перемишляни були
відомим у Східній Галичині центром хасидизму. Єврейський погром вчинило місцевого населення, яке перебувало у стані шоку від побачених злочинів НКВС. Як зазначає молодий історик Ю. Скіра, нацисти вдало розіграли карту стереотипу «жидокомуни», й євреї стали головними його жертвами. В Уневі декілька місцевих мешканців вбили єврея-мельника разом з дружиною у власному будинку. Вбивство супроводжувалося пограбуванням майна. Місцевий парох ієромонах Герман (Будзінський) на сільських зборах з обрання солтиса виступив із засудженням цього злочину.
На його переконання так вчинити могли лише невіруючі особи, вважаючи проявом
бандитизму. Тема погромів одержала суспільне обговорення й була відкрито засуджена представником ГКЦ у невеличкій громаді. У листопаді 1941 р. ієромонаха Германа було переведено з Унівської Свято-Успенської Лаври до монастиря святого
Йосафата у Львові. Згодом митрополит А. Шептицький доручить йому опіку над
врятованими євреями44.
Ситуацію у населених пунктах Східниця й Урич (Львівщина) детально описав
М. Гауптман. «Поляки та євреї напружено чекали на розвиток подій. Одні – занепокоєно, інші – з острахом. І це може видатися дивним, але боялися не німців, а україн-

38 Ibid. С. 203; Бартов О. Білі плями та чорні діри: минуле та сьогодення Східної Галичини… С. 462,
464.
39 Ковба Ж. Людяність у безодні пекла… С. 79.
40 Ibid. С. 152.
41 Бартов О. Білі плями та чорні діри: минуле та сьогодення Східної Галичини… С. 443.
42 Вурловська М. Нацистський терор проти євреїв Дрогобича… С. 178-179.
43 Світло в темряві: розповідь Сімона Стерлінга, який пережив Голокост… С. 17.
44 Скіра Ю. Покликані: монахи Студійського уставу та Голокост… С. 148-150.
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ців»45, – згадував він. У Східниці46 найбільша погромна акція відбулася 3 липня
1941 р.
Однак не всі українці підтримували такі методи розплати, і не всі брали у них
участь. Серед людей були потенційні рятівники переслідуваних, але у хаосі та масовому психозі вбивств вони не змогли нічого вдіяти. Погром не був спонтанний і наспіх реалізований. Гауптман впевнений, що йшлося про цілеспрямоване знищення
єврейської інтелігенції та про можливість поквитатися за минуле. За подіями із цікавістю спостерігала велика кількість українців, дорослих і дітей, для яких погромна
акція стала своєрідною «забавою». Він пам’ятає як «дика зграя», із заздалегідь узятими інструментами, виривала золоті зуби, стягувала з пальців золоті обручки, здирала одяг і взуття з убитих євреїв. А вид крові розпалював деякі гарячі голови47.
Після арешту парубка повели населеним пунктом на розстріл. «Одні дивилися на
нас із прихованим співчуттям, другі байдуже розмовляли між собою, треті сміхом і
жестами виразно підкреслювали своє задоволення, – продовжував розповідати
М. Гауптман. – Чи не на кожному відрізку тої дороги стояли агресивні шакали. Кидали в нас різними предметами, нечистотами, «набоїв» не мали, тож опльовували обличчя приречених. Лунав сміх, вигуки «ура» і прокляття. …Зграя людей, переважно
молодих, навіть малі діти знімали речі з мертвих»48. Чоловікові вдалося втекти до
лісу й уникнути розстрілу. Далі він подався у Дрогобич до сестри, де місцеві євреї
теж чекали на погром, після якого мав настати порядок і спокій. Дивним і незрозумілим був той психоз.
27 серпня 1941 р. розпочався погром у с. Урич49, в 7 км від Східниці. «Поволі на
луці почали збиратися люди з довколишніх сіл – одні з цікавості, інші активно допомагали поліцаям. Бігали, поверталися з інформацією, спостерігали за дорогами і
стежками, одне слово, було так само, як під час добре відомого мені погрому в Східниці, – продовжує М. Гауптман. – Жертв приводили з різних сторін. Загалом вони
йшли спокійно, немовби й справді на «мітинг». Тільки іноді до нас долинав тихий
плач, якісь благальні слова або грубий голос, змішаний із відгомоном ударів»50.
Сусіди-українці сприяли виявленню євреїв, оскільки добре знали кожну родину.
Один із таких молодиків, який ріс поруч з єврейськими сусідами, роздобув у поліцаїв
карабін і став їм допомагати виганяти євреїв з домівок. Родина молодика не належала до категорії «порядних сімей». «Вони пиячили, займалися грабунком та іншими авантюрами, – згадував він. – А щодо їхньої національності, то думки різнилися,
казали, що вони поляки або українці. Як потім з’ясувалося, що свою національну належність вони визначали самі, залежно від того, куди віяли вітри історії. В ті часи
вигідніше було долучитися до українців. Як місцевий, він найкраще знав кожну родину й одразу зауважив, що наша сім’я вийшла з дому в неповному складі»51.
Добровільні помічники озброювалися лопатами та кайлами, які знаходили під
Гауптман М. Забуті могили… С. 49.
Нині відомий бальнеологічний курорт ім. Омеляна Стоцького (38 джерел і 17 свердловин мінеральних вод).
47 Гауптман М. Забуті могили… С. 52-53.
48 Ibid. С. 56-57.
49 Урич – відомий центр середньовічної Галичини з найбільшим в Європі наскельним містомфортецею «Тустань» (IX-XVI ст.), залишки якого нині входять до державного історикокультурного заповідника «Тустань».
50 Гауптман М. Забуті могили… С. 70.
51 Ibid. С. 75.
45
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час обшуку єврейських домівок. Після видворення євреїв знайомі намагалися обікрасти помешкання. «З боку будинку прокрадався мій ранковий гість, селянин із
Перепростині. Він терпляче чекав майже увесь день на слушний момент, аби забрати запаси цигарок, сахарину і горілки, що їх розглядав раніше»52, – розповідав
М. Гауптман. У цей час оповідач переховувався на горищі, але сам себе необережно
виказав і був знову заарештований, а потім розстріляний. Однак хлопця не вбили, а
лише поранили і він зміг вибратися з лісосмуги та повернутися до схованки. За кілька днів дістався до знайомих у передмістя Борислава та Дрогобича, але вони не квапилися переховувати втікачів, оскільки за це загрожував розстріл.
Свідок подій Д. Кахане також висловив впевненість, що українські селяни стали
нападати на невеличкі єврейські селища та вбивати євреїв одразу після відступу Червоної армії. Їх підбурювали німецькі окупанти. Старенька мати Кахане ще наприкінці червня 1941 р. написала йому листа, в якому повідомила, що у Гримайлові (Тернопільщина) сусіди, які до цього приятелювали з єврейською родиною, забили на
смерть трьох її синів і 18-річного онука53.
Ш. Редліх вважає, що українці, особливо селяни, були налаштовані антиєврейськи
і брали активну участь у погромах в Тернополі, Бучачі, Бережанах та інших містечках
Тернопільщини54. У Тернополі до війни мешкало менше 14 тис. євреїв, у Бучачі –
близько 10 тисяч. Але наплив єврейських втікачів з окупованої Польщі збільшив кількість міського населення. На момент вступу німців до Тернополя 2 липня 1941 р. у
місті налічувалося приблизно 17 тис. євреїв.
Після виявлення трупів у місцевій тюрмі НКВС, у місті розпочався тижневий погром, в якому участь брали німецька й українська поліція. В’язниця знову стала місцем масових тортур, принижень і кривавих розправ. Погромники вбивали жінок і
дітей, користуючись ломами, сокирами та ножами. Близько сотні євреїв було вбито у
синагозі, яку потім підпалили. Масові вбивства відбувалися й у навколишніх селах.
За перший тиждень у Тернополі було вбито близько 5 тис. євреїв, переважно чоловіків. Незабаром після того нацисти знищили чималу частку єврейської інтелігенції
міста та призначили юденрат. Антиєврейські акції у Бучачі теж розпочалися з вбивства єврейської інтелігенції на горі Федір55.
У Бережанах після відкриття німцями тюрем НКВС відібраних євреїв примусили
копати могили та ховати тіла померлих на християнському цвинтарі. Після цього їх
на місці забив розлючений натовп. Деяких було вбито їхніми ж лопатами. Погроми
прокотилися усім містом. В єврейському кварталі людей вбивали та калічили. Власність захоплювали та грабували. Хоча деякі українці з місцевої інтелігенції обіцяли їх
вгамувати. Серед причин байдужого чи негативного ставлення українців до євреїв
ізраїльський історик виділяє вже відомий домінуючий образ євреїв, які співпрацювали із «совєтами» і лють, викликану звірячим вбивством українських політв’язнів56.
Щоб показати приклад антиєврейських настроїв серед українського населення,
Ш. Редліх наводить кілька розповідей євреїв – свідків погрому. Так, один з працівників перукарні, що знаходилася напроти бережанської в’язниці, згадував, як тисячі
Ibid. С. 78-79.
Щоденник Львівського гетто… С. 34-35.
54 Редліх Ш. Разом і нарізно в Бережанах… С. 175.
55 Бартов О. Білі плями та чорні діри: минуле та сьогодення Східної Галичини… С. 452, 460.
56 Редліх Ш. Разом і нарізно в Бережанах… С. 181, 185-186, 201.
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українців з довколишніх сіл прибули до міста та зібралися перед тюрмою. На власні
очі бачив одного побитого єврея українською міліцією, якого добив розлючений натовп. Більшість бережанських євреїв, які загинули того дня, були забиті палицями
від мітел з прикріпленими до них цвяхами. Натовп в українському національному
вбранні марширував вулицями з гаслами «Смерть євреям…!». Тож, підсумував дослідник, вбивства євреїв у Бережанах, і будь-де у Східній Галичині, були явним актом
перенесеної агресії та покарання «за дорученням», оскільки українці сприймали євреїв як співробітників «совєтів». Згодом українці розповідали йому, що ставилися до
євреїв дружньо та співчутливо. Натомість самі євреї сприймали українців щонайменше як байдужих спостерігачів57.
Подібної думки дотримувався лікар Барух Мільх з Тернопільщини, який всю провину покладав на «українців – погромників, насильників і вбивць». Свідок подій зауважив, що «совєти погані, але все ж вони навели якийсь лад. Натомість у червні
1941 р. вилізли українці зі своєю державою, кожен став урядовцем і почалися репресії й переслідування євреїв. Німці без українців нічого б не змогли зробити»58. Про
його антиукраїнську позицію також повідомляє канадський історик І.-П. Химка, зазначаючи, що Мільх став свідком жорстокості погромників та української поліції у
Товстому та Підгайцях і написав спогади, просякнуті антиукраїнським духом59.
Рівненський історик і політолог М. Гон, аналізуючи поведінку спостерігачів, пояснює, що вони є важливим суб’єктом геноцидального процесу. Роль спостерігачів
визначається передусім тим, що вони становлять більшість населення регіону/країни, де здійснюються злочини проти людства. Відтак реалізація геноцидів
неможлива без участі «звичайних» громадян або, принаймні, їхньої мовчазної згоди.
Адже ще Цвєтан Тодоров писав, що для виникнення зла потрібна байдужість. Звісно,
що одна людина нездатна зупинити злочин, оскільки, зазвичай, рівень спостерігачів
– індивідуальний.
Науковець один із типів поведінки визначає як самоусунення, відсторонення сусідів від жертв. При цьому наводить спогади І. Хоровіц з окупованого Борислава, яка
на власному досвіді переконалася у зміні поведінки сусідів від лояльності до байдужості та ворожості: «Я ж була однією з них. У моїх жилах була така ж кров. Я ходила
з… українцями в одну школу. Ми дружили, розважалися, разом танцювали й співали.
І раптом ми перестали бути для них людьми. Ми були для них лише євреями». Тож,
підкреслює М. Гон, спостерігачі – це свідки геноцидального процесу, які опиняються
в епіцентрі подій не з власної волі, а в силу незалежних від них обставин. Незважаючи на це, їхня поведінка є фактором, який суттєво впливає на хід подій. Адже будьяка позиція очевидців – їхня бездіяльність, прилучення до злочинців чи допомога
переслідуваним і знищуваним – є не тільки віддзеркаленням індиферентності чи
підтримки одного з суб’єктів геноциду, а й збільшує чи мінімізує шанси жертв на
порятунок60.
На відміну від інших регіонів Східної Галичини, погроми не влаштовувалися у тих
Ibid. С. 201-202, 230-232.
Хруслінська І., Тима П. Діалоги порозуміння… С. 40.
59 Химка І.-П. Українсько-єврейські взаємини: від історії до пам’яті… С. 73.
60 Гон М. Варіативність ролей спостерігачів у час реалізації геноцидального процесу // Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів «Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини» (23-24 жовтня 2009 р.): збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2010. С. 4, 8, 10, 14.
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населених пунктах, де тимчасово перебували угорські військові частини («Карпатська група»), зокрема по лінії Станіславів61 – Коломия – Городенка62. Угорці не ініціювали та не підтримували погромного руху, а лише використовували євреїв як робочу силу, наприклад, в околицях Косова та Коломиї63. Проте такої думки не поділяє
професор східноєвропейської історії Гамбурзького університету Ф. Гольчевський,
який зазначає, що погроми у Станіславові, Колимиї, Городенці, Обертині відбувалися
в угорській зоні бойових дій та окупації Галичини64.
О. Круглов висловив міркування про те, що погроми на Станіславщині (ІваноФранківщині), здебільшого відбувалися у момент «безвладдя», тобто в період між
відходом радянської влади та приходом нових окупантів65. Однак Б. Арсен і
Р. Кувалек іншої думки. «Вже на другий день окупації м. Рогатина євреї ніде не
з’явилися, боялися виходити на вулицю, – пише Б. Арсен. – Натомість з’явилися місцеві молодики інтелігентного виду з транспарантами українською та німецькою
мовами: «Жиди! Усім скоро буде капут!», «Юден капут!». Це були перші передвісники
майбутнього пекла». Він згадує випадок з іншою націоналістично заангажованою й
антисемітськи налаштованою сільською молоддю, зокрема с. Грусятичі поблизу Новострілок. Тоді підлітки причепилася до його знайомої єврейської дівчини, яка погано володіла галицьким діалектом і не могла вимовити слово «кукурудза»66. Поодинокі та масові вбивства євреїв українцями зафіксовані у населених пунктах Отиня (50 осіб), Снятин (9 осіб) та ін.67
На Станіславщині погроми розпочалися лише після переходу влади до німецької
адміністрації. Наприкінці липня 1941 р. єврейське населення Станіславова нараховувало близько 40 тис. осіб включно із втікачами з Центральної Польщі, Карпат, сусідніх населених пунктів. До війни містечко Косів було практично єврейським. У
1931 р. в ньому мешкало 2,4 тис. євреїв, майже половина від всього населення. Восени 1939 р. Косів наводнили єврейські втікачі з окупованої Польщі. У вересні 1941 р.
місто перейшло під контроль німецької влади68.
Р. Кувалек вказує, що восени 1941 р. в одному із сіл біля Косова селяни-гуцули
втопили у р. Черемоші кілька десятків місцевих євреїв. У сусідньому с. Гвинява селяни вигнали євреїв до Жабинців, а їхній маєток розікрали. У Косові масові екзекуції
супроводжувалися підпаленням синагоги, пограбуванням єврейського майна,
участь в якому брала шкільна молодь. До того ж частина молодих людей сприяли
знищенню євреїв окупаційною владою: допомагали у підготовці братських могил
61 До 1939 р. місто називалося Станіславів, протягом 1939-1962 рр. – Станіслав. З 1962 р. – ІваноФранківськ
62 Ковба Ж. Людяність у безодні пекла… С. 79; Хруслінська І., Тима П. Діалоги порозуміння… С. 43.
63 Кувалек Р.
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http://www.historians.in.ua/index.php/en/zabuti-zertvy-viyny/720-robert-kuvalek-riativnykyvriatovani-ti-shcho-vydavaly-i-vydani-yevrei-poliaky-ta-ukraintsi-pid-chas-nimetskoi-okupatsiiskhidnoi-halychyny-ohliad-zahalnoi-kartyny
64 Гольчевський Ф. Відтінки сірого: роздуми про єврейсько-українські та німецько-українські
стосунки в Галичині… С. 188.
65 Круглов А. Погромы в Восточной Галиции… С. 73.
66 Арсен Б. Моя гірка правда… С. 89, 102.
67 Кувалек Р.
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68 Бартов О. Білі плями та чорні діри: минуле та сьогодення Східної Галичини… С. 447, 450-451.
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(копанні великих ям), в арешті та полюванні на тих, хто переховувався. Серед учасників облав були люди різних професій: будівельники, освітяни, пекарі, фотографи й
ін. Євреїв виказували навіть цілі родини. Деякі українці, у яких євреї переховували
свої цінності, були зацікавлені у їх зникненні, аби привласнити майно собі69.
Зрозуміло, що більшість погромів спровокували самі німці або місцеві підбурювачі, провокатори-агенти, що діяли за німецькими інструкціями. Однак підбурити населення до погромів вдавалося далеко не в усіх регіонах України. Айнзацгрупа «С» у
серпні 1941 р., перебуваючи у Житомирі, констатувала, що налаштування населення
на антиєврейські погроми не дало бажаного результату. Наступні місяці ситуація
докорінно не змінилася. Рауль Гілберг писав, що населення не тільки не можна було
намовити на активні дії проти євреїв, але навіть єврейські криївки/схованки вони
не хотіли виказувати70.
Вже згадані автори монографії «Особисте насильство: антиєврейські погроми напередодні Голокосту» вважають, що більшість поляків та українців у східнопольському прикордонні не були погромниками, а більшість євреїв не стали жертвами погромів, становили меншість у більшості місць, де вони відбулися. Влітку 1941 р. німці заохочували місцевих мешканців до «самоочисних дій», вони не надто сприяли
цим діям, та й успіх їх був ситуативним. Погроми не є частиною Голокосту, а передували йому. Євреї стали мішенню лише в окремих громадах, а не на всіх східних теренах. Лише у тих громадах, де були до війни задіяні у власному націєтворенні, поділяючи ідеї сіонізму. Адже для поляків та українців ці євреї становили небезпеку під
час боротьби за власні національні інтереси. Погроми 1941 р. потрібно вважати радше одними з останніх проявів «традиційного» антиєврейського насильства (хоча й
набагато жорстокішого), аніж передумовами того, що потім назвуть Голокостом. Ритуальні приниження, які супроводжували погроми, погіршували ситуацію. Такі приниження складалися з антисемітських, антикомуністичних та антисіоністських дій,
що розпалювало як злочинців, так і спостерігачів. Насильство виходить з-під контролю там, де злочинці відчувають безкарність, а жертви є безпомічними та здегуманізованими, не вартими помилування з погляду погромників71.
О. Круглов, посилаючись на німецькі документи, підсумував, що ставлення українців до євреїв було вкрай негативним і визначалося ненавистю, що сприяло активізації липневих погромів, які ініціювали й організовували не окупанти, а, здебільшого, антисемітське налаштовані місцеві мешканці, зокрема українці. Лише у Східній
Галичині відбулося 140 погромів і вони носили масовий, а не поодинокий характер.
ОУН нічого не робила для недопущення або припинення погромів, адже багато з її
членів стали їх активними учасниками. Так, у різних німецьких звітах за 3, 9, 16 і
20 липня 1941 р. повідомляється, що українське населення у перші години після відступу більшовиків виявило «гідну похвали» активність проти євреїв. У Добромилі
спалили синагогу, у Самборі вбили 50 осіб, у Кременці – 130 євреїв, у Бориславі – 350.
Подібна ситуація спостерігалася й у Бібрці. Попри те, що у деяких невеличких насе69 Кувалек Р.
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71 Бурцлафф Я. [Рец.]: Kopstein, Jeffrey S.; Wittenberg, Jason. Intimate Violence: Anti-Jewish Pogroms on
the Eve of the Holocaust… С. 145-147.

126

ЕМІНАК

лених пунктах єврейське населення було винищено повністю, загалом втрати євреїв
від погромів не перевищували 3%72. За даними Ф. Гольчевського, кількість задокументованих погромів у Галичині сягає кількох десятків, чисельність жертв оцінюється приблизно у 12 тисяч73. За іншими даними, у червні-липні 1941 р. у Львівській,
Дрогобицькій, Тернопільській, Станіславській областях було вбито 19 тис. осіб74.
Ж. Ковба поділяє думку про те, що погроми відбувалися лише за управління німецької військової адміністрації й у них в липні 1941 р. загинуло до 20 тис. осіб. Коли
цивільна адміністрація перейняла владу, то погроми пішли на спад і кількість жертв
значно зменшилася. За цивільної влади погроми вже не провокувалися, а навпаки
заборонялися75. Підрахунки О. Круглова та Ж. Ковби є узагальненнями. Ймовірно за
все, цифри включають в себе кількість жертв цілеспрямованих нацистських ліквідаційних акцій за допомоги української міліції, підконтрольній військовим комендантам та ОУН, спонтанні прояви агресії місцевих жителів. Тому потребують уточнення
та розмежування.
Отже, у містах і селах Східної Галичини влітку-восени 1941 р. відбулися криваві
події, в яких євреї постраждали фізично та морально. Неєврейські сусіди, користуючись нагодою поквитатися з євреями, чинили так, як заманеться, оскільки нова влада не перешкоджала, а навпаки заохочувала погроми. Відтак євреї були змушені тікати по різних населених пунктах, але й там не знаходили спокою, адже ситуація була типовою. Окремі погромники намагалися поживитися чужим майном, але серед
сусідів знаходилися й ті, хто, навпаки, сприяв збереженню єврейського майна від
розграбування чи знищення. Рівень міського та сільського антисемітизму визначити вкрай складно через відсутність фахових досліджень, але юдофобські настрої мали місце. На відміну від дорослого, більш толерантного населення, яке пам’ятало
«старі часи» та позитивну реакцію євреїв на проголошення ЗУНР, молодь виявилася
більш схильною сприймати «на віру» оунівські та нацистські антисемітські гасла,
тому переважно й підтримувала погромні дії.
Зарубіжні фахівці, які вивчали тему галицьких погромів, схильні перебільшувати
кількість населення залученого до погромів, оскільки у жодних працях не йдеться
про те, що вони становили більшість. Навпаки, згадуються поодинокі акти насилля
проти конкретних єврейських родин, які роками мешкали поруч. Українські дослідники, констатуючи наявність погромного руху, схильні перебільшувати кількість
жертв погромників, наголошуючи на тисячах. Хоча змішувати кількість жертв погромників з жертвами німецьких окупантів є не доцільним.
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The participation of average Galicians (Ukrainians, Poles) in the pogrom actions in summer
and autumn of 1941 against Jews as the carriers of the «Jewish Bilshovyzm» ideology and the
Soviet occupation of the region supporters is analyzed in the paper. The attention is paid to
the reasons for aggression, the ways of insulting people, which went beyond physical and
moral violence and sometimes led to intentional homicides. The territorial boundaries of the
research cover Lviv and Ternopil regions, and some regions of Stanislav (Ivano-Frankivsk).
The aggression rate of the people driven to despair by the loss of loved ones after the opening
of the NKVD prisons is shown on the examples of the fate of specific persons who witnessed
and fell victims to the events. Not only the relatives of the executed but also other anti-Semitic
«elements» – people from different settlements of Eastern Galicia, took part in the pogroms.
The conclusions state that in those bloody events Jews were injured physically and
mentally. The non-Jewish neighbors, taking the opportunity to get even with the Jews, did as
they liked, since the new authorities did not impede but conversely encouraged the pogroms.
Therefore, the Jews had to flee to different settlements, but they did not find peace there
either since the situation was typical. Some of the thugs tried to make good at their expense,
but among the neighbors were those who, on the contrary, tried to save the Jewish property
from plunder or destruction. It is extremely difficult to determine the rate of urban and rural
anti-Semitism because of the lack of relevant researches, but there were anti-Semitic
sentiments. Unlike the more tolerant adult population, which remembered the «old days» and
the positive attitude of the Jews to the proclamation of the ZUNR, the young people were more
disposed to take on trust the OUN and Nazi anti-Semitic slogans, and therefore mainly
supported the pogroms.
Foreign experts who studied the issue of the Galician pogroms tend to exaggerate the
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number of people involved in the pogroms since no sources state that they were the majority.
On the contrary, just the single acts of violence against certain Jewish families who lived
nearby for years are mentioned. Ukrainian researchers, stating the fact of the pogrom
movement, tend to exaggerate the number of victims of the thugs, telling about the thousands.
Besides, it is improvidently to mix the number of victims of the pogroms with those of the Nazi
occupiers.
Keywords: pogroms in Eastern Galicia, physical and moral violence against Jews, robbery
of Jewish property
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У статті розглянуто жіночу пресу з останньої чверті ХІХ ст. до початку Другої світової війни. Досліджено як вона репрезентувала свої товариства, а також розкрито
динаміку розвитку жіночої періодики, зокрема, як вона змінювала висвітлення організаційної діяльності об’єднань: принципи та методи праці у філіях, кружках. Доведено взаємозв’язок між організаційним станом товариств та їх пресовою діяльністю. Завдяки
часописам товариства оперативно ознайомлювали своїх членкинь і громадськість у
різних куточках краю про працю та пропагували свої ідеї.
Ключові слова: жіноча преса, «Союз українок», Східна Галичина, «Жіноча доля», організаційна діяльність, філії, кружки, ідеологія

Жіночий рух у Галичині − це одне з унікальних явищ суспільного життя краю
останньої третини ХІХ ст. – 1939 р. Щоб прослідкувати специфіку його розвитку,
пов’язаність з іншими соціальними рухами (політичним, релігійним тощо), слід,
окрім власне документальних джерел, залучати ширше їх видове коло. Одними з
таких є періодичні відання, які дають змогу більш повно розкрити життя не тільки
жіночого руху, але й окремої суспільно активної жінки.
Актуальність дослідження зумовлена і тим, що у процесі побудови громадянського суспільства в Україні є важливим застосування досвіду діяльності жіноцтва,
його боротьби за свої політичні й освітні права. Практично значущим видається вивчення з цією метою досвіду використання преси, як масового джерела, засобу відображення багатоманітної діяльності жіночих товариств і пропагування національний ідей українства в умовах відсутності власної державності. Саме періодичні видання і діяльність жіночих товариств є показниками політичного та культурного
рівня розвитку Галичини, суспільної свідомості її мешканців і придатним для використання у сучасних українських реаліях.
Дослідження й узагальнення перших видань української жіночої преси («Перший вінок», три томи «Нашої долі») були зроблені ще їх сучасниками: І. Франком1,
М. Грушевським2, М. Павликом3, Г. Цеглинським4, К. Малицькою5, М. Фуртаком6,

Франко І. Нарис українсько-руської літератури до 1890 р. Львів. 1910. Т. 1. С. 352-355.
Грушевський М. Записки Наукового т-ва ім. Шевченка. Т. ХVII. 1897, 489 с.
3 Павлик М. Народ. 1890. 15 лютня. С. 4.
4 Цеглинський Г. Зоря. 1887. № 17-18. С. 3
5 Малицька К. Про жіночий рух: Реферат. Львів, 1904. 5 с.
6 Фуртак М. «Перший вінок – перший жіночий альманах». Нова хата. 1927. Ч. 12. С. 1-4.
1

2
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М. Возняком7 та ін., які схвалювали або критикували дані видання.
Дослідницями жіночої преси в 20-30-і рр. ХХ ст. були: Л. Бурачинська «Про завдання жіночої преси»8, О. Дучимінська9, Д. Дзерович10, Х. Кононенко11 й ін. Вони
аналізували видання «Жіноча Воля» та «Світ Молоді», «Нова Хата», «Жінка», а також
жіночі додатки.
У діаспорі вивчення української жіночої преси набуло широкого поширення. Серед дослідників цього періоду слід виокремити: І. Книш12, Л. Залеська-Онишкевич13,
М. Давидович14, Л. Волинець15, І. Павликовська16 й ін. Питанням історії жіночої періодики присвячено два розділи монографії А. Животка «Історія української преси»17,
де автор вперше розглянув жіночі видання як окрему групу преси.
Невеликі згадки про «жіночу» пресу зустрічаємо у бібліографічних виданнях
В. Ігнатієнка18, Л. Лукасевича19, Ю. Тернопільського20, Є. Місила21 й ін. У сучасних
комплексних працях, зокрема тритомнику (3-ій том у двох книгах) «Українські часописи Львова 1848-1939 рр.: історико-бібліографічне дослідження» вміщено 856 назв
часописів, серед яких згадується і жіноча преса22.
У радянській Україні історіографія характеризувалася високим рівнем ідеологізації і жіночій пресі західноукраїнських земель не надавали великого значення.
У роки незалежності дослідження жіночої преси різко пожвавилися. Серед найвідоміших науковців у цій сфері слід виділити: В. Передирій23, О. Сушкову24, С. Костя25,

Возняк М. Шляхом до Першого Вінка. Новий час. Львів. 1937. Ч. 55. С. 3.
Бурачинська Л. Про завдання жіночої преси. Жіноча доля. 1933. Ч. 1. С. 1-2.
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Л. Кліщ26, П. Дутчак27, Т. Орлову28, М. Комарицю29, A. Озеран30, О. Залізнякову31,
Н. Олійник32, прикарпатську дослідницю Л. Шологон33та ін.
Зокрема, у колективній праці В.А. Передирій, Н.М. Сидоренко та Т.В. Старченко
«Жіноча доля на тлі доби: (Літопис жіночого руху у світлі українських видань)»34
показано роль українського жіноцтва у державотворчому процесі та національному
відродженні, його вплив на культурно-просвітницьке життя суспільства з кінця ХІХ
– до кінця ХХ ст.
Сучасні праці характеризуються багатим фактологічним матеріалом про видавців, редакторів, зміст, долю часописів, здійснено їх класифікацію, порівняно з іншими виданнями. До спроб зарубіжних істориків проаналізувати українську жіночу
пресу можна віднести статтю Юлії Купідури «Українська жіноча преса у Східній Галичині в 1884-1939 рр.»35.
Завданням статті є проаналізувати як висвітлювалися організаційна діяльність
жінок в їхніх же виданнях.
Варто виділити два періоди в історії жіночої періодики: остання чверть ХІХ ст. –
1919 р. – розвиток жіночої преси слабкий, як і власне організаційний стан товариств;
1919-1939 рр. – пік розвитку жіночої преси та жіночих об’єднань.
Щодо першого періоду, то він характеризувався нестабільністю виходом періодичних видань, оглядовими статтями про жіночий рух, зацікавленістю, насамперед, питаннями освіти жінок, переважно вищої та середньої, завданнями сучасної
жінки у суспільстві.
«Ластівкою» періодики українського жіноцтва став альманах «Перший вінок»
(1887 р.). У ньому центральне місце належить публіцистичним статтям
Н. Кобринської: «Про рух жіночий в новіших часах», «Замужня жінка середньої верстви», «Руське жіноцтво в Галичині в наших часах», «Про первісну ціль Товариства
руських жінок в Станіславові зав’язаного 1884 р.». В останній статті авторка стверджувала: «Ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого руху через літературу, бо література була все вірним образом ясних і темних сторін суспільного ладу,
його потреб, недостатків», «…слідити за найновішими напрямками вираження в ліКліщ Л.І. Журнал «Жіноча Доля»: Ідеологія. Тематика. Концепти. Івано-Франківськ, 2005. 114 с.
Дутчак П. Становлення і розвиток жіночої преси в Західній Україні (20-30-ті роки ХХ ст.). Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 2002.
Вип. 123-124. С. 160-169.
28 Орлова Т. Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2009. Вип. 97. С. 48-53.
29 Комариця М. Жіноче діло: Безплатний додаток до «Діла». Періодика Західної України 20-30х рр. ХХ ст.: Матеріали до бібліографії. Львів, 2001. Т. 4. 328 с.
30 Озеран А. Жіноча преса: історія та сучасність. «Лінія найбільшого опору» (роль жіноцтва у національно-визвольних змаганнях українського народу кінця ХІХ-ХХ ст.). Київ, 2008.
31 Залізнякова О. Жіноча преса. Енциклопедія Українознавства: Словникова частина. Перевидання
в Україні. Львів, 1994. Ч. 2. С. 14.
32 Олійник Г. Жіноча преса в Україні: минуле і сучасність. Незалежний культурологічний часопис
«И». 2003. № 27. С. 97-109.
33 Шологон Л.І. Періодичні видання Галичини міжвоєнного періоду як джерела з історії літературного життя українців краю другої половини ХІХ – початку ХХ ст. URL:
http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11147
34 Передирій В.А., Сидоренко Н.М., Старченко Т.В. Жіноча доля на тлі доби: (Літопис жіночого руху
у світлі українських видань. Київ, 1998, 120 с.
35 Kupidura J. Ukrainska prasa kobieca w galicji wschodniej w latach 1884-1939. Studia ukrainica
posnaniensia. 2013. Vol. I., S. 265-270.
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тературі, старатися у якнайскоріший спосіб передати їх населенню і через те будити
ясну, свідому думку загалу»36
Тобто, сама очільниця Товариства бачила його основним завданням просвітницьку діяльність через видання та поширення літератури і, як бачимо вже з першого
альманаху, насамперед, художньої. Докладнішої інформації про структуру, кількісний склад, напрямки діяльності, ідеологічні засади організації не подавалося, що,
можливо, спричинено слабкістю жіночого руху, його неостаточною сформованістю,
відсутністю досвіду; або ж бажанням авторки донести до читача основну думку про
товариство.
З інших статей альманаху бачимо, що головне особисте завдання, як і завдання
жіночого руху в цілому, Кобринська вбачала у вихованні жінок, можливістю здобуття вищої освіти37.
Наступними були випуски збірника «Наша доля» (1893, 1895, 1896), де
Н. Кобринська намагалася переконати суспільство, що організація жінок потрібна
для їхнього самовдосконалення та кращої праці у громаді, а також для поступу української справи. У цих альманахах вона розвивала свої погляди на жіноче питання,
одна з перших заговорила про можливу «подвійну завантаженість жінки» (дім і робота), переконувала жінок у необхідності боротьби за свої права. До статей цього
циклу, зокрема, належать: «Жіноча справа у Галичині» (1893), «Стремління жіночого
руху» (1895), «Рух жіночих товариств» (1896), «Стремління жіночого руху» (1896) й
інші38.
У «Нашій долі» першого випуску в рубриці «Русинки» Кобринська згадала про
три існуючі жіночі товариства («Руских Дам» і «Клуб Русинок» у Львові, «Pycких Жінок» у Станіславові), а між діячками назвала: Мандачевську, Софію Бучинську, Теклю Навроцьку, Ольгу Озаркевич, Орисю Гaрасимович та, з особливим теплом, Ольгу
Шухевич з Тишковець39.
Наступні сторінки займав докладно опрацьований у 21 параграфі Статут товариства «Заxopoнка», що його Кобринська помістила з такою нотаткою: «Подаємо зразок статутів Товариства «Охоронка» в надії, що загал наш зрозуміє пекучу потребу
таких товариств в нашім краю і приступить до їх зав’язання». Він міг змінюватися до
місцевих умов40
Отже, зі статей «Нашої долі» бачимо ідеологічне зростання українського жіночого
руху. В них уже велася мова про політичні, сімейні права жінок, йшло ознайомлення
з досягненням сусідніх держав щодо цих питань, але все-таки у центі зору Товариства стояло питання здобуття вищої освіти жіноцтва; а вищезгадані питання – ставилися на перспективу, коли зміниться суспільний лад.
Перед початком Першої світової війни публікації про організацію жіноцтва зросли у зв’язку з виходом систематичних періодичних видань («Мета» та «Жіноче діло»). У програмні статті першого часопису вказувалось, що видання сприятиме за36 Кобринська Н. Про первісну ціль Товариства руських жінок в Станіславові зав’язаного 1884 р.
Перший вінок. 1887. С. 458.
37 Кобринська Н. Вибрані твори. Київ, 1958. 128 с.
38 Ibid. С. 129.
39 Кобринська Н.І. Стремління жіночого руху. Наша доля. Книга 2. Зб. Праць ріжних авторів. Львів:
З друкарні Наукового Товарицва Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1895. С. 4.
40 Н.К. Статут товариства «Охоронка». Наша доля. 1893. 94 с.
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лученню жіноцтва до активної громадської праці, «щоб жінка могла і сміла забрати
голос в усіх загальнолюдських справах»41
За словами дослідниці Н. Олійник: «Це був часопис ідеологічного спрямування, в
основному розрахований на активних членкинь жіночих організацій та міську інтелігенцію»42.
На сторінках двотижневика широко висвітлювалася культурно-просвітницька й
організаційна робота громадських жіночих організацій, наприклад, в огляді «З історії руху українського жіноцтва в Галичині», кореспонденції «Перед загальними зборами «Кружка українок» у Львові», замітці «На шлях реформ». У статті
Д. Старосольської «Ідеї емансипації жінок» акцентувалася увага на таких актуальних
завданнях жіночих організацій, як розвиток самоосвіти шляхом організації лекцій,
створення бібліотек, курсів для неписьменних, опікунська робота. Про необхідність
створення дошкільних дитячих закладів («захоронок»), які могли б протидіяти
польським жіночим монастирям в їх намаганнях поширювати свій вплив на українських дітей, йдеться у кореспонденції «До організаційної роботи»43.
У часописі була подана інформація про святкування 25-літнього ювілею «Общества руських дам», висвітлювалося створення «Клубу українських дівчат» («Кружок
українок» − з травня 1905 р. – Авт.), виборчі питання, проблема рівноправності жінки, шлях до вирішення якої редакція бачила у підвищенні культурного рівня та духовному збагаченні жінки тощо44
Після закриття двотижневика голосом жіноцтва став додаток до газети «Діло» −
«Жіноче діло». Він спрямовував читачок до економічної самостійності, набуття фахових знань у вищих навчальних закладах, знайомив із досягненнями жінок у творчих і мистецьких сферах.
У другому періоді (1919-1939) жіноча періодика зросла у кількісному й якісному
плані. Це було зумовлено: зростанням чисельності жіночих товариств, складними
політичними умови, еволюцією боротьби жінок за суспільні та демократичні права,
за духовний розвій і самовизначення нації, пошуку шляхів своєї реалізації. Тоді виникли видання, що своєю конкретною метою поставили виховання жінки як особистості. У ці роки відбувалися пошуки найвідповіднішої форми видань (тематична
сторінка, додаток, самостійний часопис), визначався зміст, що міг би зацікавити жіночу аудиторію.
Ці видання розвивалися ініціативою та творчими силами самих жінок, які ставали видавцями і редакторами, навколо них гуртувалося коло постійних авторів. На
посаді головних і відповідальних редакторів випробували свій хист Дарія ШухевичСтаросольська, Ірина Вільде, Лідія Бурачинська-Рудик, Марія Струтинська, Мілена
Рудницька, Олена Кисілевська й інші.
Одним з перших розкрив питання організації робітничого жіноцтва часопис під
назвою «Наша мета». У ньому велися рубрика «З жіночого руху». У той час на порядок денний стало питання про роль і місце жінки у визвольній боротьбі. Трактування цього питання змінювалося залежно від зміни політичної спрямованості видання. У статтях М. Рудницької (деколи вона підписувалася ініціалами М.Р.Л. – Авт.) завдання жінки початково визначалися винятково як феміністичні («Нова доба кульПрограмна стаття. Мета. 1908. № 1. С. 1.
Олійник Г. Жіноча преса в Україні… С. 99.
43 Українські часописи Львова 1848-1939 рр.… Т. 2. 1901-1919 рр. Львів, 2002. С. 223.
44 Алчевська Х. Різні думки і дійсність. Мета. 1908. Ч. 7-8. С. 4.
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тури», «Жіноче безробіття», «Трагічний конфлікт», «Чи треба нам окремих жіночих
організацій?»). В її публікаціях порушуються питання про надання жінкам можливостей здобувати вищу освіту, про рівну з чоловіками оплату праці, запровадження
державної охорони прав материнства, необхідності окремих жіночих організацій.
«Нам треба жіночих організацій, в першій мірі на це, щоби освідомляти в жіночому
питанню наше жіноцтво. В нас не лише міліонові маси селянок, але і переважаюча
частина жіночої інтеліґенції стоїть байдужо і осторонь еманципації… Треба розбудити широкі круги жіноцтва до співучасти у визвольному жіночому рухови, треба їх
єднати для великої ідеї еманципації. Треба їх привчити користуватися признаними
правами та виховати до співучасти в громадянській праці»45
У післявоєнний час найпопулярніше українське товариство Східної Галичини
«Союз українок» почав видавати свій перший часопис під назвою «Жіночий вісник».
У ньому публікувалися програмні документи організації, цікаві кореспонденції на
громадсько-політичні теми. Редактором його стала Мілена Рудницька, а постійними
авторами – О. Кисілевська, М. Бачинська, М. Струтинська, О. Залізнякова,
Є. Макарушка й ін.46
Систематичну та докладну інформацію про організаційні питання «Союзу українок» отримуємо після виходу їх видання «Жіноча доля» (редактор Олена Кисілевська – Авт.). У 1929 р. була відкрита постійна рубрика «Вісти з «Союзу українок», де
публікувалися резолюції, звіти центрального відділення.
Дослідження статей організаційного характеру часопису «Жіноча доля» дозволило виокремити наступні тенденції:
містилося найбільше інформації про таке товариство як «Союз Українок». Це
закономірно, оскільки його редактором «Жіночої долі» була Олена Кисілевська, організаторка-референт цього товариства, згодом сенатор польського парламенту від
Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО – Авт.), з 1935 р. обіймала посаду голови секції господинь при товаристві «Сільський господар»;
у 1920-х рр. жіноцтво «Союзу» цікавило більше питання географічного поширення своєї організаційної сітки та методику роботи у нижчого рівня структурах,
а у 1930-х – оживлення й удосконалення праці філій, кружків, пошук нових ділянок
праці, організація доросту (дівчат 14-18 років) і дбання за здоров’я;
у виданні велися рубрики: «Із жіночих організацій», «Жіночий рух», «З жіночого руху», «Вісті із Союзу Українок», «Праця в наших організаціях» (остання з
1935 р. – Авт.), де висвітлювалися з’їзди, наради філій «СУ» на Тернопільщині, Зборівщині, Станіславівщині, у Стрию, Городенці та ін. Подавалися не тільки стандартні
відомості про кількість членкинь, назви виділів, звіти за останній рік, ухвалені резолюції, але й історія виникнення їх філій. З цього можна зробити висновок, що утворювалися майбутні філії із Жіночих громад або жіночих секцій при «Просвіті». За
допомогою цих рубрик ми дізнаємося також географію поширення філій «СУ», яка
охоплювала всю територію Східної Галичини.
Інформація про щорічні з’їзди була досить насичена: подавалися короткі звіти по
кожному реферату (відділу) й обов’язково друкувалися резолюції, які мало як змінювалися з кожним роком. Найбільше жіноцтво цікавила питання сільськогосподарської освіти, садків, неграмотності, гігієни, актуальні на той час питання (напри-

45
46

Чи треба нам окремих жіночих організацій. Наша мета. 1919. Ч. 11. С. 1-3.
Українські часописи Львова 1848-1939 рр.… Т. 3. Кн. 1. 1920-1928 рр. Львів, 2003. С. 264.
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клад, «засудження червоного терору» в УРСР). Основна увага зверталася на організацію селянського жіноцтва.
У 1937 р. з’явилися організаційні поради для гуртків на кожний місяць. Наприклад, на лютий: улаштувати вечір-пам’яті Н. Кобринської, вечір-академію Лесі Українці, цікавий вечір із костюмами для молоді, провести безалкогольну пропаганду,
лекції як вберегтися від грипу, передвесняний господарський виклад. Отже, Товариство намагалося конкретизувати, систематизувати та зобов’язати провести різного
роду виховні, господарські заходи. Правда механізму контролю чи звітності виконання цих завдань не подано.
Не оминав часопис увагою інші жіночі товариства. Про їх організаційність згадувалося у рубриці «З жіночих організацій». Так, зустрічалися відомості про жіночу
промислову спілку «Труд», першозасновницю (Кокорудзова Іванна), її голів (Шухевич Герміла, Макарушкова Євгенія), мету (виробництво і торгівля предметів, відділи
суконь, білизни, шкільний, торговий47. За 1928 р. описувалися збори жіночого Лугу ІІ
у Львові з метою підвищення здоров’я молоді. Членів 24 хлопці, 14 дівчат48.
Інформація в іншому часописі − «Жіноча воля» − на 90% повторювала (дублювала) попереднє видання. У кожному числі подавалися рекомендації як правильно
працювати у гуртках «СУ», як проводити засідання, про що радитися, як прикрашати
приміщення; обґрунтовувалася практична користь створення гуртків (навчать
краще господарювати, виховати дітей з любов’ю до рідного краю, зберегти своє
здоров’я, брати участь у кооперації тощо). Існували рубрики: «Праця в жіночих гуртках», «Жіночий рух», «З життя наших товариств».
Поміщалися у 1930-х рр. повідомлення і про створення нових кружків, секцій при
«Просвіті», наприклад, у Підгороддю (поблизу с. Крилоса), у с. Чернилівка (Скалатський повіт).
Отже, схожі за змістом видання «Жіночої долі» та «Жіночої волі» взаємодоповнювали один одного в інформаційному полі, особливо, щодо «СУ».
Спочатку місячник, а згодом – двотижневик «Нова хата» (редактор
М. Громницька, потім − Лідія Бурачинська-Рудик – Авт.) на перших сторінках висвітлювалися важливі питання у житті «СУ». Зокрема, за 1937 р. ціла сторінка присвячена Всесвітньому Союзу українок. Вона подана у формі розширено звіту, поміщено фотографію членкинь Головної Ради Союзу (Софію Русова, Мілена Рудницька й ін.). Подано хто зібрався на з’їзд, його завдання, підкреслено демократичність даної організації, що видно із збереженням прав, статутів тих товариств, які
увійдуть до нього49.
Майже у кожному номері висвітлювалися збори УНМ (Українського народного
мистецтва – Авт.), товариства «Труд», звіт діяльності філій «СУ», зокрема у Калуші,
життя Марійських дружин тощо50.
Звіти були короткими, як попередні, або розширеними. Наприклад, про заснування товариством «Жіноча громада» у Дрогобичі кооперативу «Труд», подано чим
займаються, фото працівниць51.
Я.В. З жіночих організацій. Жіноча доля. 1926. Листопад. С. 4.
Перші загальні збори жіночого Луга. «Луг» ІІ у Львові. Жіноча доля. 1928. 15 листопада. С. 5.
49 Всесвітній Союз Українок. Нова хата. 1937. 1 листопада. Ч. 21-22. С. 3, 6.
50 Філія СУ у Калуші. Нова хата. 1928. Ч. 4. С. 7; Звіт Союзу українок. Нова хата. 1926. Ч. 4. С. 19;
Книш І. Жіночий рух і література… С. 76-77.
51 Кооператив «Труд» у Дрогобичі. Нова хата. 1928. Ч. 1. С. 5.
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Український жіночий конгрес дав поштовх до створення періодичних видань, на
сторінках яких найповніше розкрилися тенденції розвитку громадського жіночого
руху у національно-визвольному напрямку. Таким часописом стала «Жінка». На сторінках видання публікувалися програмні статті організації, аналітичні розвідки про
розвиток феміністичного руху, дискусійні статті про форми та методи громадської
роботи жіноцтва.
Центральною темою стало обговорення завдань щодо створення політичної жіночої партії.
Існувала спеціальна рубрика з «Вісті з “СУ”», де розглядалися організаційні питання. На перших сторінках часопису завжди вміщувалися дискусійні статті політичного, ідеологічного характеру. Їх авторкою була Мілена Рудницька. Наприклад,
суперечки з приводу чи є «СУ» політичною організацією.
В іншій статті наголошувалося, що метою фемінізму було не досягнення рівноправності з чоловіками, а допомога реалізувати жінці свої здібності, надання їй можливості впливати на суспільні процеси52.
Досить цікавою та простою була подача методики праці у сільських кружках:
психологічні вміння жінки-делегатки53, наявність власного приміщення, тісний
зв’язок кружків із філією54.
Обов’язково подавали про щорічні загальні, краєві з’їзди та з’їзди філій і кружків.
Інформація була дуже детальною, містила фотографії, промови, привітання, звіти
кожної референти (голови секції), дискусії, резолюції55. Аналіз з’їздів дає змогу побачити як стрімко розвивалась організаційна структура Союзу у 1930-х рр., його кількісні показники56.
На сторінках «Жінки» згадувалося про діяльність інших товариств. Зокрема, «Вакаційних осель» (голова Ольга Барвінська-Бачинська), «Порадні для матерів», «Української захоронки». Кожен з них мав свій напрям. Так, «Захоронка» організовувала
харчування, ігри, проводила читання, планувала відкрити світлицю; «Вакаційні оселі» – півоселі в час шкільних канікули57.
Після закриття у 1938 р. «Жінки» її справу продовжили видання: «Українка»,
«Світ українки». Їх об’єднувала тематично-проблемна спорідненість – потреба згуртувати українське жіноцтво навколо політичних і громадських організацій, відстоювати національну незалежність українців, підвищувати освітній рівень сільського
жіноцтва.
Популярний часопис – місячник «Українка» (виходив до січня 1939 р. – Авт.) відкривався програмною статтею «Наше слово», в якій редакція зробила огляд розвитку громадського жіночого руху, дала оцінку таким періодичним виданням, як «Жінка», «Жіноча доля», «Жіночий голос», визначила завдання «Українки» у пропагуванні ідеології жіночого руху. М. Рудницька у зверненні «До всього жіноцтва» закликала
жінок до єдності у збереженні народних традицій, звичаїв, «усього рідного»58. ЧасоВідношення молоді до жіночого руху. Жінка. 1935. 5 лютого. С. 1.
Методика праці у сільських кружках «СУ». Жінка. 1936. 1 грудня. С. 6.
54 Методика праці у сільських кружках «СУ» Жінка. 1936. 15 грудня. С. 5.
55 Загальний З’їзд. Жінка. 1937. Листопад. С. 7-10.
56 Перший день нарад. Резолюції Загального З’їзду. Жінка. 1935. 1 квітня. С. 2-5; Краєва конференція С.У. у Львові. Жінка. 1938. 1 травня. С. 5-6.
57 Суспільна опіка над дитиною у Львові. Жінка. 1935. 15 червня. С. 7; Дві поважні виховні станції.
Жінка. 1939. Серпень. С. 7-8.
58 Рудницька М. До всього жіноцтва. Українка. 1938. Ч. 71. С. 1.
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пис повідомив про призупинення діяльності «Союзу українок» і створення політичної партії ДКО («Дружини княгині Ольги» – Авт.)59, надрукував звернення Голови
Ради ДКО «Самоврядні вибори і жіноцтво: До українського жіноцтва»60. Важливіші
публікації цього видання були здебільшого популярним викладом матеріалів «Жінки».
Публікації часопису були розраховані на сільську жінку і мали сприяти пробудженню громадської активності селянки. Містили відомості про ДКО, її з’їзди, повітові наради політичного змісту. Видання вело рубрики: «Як працюємо в кружках
Союзу українок», «З праці кружків «СУ», де дуже детально до кожної з секцій подавали план роботи на місяць. Аналіз цих планів дає змогу стверджувати, що особлива
увага приділялася вшанування національних свят, питанням гігієни та господарської діяльності, організації дозвілля доросту (вивчення історії, письма, вечорам, прогулянкам, праці на городах, опіка над могилами борців за волю України тощо)61.
Іншим, власне жіночим виданням, був часопис «Жіночий голос». Він пропагував
ідеї соціалізму, тому Українська соціал-радикальна партія на сторінках двотижневика була названа першою політичною організацією, у програмі якої прозвучали слова
про рівноправність жінки62.
На сторінках часопису друкувалися заклики до жінок вступати в гуртки при
УСДП (Українська соціал-демократична партія – Авт.), товаристві «Селянська спілка» та при інших громадських об’єднаннях для селян і робітниць. Часопис повідомляв про створення Союзу українських працюючих жінок «Жіноча громада» (1938),
ознайомив читачів із статутом і завданнями організації. Широко висвітлювалась у
виданні робота Другого крайового конгресу «Жіночої громади»63. Завдання залучення жіноцтва до активної громадської роботи обговорювалися у публікаціях
Ф. Стахової, М. Лучинської, І. Блажкевич, Л. Мурин та інших авторів.
У 1936 р. відбувся з’їзд на якому було ухвалено видавати окреме видання, збирати кошти на цю подію64. З перших років видання «Жіночого голосу» в центрі уваги
редакції були питання піднесення культурного й освітнього рівня жінки шляхом
самоосвіти. Іванна Блажкевич, як тимчасова голова Союзу, закликала вступати у ряди ЖГ, щоб «бути попліч чоловіків у всіх ділянках громадського життя, підготувати
жінку до визвольної боротьби». Своїм завданням вони ставили, насамперед, економічно визволити жінку у питаннях освіти, рівноправності зарплат, врахування домашньої праці як професійної. Достатньо було, щоб 15 охочих жінок зібралися і
створили повітову чи місцеву громаду65. Подавалися рекомендації як стати членом
Союзу українських працюючих жінок «Жіночої громади»66.
Повідомлялося про загальні та місцеві збори «Ж.Г.». Наприклад, у Торговицях,
Коломиї67.
Свої організаційні питання висвітлювали москвофільські жіночі товариства, зокДКО. Українка. 1939. Ч. 1. С. 2.
Самоврядні вибори і жіноцтво. До українського жіноцтва. Українка. 1939. Ч. 2. С. 1.
61 З праці кружків «СУ». Українка. 1938. Квітень. С. 14; Як працюємо в кружках С.У. Українка. 1938.
Лютий. С. 12.
62 У заранні політичного руху українського жіноцтва. Жіночий голос. 1935. Ч. 10. С. 3.
63 Другий крайовий конгрес Жіночої громади. Жіночий голос. 1939. Ч. 7. С. 3.
64 Організація жіночих громад. Громадський голос. 1935. 1 червня. С. 6.
65 До українських працюючих жінок. Жіночий голос. 1935. 6 липня. С. 5.
66 Алчевська Х. Різні думки і дійсність. Мета. 1908. Ч. 7-8. С. 4.
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рема «Общество руских дам». Для цього вони видавали щомісячний журнал «Очаг»
(1936-1939). Метою часопису була організація й єднання російських жінок, культурно-просвітницькій, науковій роботі «…воспитаніе наших детей в духе русской культуры»68.
У подальших числах «Очага» привертає увагу публікація Ніни Єрмолович «Медленным, но верным шагом» (1936. Ч. 2): «Единственная «настоящая» организація
русских женщин находится в Польші, во Львові и называется «Общество Русских
Дам»69.
Ще одна місячна газета «для руских женщин» – «Руска нива». На сторінках часопису друкувалися матеріали про тогочасні жіночі товариства. Кореспонденція «О-во
Руских женщин: єго історія, ціль і задачі» була присвячена діяльності товариства, що
вже нараховувало 70 років існування. У статті подавалася історія заснування цього
товариства (рік виникнення, займалося просвітньою робото жінок, благодійністю та
прикрашанням церкви тощо).
У цій же статті висвітлювалася ієрархія товариства: Централь у Львові, філії та
кружки70. Можна зробити висновок, що план, методи, форми роботи «Общество»
взяло із досвіду вже існуючих українських товариств, зокрема «СУ», а також із зростаючих суспільних потреб. Товариство змушене було мінятися, щоб бути конкурентоспроможним на тлі інших організацій.
У наступних номерах розповідали про напрямки праці у гуртках: господарський,
суспільний, просвітньо-виховний; як налагоджувати зв’язки з кооперацією села. Подавалися поради, що робити у гуртках: обговорювати на весні, що садити, як обробляти грядку, на літо – організовувати дитячі садки, зимою – курси варення їжі та
шиття. Найкраще засновувати кружки при кооперації71.
Отже, статті жіночих видань характеризували процес свого становлення як організацій, служили вказівником для своїх філій і гуртків, подаючи методологію праці,
ідеологічно обґрунтовуючи своє існування. Найбільш послідовним у цьому плані був
«СУ», який мав шість одночасно діючих видань, згодом два нових («Громадянка» і
«Світ українки»). У періодиці кожного товариства організаційні питання стояли на
перших сторінках, що свідчило про їх вагу в житті спілок, оскільки забезпечувало їх
цілісне, гармонійне існування. Всі видання пов’язували організаційні питання з питаннями освіти жінок (особливо перші часописи), становищем у суспільстві, а потім
– національними інтересами. Велика увага приділялася залученням молоді до організацій, для чого пропонувалося створювати окремі відділи, наприклад, доросту.
Ставився диференційований підхід до структури товариств, психологічній підготовці кадрів, особливо інструкторок. В українофільських і москвофільських жіночих організаціях ідентичною була структура (централь у Львові, філії та гуртки), схожими
форми та напрямки роботи, але у національних питаннях вони розходилися.
Жіночі періодичні видання були базою для своїх товариств у плані організації,
ідеології, а також оперативно ознайомлювали своїх членкинь і громадськість у різних куточках Східної Галичини про працю.
Дана проблема потребує подальшого вивчення у зв’язку із залученням нових періодичних джерельних матеріалів на регіональному та місцевому рівнях із досліПавлова І. Ми виходим в путь. Очаг. 1936. Ч. 1. С. 1.
Українські часописи Львова 1848-1939 рр.… Т. 3. Кн. 2. 1929-1939 рр. Львів, 2003. С. 928.
70 Общество руских женщин. Руска нива. 1938. Квітень. С. 1-2.
71 Основуймо кружки Руских женщин. Руска нива. 1938. Травень. С. 2-3.
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дження життя і творчої діяльності жіночих організацій. Важливим є залучення іншомовної преси, яка дає ключ до розгляду взаємовідносин між різними жіночими
товариствами у питаннях політичного, культурного та релігійного аспекту.
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Аналізується інформативний потенціал повоєнних спогадів колишніх примусових
працівників Миколаївщини. Розкрито основні мікроісторичні сюжети й особливості даного корпусу історичних джерел. Зазначено, що досліджувана колекція документів Державного архіву Миколаївської області є цінним джерелом з вивчення окремих аспектів
довоєнної історії, періоду нацистської окупації, а також повсякденного життя наших
земляків в умовах примусової чи рабської праці, повоєнного руху репатріантів. Підкреслено, що на повноті відображення власного досвіду примусової праці на території Третього рейху у даній колекції позначились ті обставини, що вони писались в умовах повоєнної недовіри радянського керівництва й органів безпеки до осіб, які пережили окупацію
та побували за межами СРСР, а також, власне, страху громадян перед «системою». Через це у спогадах відсутня ціла низка аспектів повсякденного життя колишніх остарбайтерів на території Третього рейху, а основні зусилля авторів зосереджено лише на
розкритті злочинів нацистських поневолювачів.
Ключові слова: остарбайтери, повоєнні спогади, трофейні документи, світлини,
Миколаївщина, Третій рейх

Попри наявність значної кількості публікацій як українських, так і закордонних
учених, на сучасному етапі в історичній науці ще триває процес залучення наративної інформації, регіональних комплексів джерел з метою всебічного дослідження
мікроісторії мільйонів українців, які були депортовані на примусову працю до Третього рейху та його сателітів у роки Другої світової війни.
До одних з основних джерел, якими нині активно оперують дослідники, належать спогади колишніх примусових працівників, збір яких розпочався ще з середини
90-х років ХХ ст., й особливо активізувався після 2000-х років. Поштовх до формування даного виду джерел спричинив розпад СРСР і відновлення незалежності України, наявність законодавчих обмежень у використанні персональної інформації «остарбайтерів», що зберігалася у державних і галузевих архівних установах, діяльність
міжнародних спеціалізованих фондів з виплати компенсацій потерпілим особам і
відповідний суспільний резонанс та науковий інтерес, що виник у зв’язку з цим. У
результаті маємо чимало наукових праць, в яких масово публікувались записані спогади людей1.
Пам’ять заради майбутнього: з історії десятирічної діяльності Української спілки в’язнів-жертв
нацизму та спогади. Кн. 1 / Ред.-упоряд. О. Гаца й ін. Київ: КМЦ «Поезія», 2001. 563 с.; Пам’ять заради майбутнього: про діяльність Української спілки в’язнів-жертв нацизму та спогади. Кн. 2 /
Ред.-упоряд. О. Гаца й ін. Київ, 2005. 763 с.; Пам’ять заради майбутнього: про діяльність Української спілки в’язнів-жертв нацизму та спогади. Кн. 3 / Заг. ред. М. Демидов. Київ: Фенікс, 2008.
464 с.; Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Авт.-упоряд., ред., вступ. ст. Г.Г. Грінченко. Харків:
1
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Проте з поля зору більшості дослідників випали поодинокі унікальні колекції
спогадів, що були створені в окремих областях ще у 1945-1946 роках і збереглись
дотепер. У тематичних джерелознавчих дослідженнях регіонального характеру аналіз подібних корпусів документів, зібраних одразу після закінчення Другої світової
війни, також не здійснювався2. На Миколаївщині окремі їх фрагменти залучались
місцевими істориками3 й архівістами4 до публікацій чи експонування в онлайнвиставках5, проте комплексне дослідження всього масиву даних матеріалів відсутнє.
Автор ставить за мету проаналізувати інформативний потенціал повоєнних спогадів колишніх примусових працівників Миколаївщини, висвітлити основні мікроісторичні сюжети повсякденного життя «остарбайтерів» та особливості даного корпусу історичних джерел.
Фонд Р-2083 «Колекція спогадів радянських громадян, які повернулись з німецько-фашистської каторги» Державного архіву Миколаївської містить спогади мешканців Арбузинського, Баштанського, Березнегуватського, Братського, Веселинівського, Володимирівського (нині не існує6), Вознесенського, Єланецького, Лисогірського
(нині – Первомайського), Новобузького, Новоодеського, Очаківського, Привільнянського (нині – Баштанського), Снігурівського, Тилігуло-Березанського (нині – Березанського) районів Миколаївської області, що були написані у 1945-1946 рр. Загальна кількість спогадів даного фонду – 1146 одиниць, що становить 5,9% від 19 478
репатріантів, які повернулись станом на 1 квітня 1946 р.7
Оскільки ці спогади адресувались начальникам районних відділів НКВС, ймовірно, для цієї мети розсилались директивні вказівки у райони з переліком ключових
питань, що мали бути висвітлені колишніми примусовими працівниками. Такі матеріали, вочевидь, мали бути додатковими свідченнями та доповнювати колекцію документів Державної комісії з розслідування злочинів нацистських окупантів.
Видавничий Дім «Райдер», 2004. 236 с.; Истерзанная юность: сборник воспоминаний. Николаев:
Издательство Ирины Гудым, 2005. 112 с.; «…То була неволя». Спогади та листи остарбайтерів.
Київ: Інститут історії України, 2006. 542 с.; «Прошу вас мене не забувати»: усні історії українських
остарбайтерів / Гол. ред. Г. Грінченко; упоряд. І. Ястреб, Т. Пастушенко та ін. Харків: Право, 2009.
208 с.; Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 2. Остарбайтери: жива правда –
живий біль / Упорядник Т.Ю. Нагайко. Переяслав-Хмельницький, 2010. 457 с.; Авраменко Ю., Каплюк В. Вони були остарбайтерами… / Sie waren Ostarbeiter…: розповіді колишніх бранців нацист.
Німеччини з Переяславщини про їхнє перебування у Третьому рейху. Переяслав-Хмельницький:
СКД, 2010. 255 с.; За гранью человечности. Судьбы остарбайтеров в дневниках и воспоминаниях /
Сост. В.В. Чернявский, В.В. Животовская. Николаев: Илион, 2017. 220 с.
2 Меляков А.В. Масові джерела з історії депортації цивільного населення Харківщини до Німеччини в період 1941-1943 рр.: Дис.… канд. іст. наук: 07.00.06. Харків, 2003. 204 с.; Турчин Т.Р. Джерела
до вивчення історії примусової праці та репатріації українців Станіславщини (1941-1953 рр.):
Дис… канд. іст. наук: 07.00.06. Івано-Франківськ, 2017. 254 с.; Мармілова О.С. Джерела до вивчення
історії остарбайтерів з Донетччини: Дис.… канд. іст. наук: 07.00.06. Вінниця, 2018. 297 с.
3 Чернявский В.В. Под знаком «ОСТ»: остарбайтеры с юга Украины в Третьем рейхе и Румынии
(1941-1956). Николаев: Илион, 2016. 272 с.
4 Медчук М. З листів та спогадів примусових робітників Третього рейху (за фондами Держархіву
Миколаївської області) // Архіви України. Науково-практичний журнал. 2005. № 1-3 (256). С. 418425.
5 Насильницьке вивезення мирного населення Миколаївщини на примусові роботи під час Великої Вітчизняної війни // Державний архів Миколаївської області: офіційна сторінка. URL:
http://mk.archives.gov.ua/tematychni-rubriki/mwwii/142-onlinetogermany.html
6 Розформований і розподілений між Казанківським і Березнегуватським районами рішенням
Миколаївського облвиконкому 22 січня 1959 р. – Прим. ред.
7 Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). Ф. 992. Оп. 3. Спр. 75. Арк. 81.
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Аналіз текстів показує, що всі розповіді базувались навколо таких основних питань: 1. Автобіографічні дані, місце проживання та роботи до вивезення на примусову працю. 2. Місце роботи у Німеччині. 3. Умови життя у Німеччині. 4. Ставлення до
радянських громадян з боку окупантів. 5. Опис випадків покарання (за наявності).
6. Коли й якими військами були звільнені. 7. Коли повернулись на Миколаївщину.
8. Актуальне місце роботи та адреса мешкання після повернення. 9. Дата написання
спогадів. Основну мету створення досліджуваної колекції, фактично, сформульовано
в описі до фонду: «…раскрыто зверский режим эксплуатации и насилия, существовавший в фашистской Германии, раскрыта радость освобождения советских людей
и возвращения их на родную землю».
Післявоєнні соціально-політичні реалії, панування ідеологічної заангажованості у
висвітленні подій німецько-радянської війни, директивний підхід до їх створення
позначились як на сюжетних лініях персонального досвіду громадян, так і на розлогості їх спогадів. Через це частина спогадів написана досить детально (від 2-х до 10ти аркушів тексту), однак розкривають лише негативний досвід. Решта – написані
формально, містять буквально два-три абзаци і переважно написані на клаптику
паперу. Вочевидь, дехто обирав тактику максимально короткого інформування про
свій різноманітний досвід примусової праці (не завжди травматичний) з метою уникнення подальших неприємностей у відносинах з владою та суспільством.
Здебільшого спогади містять автобіографічні дані (дата народження, освіта, місце
роботи, місце мешкання), а також цікаву інформацію для дослідників історії українського селянства про соціально-економічне ставище авторів у довоєнний період.
Найбільш важливими є фрагменти про колективізацію та Голодомор 1932-1933 рр.,
його демографічні наслідки для регіону. Документи містять як прямі, так і непрямі
згадки про цей період. Автори переважно завуальовано описують, що у «1933 році
ми з усією родиною переїхали на Донбас»8, або «батько (мати) померли у 1933 році»9
й ін. Так, Марія Ананіївна Ставенко була депортована із с. Любомирівка Березнегуватського району до Німеччини у 1944 р. Її короткі спогади є ілюстрацією про два десятиліття страшних мук і
поневірянь, що випали на долю наших земляків у 30-ті
– 40-ві роки ХХ ст. Її батько та дві старші сестри померли під час Голодомору в 1933 р., а мати була засуджена
радянською владою того ж року за «п’ять колосків» на
п’ять років. Марія Ананіївна залишалася на тривалий
період одна у віці восьми років. По два тижні нічого не
бачила та не їла, пухла від голоду і ледь сама не вмерла.
Від 1933 р. постійно мучились і не бачила світлої години у свої молоді літа. То голод був і не мала змоги продовжити навчання, то потім почалась війна, згодом –
депортація до Німеччини10.
Деякі оповіді містять інформацію про початок окупації, першу реакцію населення на прихід окупантів,
Фото 1. Н. Голокоз.
становлення «нового порядку». Надія Дмитрівна ГолоПольща, 1943 р.
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 397) коз згадувала, як 13 серпня 1941 р. об 11-й годині раДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 1.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 26.
10 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 2зв.
8

9
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дянські підрозділи ледве встигли виїхати із с. Червона Долина Снігурівського району, а вже о 15.00 до села зайшли німецькі війська. Населення розгубилося, з переляку
не знало, що робити: дехто ховався у шанцях, у погребах, решта позакривались у хатах. Надія з мамою крадькома заглядали через затулене вікно на вулицю та спостерігали, як німецькі солдати ходили від хати до хати і незрозумілою мовою щось «белькотіли»11. До їх оселі теж навідались і почали грюкати у двері так, що аж засув відлетів, через що солдати утрьох разом упали до сіней хати та підняли сміх. На їх регіт
прибігло ще два «фріци». Надія із сестрою сиділи нерухомо, а їх мати вийшла та запитала, що їм треба. Вони сказали: «матка, яйка, млеко, масла». Жінка відповіла, що
нічого не має. Але вони згодом самі пішли нишпорити по коморах і, знайшовши молоко, пішли собі геть. На другий день вже стали люди потрохи ворушитись по хатах і
виходити на вулицю. Через деякий час приїхав німецький представник. Було зібрано
все населення. На зборах обрали старосту колгоспу та старосту сільської управи12.
Частина матеріалів відображає специфіку відбору кандидатів із сільських районів
для роботи на території Третього рейху в 1942 р. До категорії «завербованих», у першу чергу, потрапляли представники багатодітних родин, повні сироти, прийшле
населення з інших регіонів, безробітні, а також ті, хто просто не мав «потрібних»
зв’язків. Кількість необхідних для роботи людей визначалась у районних комендатурах. Після отримання рознарядки місцеві старости сільських управ складали поіменні списки на власний розсуд13. Так, у червні 1942 р. з села Олексіївка Кривопустошківської сільради до Німеччини мали поїхати вісім чоловік14, з села Орлове Поле
Братського району у вересні – чотири особи15, з села Новокостянтинівка Братського
району у жовтні – 30 чоловік16.
Клавдія Чорна згадувала, що до серпня 1941 р. мешкала з родиною у м. Горлівка
Сталінської області. Після довготривалих боїв у даному регіоні у місті почався голод,
тож люди рятувати своє життя, тікаючи за межі міста. 5 листопада 1941 р. вся її родина вирішила повернутись на батьківщину до с. Лиса Гора Миколаївської області.
Майже за місяць поневірянь пройшли пішки 800 км. Лише 1 січня 1942 р. дійшли до
села. Були голодні та холодні, прийшли до села тільки у тому одязі, який носили17.
Дівчина одразу влаштувалась до колгоспу (кол. колгосп імені Молотова), де працювала до 1 жовтня 1942 р. 2 жовтня 1942 р. була направлена до Німеччини головою
колгоспу Сухіним і старостою села Федоренком. Згадувала, що разом з нею під перші
мобілізації потрапили вказані категорії людей. Проте молодь, яка мала захист, залишались вдома18.
Невиконання відробіткових норм, прогули на роботі, напружені міжособистісні
побутові чи професійні стосунки часто теж ставали суттєвим фактором, який визначав подальшу долю місцевих мешканців. Неоніла Олексіївна Бець працювала у колгоспі «Новий побут», де бригадиром був Яків Манілов. Через те, що вона не мала можливості бути кожного дня на роботі, він заніс її у список людей, які не працювали та
були призначені для відправки, та подав його до комендатури. Згодом її забрали до
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 397. Арк. 1.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 397. Арк. 1зв.
13 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 70зв.
14 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 533. Арк. 83.
15 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 533. Арк. 71.
16 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 533. Арк. 15.
17 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 70.
18 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 70зв.
11
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поліції. Прийшовши туди, побачила там коменданта Фігу і начальника поліції Петра
Антонюка. На перший раз жінку посварили, призначили штраф у розмірі 50 рублів і
відправили знову працювати у степ. Проте Яків Манілов ніяк не міг заспокоїтись і
постійно доповідав Павлу Жуматію, який був у той час головою, що вона сама не
працює та ще й других підбурює. Зрештою, її все ж занесли до списку кандидатів на
другу мобілізацію. Викликавши її ввечері до колгоспної контори, повідомили, що на
неї виписана повістка, тому наступного дня має поїхати до Німеччини. На обурення
дівчини, Яків Манілов відповів: «А що, я пошлю ударниць, що працюють? Ось поїдеш, то хай тебе там навчать, як треба робити. Досить з книжечкою ходити вздовж
вулиці»19. Вранці 2 жовтня 1942 р. під’їхала підвода, якою правив Іван Молдован і
повезла дівчину до с. Благодатного. Коли проїжджали повз хату Якова Манілова, вийшла його дружина Анна, яка любувалась і сміялась з її сліз. Неоніла Олексіївна піднялася з підводи та сказала їй, що вона її сльози побачить на своїх дітях. Та у відповідь крикнула: «Їдь, їдь, суко, щоб ти туди не доїхала, а назад не повернулась»20.
Злочини більшовицької влади під час суцільної колективізації сільського господарства, зубожіння та позбавлення прав українського селянства, Голодоморгеноцид 1932-1933 рр., масові політичні репресії 20-х – 30-х років ХХ ст. теж наклали
свій політичний відбиток на міжлюдські відносини, сприяли поширенню колабораціонізму під час нацистської окупації краю, ставали визначальним фактором для
відбору перших кандидатів на депортацію до Німеччини, якщо їм пощастило до того
якимсь дивом уникнути арешту поліцією безпеки та СД. Частина постраждалих від
політики радянської влади громадян активно йшла служити на посади в окупаційні
адміністрації, місцеву поліцію, мстили членам комуністичної партії та їх родинам,
виселяли зі своїх колишніх будинків радянських активістів, які поселялись туди після розкуркулювання та виселення з домівок справжніх господарів.
Одним із прикладів може стати той факт, що під час нацистської окупації до Гребенниківської сільради Новоодеського району на своє попереднє місце мешкання
повернувся Іван Дабіжа, якого радянська влада пограбувала під час розкуркулення
та вигнала з власної домівки ще на початку 30-х років ХХ ст. Ставши старостою місцевої сільської управи, до списку першочергових кандидатів на відправку до Німеччини призначав людей, враховуючи попередні «заслуги»21. Так, Марія Резніченко з
с. Гребінники була депортована 5 вересня 1942 р. через те, що була дружиною партійного працівника. Працювала на фабриці у Ганновері22. Схожа ситуація простежується і в інших населених пунктах. Іван Семенович Коломійко 20 жовтня 1942 р. був
депортований на примусову працю до німецького міста Веттер (Wetter), що розташовувалось у Рурському промисловому районі. Під час окупації йому згадали те, що
він у 1930 р. брав участь у розкуркулюванні населення та працював фінагентом, у
1931 р. став членом правління колгоспу й активно брав участь у всіх політичних кампаніях радянської влади23.
На жаль, дані джерела абсолютно не висвітлюють діяльність німецької пропаганди з вербування населення на роботу до Третього рейху, зміст наочної чи усної агітації, кадровий склад пропагандистських делегацій до сільських районів, як і, власДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 6.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 6зв.
21 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 537. Арк. 40.
22 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 537. Арк. 46.
23 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 537. Арк. 30.
19

20

148

ЕМІНАК

не, ефективність її впливу на населення. Окремі дані містять скупу інформацію, що
процедура спілкування представників місцевих органів влади з визначеними особами для «добровільного виїзду» на роботу до Німеччини була нетривалою. Як згадував Василь Шевченко, 18 червня 1942 р. староста села Гречанівка Снігурівського
району Ф.Т. Саприкін приніс йому документ, в якому потрібно було розписатись, що
той прийде до сільуправи для запису на роботу до Німеччини. У визначений день він
пішов туди з товаришем, де на місці їх зустрів голова сільуправи Роман Холодар, німецький жандарм і перекладач. Роман Холодар звернувся спочатку до Якова Самійленка та запитав, чи поїде той на роботу на шість місяців до Німеччини. Яків Самійленко відповів, що не має такого наміру. Тоді Р. Холодарь звернувся до перекладача і
каже: «Пиши Самійленка. Він поїде, що ми з ним будемо гратись». Розмова з Василем
Шевченком теж була короткою. Йому заявили, чи бажає він чи ні, але до Німеччини
все одно поїде24.
Незважаючи на певні недоліки, викликані впливом політичної кон’юнктури, позивним моментом є те, що ці джерела представлені масово, охоплюють спогади мешканців одного району чи населеного пункту, осіб певної вікової категорії, яких одночасно депортували до Третього рейху у той чи інший визначений період у 19421944 рр. Виявлені дані дозволяють з’ясувати прізвища представників місцевих адміністрацій, поліції, локалізувати місця і процес проходження медичних комісій, станції відправки, маршрути, умови та тривалість подорожей до місць розподілу та роботи, особливості повсякдення під час примусової праці й ін.
Більшість «остарбайтерів» наголошували, що місцеві медичні огляди були досить
формальними, тому їх сподівання залишитись вдома через реально слабке здоров’я
чи симуляцію захворювання виявились марними. Лікарі звертали увагу тільки на
серйозні хвороби: короста, туберкульоз, тиф, вагітність чи тяжку інвалідність. На
дрібні пошкодження не реагували. Сорока Віра Микитівна 27 серпня 1943 р. проходила «медкомісію» в Арбузинці у школі № 125. Описувала цей процес так: «Це тільки
називався медогляд. Лікарі не оглядали нас, а тільки насміхались. Вони називали нас
брехунами, коли ми говорили, що хворі. Брали з наших рук повістки і відзначали, що
«пройшла», «провірена». Згадувала, що коли ввійшла до кімнати, її запитали: «Ти
себе почуваєш хворою?». Вона відповіла, що так, вона хвора. Їй наказали роздягтись.
Коли вона зробила це, з неї почали насміхатись лікарі… Вона повідомила, що хвора
на серце і розплакалась. Проте її вигнали у другу кімнату, де сиділи машиністки, які
записували персональні дані “придатних”»26. Після завершення медогляду молодих
людей зачинили у приміщенні школи, не випускали у двір, де грав духовий оркестр.
Скрізь стояли поліцаї. На територію школи не допускали навіть батьків27. Як згадував Григорій Саєнко, у той день з «комісії» відпустили б лише у тому випадку, якби
хтось був без голови: каліки, хворі, здорові – всі пройшли медогляд, справно одержавши напис на документі «gesund» (здоровий). Додому звідти більше нікого не відпустили. Ніч перед відправкою проводили там же на підлозі28.
Надія Мацюра з села Новопетрівське Новодеського району у серпні 1943 р. під
конвоєм була доставлена на збірний пункт, що знаходився в Миколаєві у будівлі
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 523. Арк. 1.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 50.
26 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 50зв.
27 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 1зв.
28 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 1.
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Спиртзаводу. Разом зі своєю подругою пили міцний чай, робили опіки на руках, щоб
було схоже на коросту, натирали очі цибулею й ін. У той час вони всі ходили «як дурні». Але на комісії їх визнали придатними. На рани не дивились, а дивились на особистість. Тих, хто подобався членам комісії, визнавали непрацездатними. А так брали усіх підряд29.
До деяких маніпуляцій під час медогляду вдавались і батьки, які мали декількох
дітей. Проте за тих умов відбору, що практикувались, на примусову працю потрапляли навіть неповнолітні підлітки. Тринадцятирічний Яків Юхименко з с. Крива Пустош Братського району теж «пройшов медогляд». У серпні 1943 р. він був депортований до Німеччини замість своєї старшої сестри 1926 р. народження, яка підпадала
під мобілізацію. На думку Якова Юхименка, це трапилось через те, що його батьки
сподівались, що його не візьмуть на роботу через його вік30.
Однією із сюжетних ліній спогадів є опис процесу відправки на залізничні станції,
драматичну реакцію батьків на від’їзд їх дітей у невідомий край, довготривалі поневіряння дорогою в умовах поганого харчування, повного дискомфорту й антисанітарії у вагонах, безкінечні медогляди у таборах-розподільниках. Любов Панченко
25 вересня 1942 р. із земляками пройшла «медкомісію» у Снігурівці. Додому вже нікого не відпускали. Ночували у клубі «Червоний Жовтень», що охоронявся німецькою поліцією. Наступного дня людей повезли у набитих вагонах до Миколаєва, де
розмістили у школі № 4 (Спиртзавод). Там пробули ще десять днів. Харчування
отримували два рази на день: «…півлітри води і де-не-де якась крупинка…». Коли
людей повели на залізничний вокзал, то там зчинився неймовірний крик і плач батьків. Дорогою до Перемишля везли у товарних вагонах. З харчування отримували
лише кружку «баланди». Там була наступна медкомісія, баня. Хто не встигав одягтися після бані, то отримував одразу удар батогом. Ночували у холодних і брудних бараках, обтягнутих колючим дротом. Спали на дерев’яних нарах без будь-якої постільної білизни упродовж двох ночей. Змучених людей, які отримали по 4 кг хліба на
п’ятьох осіб, в ешелонах повезли далі до м. Розенберг, де була чергова медкомісія та
розподіл по роботах31.
Варто звернути увагу на деякі деталі, які ускладнювали ситуацію як під час руху
залізницею до місць роботи на території Третього рейху, так їх становище під час
перших місяців роботи. Люди згадували, що уповноважені особи сільської адміністрації попереджали людей перед виїздом на роботу до Німеччини, що там їх забезпечать усім необхідним, тому з дому не варто брати багато «тряпок», бо на кордоні їх
все одно заберуть, оскільки вони там непотрібні32. Люди мали взяти лише змінний
одяг на декілька днів і так само їжі. Колишні примусові працівники нарікали, що у
транзитних таборах під час термообробки («прожарки») їх одягу, він фактично
втрачав вигляд і був непридатним для подальшого вжитку33. Оскільки не всі остарбайтери могли купити нормальний одяг з різних причин (мізерна зарплатня, високі
ціни на одяг, карткова система у Німеччині), в умовах мінімального забезпечення
робочим одягом і взуттям на підприємствах (часто – відсутнього навіть такого), люди ходили на роботу буквально «босі та обірвані» тривалий час. Це продовжувалось
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 537. Арк. 38.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 533. Арк. 100.
31 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 51.
32 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 86.
33 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 86зв.
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доти, поки вони не отримували у посилках з дому якийсь більш-менш придатний
одяг, діставали його через бартер чи в інший спосіб на місці.
Згідно вищезгаданих розпоряджень люди брали з собою запас домашньої їжі лише на декілька днів. Оскільки за час перебування на збірних пунктах чи під час тривалого переїзду залізницею запас продуктів швидко вичерпувався, а той «раціон»,
що пропонували людям у дорозі, був малокалорійним чи просто непридатним до
вжитку, тому молодь потерпала також і від недоїдання та спраги. Григорій Саєнко
згадував один випадок, що трапився з ним і його земляками. У вересні 1943 р., коли
ешелон вирушив з транзитного табору у Львові та перетнув польський кордон, потяг зупинився на першій станції. Там надумали дати їм гарячого супу, що складався з
нечищеної картоплі, води та капусти. Люди одержали цей «суп» у паперових мисках.
Не пройшло і півгодини, як паперові тарілки разом із «супом» обліпили весь перон,
вагон і будинки. За це усіх позаганяли назад у вагони та позачиняли. Було душно, бо
у вагоні знаходилось 45 чоловік зі своїм багажем, тому не було навіть місця де сісти.
Хотілось пити. Не звикши таке терпіти, усі почали стукати, свистіти, кричати. Вагон
відкрили та запитали, чого вони хочуть. Люди відповіли, що хочуть пити і просять,
щоб їх не зачиняли. П’ятьох пустили по воду, але, коли вони повернулись, кожний з
них отримав удар гумовою палицею, залазячи до вагону. Їх знову зачинили, і потяг
поїхав далі34.
У багатьох українців до проходження основної медкомісії у розподільчих таборах
у Перемишлі, Бреслау й інших містах ще жевріла примарна надія, що, можливо, звідти їм вдасться повернутись додому. Дорогою туди або безпосередньо у таборі намагались завдати собі помітних травм: на ніч прикладали до тіла чи між пальці рук часник або сіль35, били себе кропивою, мазали очі й ін. Через це виникали опіки36. На
нашу думку, це не давало бажаного результату, а навпаки ще й ускладнювало подальше становище з декількох причин. По-перше, до таких симуляцій лікарі відповідних комісій були готові. По-друге, через завдані собі травми люди потерпали від
значного дискомфорту під час тривалого переїзду, втрачали «презентабельний» зовнішній вигляд і можливість отримати «чисту» роботу. По-третє, якщо когось і залишали на певний час у лазареті транзитного табору, вони відставали від своїх земляків і втрачали можливість потрапити разом на роботу та підтримки один одного у
майбутньому. По-четверте, через умисне завдання собі шкоди дехто втрачав здоров’я на все подальше життя. Так, Катерина Боровик у розподільчому таборі у Перемишлі «курила» чай, щоб уникнути роботи у Німеччині. Її задум не вдався, але через
це вона навіть після війни залишалась хвора на серце37.
У 1943 р. населення було депортоване на примусову роботу до Німеччини шляхом явного обману. Так, 27 серпня 1943 р. частина населення Арбузинки отримала
повістки для мобілізації молоді нібито на роботу до Києва на шість місяців. Після
відбуття повинності мали повернутись додому. Наступного дня люди мали
з’явитись на залізничну станцію Кавуни о 14.00 із власними продуктами та постільною білизною. Звідти людей завантажили у вагони та повезли до Вознесенська, де
пробули до 20.00. Людей порахували, видали по 1 кг просяного хліба, завантажили у
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36 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 46зв.
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потяг і повезли знову на ст. Кавуни38, а звідти – на ст. Помічна. Переночували там у
якійсь будівлі, і знову дорога у напрямку Києва. Там була коротка зупинка, під час
якої додали ще вагони з місцевим людом, та всіх одразу повезли прямо до Перемишля39.
Масовими пастками для людей ставали і колективні роботи з ремонту автошляхів, залізничних колій, риття шанців тощо. Михайло Мазуренко із с. Новокрасне Лисогірського району з весни 1943 р. виконував відновлювальні роботи на автодорогах. 27 липня 1943 р. всю молодь 1926 р. народження терміново викликали на
ст. Помічна для нібито ремонту залізничної колії. Коли прибули на місце, поліція їх
завела до клубу, в якому перебувало повно людей. Вночі всіх завантажили у вагони
та повезли, не давши можливості попрощатись з рідними. Через вісім діб вже прибули до м. Кельн у транзитний табір. Згодом потрапив до м. Крефенброх у табір для
східних працівників, де працював на залізниці у нелюдських умовах40.
Деякі колишні примусові працівники описували не лише побутові умови мешкання у тих таборах, в яких вони працювали. Їх спогади містять важливі деталі, що
дають уявлення про зовнішній вигляд таборів-розподільників, умови перебування
там населення. Іван Іванович Сімкін у вересні 1943 р. разом із молоддю із Снігурівського району потрапив до пересильного табору у Бреслау (нині – Вроцлав). На його
території розміщувалось 50 бараків, що були обнесені забором із колючим дротом
заввишки 2,5 м. Крім пересильного, там були й табори для тяжкохворих туберкульозом, поранених на заводах, калік. Іван Іванович пробув там два дні. На власні очі
бачив, як кожного ранку виносили трупи голих людей, звалювали у спеціальні машини та кудись вивозили41.
Чимало колишніх примусових працівників пригадувало, що дорогою до Німеччини міркували про втечу з потяга та повернення додому чи ставали свідками вдалої
втечі своїх земляків. Такі рішення були імпульсивними та непродуманими, до того ж
ставали фатальними або ж ускладнювали подальше становище для людини, яка
вдавалася до цього з декількох причин. По-перше, кожен вагон охоронявся і внаслідок спроби втечі людей стріляли одразу на місці. По-друге, навіть вдала втеча, переховування певний час, не гарантували порятунок від депортації, уникнення відповідальності у майбутньому без наявності відповідних документів. Крім того, такі вчинки наражали на небезпеку і родину такої особи.
Наведемо для прикладу історію Дар’ї Михайлівни Ритик, яка у 1943 р. під час загальної мобілізації молоді із с. Зелений Клин була вивезена разом з односельцями на
залізничну станцію Явкине. Доїхавши до ст. Знамʼянка, вона зуміла втекти. Дорогою
зустріла ще одну дівчину, з якою разом почали рухатись додому у Баштанський район. Йшли пішки глухими місцями аж до залізничної станції Казанка42. Звідти добрались до с. Гаражино, куди приїхали о 12-й ночі. Деякий час переховувалась у соняшниках і кукурудзяних полях біля села. Прийшовши до рідної хати, вона почула
розповідь матері, що у колгоспі були збори, і староста Михайло Ткачов повідомив
людям, що якщо хтось з тих, хто мав їхати до Німеччини, залишився вдома, то необхідно негайно повідомити, бо буде ще гірше. Дарія Михайлівна переховувалась вдоДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 35.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 35зв.
40 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 37.
41 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 63.
42 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 532. Арк. 13.
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ма 2,5 тижні. Згодом Ольга Глущенко, яка слідкувала за їх хатою, видала її, повідомивши старосту села, що вона переховується у себе вдома43. Вночі її заарештували та
повезли спочатку до Баштанської, а потім до Новобузької тюрми, де її допитували
про причини втечі. Зрештою, її все ж відправили на роботу до Австрії під час наступної мобілізації молоді44.
Основний акцент у власних спогадах мешканці Миколаївщини робили на висвітленні умов злиденного життя та важкої праці на численних об’єктах військовопромислового комплексу чи роботи у приватних садибах своїх господарів. Важливі
складові їх оповідей – тривалість і місце роботи, харчування, умови проживання у
таборах, радість звільнення. «Класичне» повсякдення українських примусових працівників можна простежити на прикладі спогадів Ольги Ілляшенко, яка з вересня
1943 р. працювала на заводі чорноробом у німецькому селі Зинн. Робочий день тривав 12-ть годин: з 7-ї ранку до 7-ї вечора. Обідня перерва – менше години. Часто працювали у дві зміни. Робота була брудна і тяжка. Через недостатнє харчування ця непосильна праця здавалася ще тяжчою. Східні робітники отримували встановлений
для такої категорії іноземних працівників пайок: 200-300 г хліба, два рази приварок
(суп з капусти чи брукви), вранці лише кава. У неробочий чи вихідний день українці
отримували їжу лише раз на день (тільки в обід). У додаток до цього люди ще отримували 100 г маргарину, 100 г цукру на тиждень. Бували випадки, що зовсім лишали
без шматка хліба через якусь провину (через запізнення на роботу чи довгу прогулянку у вільний час).
За вихідцями з СРСР суворо наглядала поліція. Остарбайтери не мали права виходити на вулицю у зимовий час після 19.00 вечора, а у літній період – після 22-ї години. Під час спільної роботи з іноземцями чи навіть з земляками іншої статі заборонялось розмовляти. У вихідний день чи у вільний час люди не мали права виходити
за межі населеного пункту. Без дозволу начальника поліції примусові працівники не
могли провідати своїх земляків чи знайомих в інших населених пунктах чи фабриках. За запізнення на роботу після бойової тривоги – садили у підвал. За порушення
чи невиконання встановленого режиму садили до концтабору. Суворо заборонялося
виходити на вулицю без знака розрізнення національностей45. За відсутності «OSTa»
на перший раз накладався штраф до 50 марок, а випадку повторення – садили у тюрму46. Дехто з примусових працівниць розшифровували «Оst» як «Остерігайтеся совєцьких товаришів»47.
На фізичне та психологічне виснаження людей також впливали і табірні умови їх
утримання. Більшість описує «стандартний побутовий комфорт», що мали примусові працівники зі Сходу у бараках. Марія Іванівна Хілєва у жовтні 1942 р. потрапила до
табору м. Штуттгарта, в якому нараховувалось 1500 «російських» дівчат. Спочатку
вона працювала на фабриці «Bosch». Потім її у складі 20 дівчат вивезли на відстань
понад 100 км від Штуттгарта у село Тіфлінген. Там працювала на відомій трикотажній фабриці «Конрад Майер» (сучасний концерн «Комацо», що виробляє найвідомішу у Німеччині термо- та нижню білизну). Працювали по 12 годин. Мешкали на території розваленої фабрики, де було 180 дівчат. Мали по дві ковдри та спали на деДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 532. Арк. 13зв.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 532. Арк. 14.
45 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 541. Арк. 28.
46 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 2.
47 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 334. Арк. 1зв.
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рев’яних ліжках з матрацами, набитих соломою. Така постільна білизна кишіла клопами, що постійно не давали людям спати. Бараки не опалювались, бо остарбайтерам не видавали вугілля. У дерев’яному таборі вони не жили, а мучилися, оскільки
взимку було холодно. Жінки мусили ходили красти у німців, щоб мати змогу обігріти свої бараки. Німці дивились на них як на тварин, називали «руськими свинями»48.
Працюючи на різних підприємствах, українці чітко помічали різницю в ієрархії
цивільних іноземних працівників на території Третього рейху: у найгіршому становищі перебували саме «остарбайтери». Інколи примусовим працівникам з України
вдавалось покращити свої умови роботи та харчування. Дуся Семенівна Клічановська згадувала, що під час роботи у Бреслау, спочатку умови роботи були погані. Проте
їх становище поліпшилось, коли у жовтні 1944 р. їх у кількості 12 чол. перевели на
якусь воєнну фабрику, де працювали переважно поляки та чехи. Оскільки «остарбайтерів», які там працювали, було небагато, то харчування вони отримували таке
ж, як решта іноземних працівників49.
Постійне почуття голоду змушувало частину примусових працівників, реально
ризикуючи власним життям, красти продукти харчування у своїх «господарів». Як
не парадоксально, особлива нагода траплялася під час авіабомбардувань населених
пунктів чи підприємств. Семен Бойченко з Баштанки так і розповідав: «…Коли почались масові бомбардування міст, нам стало трохи краще. Німці тікали у бомбосховища, а «росіяни» бігли за здобиччю щоб що-небудь взяти поїсти, не зважаючи на
загрозу життю»50. А. Баранюк умудрився під час авіанальоту вкрасти хлібні картки з
магазину у якогось австрійця – каптілку із салом і м’ясом та приніс хлопцям до бараку51.
Зрозуміло, що тих, хто попадався на крадіжках, карали побиттям, садили у штрафтабори, страчували. Бей Дмитро згадував, що в їхньому таборі за крадіжки продуктів харчування у німецького населення під час повітряної тривоги, охорона карала
на смерть: 10-15 чоловік розстрілювали, а їх тіла залишали на перехресті, які лежали
там 5-6 днів52.
У непростих умовах повсякденного життя в умовах примусової праці на чужині
перебували й подружні пари. Наявність близької людини, з одного боку, дозволяла
переживати життєві негаразди разом, з іншого – такі люди ставали заручниками
певних обставин, через які їх становище значно ускладнювалось. Олександра Іллівна Маламан у червні 1942 р. із с. Михайлівка Новоодеського району була депортована до Німеччини. Працювала у приватному господарстві. Згодом у неї з чоловіком
народилася дитина. Така ситуація не влаштовувала німецького господаря, який захотів віддати дитину до табору. Олександра Маламан з чоловіком не дозволили це
зробити. Через таку категоричну позицію подружжя чоловіка забрали до поліції, а її
саму побив господар. Дитину вони відстояли, проте всю родину направили працювати до іншої приватної садиби в одне село поблизу Гамбурга53. Ставлення до української родини й умови у нового господаря були не кращі. Олександра Іллівна брала
дитину з собою, коли ходила на роботу у степ. Чоловіка згодом забрали на риття
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 64.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 29.
50 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 530. Арк. 16.
51 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 537. Арк. 2-3.
52 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1зв.
53 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 537. Арк. 37.
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шанців. Під час спроби втечі та намагання повернутись до дружити й дитини він був
поранений німецькою поліцією. Через поранення пролежав у госпіталі аж до звільнення союзними військами54.
У спогадах можна віднайти цікаві дані про те, як відбувалося цензурування листів
з України, що надходили до примусових працівників, які трудилися у німецьких
приватних оселях. Олена Фіщенко у 1943 р. із с. Лиса Гора потрапила на роботу до
великого приватного господарства Петера Брайбаха, який мешкав на хуторі Зітлюнг
поблизу м. Кобленца. Коли надходили листи з дому на ім’я Олени, то вони, ясна річ,
спочатку потрапляли до рук німецької господині. Потім вона їхала у найближче село,
що знаходилося на відстані 4 км від хутора, заносила ті листи до місцевого відділу
поліції, де їх перечитував перекладач. Лише після цього німкеня заспокоювалася.
Бувало так, що господиня отримувала листа Олени та не віддавала цілий тиждень, а
потім кидала їй, кажучи, що нібито щойно надійшов55.
Низка документів містять перші обережні згадки, які не вписувалась у рамки загальноприйнятої концепції, що панувала згодом у радянській історіографії, про винятково негативний досвід примусової праці. Окремі колишні примусові працівники
коротко описували більш-менш нормальні умови роботи, харчування та ставлення
до них з боку керівництва підприємств чи членів родин, у приватних садибах яких
вони працювали. Ніна Ігнатівна Даленко була вивезена до Австрії у березні 1943 р.
Потрапила на роботу до м. Кніттельфельд, що розташоване у відомому гірськолижному курортному регіоні. Пригадувала, що господар Томас Лайтолт, у якого вона
працювала, ставився до неї добре, не бив та ін.56 Надія Слісаренко у серпні 1943 р. з
села Воєводське Лисогріського району потрапила до Німеччини та працювала у селі
Обервіль на овочевій консервній фабриці. Сама робота була легкою, проте годували
погано, нікуди не випускали та шеф був злим. Проте через два місяці її перевели
працювати на завод «Роберт Клинк Ветцлар», що виготовляв шарикопідшипники
для літаків. Попри тяжку роботу, там годували непогано, і начальник був нормальний, добре ставився до «руського народу»57.
Документи свідчать, що статус примусового працівника можна було досить легко
втратити за найменшої провини та потрапити з трудових таборів до тюрем гестапо,
штрафтаборів, де люди були позбавлені будь-яких прав. У «найлегшому» варіанті
після допитів і тортур люди потрапляли у карцери чи штрафтабори, де потерпали
упродовж декількох тижнів чи місяців, а після цього виснажені все ж повертались до
роботи. Так, Григорій Олександрович Cаєнко у вересні 1943 р. із десятьма земляками
потрапив працювати на цукрову фабрику, що розташовувалась біля села Аллерінгерслебен (Саксонія-Анхальт). Працювала вона лише три місяці на рік. Решту часу ремонтували та чистили машини, труби, печі, котли, вантажили камінь, пісок, цеглу,
вугілля, загалом виконували брудну та важку роботу58. Коли закінчився перший сезон, то шість чоловік з його бригади відправили працювати до іншого міста.
Одного разу Григорій Cаєнко з хлопцями одержав від своїх земляків, які від’їхали
до Магдебургу, листа, де вони повідомляли, що потрапили у ще більш скрутніші
умови, тому просили зібрати 1 кг цукру та вислати їм поштою. Григорій Cаєнко з
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 537. Арк. 37зв.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 66-67.
56 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 18.
57 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 58зв.
58 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 3-3зв.
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друзями не відмовили. За декілька днів цукор зібрали та запечатали. Треба було
лише переслати. Надсилати посилки з харчовими продуктами заборонялось, тому
кожний з них боявся здавати посилку на пошту. Нарешті Григорій Cаєнко насмілився і власноруч відніс цукор на поштове відділення. На перший погляд здалося, що
все добре: посилку оформили, а він розписався у документах59. Через декілька днів
його викликали до бюро. За спробу допомогти товаришам, які потребували допомоги, йому присудили два тижні штрафтабору і 50 марок штрафу. Там Григорій Cаєнко
дійсно зрозумів, що таке німецька нагайка, тому надовго запам’ятав цей досвід. Після відбуття покарання повернувся знову на фабрику і, завжди голодний та обірваний, продовжував тяжко працювати60.
У найгіршому варіанті – людей страчували чи відправляли до концтаборів, де шанси звичайного в’язня вижити
зводились до мінімальних. Раїса Михайлівна Макаренко
працювала у німецькому місті Бург. Через нестерпні умови
роботи втекла від свого господаря. Її зловили та посадили у
тюрму гестапо у Магдебурзі, потім перевели до тюрми у
м. Дрезден. Під час допитів її зарахували до категорії «комуністка» та відправили до концтабору Аушвіц. Мала табірний номер 82344. Раїса Михайлівна згадувала, що кожного дня бачила «…костер, пламя которого пожирало тысячи
людей, я слыхала крики детей, матерей, стариков, я видела
как умирают голодной смертью»61. Згодом була переведена до концтабору Маутхаузен. Загалом перебувала у концтаборах з 20 травня 1944 р. по 5 травня 1945 р.62
Фото 2. Раїса Макаренко.
Такі спогади є надзвичайно важливими, оскільки відо(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1.
бражають
не тільки особливості примусової праці конкреСпр. 529)
тного «остарбайтера», але одночасно містять свідчення
про нацистські злочини у концтаборах людини, якій вдалось вижити. Євдокія Воротинцева була депортована на роботу до Польщі з м. Новий Буг у серпні 1943 р. Працювала у приватному господарстві у польському місті Крауденц (польск. Grudziądz –
авт.). 21 липня 1944 р. Євдокію Воротинцеву та її подругу Ольгу Черкасенко було
заарештовано та відправлено до тюрми за те, що вони склали вірш і написали листа
політичного змісту. Як з’ясувалось, дівчата передали це повідомлення поляку, який
їхав в Україну, з проханням, щоб він кинув його у поштову скриньку в Україні. Лист
був написаний 8 січня 1944 р., а вже у липні 1944 р. потрапив до гестапо. У тюрмі
просиділи один місяць. Ольгу Черкасенко відпустили, а Євдокію Воротинцеву із міста Крауденц на «чорному вороні» відвезли до тюрми у м. Данциг. Потім у спеціальних вагонах для в’язнів відвезли до міста Штеттін. Там вона просиділа у тюрмі ще
три місяці. Згодом потрапила у концтабір Равенсбрюк неподалік від Берліна (у тексті Ровензберг – авт.), де на той час знаходилось 73 000 бранців з терміном
ув’язнення «до закінчення війни». Ставлення до в’язнів було нелюдське. Раз на день
бранці отримували суп з брукви, шпинат і 200 г хліба. Щоденний підйом був о 3-й
годині ранку. Всіх виганяли з бараків у двір, який був огороджений кам’яним муром
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 3зв.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 4.
61 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 29.
62 ДАМО. Ф. Р-5859. Оп. 1. Спр. 13325. Арк. 4, 8.
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висотою 12 м і знаходився під електричною напругою. Табір охороняли війська SS.
Над жінками знущались у різні способи: били, обливали холодною водою, змушували стояли на морозі на апельплаці з 3-х годин ночі упродовж 10-ти годин поспіль в
одних тонких робах, на яких були вишиті чорні хрести. Часто таке покарання тривало упродовж цілої доби. У цьому таборі був крематорій, де спалювали живих людей.
У концтаборі Равенсбрюк Євдокія Воротинцева просиділа з 1944 р. і до початку
1945 р. У січні 1945 р. її відправили до концтабору у м. Магдебург. Там вона працювала на військовій фабриці «Польте» (йдеться про «Polte-Werke» – авт.). Робочий
день тривав по 12-ть годин. Харчування отримували те ж саме. Підйом був о 3-й годині ночі. Перевірка в’язнів на апельплаці тривала до 6-ї ранку. Потім під конвоєм
солдатів SS бранців вели працювати на завод. О 18 годині вечора їх приводили з фабрики до табору, де знову стояли на апельплаці до 22 години, очікуючи, поки охоронці табору всіх перерахують63.
Нижче наводиться вірш (українською мовою) та пісня (російською мовою), за написання яких Євдокія Воротинцева потрапила до вказаних концтаборів:
Вірш:
Горить лампадка в хаті тихо
Сімя спокійно уся спить,
А мати з горічка й досади
Сама зажурена сидить.
Сидить вона і все сумує
І гіркі сльози пролива,
Вже десять місяців минає
Моєї дочічки нема.
Нема її може й небуде
Може живої вже нема,
Мені ніхто слова не скаже
Я її ждатиму щодня.
А утром встану де не гляну
Куди не вийду все сама,
Дівчатка людські усі дома
Моєї дочечки нема.

Ой, мамо моя мила,
Нащо на білий світ пустила
Не голод муки одала,
А я й не думала й не снилось
У цій Німеччині бувать,
А на чужій землі далекій
Прийдеться з голоду вмирать.
Бодай ліса ці погріли
Бодай цей лагер заваливсь,
А ми б пішли б на Україну
До рідненьких сміючись.
А мати лампу погасила б,
Бо знає, що дочка вже спить
Про її муки і страдання
Вона не може позабить.

Ой, доня моя рідна
Яка нещасна в світі ти,
Зазнаєш горічка й досади
Серед проклятої війни.
А дочка теж усе сумує,
Та гіркі сльози пролива,
Вона і днями і ночами
Нещасну долю проклина.

63

ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 42. Арк. 1-1зв.
Eminak, 2019, 3 (27)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

157

Пісня:
Дам приказ я всем на запад,
Где концлагеря стоят,
Люди бедные страдают
Мы идем их вызволять.
Вот дойдем мы до Берлина
И конец буде войны,
Только родные сестрицы
Вы остантеся живы.
Пускай помнят ваши сестры,
Что продалися они,
Из-за красную повязку
И за мыску баланды.
Мы прийдем и вас научим
Как надо родину любить,
И своих же родных сестер
В ложке супу не топить.
Вы топили не щадили
Век думали с немцом жить,
Но за это вас наградим
Повязки красные носить.
Ваши родные сестрицы
За роботою сидят,
Тихо глазки отпускают
На восток они глядят.
Громко в небе самолеты
Их пропеллеры гудят,
Это русские герои
Нас идут освобождать.
А теперь мы уезжаем
Из Германии домой,
Кто в Германии продался
не берем мы их з собой.
Нам не нужно на Украине
Тех продажников опять,
Лучше будут у Берлине
Для их концлагеря стоять64.

Принагідно зазначимо, як бачимо, такі джерела містять одночасно і перлини народного фольклору примусових працівників, що представлені як оригінальними
творами (авторськими), так і тими, що побутували серед остарбайтерів у той період.
У текстах відображено скрутне становище примусових працівників у трудових таборах, тугу за батьками, сум за Україною, надію на швидке звільнення та повернен64
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ня до України, а також колабораціонізм, перемогу над Німеччиною, покарання за
зраду й ін. Спогади Лук’янової Антоніни, яка була депортована у серпні 1943 р. із
с. Інгулка Баштанського району та потрапила на роботу до Берліна, містять ще один
цікавий емоційний вірш, який називається «Возвращение на Родину»:
Ночь надвигается вагон шатается,
Ко мне спускается тривожный сон,
Страна Советская все удаляется,
Едет в Германию наш эшелон
Прощайте улицы, родные города
Прощайте родные: отец и мать
Еду в Германию на муки голода
Я еду мучиться и погибать
Но, знайте сволочи, поработители
Еще придет на Вас жестокий час,
Когда в Берлин войдут герои-мстители
И отомстят за всех за нас.

Фото 3. Лук’янова Антоніна.
Берлін, 1943 р.
(ДАМО. Ф. Р-5859. Оп. 1. Спр. 12945)

Ночь надвигается вагон шатается,
Ко мне спускается спокойный сон,
Страна Советская все приближается
Едет на Родину наш эшелон!
Да! Здравствуй Родина освобожденная
Привет тебе, любимый край,
Я вновь вернулась к тебе жыланная
Да! Здравствуй Родина и процветай!
Врага разбили герои соколы
Его не будет уж никогда,
Красная Армия непобедимая
Покрыла славою свои дела!65

Покликаючись на документи, маємо можливість досліджувати не лише нелюдське повсякденне життя українських примусових працівників на підприємствах військового-промислового комплексу Третього рейху. Архівні матеріали інколи містить
важливі деталі, що розкривають також і трагічні сторінки з історії примусової праці
іноземних військовополонених та єврейського населення. Антон Григорович Мацюта у лютому 1944 р. із с. Отбідо-Василівки Снігурівського району був депортований
на роботу до східнонімецького міста Фрайберг (Саксонія). З 10 березня 1944 р. працював на відновленні чотирьохповерхової будівлі з двома заводськими трубами:
розвалювали печі, тягали цеглу на майданчики й ін. Дана будівля призначалась для
розміщення у ній виробничих потужностей заводу «Арадо-Верке» (Arado-Werke), що
виробляв авіадеталі для німецьких літаків.
Остарбайтерів поселили на 4-му поверсі заводу. На вікнах були встановлені решітки. На третьому поверсі жили військовополонені-італійці. Антон Мацюта на власні
65
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очі бачив, як кожного ранку виносили трупи італійців, померлих від голоду.
У кінці березня 1944 р. на цей завод приїхав ешелон з примусовими працівниками-євреями із Польщі та Чехії. Остарбайтерам не дозволяли спілкуватись ні з єврейськими жінками, ні з військовополоненими-італійцями.
У квітні 1944 р. прибуло два ешелони зі станками, які встановили у приміщенні,
що було попередньо підготовлено вказаними категоріями примусових працівників.
У травні прибували ешелони з алюмінієвими листами. Розпочалась жахлива робота
в умовах голоду по 12-14 годин. Клепали деталі для літаків. Режим утримання всіх
робітників був нелюдським. З табору робітників нікуди не випускали, розмовляти з
представниками інших національностей заборонялось. У серпні 1944 р. проведено
загальний обшук: забрали всі документи та фотографії. Від голоду й виснаження
захворіло 300 остарбайтерів з групи, в якій працював Антон Мацюта. Їх вивезли із
території заводу і більше вони до табору не повернулись66.
Дані документи дозволяють віднайти важливу інформацію про осіб, вбитих під час перебування на примусовій
праці на території Третього рейху, та повернути їх із забуття. Василь Шевченко із земляками з села Гречанівка
Снігурівського району у 1942 р. потрапив на роботу на
шахту «В. К. В» (B. K. B Gemeinschaftslager Alversdorf /
Kr. Helmsstedt), розташовану у районі м. Брауншвейга.
Між собою «остарбайтери» перекладали її як «Брауншвейзька Каторга Більшовиків»67. Тяжкі умови праці забрали життя багатьох його знайомих. Під час одного з
інцидентів 6 липня 1942 р. вбито його товариша і земляка А. Саприкіна. Через нестерпні умови життя він намагався утекти з табору. Але спроба виявилась невдалою,
оскільки хтось із «своїх продажних» повідомив про це
Фото 4. Василь Шевченко.
охоронців, які його поранили у щоку. Затримавши
Брауншвейг, 1942 р.
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 523) А. Саприкіна, його розстріляли та поховали без труни тієї
ж ночі, лише замотавши голе тіло у «паперовий» матрац.
Одяг нещасного роздали іншим примусовим працівникам68.
Досить часто у документах йдеться про кількість жертв чи травмованих під час
нальотів союзницької авіації на різноманітні підприємства, поблизу яких розташовувались трудові табори з примусовими працівниками. Воробйова Анна (Нюра)
Григорівна із села Романо-Булгаково Снігурівського району з 1942 р. працювала на
одній із фабрик Берліна. Під час березневих бомбардувань союзної авіації
(12 березня, ймовірно 1945 р.) її табір було майже повністю знищено. Неймовірна
кількість жертв сталась і через те, що працівники не перебували у бомбосховищах.
Під час авіаударів їх просто зачиняли у бараках. Таким чином, значна кількість людей загинула від бомб чи просто згоріла у дерев’яних приміщеннях. Їй самій пощастило, що барак завалився від бомбардувань, і вона змогла вилізти з нього. Під час
такого нальоту загинуло багато людей: з 1500 чоловік залишилось лише 50069.
Навіть після звільнення союзними військами траплялись випадки, під час яких
ДАМО. Ф. Р.2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 45зв.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 523. Арк. 2.
68 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 523. Арк. 2зв.
69 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 380. Арк. 2.
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масово гинули примусові працівники. Йосип Мацько у березні 1944 р. був депортований із села Піски Баштанського району. Працював у приватному господарстві одного із сіл, що розташовувалось на відстані 5 км від німецького м. Триберг (БаденВюртемберг – авт.)70. 24 квітня 1945 р. об 11-й годині ранку був звільнений французькими військами. Третього травня дізнався, що всіх «росіян» збирали у м. Триберг,
звідки наступного дня людей мали перевезти до м. Оффенбурга. Проте у визначений
день транспорт з людьми, не доїхавши 5 км до м. Оффенбурга, був повернутий назад
до Триберга. Згодом люди дізнались, що ті казарми, в яких їх мали розмістити, були
підірвані 4 травня о 3-й годині ранку. Під час інциденту там загинуло тільки «росіян» близько 400 чоловік71.
Під час потужних авіанальотів українські примусові працівники часто зазнавали
й серйозних травм. Іван Антонович Кондратенко працював у Ганновері на машинобудівному заводі «Hanomag». 9 лютого 1945 р. під час сильного бомбардування міста
його поранило у ноги й обидві руки. Через поранення та втрату лівої руки у госпіталі
пролежав чотири місяці72.
Окремі епізоди спогадів містять інформацію, що після
звільнення примусових працівників деякі з них мстили або
ставали свідками такої помсти своїм поневолювачам. Зизда
Антоніна розповідала, що у квітні 1945 р. в Ганновері після
приходу союзників вихідці із СРСР отримали право на реванш. Люди кинулись на «німецьких звірів»: підпалювали,
обстригали, били. Помста продовжувалась два дні, але згодом це припинилось73. Левченко Діна згадувала, що німецького
бауера
(фермера)
з
с. Гамерслебер, у якого вона працювала, забрали до себе американські
Фото 5. Знак розрізнення вояки. Вони одягали його у брудний
«OST», що належав
одяг примусових працівників, змуО. Голобородько.
шували працювати, а потім повезли
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1.
у невідому напрямку74.
Спр. 540)
Особливістю аналізованого корпусу архівних документів є те, спогади примусових працівників з Миколаївщини містять чимало не введених до наукового обігу фотографій, листів, нетривіальних поштових
листівок, трофейних німецьких документів (паспорти, робочі картки, різні посвідки, ощадні книжки тощо), які вони мали здавати до органів НКВС разом з написаними спогадами.
Фото 6. Знак
Автору вдалося віднайти навіть оригінальні знаки розрізрозрізнення «OST», що
нення, що відображають певні зміни у ставленні до приму- носила О. Голобородько
сових працівників зі Сходу в останній рік війни. Ці знаки нау 1944-1945 рр.
лежали Олександрі Гаврилівні Голобородько, яка носила їх (ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1.
Спр. 540)
під час перебування на примусових роботах у Польщі. НаДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 531. Арк. 8зв.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 531. Арк. 9.
72 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 326. Арк. 2.
73 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 313. Арк. 1зв.
74 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 533. Арк. 46-47.
70
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прикінці опису свого «закордонного» досвіду так і написала: «Фотографій я не маю.
Листів теж не маю, бо всі листи, що надсилала, не доходили до додому. Здаю тільки
знак «OST», який ми носили для розпізнавання, що ми зі Сходу. А в останній час нам
видали ознаки для росіян окремо, а для українців – окремо. Я здаю знак, який мали
носити українці»75. Варто зазначити, «ОST» із зображенням червоно-білих соняшників і пшеничного колосу у середині схожий на той, що мали носити білоруси, а не
українці. Як відомо, наприкінці 1944 р. знак «OST» було модифіковано та впроваджено знаки з національною символікою окремо для українців, росіян і білорусів76.
Значним доповненням до наративу є унікальні приватні фото, що відображають
різноманітні аспекти життя наших земляків: зовнішній вигляд, фрагменти території
табору чи зображення житлового бараку, робоче місце й ін. Наприклад, у Ніни Бондар (с. Снігурівка) збереглось колективне фото, що подароване Марією Столяр на
згадку про спільні роки примусової праці у Берліні та проживання в одному таборі
упродовж 1942-1944 рр.77 Згідно документів Ніни Бондар, назва табору та його адреса така: «Lager Gebauer-Wiesen, Berlin NW87, Beusselsrt. 44»78. На світлині (фото 7)
зображено фрагменти заводської території, автопричіп з маркуванням однієї з німецьких фірм з берлінською адресою, група працівників у робочому одязі.

Фото 7. Світлина, подарована Марією Столяр Ніні Бондар. Берлін, 18.09.1944 р.
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 368)

ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 22зв.
Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В. Смолій (голова) та ін. Т. 7: Мл-О. Київ: Наукова
думка, 2010. С. 673.
77 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 368. Арк. 4.
78 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 368. Арк. 5.
75

76

162

ЕМІНАК

Фото 8. Робоча перепустка Ніни Бондар. Берлін, 1942 р.
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 368)

Фото 9. Група примусових працівників. Тарновец, Польща.
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 382)
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Надзвичайно цікавими є світлини Ніни Гаврик, яка була вивезена із
с. Новотроїцьке Снігурівського району у жовтні 1942 р. та працювала електрозварювальником на фабриці у польському місті Тарновец (Tarnowiec). На жаль, світлина
не підписана (фото 9), тому неможливо точно вказати де і коли зроблена, хто на ній
присутній. У спогадах зазначено, що у таборі було 50 дівчат, 14 хлопців і
10 французів79. На нижчевказаній світлині видно, що фото зроблено у дворі якоїсь
фабрики. На фото присутні близько 60-ти осіб, більшість яких є примусові робітники, які жили у таборі та працювали на фабриці. Ймовірно, на фото присутні і майстри
фабрики, французькі примусові працівники80.

Фото 10. Група примусових працівниць біля бараку. Тарновец, Польща.
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 382)

Інша світлина (фото 10) зроблена посеред табору, який знаходився біля фабрики
або, можливо, навіть на її території, оскільки позаду упритул до бараку видно високі
стіни фабричної будівлі81. Дана світлина дає чимало інформації, що дозволяє уявити
побутове становище примусових працівників. Дуже чітко видно житловий дерев’яний барак, вікна без решіток, димохідні труби від печей, які остарбайтери мали
самі опалювати. На передньому плані присутні шість жінок у святковому чистому
демісезонному вбранні та взутті, хоча поруч стоїть чоловік (вочевидь майстер чи
представник адміністрації) у теплому зимовому пальті з шарфом і рукавицями, а на
землі видніється нерозталий сніг. Позаду них хаотично стоять ще близько семи чоловік, а неподалеку біля входу до бараку – ще троє. Ймовірно, ми бачимо процес фотографування: люди по черзі групами чи самостійно фотографувались, щоб мати
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 382. Арк. 1-3.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 382. Арк. 5.
81 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 382. Арк. 6.
79
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можливість надіслати світлини батькам чи знайомим. Можна припустити, що фото
зроблено взимку 1942-1943 рр. (тобто до моменту, коли їм дозволили виходити з
табору без супроводу), оскільки з літа-осені 1943 р. остарбайтери надсилали фото,
що зроблені у фотостудіях чи вуличних фотокабінах.

Фото 11-12. Neuenfelde/ bez. Hamburg, Kirchenweg. Зображення на поштових листівках
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540)
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Окремі поштові листівки (без тексту) зберегли гарні краєвиди із стародавньою
фахверковою архітектурою сільського кварталу Нойенфельде (Neuenfelde / bez.
Hamburg, Kirchenweg), що розташований в одному із семи міських районів Гамбурга
– Харбург82. На обох листівках видніється церква Св. Панкратія, заснована у XVII ст.
Оскільки Гамбург, як і багато міст північної Німеччини, дуже постраждав від бомбардувань британської авіації, то такі автентичні зображення окремих кварталів і будівель зацікавлять і німецьких дослідників.
Частина документів детально висвітлює масові
облави у сільській місцевості, маршрути та способи депортації (залізничним і водним транспортом,
піші марші) упродовж лютого-березня 1944 р., масову смертність від хвороб, голоду та загального
виснаження, вбивства частини людей конвоїрами,
тривалі поневіряння у дорозі та транзитних таборах. Найжахливішими виявились піші багатосоткілометрові марші в умовах весняного бездоріжжя, дощу чи снігу. Чимало людей описує, як їх гнали пішки з Миколаївщини через територію Бессарабії, Румунії і лише в Угорщині садили у вантажні
вагони та відправляли до Німеччини чи Австрії.
Козинець Григорій згадував, що його вигнали в
етап 12 березня 1944 р. З Арбузинки людей повели у напрямку Вознесенська, де 16 березня 1944 р.
всіх перегнали через р. Південний Буг та погнали
далі до Березівки (Одеська область). На цьому відФото 13. Григорій Козинець. 1944 р.
різку шляху їх супроводжували німці-есесівці, а у
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529)
Березівці естафету взяли добровольці та поліція.
Серед поліції було 12 чоловік і 2 коменданти із Харківської області.
Із Березівки гнали через Бессарабію. Кожного дня з різних причин конвоїри розстрілювали 7-8 чоловік, з голоду помирало 12-14 осіб. Коли колону пригнали у Румунію, то на ранок померло 86 чол.83 Поліцай Тищук наказав обдерти шістьох туберкульозних напівживих коней і дати м’ясо людям. У результаті половина людей захворіла на кривавий пронос і залишилася на місці. Подальша їх доля невідома.
По території Угорщини решту людей етапували вже мадярські солдати. Коли
прибули на одну станцію, то «руська» поліція із комендантом відійшли на формування, до того ж агітували йти з ними як добровольці, щоб даремно не вимирали від
голоду. Серед бажаючих виявилися такі «герої» з Кіровоградської області.
Бранців завантажили у потяг і дві доби не давали їсти. Люди страждали від паразитів – воші були й у носі, й у вухах. В ешелоні почався тиф. У вагоні, у якому їхав
Григорій Козинець, із 60 чол. залишилось 46, інші померли. Зрештою людей привезли в Австрію та розмістили у таборі за 20 км від Відня. Там провели усім дезінфекцію, видавали 50 г хліба, один раз на добу – шпинат.
Із Відня «остарбайтерів» перевезли до Ерфурта у табір-розподільник. Там люди
мучились на карантині та мінімальному пайку ще 20 діб. За цей період захворіло на

82
83

ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 81, 83.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 20.
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тиф 65% прибулих людей84.
Окремі розповіді містять інформацію, що у 1944 р. такі піші етапи тривали часом
упродовж 47-52 діб і закінчувались в Угорщині, звідки вже потягом вивозили далі85.
Довготривалі мандрівки, хвороби та карантин з мізерним пайком призводили до
того, що чимало людей зрештою потрапляли на роботу тільки після 2-3-х місяців від
часу депортації. Для порівняння – упродовж 1942-1943 рр. такі подорожі залізницею
(разом і проходженням медичних комісій) тривали у середньому 8-14 днів.
Навіть ті, хто не потрапив до піших етапів, а був вивезений залізницею у кінці
лютого – початку березня 1944 р. теж потерпали від складної та тривалої «подорожі». Яків Павлович Нікіфоров 29 лютого 1944 р. із Новомарʼївки Баштанського району був депортований до Німеччини. Його разом із земляками везли товарняками, на
яких було написано «rote partisanen». Дорогою випускали раз на дві доби на 5 хв. для
«оправки». Їсти давали 200 г хліба та кусень смердючого сира. До м. Ольденбург
прибули 27 березня 1944 р. Там він одразу захворів на тиф і 12 діб лежав непритомним. Отямившись, отримував лише 140 г хліба і рідкий бобовий чи бруквяний суп,
півстакана віяного молока. У таких умовах хворів до 5 червня 1944 р. Лише 6 червня
його виписали з лікарняного бараку та направили на роботу до м. Норден на фабрику з виробництва черепиці86.
Одна з тем, яку зі зрозумілих причин поверхово описували колишні примусові
працівники, – це труднощі під час повернення українських репатріантів до СРСР, обмеження прав з боку радянського командування чи керівництва. Ці фрагменти спогадів переважно пронизані «ейфорією» від звільнення або ж містять дуже стислий
виклад за схемою «звільнення – проходження фільтрації – дата прибуття за місцем
проживання», що обмежуються декількома реченнями. Лише окремі з них дають
уявлення про те, що «радість від звільнення» була затьмарена мобілізацію значної
частини колишніх примусових працівників до трудових батальйонів (залучення вже
радянською владою до примусової праці колишніх «остарбайтерів»), їх тривала експлуатація у підсобних господарствах військових частин і відповідно повернення додому
через 6-12 місяців, інколи значно довший період.
Так, наприклад, Люба Левчук працювала у районі німецького міста Цайц (Саксонія-Анхальт). У 1945 р., коли вона
потрапила до радянської зони окупації, то у таборі
м. Цвіккау колишніх примусових працівників посортували:
старих і вагітних відправляли додому, а працездатних
продовжували використовувати на роботах на території
Німеччини ще упродовж шести місяців, де розбирали трофейні заводи, фабрики й ін.87
Низка фрагментів нижчевказаних спогадів колишніх
примусових працівників з Арбузинського району дозволяє
більш детально простежити, до яких видів робіт радянське
Фото 14. І. Кришко.
командування залучало українське населення, що прибу02.10.1945 р.
вало із зон окупації союзних військ. Семен Іванович КришХемніц, Німеччина.
(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529)

ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 20зв.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 541. Арк. 12, 22.
86 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 531. Арк. 22.
87 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 533. Арк. 49.
84
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ко з серпня 1944 р. працював у приватному господарстві у с. Гаутероде (Hauteroda, Тюрінгія). Після «звільнення» у травні 1945 р. перебував у м. Різа. Звідси вивезений радянським командуванням у збірнопересильний пункт м. Рюгланд, де був зарахований до
Наркомбуду й у складі робочих батальйонів демонтував, пакував і відправляв трофейну електростанцію до
СРСР. У місті Рюгланді загалом пробув близько
2,5 місяців. У цей період також ремонтував бензиновий
завод «Бробак», працював на посаді санітара 9-ї сотні
до 16 серпня 1945 р. Потім його у складі інших робітників перевезли до міста Хемніц. Там також займались
демонтажем обладнання заводів, працював комірником-інструменталістом до 30 жовтня 1945 р. Згодом
потрапив до м. Вольфен, де працював на посаді перекладача
у 450-му цеху у лейтенанта Кобелєва. Робота
Фото 15. М. Соломічев.
полягала
у демонтажі електрообладнання, конструкції
15.09.1944, с. Гаутероде,
Німеччина.
окремих цехів тощо. 16 грудня 1945 р. всіх знову переве(ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529)
зли із міста Вольфен до м. Рюгланд. Тут вже працювали
на відновленому бензиновому заводі «Бробак», який
виробляв готову продукцію для потреб Радянської армії. Загалом був залучений до
трудової повинності до лютого 1946 р.88 Разом з ним працювали Микола Соломічев89
та Іван Чулков90.
Клічановська Євдокія (Дуся) Семенівна. Вивезена на примусову працю у серпні
1943 р. із села Максимівка Снігурівського району. Працювала на цукровій фабриці та
військовому заводі у м. Бреслау. Її звільнили радянські війська 9 лютого 1945 р. Проте повернутись одразу додому не судилось. Її та багатьох інших жінок
направили на роботу у підсобне господарство при
військовій частині, де тривалий час вони доглядали
трофейну худобу91. Начальник Яковенко обіцяв їм,
що хто буде старанно працювати, тим першим напишуть характеристику та дозволять погнати худобу в Україну, крім того, кожній видадуть корову. Там
трудилися з 1 березня по 27 липня 1945 р. Працювали добросовісно: кожна мала по 10 дійних і
15 недійних корів, доглядали корів, як своїх. Робота
була нелегкою: корів доїли, мили, чистили, напували
два рази та годували буряками три рази на день. Так
минав час, а дівчат ніхто не відпускав. По худобу приїжджали колгоспники з Київської області, гуртували
Фото 16. Іван Чулков.
її та гнали в Україну. А жінки без кінця та краю отри(ДАМО.
Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529)
мували нову худобу, змушені були знову та знову
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 26.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 48-49.
90 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 529. Арк. 65-66.
91 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 29зв.
88
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доглядати її. Лише у кінці червня 1945 р. їх відправили у перевірочно-фільтраційний
пункт, а потрапили додому аж 9 липня 1945 р. Після повернення не раз згадувала
цього Яковенка, а також те, що ніхто їм так і не видав ні корови, ні навіть маленького
теляти92.
Під час репатріації непростою виявилась доля людей, які створили родину під час
перебування на примусовій праці у Німеччині. Марія Антонівна Пранчук була депортована у грудні 1942 р. із с. Воєводське Первомайського району. У Німеччині працювала у м. Штутгарті. У таборі «Валіндорф № 1123» вийшла заміж за Сергія Тимофійовича Попова та народила від нього дитину. Проте під час повернення до України родина репатріантів була розділена. Її чоловіка мобілізували на роботу та відправили у Приуралля, де він знаходився в Андрєєвському поселенні Оханського району
Молотовської області. На час написання спогадів (жовтень 1946 р.) Марія Пранчук
згадувала, що від чоловіка вже чотири місяці не отримувала ніякої звістки93.
Частина молоді потрапляла на відновлення промисловості Донбасу. Михайло Мазуренко, звільнений американськими військами, до 20 червня 1945 р. перебував у
таборі для вихідців з СРСР у м. Франкфурті. Звідти усіх перевезли до м. Хемніц, згодом – у м. Загане. Там жили рівно місяць. Пройшли особливий відділ, а потім всіх,
придатних до служби у Радянській армії, відправили у Кенігсбрюк (20 км від
м. Дрездена). Там чоловіків записали у запасний полк. Упродовж 1,5 місяців проходили вишкіл, особливий відділ та оформляли документи. З Кенігсбрюка молодь перевезли у с. Родатичі поблизу м. Львова, де у всіх забрали посвідчення та сформували 42-й робочий батальйон. 23 вересня 1945 р. цей батальйон прибув у м. Єнакієве
Сталінської області. Михайло Мазуренко був зарахований до четвертої роти, що
працювала на відновлені шахти імені Карла Маркса. Лише через два місяці за висновками комісії його звільнили з роботи та дозволили повернутись на попереднє місце
проживання. До с. Антонівки прибув 5 грудня 1945 р.94
Таким чином, описаний корпус документів є цінним джерелом з вивчення деяких
аспектів довоєнної історії, періоду нацистської окупації, мікроісторії наших земляків
в умовах примусової чи рабської праці, повоєнного руху репатріантів. Родзинкою
досліджуваного фонду є наявність декількох унікальних знаків розрізнення
(«OSTів»), надзвичайно цікавої фольклорної спадщини, індивідуальних і колективних світлин, приватних листів остарбайтерів, різноманітних німецьких документів,
що дозволяють візуально ідентифікувати авторів і додатково ілюструють повсякденне життя, емоції населення Миколаївщини в умовах примусової праці на теренах
Третього рейху.
На повноті відображення власного досвіду примусової праці та мотивації виїзду
людей до Третього рейху у даній колекції, безперечно, позначились ті обставини, що
вони писались в умовах повоєнної недовіри радянського керівництва й органів безпеки до осіб, які пережили окупацію та побували за межами СРСР, а також, власне,
страху громадян перед «системою». Через це у спогадах відсутній низка сюжетів повсякденного життя колишніх остарбайтерів на території Третього рейху: добровільність виїзду на примусову працю (у деяких випадках); дозвілля молоді у післяробочий час або у вихідні дні (відзначення свят у таборах, дозволи на самостійний вихід для прогулянок до міста); їх ставлення до німецької історико-культурної спадДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 540. Арк. 30.
ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 48зв.
94 ДАМО. Ф. Р-2083. Оп. 1. Спр. 535. Арк. 37зв.
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щини, порядків; інтимні стосунки; в окремих випадках лояльне ставлення корінного
населення країн, де працювали українці, чи більш-менш нормальні умови роботи;
труднощі повоєнної репатріації й адаптації у повоєнному радянському суспільстві й
ін.
Залучення до наукового обігу наявних архівних документів сприятиме поглибленому дослідженню процесу депортації мешканців Південної України на примусову
працю і, особливо, їх повсякденного життя упродовж 1942-1945 рр. на території
Третього рейху та країн-сателітів.
Перспективами подальших досліджень є: стихійний чи організований опір населення Південної України під час перебування у трудових таборах; причини переведення примусових працівників до концтаборів та їх стратегія виживання в умовах
рабської праці; особливості депортації січня-березня 1944 р. (піші етапи, масова смертність тощо); дослідження впливу радянської ідеології, цензури на повоєнні спогади та порівняльний аналіз з усними свідченнями, зібраними в часи незалежності
України.
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Collection of Post-War Memoirs of Ostarbeiters from Mykolaiv Region: from
Informative Potential to Microhistory
Despite a large number of publications by both Ukrainian and foreign scholars, the process
of attracting narrative information and regional source complexes is still ongoing in historical
science to research comprehensively the microhistories of millions of Ukrainians deported for
forced labor to the Third Reich and its satellites in the years of World War II. One of the main
sources that researchers now actively use is the memoirs of former forced laborers
(Ostarbeiters); their collecting began in the mid-1990s and intensified since the 2000s.
However, some unique collections of memories created in certain regions as far back as 19451946 and being preserved since now have been missed by most researchers. Some of their
extracts were used by local historians and archivists in publications, exhibited in online
exhibitions, but there is no comprehensive study of all the materials as a whole.
The author’s goal is to analyze the information potential of post-war memoirs of Mykolaiv
region former forced laborers and to uncover the main microhistorical facts of Ostarbeiters’
everyday life and the peculiarities of this group of historical sources.
As a conclusion, it is necessary to say that this group of documents is a valuable source for
the study of some aspects of pre-war history, the period of Nazi occupation, the microhistories of
our countrymen in the conditions of forced or slave labor, and the post-war movement of
repatriates. The special thrill of the studied fund is the presence of several unique identification
marks («OSTs»), extremely interesting folklore heritage, individual and collective photos, private
letters of Ostarbeiters, various German documents that allow to identify visually the authors and
additionally illustrate the conditions of everyday life, and emotions of Mykolaiv region
population in the conditions of forced labor on the territories of the Third Reich.
The completeness of describing their own forced labor experience and motivation to leave
for the Third Reich in this collection of sources undoubtedly depended on the fact that they
were written in the conditions of the Soviet leadership and security agencies post-war distrust
for the people who went through the occupation and had been outside the USSR, and citizens’
fear of the «system» as well. Because of this, some facts of everyday life in the memoirs of the
former Ostarbeiters in the Third Reich were missed.
Prospects for further research: spontaneous or organized resistance of the South of
Ukraine population in labor camps; reasons for forced laborers transferring to concentration
camps and their survival strategy in slave labor conditions; peculiarities of January-March
1944 deportation (going on foot, mass mortality, etc.); studying of the Soviet ideology, and
censorship influence on post-war memoirs, and their comparative analysis with oral evidence
collected during the time of Ukraine’s independence.
Keywords: Ostarbeiters, post-war memoirs, trophy documents, photos, Mykolaiv region,
the Third Reich
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ВПЛИВ КРИЗИ ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ НА ХАРАКТЕР І НАПРЯМОК
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У статті проаналізована криза полісної системи внаслідок греко-перських і Пелопоннеської війн, наслідки якої проявилися майже у всіх сферах життя давньогрецького суспільства. Доведено, що попри занепад певних галузей економіки, у цілому, дохід на душу
населення виріс, покращилися й умови проживання, збільшилося кількість населення, яке
стало більш урбаністичним, що, у свою чергу, вплинуло на розвиток торгівлі, особливо
зовнішньої. Отже можемо стверджувати, що в Елладі у V-IV ст. до н.е. відбувається загальний економічний підйом.
Ключові слова: грецькі поліси, економічна система, криза, демократія, полісна система, імпорт, зростання добробуту, громадяни, урбанізація

Проблема кризи полісної системи та функціонування на її тлі економіки є однією
з важливих питань у дослідженні давньогрецької цивілізації. Більшість сучасних дослідників вивчаючи кризу поліса, вважають, що її наслідки проявилися майже у всіх
сферах життя давньогрецького суспільства від соціальних відносин, політичних інститутів, ідеології та військової організації до економіки. Наголосимо, що одним із
основних чинників кризових явищ стали наслідки греко-персидських (500-449 рр.
до н.е.), а згодом Пелопоннеська (443-429 рр. до н.е.) війни, які стали ледве не найголовнішими факторами кризових процесів. За визначенням І.Є. Сурікова «між двома
століттями пролягла справжня прірва, мав місце принциповий перелом, що припав
на роки Пелопоннеської війни»1. Наслідком якої, у тому числі, стало формування нової економічної системи, що проіснувала до кінця IV ст. до н.е. Вона суттєво відрізнялася від попередньої доби, яку виокремлено окремим періодом. В античному суспільстві з’являються ознаки кризи полісної системи, яка у подальшому призвела до
глибокої економічної, політичної та соціальної трансформації полісного суспільства.
Тож кризові процеси спричинені війною та трансформація економіки античного полісу залишаються актуальними.
Основним методологічним принципом у дослідженні став принцип історизму,
1 Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година междоусобиц. Москва: Русский Фонд содействия образованию и науке, 2011. С. 9.
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який дозволив визначити значення та місце досліджуваної проблеми у загальному
процесі еволюції економіки давньогрецьких полісів в умовах кризи полісної системи. Структурний метод застосовувався в угрупованні та викладенні фактичного матеріалу, його аналізі та використанні. Дослідження базується також на історикогенетичному, історико-порівняльному та проблемно-хронологічному методах, які
дозволили виділити з об’єкта дослідження низку проблем і зрозуміти історичні особливості та специфічні риси різних грецьких полісів у яких проходили кризові явища в економіці, а також структурувати та послідовно їх розглянути.
Вивчаючи історію античного суспільства, пересвідчуємося, що існує значна кількість досліджень присвячених проблеми організації та функціонування поліса. Однак, історіографія присвячена Давній Греції присвячена переважно соціальним і політичним аспектам античного суспільства.
В Європі наукові дослідження античного суспільства розпочинаються наприкінці
XVIII – початку ХІХ ст. Так, у Німеччині ХІХ ст. Августом Беком у роботі «Державне
господарство афінян» (1817) досліджувалася фінансова система цього полісу. Дещо
пізніше у 1852-1867 рр. Ернст Курціус у тритомнику «Грецька історія» здійснив
спробу узагальнити дослідження багатьох німецьких учених та розглядаючи історію Греції з історико-культурної позиції, фактично ігноруючи соціально-економічні
відносини2. У цей же період К. Маркс і Ф. Енгельс створюють концепцію боротьби
класів, показуючи структуру рабовласницького господарства Давньої Греції3.
У другій половині XIX ст. французький історик Фюстель де Куланж досліджуючи
античне, насамперед, грецьке суспільство, пояснював сутність античного поліса, виходячи з релігійних переконань греків і виступив проти модернізації давнини, яка
розпочалася у тогочасних дослідженнях. Інший французький дослідник А. Валлон досліджував значення рабства у суспільних відносинах. Його учень П. Гіро відомий своїми працями з історії земельної власності (1893 р.), ремісничого виробництва Греції
(1900 р.), йому також належить збірка статей з економіки античного світу (1905 р.)4.
На межі XIX-XX ст. європейська історіографія переживає методологічну кризу, яка
проявилася у прагненні до модернізації соціально-економічних відносин давньогрецького суспільства, розуміння їх як аналогічних тогочасному капіталізму. Одна за
іншою виходять роботи Ед. Мейєра, К. Бюхера, Ю. Белоха, Р. Пьольмана, Г. Глотці5.
Питання розвитку промисловості і торгівлі та їхнього рівня піднімалося в європейській науці 20-30-х рр. ХХ ст., зокрема у працях Іоганна Хазебрека: «Держава і торгівля у Давній Греції» (1928) та «Історія господарства та суспільства у греків доперського часу» (1931), В. Швана «Історія морського піратства та морської торгівлі у Давній Греції» (1929). Відмітимо також роботи Р. Бійяра, який досліджував історію античного виноградарства й античного землеробства, А. Жарде «Зернові у грецькій
античності», Е. Кавеньяка з історії народонаселення у великих містах античного світу, Ж. Тутена «Антична економіка» тощо. Тоді ж сформувалися дві основні концепції:
модернізації античних відносин за капіталістичним зразком і концепція особливого
Бузескул В. Краткое введение в историю Греции. Лекции. Харьков, 1910. С. 144-148.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. Москва: Политиздат, 1955. С. 424-425; Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 20. Москва: Политиздат, 1961. С. 181; Маркс К., Энгельс Ф.; Соч. 2-е изд. Т. 21. Москва: Политиздат, 1961. С. 109-119.
4 Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Санкт-Петербург, 1913.
5 Залан А.В. К.Ю. Белох и проблемы немецкого антиковедения конца ХІХ – начала ХХ веков: дис…
канд. ист. наук. Казань, 2000. 238 с.
2
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шляху розвитку античного суспільства, відмінного від капіталізму. Проте аналіз нових матеріалів показав безперспективність і невідповідність фактам цього впливового (початок XX ст.) напряму6.
У роботах голландця X. Болькенштейна «Грецька економіка золотого століття»
(1923), англійського ученого X. Мітчела «Економіка Греції» (1940) про модернізацію
господарських відносин говориться вже дуже помірковано, навпаки починає підкреслюватися примітивність економіки, автори вважають за краще більше викладати
фактичний матеріал7.
У середині – другій половині ХХ ст. до соціально-економічної проблематики Давньої Греції зверталося багато вчених, а термін «поліс» практично витісняє усі інші
поняття, які використовуються для позначення давньогрецьких держав8. Продовжується дискусія про розвиток економіки періоду «кризи полісної системи». Одна
частина дослідників наголошує про всебічну кризу давньогрецької економіки, наслідком якої стає загальна аграрна криза, зниження темпів розвитку ремесла і торгівлі, зростання ролі рабовласницьких відносин9. Подібним є й погляд про наявність
кризи, однак не на всій території Еллади, а лише у деяких її регіонах. Наприклад,
Л.П. Маринович стверджує, що Афіни зуміли уникнути кризи10.
Інші – загалом заперечують економічну кризу, наголошуючи лише на кризі системи міжполісних взаємин11. І, нарешті, треті ‒ не визнають економічну кризу, вважаючи, що процеси в економіці «не були настільки глобальними і не носили радикального характеру». Зокрема, Г.Б. Поляк та А.Н. Маркова стверджують, що «криза
грецького полісу ІV ст. до н.е. жодним чином не була пов’язана з економічним занепадом. Навпаки, кризові явища, починаючи зі змін у земельних відносинах, тісно
пов’язані з розвитком товарно-грошових відносин, бажанням збагачення, розвитком міжполісних економічних зв’язків»12.
Цікавим, на наш погляд, є історіографічний аналіз О.Г. Цимбал. Авторка виділяє
чотири основні концепції, що визнають кризу поліса й одну, яка її заперечує:
1. Криза поліса та його занепад («ортодоксальна», або «традиційна»). 2. Як криза системи міжнародної торгівлі. 3. Як «криза росту»; 4. Як закономірний результат розвитку «тупикової форми держави». 5. Концепція, яка заперечує кризу та визнає стабільний розвиток поліса у пізньокласичний період13.
Однак, попри існуючий доробок попередників, у зарубіжній і вітчизняній історіографії наявною є низка певних проблем, які ще не знайшли достатнього висвітлення
та потребують детального вивчення. Одним з таких аспектів є економічний розви6 Попельнюк Б.В. Кризові явища в економіці давньогрецьких полісів V-IV ст. до н.е.: історіографія
// Часопис української історії. 2014. Вип. 30. С. 112-117.
7 Попельнюк Б.В. «Ойкос» і «економіка»: грецька спадщина у сучасній економічній думці // Український історичний збірник. 2017. Вип. 19. С. 338-346.
8 Маринович Л.П. Греческое наемничество IV века и кризис полиса. Москва: Наука, 1975. С. 271.
9 Античная Греция: проблемы развития полиса / Редкол.: Е.С. Голубцова (отв. ред.) и др. Т. 2: Кризис полиса. Москва: Наука, 1983. 383 с.
10 Маринович Л.П. Закон и власть в классических Афинах // Власть, человек, общество в античном мире. 1997. С. 5-18.
11 Борухович В.Г. Кризис греческого полиса в IV в. до н.э. (к постановке проблемы) // Проблемы
антиковедения и медиевистики. Нижний Новгород, 1999. С. 15-19.
12 История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. Москва:
ЮНИТИ, 2002. С. 56.
13 Цымбал О.Г. Финансовые реформы в Афинах IV в. до н.э. (к проблеме кризиса греческого полиса).
Автореф. дис… к. ист. наук: 07.00.03 – Всеобщая история (Древний мир). Москва, 2015. С. 13-16.
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ток окремо взятих грецьких полісів Балканської Греції та Іонійського узбережжя
Середземного моря у період початку та розгортання кризи полісної системи. Поза
увагою залишаються і проблеми закономірностей функціонування економіки античного полісу зазначеного періоду.
Криза класичного полісу у IV ст. до н.е. являє собою феномен, надзвичайно складний для розуміння й інтерпретації, вона була багатовимірною, мала низку більшменш важливих аспектів. Залежно від того, які з цих аспектів ми будемо вважати
принциповими, первинними, визначальними, а які – другорядними та похідними,
буде виникати і загальна точка зору на «кризу IV століття»14.
Вивчаючи наслідки кризи грецького полісу для економіки, необхідно виділити
основні риси, які характеризують його сутність. Грецький поліс інтегрував громадян
в єдину державу, що мала певне самоуправління, право на яке мали тільки громадяни – дорослі чоловіки, які володіли землею. Вони мали право впроваджувати власні
органи самоуправління, створювати свою військову організацію, встановлювати
закони, мати судочинство, вводити власні гроші й одиниці виміру. Разом з тим, це
передбачало і наявність певних обов’язків, насамперед, голосування у народних
зборах, участь у розв’язанні державних питань, визначенні долі своєї батьківщини.
Рух у бік самоуправління був ознакою політичного життя Давньої Греції15. Грецький
поліс – це, перш за все, замкнута громада, спадкова приналежність до якої давала
низку переваг. З економічної точки зору – це виняткове право невеликих за розміром грецьких держав з нечисленним населенням здійснювати, у тій чи іншій мірі,
пряме народовладдя.
Принциповий перелом в історії Греції припав на роки Пелопоннеської війни до
якої призвели різні економічні інтереси, військова та комерційна експансія в сукупності із політичним суперництвом нерівномірно розвинутих полісів. Зокрема, в економічній галузі Афіни прагнули до розвитку інтенсивних форм економіки, ремісничого виробництва і торгівлі. Спарта, навпаки, переважно орієнтувалися на сільське
господарство та натуральне виробництво. За таким принципом і розділилася найбільш впливова частина населення грецьких полісів. А саме ‒ власники торгових
кораблів, ремісничих ергастеріїв і маєтків пов’язаних з ринком, підтримували Афінський морський союз, тоді як власники родових земельних володінь, що не були зацікавлені у розвитку торгівлі та ремесла, виступали за Пелопоннеської союз і Спарту. Конкуренція на ринках збуту продукції лягла також в основу ворожнечі Афін з
Коринфом. Коринф, як потужний торгово-ремісничий центр, мав інтереси на заході
Греції, Південної Італії та Сицилії. Сюди вони збували ремісничу продукцію та вивозили зерно, шкіри й сировину. А коли ці області увійшли до торгівельних сфер інтересів Афін, Коринф почав вимагати знищення їх сухопутної армії та розорення території Аттики, що повинно було поставити Афіни у важке становище16.
Тривалий збройний конфлікт негативно вплинув на грецький світ і поклав початок наростанню кризових явищ. У Греції практично не було регіону, який не зазнав
би шкоди від тривалих військових кампаній, адже вони супроводжувалися загибеллю людей, руйнуванням сільськогосподарських угідь, розривом торговельних зв’яз-

14 Глускина Л. Проблемы социально-экономической истории Афин в IV в. до н.э. Ленинград, 1975.
179 с.
15 Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: Навч. посіб. Київ, 2012. 446 с.
16 История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. Москва: Высш. шк., 2003. С. 198-200.
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ків, величезними витратами грошових коштів17. Наслідком стала концентрація земельних угідь і занепад дрібного сільськогосподарського виробництва, або навіть
розруха, зниження темпів розвитку ремесла і торгівлі, зростання ролі рабовласницьких відносин18.
Для розуміння економічної системи грецьких полісів у V-IV ст. до н.е. необхідно
виділити її основні характеристики з урахуванням тогочасних уявлень про універсальний характер людського співтовариства, які частково пояснюються концепцією
«егалітарного правління», що призводило до зростання інвестування у людський
капітал при низькій вартості витрат19.
По-перше, це демографічний фактор. Використовуючи матеріали археологічних
досліджень (розкопки 1883, 1993 рр.) історики вважають, що збільшення чисельності населення лежало в основі економічного зростання. Так, у IV ст. до н.е. в Греції
проживало близько 4 млн. осіб, у порівнянні з IX ст., коли було близько 500 тис. (південь Італії, Сицилія)20.
По-друге, – висока урбанізація населення. До кінця IV ст. до н.е. кількість грецьких
полісів становила 1000 міст з населенням 7,5-10 млн. осіб21. Із них, близько 30%
проживало у містах чисельністю від 5000 осіб і більше, вживаючи, в основному, імпортну сільгосппродукцію. Отже число греків, що жили в урбанізованих містах було
значно вище «стандартів давнього світу». Це, у свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, що у континентальних греків імпорт продовольства перевищував обсяги
продукції, вирощуваної у самій країні. На наш погляд, це не означає, що існували так
звані «поліси-споживачі» тільки імпортної продукції. Істотна частина грецьких полісів являла собою «агро-міста», де мешканці працювали на своїх полях за межами
свого «містечка». Тільки 25-35% континентальних греків жило за рахунок імпортного продовольства22.
По-третє, – дохід на душу населення. У VIII-III ст. до н.е. він становив 0,15% від доходу римлян. Також збільшився і запас монет – з 238 сховищ у V ст. до 564 у IV ст. до н.е.23
За підрахунками істориків щорічний приріст економіки становив – 0,6-0,9%, що було
вище ніж у період модерну в Голландії (1580-1820 рр.), де приріст становив 0,5%24.
По-четверте, покращилися умови проживання. Будинки стали більшими та якісніше побудованими. У IV ст. середній будинок вже мав два поверхи загальною площею – 360 м2, а не 80 м2 як у IX ст. до н.е.25
По-п’яте, зрівняльний характер розподілу сукупного продукту (розподіл національного доходу). «Незалежна школа» з економічної історії класичної Греції використовувала такі дані щодо розподілу приватної власності: 7,5% громадян володіло 70-

Diesner H.-J. Wirtschaft und Gesellschaft bei Thukydides. Halle, 1956. Р. 92.
Античная Греция: проблемы развития полиса / Е.С. Голубцова (отв. ред.) и др. Т. 2: Кризис полиса. Москва: Наука, 1983. 383 с.
19 Bull H. The Anarchical Society. London: Macmillan, 1977. Р. 2.
20 Morris I. Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-State. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Р. 19.
21 Попельнюк Б.В. «Ойкос» і «економіка»… С. 342.
22 Ober J. Wealthy Hellas // Transactions of the American Philological Association. 2010. № 140. Р. 253.
23 Scheidel W., Morris I. The Cambridge Economic History of the Greek-Roman World. London, 2013.
Р. 209.
24 Morris I. Op. cit. Р. 728.
25 Hansen M.H. Demography and Democracy: The Number of Athenian citizens in the fourth century BC.
Herning, Denmark, 1986. Р. 233.
17

18

176

ЕМІНАК

75% землі Аттики, виключаючи верхівку суспільства, приблизно 60-65% землі було
зосереджено у приватній власності цивільного населення26.
По-шосте, «принцип егалітарного правління». Основними принципами функціонування держави в Афінах, як і в більшості грецьких полісів були народоправство,
виборність, колегіальність і підзвітність владі. Так закріпилася уява, що приватна
власність веде своє походження від державної, а державна існувала у формі приватної. Навіть остаточно затверджена з часів Солона (бл. 640 – бл. 559 рр. до н.е.) приватна власність носила відбитки колишніх колективістських уявлень про спільність
майна та вважалася наданою державою27. Ця система включала також таке поняття
як «ісономія» (рівність перед законом усіх громадян країни), тому «олігархічні кола»
незначно «виділялися» на загальному фоні поліса. Отже громадяни в економічній
діяльності мали рівні можливості, що призводило до збільшення можливостей для
створення нових напрямків у розвитку господарства й економіки в цілому та зростання продуктивних сил. Це, у свою чергу, забезпечувало, на наш погляд, зростання
добробуту.
По-сьоме, на сьогоднішній день є підтверджені дані й про щотижневі зарплати
кваліфікованим і некваліфікованим громадянам28. З другої половини V ст. до н.е. усі
магістрати, які потребували коштів, стали отримувати спеціальну грошову плату за
виконання своїх обов’язків – «діету» (‘dixaomixov’), у вигляді винагороди за роботу у
суді, Раді, народних зборах29. На початку вона була невелика і дорівнювала 2-3 мідних
обола, на які громадянину можна було прогодуватися у день засідання. Потім у IV ст.
до н.е. розмір плати за участь у народних зборах виріс до 1-1,5 срібної драхми30.
Таким чином виплати «діети» активізували політичну та суспільну діяльність незаможних афінських громадян. Були й інші форми їх соціальної підтримки, включаючи державну турботу про старих, інвалідів, дітей-сиріт. Ціна на пшеницю була 6
драхм за 9 літровий обсяг. У 320-ті роки до н.е. некваліфіковані робітники отримували 1,5 драхми на день, а кваліфіковані – 2,5 драхми при середній ціні на пшеницю
5-6 драхм за вказаний вище обсяг тари31.
Наведені дані показують, що у грецьких полісах діяв досить мобільний ринок
праці, а дохід на душу населення свідчить про достатньо високий рівня життя населення грецьких полісів у V-IV ст. до н.е.
Основою економічного життя залишалося сільське господарство. При цьому поглиблювалася регіональна спеціалізація, наприклад, поліси Північного Причорномор’я та Сицилії були постачальниками зернових, Афіни ‒ оливкової олії, острова
Хіос і Фасос – вина і т.ін.32 Однак принцип автаркії (грецьк. autárkeia – самодостатність – незалежність від усіх речей зовнішнього світу або інших людей) залишився.
Але, на відміну від архаїчної епохи, землевласники починають поширювати свої володіння за межі Аттики, впроваджуючи «полікультуру», й отже більшого значення
набирає торгівля.
Scheidel W., Morris I. The Cambridge Economic History of the Greek-Roman World. London, 2013. Р. 223.
Матвєєва Т.О. Державний лад і право Давніх Афін // Форум Права. 2014. № 1. С. 353, 356.
28 Scheidel W., Morris I. Op. cit. Р. 223.
29 Матвєєва Т.О. Вказ. пр. С. 17-32.
30 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. Москва: Мысль,1983. С. 376.
31 Scheidel W., Morris I. The Cambridge Economic History of the Greek-Roman World. London, 2013.
Р. 442-443.
32 История мировой экономики: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. Москва:
ЮНИТИ, 2002. С. 53-54.
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Незважаючи на збільшення чисельності рабів завдяки війнам, великі землевласники майже не використовували їхню працю, бо при вирощуванні винограду й оливок, які становили основні статті сільськогосподарського експорту (вино й оливкова
олія), їхня праця була непродуктивною. Невеликі ж господарства, орієнтовані на
внутрішніх споживачів, не могли собі дозволити залучення великої кількості рабів.
Тому землеробством займалося більшість вільного населення, оскільки воно вважалося видом діяльності гідним громадянина. За Ксенофонтом громадяни отримували
від цього «…якесь задоволення, і збагачення, і гімнастику, що дає силу для виконання роботи, що гідна вільної людини»33.
Нові умови в економіці спричинили й те, що земля стає одним із джерел доходу,
відтак громадяни почали втрачати з нею зв’язок. Головним видом багатства поступово стають гроші. Їх легше можна було приховати від літургій на громадські потреби, або обтяжливого військового податку. Якщо у V ст. до н.е. заможні громадяни полісів охоче робили витрати на користь держави, вбачаючи у цьому також зміцнення
власного престижу, то тепер вони змінили свою позицію, тому почали приховувати
або занижувати розміри свого багатства, переводячи його з земельної власності, яку
важко сховати на гроші. Таким чином, на сільське господарство поширилися грошові відносини. Фактично весь врожай продавався, а необхідні товари купувалися на
ринку. Тим більше, що прибуток від позик, торгівлі, розробки копалень, що раніше
вважалося негідним громадянина, був вигідніший ніж землеробство.
Роль грошей зростала не тільки у результаті розвитку торгівлі, а й з потребами
військових витрат. Монети поширилися на всю Елладу, при цьому усі незалежні
грецькі поліси чеканили власну монету.
Зважаючи на це, великі землевласники прагнули позбутися своїх землеволодінь,
продаючи їх або, частіше, віддаючи під заставу чи оренду метекам і вільновідпущеникам, оскільки обробка чужої землі вважалася ганебною для громадянина. Поширилася
також практика відпуску рабів на оброк, розмір якого значно перевищував прибуток
від праці рабів. Так, у IV ст. до н.е. раб зайнятий у ремеслі приносив до 2 оболів на день
(на 2 обола можна було прогодувати сім’ю у 3-4 особи). Якщо раб здавався в оренду, то
власник раба отримував один обол на день як орендну плату, а ще один обол ставав
прибутком орендаря34. І хоча юридично становище рабів не змінювалося, вони охоче
йшли на такі умови, оскільки це дозволяло їм, певною мірою, відчути себе вільними, а
також накопичити певні кошти і часом викупитися на волю.
Таким чином іноземці, метеки та вільновідпущеники, не маючи громадянських
прав, отримали доступ до землі шляхом її оренди або купівлі. І. Суріков наводить
приклад особливого закону (так званого ретра Епітадея), який дозволяв спартіатам
дарувати та заповідати іншим особам свої земельні ділянки, які раніше передавалися винятково у спадок від батька до сина, а у разі відсутності синів поверталися державі35.
Постійні військові конфлікти класичного періоду мотивували також будівництво
могутнього флоту (у кілька сотень кораблів), потужних оборонних споруд (наприклад, систему афінських укріплень, так звані «довгі стіни»), оснащення армії (панцирі, щити, мечі, списи і т.д.). Все це, у свою чергу, сприяло розвиткові металургії, буді-

Ксенофонт «Домострой». URL: http://www.ancientrome.ru/antlitr/ksenoph/socratic/ds.htm
История Древней Греции. С. 163.
35 Суриков И.Е. Указ. соч. С. 9.
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вництва та ремесел і вплинуло на загальний технічний прогрес36.
Загальний економічний підйом активізував виробництво, особливо пов’язане із
суднобудуванням і мореплавством. В ергастеріях (ремісничих майстернях) активно
використовували рабів, які стали основною робочою силою. І хоча, в цілому, переважали дрібні ергастерії (від двох до десяти рабів), проте існували й досить великі ‒
близько 50-100 рабів. А найбагатше населення мало у своєму розпорядженні від 300
до 1000 рабів37.
Пожвавилися і торгівельні відносини, особливо зовнішня морська торгівля. Їхнім
каталізатором стало зростання населення та його збагачення, нестача зерна, надлишок сировини та попит на предмети повсякденного вжитку. Основними статтями
експорту залишалися оливкова олія та вино, а також металеві вироби і кераміка. А
імпорту – продукти харчування, раби та сировина. Натомість внутрішня торгівля
була значно менше розвинена. Сільськогосподарську продукцію на міський ринок
постачали селяни з навколишній сіл, продаючи свою продукцію в обмін на ремісничу. Така нерівномірність пояснювалася збереженням натурального господарства, а
попит зріс лише на певні категорії продукції.
Отже на початку V ст. до н.е. у Давній Греції оформилася економічна система, яка,
на думку науковців, зберігалася до кінця ІV ст. до н.е. Основною ознакою її стала криза полісної системи, що спричинила суттєві інституційні зміни фактично у всіх сферах суспільного життя, починаючи від соціальних відносин і політичних інститутів
до військовій організації й ідеології. Безсумнівно криза полісної системи торкнулася
й економічної системи, що проявилося у занепаді певних галузей економіки, зокрема, розоренні сільського господарства та розривах міжполісних торговельних
зв’язків, причиною чого були постійні військові конфлікти. Натомість, можемо стверджувати, що у цілому, дохід на душу населення виріс, покращилися й умови проживання, збільшилася кількість населення, яке стало більш урбаністичним, що, у свою
чергу, вплинуло на розвиток торгівлі, особливо зовнішньої.
Нові умови в економіці на перший план вивели гроші. Відтепер саме вони стали
основою багатства, а не володіння землею, як це було раніше. Земля стає лише одним із джерел прибутку. Відтак, землевласники починають передавати свої маєтки
орендарям, в основному негромадянам (метеки, іноземці, вільновідпущеники й ін.),
які, у свою чергу, з накопиченням капіталу починають відігравати більш вагоме значення у грецькому суспільстві. Вони отримують землю (спочатку у вигляді оренди),
не маючи громадянських прав, а згодом, накопичивши капітал і вкладаючи його на
потреби поліса у критичні періоди, негромадяни домагаються і громадянських прав.
Відбулися зміни навіть у рабовласницькій системі. Хоча продовжують існувати усі
форми рабовласництва, а використання рабської праці залишається важливою
складовою в економіці, проте поступово бідним громадянам починають виплачувати «dixaomixov» – грошову плату за виконання певних обов’язків, що активізувало
політичну та суспільну діяльність незаможних громадян. До того ж законодавство у
більшості давньогрецьких полісів прирівнювало у правах усіх вільних громадян незалежно від їхнього матеріального становища. Це означало й рівні можливості в
економічній діяльності, що вплинуло на розвиток нових напрямків господарства,
збільшення продуктивних сил і зростання економіки у цілому.
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Impact of the Polis System Crisis on the Nature and Line of Economic Activity in the Ancient Greek Poleis of the 5th-4th century BC
The impact of the crisis of the polis system as a result of the Greco-Persian Wars, and especially the Peloponnesian War, one of the reasons for which was the contrary economic interests, is analyzed in the paper. While the poleis of the Athenian Maritime Union tried to develop
intensive branches of economy and were interested in developing trade and crafts, the Peloponnesian Union, led by Sparta, focused on agriculture and subsistence production, as well as
competition in the sales markets between Athens and Corinth. Just those wars were almost
the most important factors in the crisis processes, the consequences of which showed up in
nearly all spheres of life of ancient Greek society – from social relations, political institutions,
ideology and army structure to the economy, and that in turn led to a deep transformation of
ancient Greek society.
The main methodological principle in the research is the principle of historicism, which allows determining the importance and place of the problem under research in the overall evolution of ancient Greek poleis economy. Besides, structural, historical-genetic, historicalcomparative, and problem-chronological methods are applied, and that makes it possible to
identify historical features and specific crisis phenomena in the economy of the Classical period of ancient Greece, structure them chronologically and consider sequentially.
It should be emphasized that among the scholars there is no consensus on the economic
processes that took place during the studied period. In particular, the traditional concept emphasizes the overall decline of the economy, some scholars believe that the economic crisis
affected not the whole territory of Greece, but only some of its regions, the third group believes that the processes in the economy «were not so global and were not of a radical character» defining the period after the Peloponnesian War as a «crisis of growth» which was not
interconnected with economic decline.
It has been proved that, despite the decline of certain sectors of the economy, such as the
ruin of agriculture and the rupture of trade relations between the poleis, in general, income
per capita increased, living conditions improved, the number of population increased and became more urban, which in turn had affected the development of trade, especially foreign
trade. New conditions in the economy brought to the fore the finances which were directly
related to money. From that time on, money was the basis of wealth, not land ownership, as it
was before. Ongoing military conflicts contributed to shipbuilding, construction, especially of
defense structures, military equipment, which also affected the overall technological progress
and development of crafts. Therefore, we can assert that in Hellas in the 5th-4th century BCE
took place a general economic upheaval.
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У статті досліджується давньокитайська екзаменаційна система, яка стала
«п’ятим найбільшим винаходом» Китаю для формування прозорої урядової політики.
Традиція складання екзаменів на державну службу в сучасних західних країнах бере свій
початок від системи імператорських іспитів Стародавнього Китаю, адже Китай став
першою країною у світі, яка обирає чиновників таким шляхом. Проте запобігання корупції на державній службі є найбільш серйозною та важливою проблемою серед усіх її проявів.
Ключові слова: імператорська екзаменаційна система, урядова політика, вища
справедливість, іспит, корупція

Поміж усіх видів загальних проблем сучасного суспільства хабарництво на іспитах, як вид корупції, є найбільш значним в очах широкої громадськості. Для уникнення цього та побудови сьогоденної прозорої урядової культури, особливо у питаннях зазначених вище, велике значення має сама система іспитів. Тому актуальність і необхідність дослідження давньокитайської імперської екзаменаційної системи, яка існує уже понад 1300 років, і є не лише важливим наріжним каменем феодальної політики та стародавньої культури, але й «п’ятим найбільшим винаходом»
Китаю, що слугує значним внеском в історію світової цивілізації, є беззаперечними.
Саме Китай став першою країною у світі, де обирають чиновників шляхом іспитів і
претенденти могли продемонструвати свої знання й отримати високу державну посаду за рівень освіти та високу кваліфікацію, а не за родовими, клановими чи іншими зв’язками. Тож система іспитів грала й роль своєрідного соціального ліфта.
Більше того, сучасна західна система екзаменів на державну та громадську службу походить від давньокитайської імператорської системи іспитів. Фактично усі види сучасних систем іспитів, у тому числі на державну службу, містять культурні традиції імператорської експертизи. Тож дослідження давньокитайського винаходу
системи проходження іспитів для претендентів на державні посади, як елемент боротьби з корупцією, залишається актуальним.
Методологічною основою у дослідженні став метод історизму для вивчення виникнення, формування та розвитку культу «справедливого правителя», який рішуче
запобігав або карав прояви шахрайства та захищав інтереси громадян. Окрім того
залучено методи аналізу та порівняння, які дозволили зрозуміти сутність давньокитайської системи імперських іспитів, як ефективної системи запобігання корупції,
зокрема фаворитизму з боку екзаменаторів та обособлення випробовуваних.
Досліджуючи давньокитайську системи імперських іспитів, наголосимо, що найперший опис системи іспитів Китаю було зроблено ще у другій половині ХVI ст. Гаспаром-да-Крузом і Хуном Гонсалес де Мендоком. Зокрема Гаспар-да-Круз, який від-
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плив до Китаю у 1556 р., вже у 1569 р. опублікував свої враження від подорожі1. Дослідник згадував, що відбір чиновників у Китаї відбувався шляхом перевірки знань,
а також описав звання кандидатів та учених на посади. Більш докладно система імператорських іспитів Китаю і положення про неї описані в «Історії Великого і Могутнього Королівства Китаю», яка була опублікована в Лондоні у 1588 р. Хуном Гонсалес де Мендоком. Докладні описи системи іспитів присутні в «Анатомії меланхолії»
Роберта Бертона2.
У середині – другій половині ХХ ст. Коріг у статті, опублікованій в Гарвардському
журналі азіатських досліджень у 1947 р., вперше зазначав, що створення офіційної
адміністративної системи з імператорськими іспитами стало одним з найважливіших внесків Китаю у світову культуру3. Пізніше Гу Лія у книзі «Походження китайської політики і мистецтва» пояснював, що після детального вивчення історії системи іспитів він виявив, що Китай став першою країною, що прийняла цю традицію.
Дослідження імператорської системи іспитів, а також аналіз видозмін і розвитку
культу «вищої справедливості», має велике значення для побудови сьогоденної прозорої урядової культури. Тож розглянемо її докладніше.
1. Життєздатність системи імператорських іспитів як культ вищої справедливості.
Імператорські іспити відіграють важливу роль у традиційній соціальній структурі
Китаю. Це не тільки важливий засіб для уряду виокремити талановитих людей і мотивувати їх, але й єдиний спосіб для інтелектуалів реалізувати свій ідеал миру. Незважаючи на те, що система імператорських іспитів була скасована у 1905 р., і тоді ж закінчилася її історична місія, незаперечним є факт того, що ця система відіграла позитивну історичну роль у політиці, культурі й освіті стародавнього Китаю. Більшість
політиків минулих династій прийшли на історичну сцену саме завдяки цій традиції.
Чому ж імператорська екзаменаційна система тривала 1300 років і стала «вічною
системою» для підбору професіоналів у династіях Суй, Тан, Юань, Мін і Цін? Адже
суть цієї традиції полягала у тому, що вона уособлювала в собі основні принципи
рівності, відкритості та відбору досконалості, і втілювала дух «вищої справедливості»4, який проявлявся у двох аспектах.
По-перше, з точки зору кваліфікаційної оцінки, екзаменаційна система дозволяла
кандидатам добровільно подати заявку. Вони могли брати участь в іспитах незалежно від багатства, рівня достатку та попередньої посади (за винятком сфер промисловості і торгівлі), на відміну від пасивних рекомендацій місцевих губернаторів, за
системою цензури династії Хань. Загалом, система імператорських іспитів розвивалася від династій Суй і Тан до династій Мін і Цін, набуваючи все більшого впливу.
За часів династії Цін, якщо претендент, який прагнув скласти іспит на державну
посаду, походив із сім’ї з «чесним ім’ям», «чию славу не затьмарювали ані злочини,
1 候建良. 中国古代文官制度. 北京: 中国人事出版社, 2010. P. 1 [Hou J. Civil Service System in Ancient
China. Zhongguo Renshi Chubanshi, Beijing, 2010. 1 p.]
2赵
家骥. 中国教育通史隋唐卷. 北京: 北京师范大学出版社, 2013. P. 7-8 [Zhao J. General History of Chinese Education, Sui
and Tang Dynasty Volumes. Beijing Shifan Daxue Chubanshe. Beijing, 2013. P. 7-8]
3孙
培青. 中国教育通史. 上海: 华东师范大学出版社，2011. P. 32 [Sun P. General History of Education in China. Huadong
Shifan Daxue, Shanghai, 2011. P. 32]
4 张鸣. 萝卜招聘与人心世道. URL: http://blog.sina.com.cn/zhangming1 [Zhang M. Recruitment and People’s Ideas (2019)]
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шахрайства, замовчування про похорони членів родини (це вважалося підставою
для відставки у зв’язку з трауром) та інші негідні вчинки, він міг подати заяву на
розгляд». Внаслідок цього імператорська система іспитів була відкрита для всіх цивільних осіб, тим самим максимально реалізуючи рівність екзаменаційних прав
освічених осіб.
По-друге, з моменту появи імператорської системи іспитів вимоги ставали більш
суворими й об’єктивними, що гарантувало неупередженість та авторитет системи
як національної церемонії талантів. Період династії Сун став важливим етапом розвитку напрямків стандартизації та суворості у системі імператорських іспитів.
Ця система за часів династії Тан не була стандартизованою і достатньо суворою,
тому реалізація «загального списку і закону про публічні рекомендації» періоду правителів династії Сун Чжао Куангсу, Тайду стала великим кроком для появи «духу
довіри». Вони заборонили «публічні рекомендації», які повністю відкидали інші види рекомендацій імператорської системи іспитів, гарантуючи тим самим простоту
та справедливість5. Впровадження системи «особливих іспитів» містила:
 виключення чиновників, які мали родинні зв’язки з екзаменаторами у межах
своєї провінції;
 «замикання двору» – закриття приміщень на час іспитів і таємних засідань;
 принцип заклеювання імен чиновників-учасників іспитів і копіювання робіт.
Все це зменшило кількість випадків преференцій з боку екзаменаторів, тоді як
«система постійної зміни зразка екзаменаційного твору», ще більше гарантувала
справедливість та об’єктивність системи екзаменів, що можна розглядати як велике
нововведення. Юан Сюй одного разу сказав: «Система оновлення персоналу штату
краща, ніж система попередніх поколінь»6. Така оцінка є досить доречною. Якщо у
ранній період правління династії Мін було кілька спроб повторення й уподібнення
до попередньої системи відбору талантів, зокрема таких як особливий та імператорський іспит, то через відсутність об’єктивних критеріїв для оцінювання, було важко
покласти край корупції – призначення родичів на відповідні посади та зловживання
службовим становищем.
Врешті-решт імператорський іспит був визначений як «постійна система» і став
основним критерієм відбору кандидатів за часів династій Мін і Цін на найближчі 500
років.
Для забезпечення «вищої справедливості» династія Мін сформулювала надзвичайно жорсткі правила щодо процедури проведення іспитів, включаючи відбір екзаменаторів, пошук і прийом кандидатів і маркування документів учасників екзаменів. Пізніше був підданий критиці такий критерій відбору як написання есе, що
початково мав за мету стандартизацію екзаменаційних робіт і сприяв отриманню
об’єктивної оцінки, яка допомагала екзаменатору справедливо оцінити рівень
знань. Наприклад, Лан Чжонгуй, міністр обрядів за часів династії Мін, з гордістю заявив, що «система була неупередженою більше 200 років, в залежності від імператорських іспитів»7. Причиною процвітання системи періоду її становлення був захист і підтримка принципу «максимальної неупередженості», що врешті-решт при5 陆游. 老学庵笔记. 上海: 上海书店, 1990, (5). P. 5 [Lu Y. Notes of Lao Xue’an, Shanghai Shudian, Shanghai, 5th ed. 1990. P. 5]
6 Ibid. P. 5-7]
7 王世贞. 弇山堂别集. 北京: 中华书局, 1985. P. 1605 [Wang S. A Special Collection of Qishan Tang, Zhong
Hua Shuju, Beijing. 1985. P. 1605]
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звело до зниження корупції у кінці правління династії Цін. Хоча правителі оприлюднили «Положення про Імператорські Іспити» з детальними роз’ясненнями про «відбір справжніх талантів і усунення їхніх недоліків», велика привабливість іспитів мотивувала багатьох людей ризикувати та спекулювати, щоб досягти своєї мрії «про
золотий список чиновницьких рангів шляхом шахрайства»8. Серед усіх видів корупційних діянь найбільш поширеним було так зване «спільництво», яке означало, що
випробовувані й екзаменатори вступали у змову для отримання нечесних результатів. Наприклад, за часів династії Цін було багато випадків обману у висновках експертів, особливо в середній і пізній періоди. Попри те, що більш жорсткими вважалися
імператорські іспити, навіть там мали місце прояви корупції. Феодальні правителі
не могли гарантувати справедливе та чесне проведення імператорських іспитів.
Отже, причина того, що цю систему було скасовано в кінці правління династії Цін,
полягала у тому, що зміст і форма іспиту, який містив есе з восьми частин, а також
його стиль були застарілими та непристосованими до реалій нового часу. Проте серйозна корупція у придворному та чиновницькому середовищі ускладнювала збереження і культивування справедливості та чесності екзаменаційної системи.
2. Соціальне значення імператорських іспитів для розбудови та політичної
стабільності держави.
Імператорська експертиза, яка була заснована на ідеї «вищої справедливості» при
призначенні чесного та «чистого» уряду втілювалася у двох аспектах.
По-перше, система іспитів відбору кваліфікованих кадрів і принцип «винятковості таланту» були створені для того, щоб уникати та стримувати зростання корупції
при призначенні представників влади. Усунути прояви аристократичних спадкових
привілеїв для посадових осіб, гарантувати справедливість і прозорість офіційного
працевлаштування, а також ефективно вирішувати проблему неупередженої конкурентоздатності.
По-друге, під впливом конфуціанської класичної традиції, яка забезпечувала соціальну мобільність, чиновники, які ставали представниками влади шляхом проходження імператорських іспитів, могли займати значно вищі посади, ніж завдяки
аристократичній системі привілеїв. Це призвело до появи великої кількості чесних і
справедливих службовців, які стали важливою силою в ефективному захисті цілісності уряду при боротьбі з корупцією в офіційних колах.
Однак, з появою нової династії Юань ця система не діяла протягом тривалого часу. Тільки четвертий її імператор, Жень-цзун, на другий рік свого правління (1313 р.)
відновив систему імператорських іспитів династій Тан і Сун. «Імператор Женьцзун
жив у прихованій резиденції і був втомлений від кола чиновників. Його влада була
свавільною, і він сприяв розвитку бюрократії у вчених колах і при відборі на посади»9. Головною причиною для відновлення імператорської екзаменаційної системи
Юань Женьцзун було вирішення питання проявів корупції посадових осіб того часу,
що також ілюструвало позитивну роль цієї системи у побудові чесного уряду.
Імператори минулих династій розуміли важливість імператорських іспитів для
стабілізації суспільства та заспокоєнні населення. Вони часто коригували специфічну систему іспитів відповідно до потреб загального стану країни та розвитку поточ王世贞. 弇山堂别集. 北京: 中华书局, 1985. P. 1605-1606 [Wang S. Op. cit. P. 1605-1606].
屈超立. 科举制的廉政效应. 北京: 政法论坛, 2001, (5). P. 155 [Qu C. The Effect of Clean Government of
Imperial Examination System, Zhengfa Luntan, Beijing, 5th ed. 2001. P. 155].
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ної ситуації, а також удосконалювали імператорські екзамени задля стабілізації політичної влади. І чим більш престижною була імператорська екзаменаційна система
для громадськості, тим очевиднішою у ній відігравали імператорські іспити для соціальної та політичної стабільності. Падіння престижу «цзіньші» (вище вчене звання
у системі державних іспитів) призвело до повстань наприкінці династії Тан, Хуан
Чао, Ван Сіаньчжі, Лі Чжен та інших і встановлення династії Сун. «Учені, які зазнали
морального падіння і лише жадають чиновницької посади, вмирають назавжди…»10.
Така ситуація спричинила низку імператорських реформ спрямованих на «умиротворення людських сердець», прийнятих правителями династії Сун. Наслідком
стало те, що негативні настрої та безлад, викликаний падінням престижу імперських іспитів, був значно послаблений. Якщо династією Тан лише близько 30 чол. були
допущені до імператорських іспитів, а рівень прийому становив лише 1-2%, то починаючи з правління імператора Сун Тайцзуна (північна династія Сун) чисельність
«цзіньши» збільшилася. Так середня кількість осіб, які брали участь в імператорських іспитах, досягла 186 чол., що було безпрецедентним на той час. Однак, починаючи з 1057 р., династія Північної Сун провела реформу системи імператорських екзаменів, увівши систему фіксованих списків, що призвело до падіння престижу цзіньши. У ранній династії Цин правителі незабаром прийняли пропозицію Фен Веньчена
відновити ускладнену процедуру імператорських іспитів задля заспокоєння народних мас11.
3. Культ «справедливого правителя» як приклад запобігання корупції.
Сьогодні гарантування справедливого оцінювання іспитів на всіх рівнях є важливим аспектом чесного процесу розбудови держави та функціонування уряду. Зауважимо, що ті державні службовці, які вступають до урядових відомств через рекрутинг, родинні відносини або пошук «шпаринки» у законодавчій системі – є продуктом корупції і, логічно, джерелом її поширення.
Якщо у період правління династії Хань типовою системою рекомендацій, яка сформувала ситуацію «виховання видатних талантів, ігнорування книг, підвищення релігійної побожності та чесності»12 була цензура, то за часів династії Тан подібну роль
відігравала система загальних списків як система оцінювання. Результатом цього стало запрошення та культивування королівськими сановниками і високопосадовцями
«своїх людей». «У стародавньому Китаї, в країні, глибоко постраждалій від перипетій
людських почуттів, відносин і культу особи, будь-який метод або система вибору талантів з елементами рекомендації неминуче призводила до зловживання владою та
фаворитизму»13. Зважаючи на таку ситуацію, новий імператор Сен Тайзу суворо заборонив рекомендації. Відтоді, з поступовим вдосконаленням системи імператорських
іспитів, рекомендаційна складова іспиту була повністю скасована.
Наголосимо, що імператорські іспити необов’язково були найдосконалішою системою, однак вони стали найбільш ефективним на той час методом уникнення ко屈超立. 科举制的廉政效应. 北京: 政法论坛, 2001, (5). P. 155-157 [Qu C. Op. cit. P. 155-157].
刘海峰. 李兵. 中国科举史. 上海: 东方出版中心, 2006. P. 228-336 [Liu H., Li B. The history of imperial
examinations in China. Dongfang Chuban Zhongxin, Shanghai, 2006. P. 228-336].
12 梁晨.李中清. 无声的革命. 中国社会科学, 2012. P. 98 [Liang C., Li Z. Silent Revolution. Zhongguo Shehui
Kexue. Beijing. 2012. 98 p.].
13 郑
若玲. 科举学: 考试历史的现实观照. 厦门: 厦门大学, 2000, (4). P. 91 [Zheng R. Imperial Examination Studies: A Realistic View of the History of Examinations. Xiamen Daxue, Xiamen, 4th ed. 2000. P. 91].
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рупції. «Деякі люди, здається, бачать більше недоліків у системі іспитів, забуваючи,
що її скасування неминуче призведе до більших проблем, тож нам бракує кропітких
зусиль, щоб знайти якусь раціональність у системі рекомендацій і виправити недоліки системи іспитів»14.
Зважаючи на це, зауважимо, що усі види іспитів повинні повною мірою гарантувати об’єктивність і неупередженість самої системи, а також доповнюватися системою рекомендацій.
Гарантія справедливості імператорських іспитів для громадськості суттєво залежала від постійного вдосконалення законодавчої бази правителями минулих династій. Так, уведення в дію династією Сун серії законів і правил про систему іспитів, таких як: «Положення про тести передових вчених» і «Процедури вивчення і виправлення вчених» (1007 р.), означало, що імператорська екзаменаційна система в Китаї
вступила у період легалізації та стандартизації. Початкове обстеження, огляд містечка до загальної та палацової перевірки складали трирівневу систему іспитів, оприлюднену Хунву династії Мін15. Виходячи з настанов двору династії Мін, відзначимо,
що регулювання процедури іспитів залежало від підбору експертів, пошуку місць
проведення іспитів і маркування екзаменаційних робіт.
Таким чином імператорська екзаменаційна система династії Цін стала більш досконалою, ніж за часів попередньої династії. Саме династія Цін прийняла «Положення про Імператорську Академію», у якому вказувалося: «…точність цього положення
є унікальним у світі, методи запобігання шахрайства можна порівняти із герметичним посудом, вода з якого не виливається. Ті, хто не читав «Імператорські Правила»,
навряд чи можуть собі уявити закритість для шахрайства системи іспитів за часів
династії Цін, а ті, хто читав, навряд чи можуть забути «герметичність» цієї системи»16. Маркування екзаменаційних документів, копії робіт та ін. стало ефективним
механізмом запобігання корупції у розгалуженій системі іспитів.
З метою запобігання корупції правителі давніх китайських династій прийняли
значну кількість ефективних і конкретних заходів, які й сьогодні є актуальними. Наприклад, за часів правління династій Тан і Сун, «особливий іспит» (для чиновників,
що мають родинні зв’язки з екзаменаторами) був створений спеціально для того,
щоб запобігти обману та зловживанню службовим становищем з боку екзаменаторів17. Так званий «особливий іспит» належав до категорії оцінювання, спеціально
встановленої для посадових осіб (а також для дітей і родичів останніх), які знають
про імператорські іспити та можуть бути їх потенційними учасниками. Через два
роки Тайцзун Юнсі з династії Сун перевів цей іспит на фіксовану систему. Кожен екзаменатор провінційної екзаменаційної комісії, посадова особа префектур та округів,
а також діти та родичі екзаменаторів, які могли бути учасниками іспиту, направлялися в іншу провінцію для його проходження.
Отже, методика екзаменів для призначення чиновників усіх рангів, як засіб запобігання корупції на імператорських іспитах, створена за часів правління династії Цін,
знайшла своє відображення у сучасному демократичному суспільстві. Наприклад, діяла система поділу офіційної та цивільної документації. Так кількість і частка другого
郑若玲. 科举学: 考试历史的现实观照. 厦门: 厦门大学, 2000, (4). P. 94 [Zheng R. Op. cit. P. 94].
Ibid. P. 99-100.
16 Ibid. P. 101.
17 雷颐. 伟大的抉择: 恢复高考. 江淮文史, 2007, (10). P. 176 [Lei Y. Great Choice: Resuming College Entrance Examination. Jianghuai Wenshi, 2007. 10th ed. P. 176].
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покоління учасників екзаменів була набагато вища, ніж першого покоління вчених.
Сама ж система розподілу посадових і громадських документів для сільських іспитів
була оприлюднена та впроваджена на тридцять дев’ятий рік епохи династії Кансі та
передбачала відбір частки студентських робіт для перевірки сільськими екзаменаторами. Вона відображала «співчуття до бідних» імператорської й урядової гілок влади
задля стримування корупції в офіційних колах, а також забезпечувала принцип справедливої конкурентоспроможності серед науковців різних соціальних прошарків.
Одним із методів боротьби з фаворитизмом в академічному середовищі стало те,
що династія Цін запровадила сувору систему проведення відкритих нарад для запобігання підкупу сільських екзаменаторів. Положення Імперського міністерства обрядів
передбачало, що: «Синів і дочок посадових осіб, які проживають разом з батьками або
не входять до прошарку тих, що розкидані в різних провінціях і мають різне походження, проживають на різних територіях, належать до різних родин, які знаходяться
далеко один від одного, а також перебувають у родинних відносинах (дідусі, зяті, племінники дружин і сестер тощо) мають зазнавати ретельнішої перевірки»18.
Крім того, з огляду на випадки шахрайства при оцінюванні, особлива увага приділялася місцю проведення іспитів. Тому була сформована повна система сільського
екзаменування та повторного оцінювання, яка фактично стримувала корупцію, зокрема, фаворитизму з боку екзаменаторів та обособлення випробовуваних. Таким
чином, це стало спеціальним вектором системи іспитів нарівні з системою заклеювання імен за часів династії Тан і Сун. В епоху Цін ідея та культ «справедливого правителя», який рішуче запобігає або карає вияви шахрайства, рішуче захищає інтереси громадян і зберігає неупереджену систему імператорських іспитів, в очах громадськості, безсумнівно, є прикладом запобігання корупції.
Отже, у певному сенсі, неупередженість при проведенні іспитів є барометром соціальної справедливості. Вей Юньчжень, імператорський ревізор династії Мін, наголошував: «Імператорська система іспитів є виявом справедливості у Піднебесній…»19.
Таким чином, у суспільстві, яке має значні відмінності між багатими і бідними,
між міськими та сільськими жителями, а також вразливих груп, що не має чіткої соціальної позиції та ресурсів, іспити – єдиний шанс і надія змінити своє життя на
краще. Тож вивчення досвіду давньокитайської імператорської системи іспитів, зміцнення правового нагляду, рішуче покарання корупції може стати важливою частиною прозорої урядової політики сучасних демократичних країн.
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The Imperial Examination System in Ancient China
as a Method of Preventing Corruption
Corruption in examinations is one of the major threats in the opinion of a modern democratic society, and its prevention in civil service is the most serious and important problem
among all its variations. To avoid corruption and to build a transparent government culture,
the examination system is of great importance. Therefore, the studied ancient Chinese imperial examination system is not only an important cornerstone of politics and culture but also
China’s «fifth greatest invention», making a significant contribution to the history of world
civilization. China became the first country in the world to appoint officials through examinations. It was there that applicants could demonstrate their knowledge and gain high state positions for their educational attainment and high qualification, rather than for the patrimonial,
clan or other ties. Therefore, the examination system played the role of a kind of social elevator as well.
Moreover, modern Western government and civil examinations are derived from the ancient
Chinese imperial examination system and contain cultural traditions of imperial expert examinations. Thus, the study of the ancient Chinese invention of passing examinations for applicants
to take state positions as an element of the fight against corruption remains relevant.
The main methodological principle is the method of historicism for the study of the emergence, formation and development of the cult of the «fair ruler», which strongly prevented or
punished the cases of fraud and defended the interests of citizens. The principles of analysis
and comparison are also used and make it possible to explore the ancient Chinese system of
imperial examinations, to understand the essence of creating an effective system of preventing
corruption, in particular, the favoritism of examiners and segregation of applicants.
Therefore, impartiality in examinations is the indicator of social justice. In a society, that
has significant differences between rich and poor, urban and rural residents, as well as vulnerable social groups with a lack of clear social position and resources, the examinations are
the only chance and hope to change their lives for the better. That is why studying the experience of the ancient Chinese imperial examination system, strengthening of legal control, and
resolute punishment for corruption can become an important part of the transparent government policy of modern democratic countries.
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У статті досліджується роль і місце сексуального гумору в житті Давнього Риму.
На основі аналізу візуальних і писемних джерел було з’ясовано ставлення римлян до сміху
та його вплив на формування суспільної думки. Прослідковано особливості сюжетного
ряду та персоналії давньоримського сексуального гумору. Визначено головні функції, які
виконували еротичні жарти: від релігійної до політичної. Це дозволило відкрити новий
погляд на проблему та виявити взаємодію між гендерною ідентичністю та соціальним
ступенем.
Ключові слова: Давній Рим, сексуальність, гумор, повсякденне життя, ґендер

Сексуальний гумор – один із важливих предметів для наукових досліджень, адже
протягом всіх історичних періодів він користувався неабиякою популярністю. Давні
римляни не були винятком, оскільки поціновували та насолоджувались еротичними жартами, надаючи їм специфічного забарвлення.
Метою статті є визначити місце та значення сексуального гумору в житті Давнього Риму. Аналізу піддається не тільки писемний, але й візуальний римський гумор: починаючи від каламбурів і закінчуючи різними формами публічних видовищних розваг. Відповідно до мети поставлені наступні завдання: виявити сюжетний
ряд і персоналії давньоримського сексуального гумору; виділити основні функції
непристойних римських жартів; проаналізувати ставлення римлян до сміху та
вплив його на суспільну думку; простежити місця локацій гумористичних сексуальних зображень у Давньому Римі.
Проблематика давньоримського гумору знайшла відображення у дослідженнях
багатьох американських і західноєвропейських вчених. Особливої уваги заслуговують праці Ентоні Корбейла і Мері Берд. Американець Е. Корбейл вперше розглядає
римський гумор у політичному та соціальному контекстах1. Автор на прикладі промов давньоримського оратора Цицерона демонструє як суспільний гумор створює
та забезпечує дотримання морально-етичних норм. Його послідовниця професор
Кембриджського університету Мері Берд у своїй праці «Сміх у Давньому Римі: жарти,
лоскіт і регіт» робить чудовий огляд класичних римських жартів та аналізує теорії
гумору: від З. Фройда до М. Бахтіна2.
Значну увагу безпосередньо питанням сексуального давньоримського гумору
приділяють Е. Річлін і Дж. Кларк. Ключовою й оригінальною є праця американського
1 Corbeill A. Controlling Laughter: Political Humor in the Late Roman Republic. Princeton: Princeton University Press, 1996. 251 p.
2 Beard M. Laughter in Ancient Rome: On Joking, Tickling, and Cracking. Berkeley; Los Angeles; London:
University of California Press, 2014. 319 p.
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дослідника Дж. Кларка «Споглядаючи сміх: гумор, влада та трансгресія у римській
візуальній культурі»3. Для написання цієї роботи він залучає велику кількість зображальних джерел (фрески, мозаїки, кераміку, статуї та епіграфіку), більшість з
яких з Помпей і Геркуланума. Науковець акцентує увагу на соціальній функції візуального гумору. Інноваційним у роботі є третій розділ, що присвячений винятково
сексуальним жартам.
Дослідниця феміністичної течії Емі Річлен, прослідковує римську концепцію непристойності4. Вона аналізує значний спектр давньоримських джерел у світлі сучасної антропологічної теорії, підкреслюючи, що порушення римлянами моральноетичних норм встановлених державою для регулювання їх сексуального життя, надає цікавий матеріал для агресивного та доволі непристойного гумору в сатирі та
пов’язаних із нею літературних формах. Річлен виокремлює також основні теми для
жартів: імпотенція, потворство та старість.
Отже, майже всі перераховані дослідники зосереджували свою увагу на літературних джерелах упускаючи візуальні, а деякі образи та сюжети важливі для розуміння даної проблематики, розглянуті у кращому випадку фрагментарно. Тому, ми і зосередимо нашу увагу на них.
Дослідження ґрунтується на значній кількості візуальних і літературних першоджерел. Літературні джерела з даної тематики презентовані передусім латинськими
авторами сатиричного жанру: Луцілієм, Марціалом, Ювеналом і Горацієм. Також важливими для роботи є історичні праці: Геродот «Історія», Тіт Лівій «Історія від заснування міста», Тацит «Аннали». Біографічний жанр представлений Светонієм
«Життя 12-ти Цезарів» і Плутархом «Порівняльні життєписи». Окрему роль відіграють епістолярні (Сенека «Листи до Луцілія», Горацій «Послання») та ліричні (Овідій,
Катулл, Авл Гелій та інші) першоджерела. Потрібно зазначити і дрібні, гумористичні,
часто досить непристойні епіграматичні твори, пов’язані з культом Пріапа. Найважливішими з їх зібрань є Corpus (чи Libellus) Priapeorum, відомий також, як Пріапічні
пісні (Carmina priapea). Другу групу джерел дослідження становлять давньоримські
візуальні пам’ятки – мозаїки, фрески, скульптури та предмети декоративноприкладного мистецтва.
В основі значної частини римського гумору лежить концепція «obscenity», тобто
«непристойності». Якщо звертатись до етимології терміну «оbscaenum» – «брудний»,
то він бере свої корені від латинського «scaena» («сцена, за кулісами») (Varro. De Ling.
Lat. VII. 96). Тому не дивно, що непристойні зображення та слова сприймаються римлянами як комічне театральне видовище. Гумористичне використання «obscenity»
також певною мірою пов’язано з апотропією. Оскільки велику кількість релігійних
обрядів і святкувань (Triumphus (Тріумф), ludi Florales (ігри Флори) й інші), супроводжували непристойні жартівливі вірші та пісні (Mart. I.4.3, VII.8.9f, XI.15.11-13). У
зв’язку з цим варто згадати Сатурналії − свято відзначене повною свободою слова
між господарем і рабом та усіма громадянами (Hor. Sat. II.3, II.7.4, Ep. II.1, 139-146;
Мacrob. Sat. I.7.18ff; Sen. Apocol. VIII.2, Epist. XLVII.14; Plin. Epist. II.17.24. Varr. LL. VI,14;
Ovid. Fast. III, 725 y ss.; Cic. Att. VI.1.12; Aug. Ciu. VII.21; Fest. 76; Catull. LXI.126; Sen. Contr.
VII.6). У дні фестивалю римлянам дозволялось говорити будь-які непристойності та
3 Clarke J. Looking at Laughter: Humor, Power, and Transgression in Roman Visual Culture, 100 B.C. –
A.D. 250. Berkeley: University of California Press, 2007. 322 р.
4 Richlin A. The Garden of Priap sexuality and aggression in roman humor. Oxford: Oxford University
Press, 1992. 358 р.
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співати «carmina Fescennina» (рід народних сатиричних (іноді вельми вільних) віршів у діалогічній формі). Звісно з огляду на це, сексуальний гумор був важливою
складовою святкувань (Mart. IV.14; Juven. VII.91).
Головним персонажем «релігійної непристойності» був Бог плодючості Пріап і
присвячена йому комічна збірка «Пріапеї» (Corpus Priapeorum). Його іконографічна
особливість – це оголений великий фалос5. Даний атрибут виконував функції комічної прикраси та, що є більш важливим, апотропії (захист від Злого Ока). Місця локацій зображень Пріапа є дуже різноманітними: від інтер’єру приватних жител і садів
до таверн і лупанарів. Цікавою для аналізу є комічна фреска «Пріап з подвійним фалосом» (70-79 рр. після Р.Х.), яка розташовувалась на верхньому фризі північної стіни помпейського лупанару (Рис. 1). Ітифалічний бог стоїть на фоні фігового дерева −
священного символу Давнього Риму (NH. XV.77; Liv. I.4.5; Ovid. Fast. II.411-12; Plut.
Rom. III.5-IV.1; Varro. De Ling. Lat. V.54).

Рис. 1. Priapus з подвійним фалосом. 70-79 рр. після Р.Х.
(Лупанар, Помпеї. Північна стіна, між кімнатами c і d)

Згідно з міфами, фіга була улюбленим фруктом давньоримських богів: Бахуса
(Бог вина) та Церери (Богиня урожаю та плодючості) й представляла жіночу плодючість і привабливість6. Навіть, якщо згадати випадок з Катоном Старшим (давньоримський політик часів Республіки), коли він подарував сенату жменю свіжої фіги з
Карфагену, для того, щоб упевнити римлян почати третю Пунічну війну (Plut.
Cat. XXVII). Катон використав її у сатиричному контексті, роблячи натяк на «жіночість» і неспроможність до дій сенату. Саме через це фігове дерево на фресці можна
трактувати або як символ плодючості, або ж як комедійний атрибут (адже Пріап зображений надто гіпермаскулінним на фоні жіночих плодів). Спробуємо ж визначити
функції, які виконувало це зображення.
5 Halperin D., Winkler J., Zeitlin F. Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient
Greek World. Princeton: Princeton University Press, 1990. P. 105.
6 Impelluso L. A Guide to Imagery: Nature and Its Symbols. J. Paul Getty Museum, 2004. P. 180.
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По-перше, місцем локації є Лупанар, куди люди приходять отримати задоволення, таким чином зображення надає захист і безпеку простору. По-друге, подвійний
фалос додає гумористичний ефект, адже за медичними показниками, герой на фресці хворий на дифалію7. Оскільки хвороби статевих органів призводили до чоловічого безсилля та женоподібності, то суворо висміювались римськими авторами (Ovid.
Amor. III.7; Pet. Sat. 126ff; NH VII.75; Suet. Aug. LXXXIII). Варто лише згадати чоловіка
хворого на гідроцель і фімоз із приміських терм у Помпеях (Рис. 2).
Потенційна диверсія, яка супроводжувала Пріапа через його статевий орган, – вічне джерело
безглуздих веселощів. Апотропічна сила, яку викликав його атрибут, підсилювалась і його зовнішнім виглядом, який виходив за межі загальноприйнятих стандартів римської краси. Відповідно, Пріап був уособленням категорії «Інших», її
божественним «королем». Між тим, варто прослідкувати хто ж входив до категорії «Інші», такої
важливої для розуміння римського сміху. Італійський дослідник Доро Леві у візуальному мистецтві відносить до неї «істот, які мають смішну зовнішність з яскраво виділеним статевим органом і
звичайних людей, зображених у непристойних
діях з вульгарними жестами та мовою»8. Отже –
це пігмеї, ефіопи, карлики. На нашу думку, варто її
розширити також людьми маргінальних професій, у більшості випадків акторами (мімами,
Рис. 2. Чоловік хворий на гідроцель.
stupidus
і т.п.). Саме ці − «Інші», виступають у візусцена VIII. 62-79 рр. після Р.Х.
альному
сексуальному гуморі основними
(Приміські терми, Помпеї)
об’єктами для сміху.
Розглянемо докладніше вищезазначені образи
та проаналізуємо чому ж вони змушували римлян сміятись, в яких варіаціях і де були зображені.
У найпершу групу варто виокремити римські жарти пов’язані з іноземцями. З кінця I ст. до Р.Х. популярним в образотворчому мистецтві Риму стають сюжети в яких
фігурують пігмеї й ефіопи. Суттєвий вплив на формування даного іконографічного
ряду чинила Давня Греція. Пігмейський народ на римських мозаїках або фресках
завжди виглядає неправильно. Всі вони контрастують з ідеалом фізичної краси давніх римлян: від пропорцій тіла до великих розмірів чоловічих статевих органів. Також часто зображуються у девіантних статевих актах – на природі або у човнах9. Моральні підвалини Давнього Риму у вищій мірі підтримували приватність інтимних
стосунків, тому нормальні людські пари на зображеннях під час сексу завжди знахоStevenson R., Hall J. Human Malformations and Related Anomalies. Oxford University Press, 2005.
P. 1264. Дифаллія – вроджена аномалія розвитку сечостатевої системи, що характеризується подвоєнням (повним або частковим) статевого члена.
8 Doro L. The Evil Eye and the Lucky Hunchback // In Antoich-on-the-Orontes. Princeton: Princeton University Press, 1941. Р. 225.
9 Versluys M. Aegyptiaca Romana: Nilotic Scenes and the Roman Views Of Egypt. Leiden: Brill, 2002.
P. 184, 191.
7
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дяться у спальні, на противагу публічним збоченням «потворних істот»
(Рис. 3). Даний сюжет з пігмеями був
популярним серед римлян, відповідно
його можна побачити на різних локаціях міст. Більш яскраво представлений
він у Помпеях, де в загальному було
знайдено близько 17 зображень10. Можливо найкращим прикладом багатофункціональності карлика-пігмея є
живопис з помпейського Будинку Лікарів.
Істотно важливою для нашого дослідження є фреска «Бенкетування пігмеїв» (Рис. 4). На ній зображені карлекоподібні істоти, які святкують, у той
Рис. 3. Пара у ліжку. 40-45 рр. після Р.Х.
час як двоє з них поруч, не стидаючись
(Будинок Прекрасного Імплювія, Помпеї)
вступають у статевий акт. Отже – це
відкрита карикатура на римський симпозіум. Значення зображення скоріш за все у тому, щоб вказати на те, що давній римлянин не повинен робити під час convivium (застільного товариства): пити занадто
багато алкоголю, танцювати та займатися публічним сексом (Sen. Ep. LXXXIII. 95.1516). Окрім того, девіантна поведінка пігмеїв слугувала приводом для веселощів, а
потворність відволікала увагу пристріту на себе.

Рис. 4. Банкетування пигмеїв. 45-70 рр. після Р.Х.
(Будинок Лікарів, Помпеї. Національний археологічний музей, Неаполь)

10 Mols S., Moormann E. Ex parvo crevit: Proposta per una lettura iconografica della Tomba di Vestorius
Priscus fuori Porta Vesuvio a Pompei // Rivista di Studi Pompeiani. 1993-94. № 6. Р. 28.
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Також деякі дослідники підкреслюють соціальне значення комічних зображень
пігмеїв, беручи до уваги римську колонізацію Єгипту 31 р. до Р.Х.11. Римлянизавойовники, сміючись над ними, відчували себе вище статусом за переможених.
Соціальна інтерпретація може також відноситись до деяких еротичних сцен, які іноді з’являються у «нілотських сюжетах» з пігмеями як пародія на любовну інтригу.
Типовим прикладом є політична карикатура на роман Клеопатри (остання цариця
елліністичного Єгипту з македонської династії Птоломеїв) і Марка Антонія (давньоримський політик) (Рис. 5). Оскільки, за часів Августа, у народному уявленні Антоній
став єгипетським монстром, переможеним і сексуально поневоленим аморальною
Клеопатрою12.
Ефіопів через статус «Інших» людей за
межами цивілізованого світу, греко-римські
автори також зображали як порушників
гендерних норм (Diod. Sic. I.27.1-2, II.21-23,
44-46, III.52-55, V.32.1-7; Hippocrates Aer. 1722; Herodot. Hist. I.105, II.35, VIII.104-106;
Strabo. Geogr. III.4.18, IV.4.3, 6; XI.5.1-4). Загалом вони часто асоціювались з «жіночими»
рисами: страху, розпутності та любові до
задоволення13. Чорношкірих спостерігаємо
й у ролі рабів – повної протилежності елітним маскулінним чоловікам. Більшість візуальних сюжетів з ними обіграні у комедійній формі та знаходяться на мозаїках у термальних комплексах. У цьому контексті,
проаналізуємо мозаїку з caldarium (найбільшого приміщення римського банного
Рис. 5. Римська олійна лампа із зображенкомплексу з величезною гарячою ванною
ням статевого акту жінки та крокодила
та підігрітою підлогою) елітного будинку у
(політична карикатура «Клеопатра та АнТімгаді
(Рис. 6).
тоній») 50-75 рр. після Р.Х.
Художник зображає гіперфалічного ефі(Рейнський краєзнавчий музей)
опа під час акту сечовипускання або мастурбації (що вважалось доволі комічним, принизливим та огидним для давніх римлян). Самозадоволення порушувало ідеал римського vir14, бо воно не вело до продовження роду, навіть філософ Артемідор у своєму соннику пише: «Бачити уві сні рукоблудство позначає поєднання з рабом або рабинею, тому що руки, які керують
тілом, ніби його служники. Якщо ж рабів він не має, то це нанесення шкоди через
марну трату семен…» (Artemidorus I.78). Також, висміювання вищезазначеного акту
є актуальним й у сатирі як натяк на імпотенцію або пасивність (Mart. II.43.14,
ХI.104.13-14, XII.46; Lucil. 307-959). Таким чином, фалос ефіопа стає апотропією через
перебільшений розмір і девіантний акт самозадоволення. Внаслідок цього, при зображенні цієї іконографічної моделі, увага завжди акцентується на надзвичайно
Versluys M. Aegyptiaca Romana: Nilotic Scenes and the Roman Views Of Egypt. Leiden: Brill, 2002.
P. 285-299.
12 Chauveau М. Cléopâtre au-delà du mythe. Paris: Liana Levi, 1998. P. 144.
13 Thompson L. Romans and Blacks. Norman: University of Oklahoma Press, 1989. P. 161.
14 Справжній римський чоловік, громадянин.
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ерегованому статевому органі не задля статевої стимуляції глядачів, а саме в апотропічному/комічному контексті.

Рис. 6-7. 6 – Ефіоп з вогняною лопатою. 200 р. після Р.Х. (Археологічний музей, Тімгад);
7 – Удачливий горбань. II ст. після Р.Х. (Будинок Злого Ока, Антіохія)

Не менш поширеними образами у давньоримському гуморі є люди з фізичними
вадами. Загалом це можуть бути: горбані, каліки або хворі на статеві органи. Вищезазначені «юродиві» доволі часто зберігались в якості рабів або домашніх тварин
при імператорських дворах (NH VII.16.75; Alex. Sev. XXXIV.2; Tac. Ann. XII.49.1; Quint.
Instit. orat. II.5.10-12.) і публічно демонструвались на бенкетах і суспільних заходах
(театр або гладіаторські бої) задля розважання народних мас (Suet. Dom. IV.2.). Римський історик Светоній згадує, що імператор Август з ненавистю ставився до карликів і калік як до «дурного знаку», проте із задоволенням показував їх як забаву (Suet.
Aug. LXXXII). Також Пліній Старший розповідає про Юлію Августу, яка мала при собі
карлика на ім’я Конопас як домашню тваринку для гри (NH. VII.16.75). Якщо ж звертатись до візуальних джерел, то комічні потвори є не менш популярними. Їх особливість – це потворні риси (деформація тіла) та перебільшений фалічний атрибут
(адже на 30 зі збережених зображень горбанів, вони мають аномально великі геніталії)15.
Типовою для цього іконографічного типу є мозаїка «Горбань із ритм паличками»
з будинку Злого Ока в Антіохії (Рис. 7). На ній ми бачимо везунчика-горбаня, людину,
яка хвора на сколіоз і має гіперфалічний статевий орган. Він напівобернутий назад.
Напис «kai sy» над ним, з давньогрецької мови позначає «ти також», або «те саме»16.
Тобто, «бажаю тобі того ж, що й ти мені». Такого роду напис зустрічається у різних
місцях: на підлогах, порогах, стінах, колонадах та інших предметах. Функція цього
комічного зображення очевидно апотропічна (відбиття зла чи пристріту). Адже його
потворні риси викликають сміх, а напис відганяє темні сили, повертаючи прокляття
до людини, яка насилає його.
15 Trentin L. Hunchback in Hellenistic and Roman Art. London; New York: Bloomsbury Academic, 2015. P. 55.

Brenk F. The Kai Su Stele in the Fitzwilliam Museum, Cambridge // Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik, 1999. № 126. P. 169-174.
16
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Окрему групу для гумористичних сюжетів складають люди, які займали девіантні ролі у статевих практиках. Справжню збірку «статевих табу» можна прослідкувати на фресці з Приміських терм із зображенням групової практики (Рис. 8). На ній ми
бачимо порушення усіх римських моральних норм, єдиний хто займає прийнятну
статеву позицію (fututor, pedico, irrumator17) – це домінантна постать зліва (vir). За
соціально-статевою схемою давніх римлян, він є елітним чоловіком, який притримується лише «проникаючої ролі»18. Проте, поглянемо на середнього коханця, який
приймає анальне проникнення. Це − cinaedus або pathicus, чоловік, який має женоподібну поведінку та при статевому акті займає рецептивну роль (Juven. II; Cic. In
Ver. II.2.192; Phaed. Fab. V.1.12-18; Pet. Sat. 21, 23; Mart. X.98; Suet. Aug. LXVIII; СIL IV.
1825, 2319b, 4917; Priap. LXIV.1-2). Катулл у своїй 16 поемі принижує такими термінами якихось своїх супротивників − Аврелія та Фурія: «Aureli pathice et cinaede Furi»,
погрожуючи їм проникнути у них анально й орально (Catull. XVI).
Жарти на рахунок чоловіків, яким подобалось бути проникнутими, пронизують всю римську сатиру та епіграму
(Mart. I.65, II.51, II.54, II.62, III.71, III.95,
IV.48, VH.52, VI.37, VI.54, VII.58, 11.88;
Juven. II.9). Приниження мужності вважалось смішним та образливим, тому звинувачення у женоподібності було частим
сюжетом ораторських промов у суді також (Cic. Sest. XVIII)19. Поряд з cinaedus на
фресці чоловікоподібні жінки, які вступають в одностатевий сексуальний акт.
Латинський словник визначає такого роду жіночу особу як tribas, fricatrix20. Опис
народження цього явища – у гумористичній формі, ми бачимо у байці Федра
(Phaеdr. Fabl. VI.16). Зовнішній вигляд
tribas завжди описується авторами як потворний і чоловікоподібний (Luc. Dial.
Courtes. V).
Типовим прикладом даного феномену
є образ Філеніди Марціала. У його епіграРис. 8. Статева групова практика. Сцена VII. 62- мах вона зображується як «анти-жінка»:
79 рр. після Р.Х. (Приміські терми, Помпеї)
вживає багато вина, веде розпутне життя,
займається неприйнятними сексуальними практиками та має гіперсексуальні бажання, що повністю порушують pudicitia –
набір моральних якостей, який властивий порядній жінці римського суспільства
(Mart. VII.67, VII.70). До того ж вони виконують дві найбільш неприйнятні статеві
Активний у статевому акті чоловік.
Williams C. Roman Homosexuality: Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity. Oxford: Oxford
University Press, 1999. P. 258.
19 Corbeill A. Controlling Laughter: Political Humor in the Late Roman Republic. Princeton: Princeton
University Press, 1996. P. 44.
20 Жінка, що надає перевагу сексу з іншою жінкою.
17
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практики для римського суспільства − кунілінгус і феляцію (Ovid. Ars Am. III.770-788;
Mart. II.84, III.96, XI.40; Priap. LXXVII; CIL. IV,8898). Їх задоволення паплюжать ритуал
соціальних обіймів і поцілунків, за допомогою яких регулювались римські владні
стосунки (від імператора і до низів) (Mart. XI.61, XI.85, XII.85, XIV.69; Catull. XVI). Отже,
ця гумористична фреска презентує справді набір девіантних сюжетів з повністю перевернутими соціальними ролями.
Менш складний серійний сексуальний гумор такого типу з’являється на медальйонах до теракотового посуду долини Рон у Франції21. Художники-керамісти, копіюючи перевірені часом сексуальні композиції, вигадували й нові позиції та комбінації коханців. Найцікавіше, що вони створили серію сексуальних сцен із підписами.
Деякі з них коментують зображену сцену, інші вкладають слова у вуста головних
героїв – часто одностопні анекдоти. Більшість гумористичних сюжетів ґрунтується
на тому, що жінка під час статевого акту «отримує верх», або «перемогу».
Звернемо увагу на медальйон знайдений у 1951 р. недалеко від Арля із зображенням жінки, яка тримає у руці щит і меч її партнера. Підпис «orte scutus est» («Бережись!
Це щит!») (Рис. 9). Художник використав класичний комічний хід − зміни ролей, він
змусив жінку взяти на себе чоловічу зброю. Чоловік показаний безсилим (з відсутньою ерекцією) на «битві кохання». Інший медальйон цього типу представляє вінчання жінки лавровим вінком і надпис «tu sola nica» («Ти єдиний переможець!») (Рис. 10).
«Перевернуті сюжети» викликали сміх у римлян, адже у реальному житті, жінка не
могла й подумати про панівну роль. Римський народ сміявся над женоподібністю чоловіків і чоловічими рисами жінок, як і на фресці з Помпейських терм.

Рис. 9. Статева практика Venus pendula, mulier
equitans, agitare equum, vehere equo з написом «orte
scutus est». II ст. після Р.Х., теракотовий медальйон.
(Арль, Лапідарій Національний музей)

Рис. 10. Статева практика Venus pendula aversa з
написом «tu sola nica», теракотовий медальйон.
(Долина Рон)

Вищезгадані сюжети й образи знайшли свій відбиток також у театральних видовищах і розвагах. Популярними у Давньому Римі були міми, під час яких часто вико21 Bailey D. A catalogue of the lamps in the British Museum Roman provincial lamps. London: British
Museum, 1988. 560 p.
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нувались справжні статеві акти22. Якщо спочатку, це були дійства вшановуючи
культ плодючості, то до ІІ ст. до Р.Х. вони переросли у масштабні театральні дійства
(Macrob. Sat. I.14.9; Tac. Ann II.49.1; Ovid. Fast. IV.946; V.183; V.347-348; Sen. Ep. XCVII.8;
Auson. Ecl. XVI.25-6; August. Civ. Dei II.27; Cons. ev. I.33.51; Ep. XCI.5; Arn. Adv. nat. III.23.3;
Lactant. Div. inst. I.20.10; Tert. De spect. XVII.3). Багато латинських авторів, зокрема Валерій Максим і Марціал, розповідають наочну історію про те, як Катон, вірний прибічник старих республіканських цінностей, завжди виходив з театру перед Nudatio
mimarum під час Флоралій (Val. Max. II.10.8; Mart. I).
Одна з картин Таверни на вулиці Меркурія має особливо театральний колорит
(Рис. 11)23. Ми бачимо жінку, яка тримає у руках кухоль з вином, і водночас чоловіка,
який намагається проникнути у неї анально, скориставшись ситуацією. Що викликало сміх у цьому видовищі? По-перше – це те, що жінка п’є вино (Gell. Noct. Attic.
X.23; Val. Max. Facta et dicta memor. VI.3.9; Mart. I.87.1-2) (матронам було заборонено
вживати алкогольні напої). По-друге, публічність видовища й анальне проникнення,
яке зазвичай не використовувалось до жінок вищого стану, тобто матрон. Знову ж
таки, ми бачимо гумористичну зміну соціально-статевих ролей.
Отже, ми з впевненістю можемо
стверджувати, що у більшості комічних сюжетів превалюють маргінальні образи та дії: іноземні (пігмеї, ефіопи), або потворні збочені істоти
(карлики, горбані й ін.) і девіантні
ролі у статевих актах (активні жінки,
пасивні чоловіки, виконання оральних практик). В основі популяризації
такого роду мистецтва прихований
ключ до регулювання моральноетичних норм встановлених у Давньому Римі. Оскільки соціальна роль
римлянина визначалась і таким питанням, як те: «Над чим ти смієшся?».
Римський громадянин, визнаючи дії
на зображенні девіантними, повинен
був сміятись над ними, доходячи висновку, що така поведінка табу. Головну функцію жартів можна визнаРис. 11. Сексуальна акробатика. 62-79 рр. після Р.Х., чити як апотропічну/релігійну, що
Таверна на вулиці Меркурія, Помпеї
бачимо з більшості вище проаналі(Louis Barré, Herculanum et Pompéi, le musée secret; зованих сюжетів. В обрядах і фестиParis, 1839)
валях гумор слугував контрапунктом до урочистої релігійної функції.
Ряд традицій, які починались як апотропні, з часом трансформувались, щоб прийняти гумористичний аспект. Місця локацій гумористичних візуальних сюжетів різноманітні: від приватних і суспільних місць до керамічних виробів.
Richter G. Grotesques and the Mime // American Journal of Archaeology. 1913. № 17. Р. 153.
Famin C. Musée Royal de Naples: Peintures, bronzes et statues érotiques du Cabinet Secret, avec leur
explication. Paris, 1836. P. 90-91.
22
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Sexuality and Humor in Ancient Rome: Rethinking and New Variations
Sexual humor has always been one of the most important subjects of philosophical, aesthetic and historical studying. Its forms and interaction with a wide range of problems have
been raised by researchers and artists of different times. Ancient Romans were not an exception, and paid special attention to erotic jokes, giving them a specific colouring.
The goal of this paper is to define comprehensively the role and place of sexual humor in
the life of Ancient Rome. To achieve the mentioned goal, the author applies the analysis of
written and visual Roman humor from pun to various forms of public entertainment. The features of the storyline and the personalities of Ancient Roman sexual humor are analyzed; the
central functions of obscene Roman jokes are revealed; the attitude of the Romans to laughter
and its influence on the formation of public opinion is cleared up; the location of humorous
sexual images in Ancient Rome is retraced. The source base shows that most comic plots included marginal images and actions: ugly and perverted creatures (hermaphrodite, pygmy,
fool, black-skinned, slaves) and deviant sexual acts (woman with a woman, active women, and
passive men). It is worth noting that particularly popular were the «inverted sexual stories»,
where a woman changed roles with a man. The Roman people laughed at the femininity of
men and the masculine features of women. With the help of gained materials, it is possible to
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retrace how that art form became a «hidden key» in regulating of moral and ethical norms
established in the society of Ancient Rome. One of the questions determining the social role of
the Roman was: «What are you laughing at?» A Roman citizen, recognizing actions in the image as deviant, had to laugh at them, concluding that such behavior was taboo.
A detailed analysis of the problems of gender stereotypes refuting in ancient Roman comic
plots is also conducted. This opens up a new reading of the matter and helps to find out the
interaction between gender identity and social status.
Keywords: Ancient Rome, sexuality, humor, daily life, gender
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У даній статті здійснена спроба аналізу зовнішньої політики Бразилії з 1985 по
1995 рр. Особливу увагу приділено місцю президентів Бразилії та їхньому впливу на розвиток зовнішньої політики країни. Проведено аналіз факторів, що вплинули на формування зовнішньої політики Бразилії у відносинах з США, ЄС та країнами Латинської Америки, визначено характер їх змін упродовж означеного періоду.
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Розпад двополярної системи призвів до появи нових центрів регіонального
впливу та створення багатополярної системи міжнародних відносин. Актуальність
даної проблематики багато у чому обумовлена винятковим характером бразильської зовнішньої політики, яка протягом періоду військової диктатури та періоду демократизації неодноразово змінювалась і трансформувалась, демонструючи різний
характер власної політики від практично повної автономії від усього світу до регіонального лідера на світовій арені. Незважаючи на певну долю скептицизму, Бразилія сприймається світовою громадськістю, як нова сила західної півкулі, що здатна
бути лідером Латинської Америки. Варто зазначити також роль і місце, яке вона посідала у політиці бразильських президентів.
Дана проблематика не є достатньо дослідженою та висвітленою у вітчизняній історичній науці, тому ми у нашому дослідженні переважно користувались роботами
бразильських та американських авторів з цієї теми. Багато з них присвячені загальним питанням, а деякі торкаються переважно моментів періоду формування зовнішньополітичного курсу. Більшу частину таких досліджень складають роботи бразильських істориків: Борис Фаусто, Марія Реджіна Соареш де Ліма, Кармен Фонсека,
Міріам Гомеш Сарайва, Тулло Віжевані, Пауло Візентіні. Окрему групу досліджень
складають роботи, що стосуються переважно теорії зовнішньої політики Бразилії.
Серед них хотілося б відзначити публікації Габріеля Чепалуні, Тулло Віжевані та Філіпа С. Шміттера, Роберто Рассела та Хуана Габріеля Токатляна, а також Моніки Хірст
і Летісії Піньейру. Попри на наявність досить значної кількості публікацій, все ж робіт присвячених зовнішній політиці Бразилії з 1985 по 1995 роки, вкрай мало.
Мета нашого дослідження у рамках даної публікації полягає у спробі визначити
особливості, які впливали на зовнішню політику Бразилії у зазначений період, виокремити основні пріоритети зовнішньої політики країни періоду відходу від військової диктатури з 1985 р. і до початку ХХІ ст., що проходили у тісному зв’язку з внутрішніми змінами, які переживала країна.
Саме тому основними завданнями нашого дослідження пропонується визначити
основні лінії спадковості та характер зовнішніх і внутрішніх перетворень, які відбу-
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вались у Бразилії на той час, при цьому приділяючи особливу увагу головним напрямкам зовнішньої політики.
У роботі використано низку загальнонаукових методів досліджень, таких як історико-логічний, метод системного аналізу, структурно-функціональний підхід, індуктивно-логічний метод і метод порівняння. Хронологічні рамки статті стосуються
періоду 1985-1995 рр. й охоплюють такі етапи формування зовнішньої політики
урядів наступних президентів Бразилії: Жозе Сарні (1985-1990), Фернандо Коллора
ді Меллу (1990-1992), Ітамара Франку (1992-1995). У свою чергу, дані етапи нами
були поділені на три наступні періоди: 1) період демократичних перетворень, що
відповідає політиці уряду Жозе Сарні, в якому іноземні стратегії Бразилії значною
мірою залежать від внутрішніх умов; 2) період кризи «перехідного періоду», який
був притаманний урядам Коллора ді Меллу та Ітамара Франку, що виникли внаслідок внутрішніх негараздів і негативної економічної ситуації у країні.
З початком відновлення демократії в Бразилії у 1985 р., її традиційні принципи та
напрямки зовнішньої політики базувались на наступних засадах: 1) повага до суверенітету інших держав і міжнародного права, 2) пацифізм та універсалізм. Проте у
період військової диктатури (1964-1984 рр.)1 у бразильській зовнішній політиці
сформувалася своя особиста стратегія ведення міжнародних відносин, яка переважно базувалася на принципі невтручання у справи інших держав, при цьому маючи
залежність від впливу Сполучених Штатів Америки2. Ця політика бразильських урядів отримала назву «відповідальний прагматизм», який, у свою чергу, був впроваджений за часів уряду президента Ернесто Гейзеля та формувався за його міністра
закордонних справ Азередо да Сілвейри у 70-ті роки ХХ ст.
Принцип «Відповідального прагматизму» був спрямований на задоволення економічних потреб, які були пов’язані зі стратегією зовнішньої політики, направленої
на автономію від великих держав. Бразильська автономія визначала міжнародну
політику країни. Цю стратегію можна поділити на три типи: 1) автономія через дистанцію; 2) автономія через участь; 3) автономію через диверсифікацію. Перший тип
автономії притаманний періоду військової диктатури, другий і третій періоди автономії притаманні періоду демократизації й особливостям зовнішньої політики Бразилії цього періоду3.
Саме поняття автономії краще зрозуміти з точки зору національних інтересів держави. В основу цих національних інтересів неформально узагальнюють такі поняття
як життя, майно та свобода. Однак при цьому ці три національні інтереси можуть бути
конфліктними, наприклад, деякі держави готові зменшити рівень свободи на користь
більшого економічного процвітання або безпеки. Так, зокрема, спеціалісти зі зовнішньої політики Роберто Рассел і Хуан Габріель Токатлян4 дійшли висновку, що концепцію суверенітету варто використовувати лише в юридичній термінології. Вони вважають за потрібне використовувати поняття автономії лише з точки зору реального
стану залежності або об’єктивного національного інтересу країни.
Після того, як протягом 1984 р. у Бразилії пройшли масові демонстрації, на яких
Період у бразильській історії з 1964 по 1984 р., коли при владі були військові.
Fausto B. História do Brasil. Vol. 1. São Paulo: Edusp, 1994. 653 p.
3 Vigevani T., Cepaluni G., Schmitter Ph.C. Brazilian Foreign Policy in Changing Times: The Quest for
Autonomy from Sarney to Lula. Maryland: Lexington Books, 2009. 190 p.
4 Russell R., Tokatlian J.G. From Antagonistic Autonomy to Relational Autonomy: A Theoretical Reflection
from the Southern Cone. Latin American Politics. 2003. № 45. P. 1-24.
1
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мітингувальники вимагали проведення прямих президентських виборів, військовий режим вирішив віддати владу демократичним силам. Першим невійськовим
президентом за 21 рік військового режиму став губернатор штату Мінас-Жерайс,
Танкреду Невіс, який був висуванцем від Партії ліберального фронту та Партії бразильського демократичного руху. І вже 15 січня 1985 р. його кандидатура на посаду
президента країни була підтримана колегією виборців. Танкреду Невіс став першим
цивільним президентом Бразилії, будучи кандидатом від опозиційних сил, а його
обрання остаточно поклало край режиму військової диктатури. Однак Невіс не
встиг стати до виконання своїх обов’язків, адже напередодні своєї інавгурації його
було шпиталізовано і 15 січня 1985 р. замість нього присягу склав його віцепрезидент Жозе Сарні. Останній був представником партії бразильського демократичного руху і соратником Невіса по опозиційному блоку, що дозволило йому обійняти посаду віце-президента5. Через два тижні Невіс помер і Сарні почав виконувати обов’язки президента країни.
Міжнародний контекст за президентства Сарні періоду 1985 – початку 1990-х років
був відзначений агонією холодної війни. У роки його правління починає зароджуватись концепція автономії «через участь» та автономії «через диверсифікацію», які будуть продовжені його наступниками. Період Жозе Сарні був, по суті, перехідним періодом, в якому економічні труднощі країни, внутрішня політика та залежність від США
не давали можливості доцільно формувати власну зовнішню політику6.
У той самий час позиція Міністерства закордонних справ не сприяла зближенню
із США. Річ у тім, що за президентства Сарні, Міністерство закордонних справ очолювали по черзі два міністри, обидва з чіткими позиціями щодо ролі Бразилії на міжнародній арені. З подачі першого міністра закордонних справ уряду Сарні Олави Сетубала було покладено кінець політиці «відповідального прагматизму». Олаву Сетубал
зазначав, що потрібно враховувати економічну ситуацію при диверсифікації зовнішніх зв’язків. А його наступник – міністр Абреу Содре, навпаки відхилився від цієї
позиції та почав формувати власний підхід, який був спрямований на поліпшення
позицій Бразилії у регіоні. У такий спосіб він мав на меті відновити дипломатичні
відносини з Кубою, зміцнити співпрацю між Бразилією й Аргентиною, а також розвинути відносини з Уругваєм. Зближення Бразилії й Аргентини викликало негативну реакцію з боку США, які не підтримували зближення двох основних держав Південної Америки. Така поведінка США призвела до пошуку Бразилією нових партнерів в інших регіонах, зокрема було розпочато відносини з Китаєм і СРСР, окрім цього
міністр Содре також прагнув розвивати відносини з африканськими країнами та
Близьким Сходом, аби розширити кругозір власної дипломатії7.
Так, фактично у кінці президентства Сарні, бразильська зовнішня політика ще
дотримувалась старих принципів ведення зовнішньої політики, але мала певні зміни, які були обумовлені міжнародним тиском і зміною своєї міжнародної позиції.
Політична криза й економічна політика, які склались у Бразилії, викликали кризу
перехідного періоду, на яку припадають уряди наступних президентів: Коллора ді
Меллу (1990-1992) й Ітамара Франку (1992-1995). У цей період відбулися глибокі
Roett R. The New Brazil. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2010. 178 p.
Lima M.R.S. Instituições democráticas e política exterior. Contexto Internacional. 2000. Vol. 22, № 2.
P. 265-303.
7 Sarney J.
Brazil: A President’s Story. Foreign Affairs. 1986. № 65 (1). P. 101-117. DOI:
http://dx.doi.org/10.2307/20042864
5

6
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зміни у міжнародній політиці, а саме закінчення холодної війни, а також регіоналізація, що створила нові умови для консолідації великих регіональних держав Півдня8. Початок перехідного періоду припадає на президенство Фернандо Коллора ді
Меллу, який був представником Партії національної реконструкції (нині – Робітнича
партія Бразилії), від якої він висувався на посаду президента. На виборах у 1989 р.
Коллор здобув перемогу над соратником зі своєї партії Луїсом да Сілвою.
Президент Коллор вирізнявся з поміж інших популізмом, співпрацею з великими
телевізійними компаніями Бразилії, такими як Globo, які у певній мірі й допомогли
йому здобути перемогу на виборах. З початком свого президентського терміну Коллор мав намір визначити нову зовнішню політику для Бразилії. У своїй передвиборчій програмі майбутній президент виступав за ідеї модернізації країни та розробку
власної зовнішньополітичної концепції, аби Бразилія знайшла собі місце серед країн
«першого світу»9.
Уряд Коллора ді Меллу мав чітко визначені фази зовнішньої політики. Спочатку
його уряд дистанціювався від зовнішньої політики, започаткованої президентом
Гейзелем, а потім мав на меті створити власну концепцію. У Бразилії періоду президентства Коллора, відбувалися великі дебати між тими, хто виступав за активізацію
відносин із США, й тих, хто виступав за реформуванням внутрішньої політики відповідно до основних принципів, світової політики з метою адаптувати її до міжнародних обставин. У цьому сенсі, на відміну від попереднього періоду, зовнішня політика
Бразилії мала свої точки дотику у відносинах із США. Ці точки деякі автори називають «ілюзією Коллора» щодо Північної Америки10.
Та все ж внутрішній контекст вимагав від уряду Коллора реформ, які торкнулись
і МЗС. Президент розпочав і розвинув реформу зовнішнього відомства у квітні
1992 р. У першу чергу він призначив міністром закордонних справ дипломата Селсо
Лафера – людину, яка прагнула розвинути більш тісні відносини між Бразилією та
країнами Південного конусу. Селсо Лафер виступав за активнішу роль Бразилії на
міжнародному рівні. У зв’язку з цим, важливо відзначити Конференцію ООН з навколишнього середовища та розвитку (UNCED), що відбувалась у Ріо-де-Жанейро у
1992 р., де за ініціатив Лафера, Бразилія почала відігравати активну роль у справі
розв’язання глобальних проблем. Активна участь Бразилії на конференції, на думку
Коллора, мала намір визначити його нову зовнішню політику для країни.
За словами бразильських науковців Херста11 та Пінейру12, зовнішня політика Коллора мала три основні цілі: 1) модернізація міжнародної програми Бразилії, інтелектуальна власність, навколишнє середовище, права людини та новітні технології;
2) створення позитивного діалогу із США; 3) послаблення бразильського перебування серед країн третього світу. Сукупність цих цілей відіграла ключову роль у досягненні успіху Коллора у відносинах з країнами Південної Америки. Та відповідно
це дало можливість з ініціативи Бразилії підписати Асунсьонський договір у березні
Fonseca C. A política externa brasileira da democracia: O paradoxo da mudança na continuidade?. Relações Internacionais. 2011. № 29. P. 33-43. URL: http://www.scielo.mec.pt/pdf/ri/n29/n29a03.pdf
9 Roett R. Op. cit.
10 Brasilio S. JR. Governo Collor: o reformismo liberal e a nova orientação da política externa brasileira.
Dados. 2011. Vol. 54, № 2. P. 259-288 DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582011000200002
11 Hirst M., Pinheiro L. A política externa do Brasil em dois tempos. Revista Brasileira de Política Internacional. 1995. Vol. 38, № 1. P. 5-23.
12 Pinheiro L. Traídos pelo desejo: um ensaio sobre a teoria e a prática da política externa brasileira contemporânea. Contexto Internacional. 2000. Vol. 22, № 2. P. 305-335.
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1991 р., за яким було створено МЕРКОСУР13.
Створення МЕРКОСУР було позитивними як для країни, так і для самого Коллора
(це можна вважати зовнішньополітичним успіхом президента з точки зору торгівельної політики, та позиціонування себе, як регіонального лідера Південної Америки).
У той самий час уряд Коллора дав зрозуміти, що за винятком сусідів по Південному конусу, нові пріоритети у зовнішній політиці будуть засновані і на відносинах з
розвиненими країнами. У взаємозалежному світі, який проходить через глибокі
трансформації, жодна країна не захищена від ризиків, що існують у міжнародних
відносинах, а також не може відмовитися від широких можливостей співпраці, що
вони пропонують14.
Проте термін перебування Коллора на посаді президента Бразилії був нетривалим – його було звинувачено у корупції. На слуханнях у Конгресі 26 серпня 1992 р.
було опубліковано доповідь, де було надано докази, які свідчили про причетності
його до корупції. Після цього 29 вересня 1992 р. нижньою палатою Конгресу було
розпочато процес імпічменту. Під час голосування у Конгресі за відставку проголосував 441 голос, проти виступили 38, у результаті президент Фернанд Коллор ді
Меллу був усунутий с посади.
Після реалізації імпічменту обов’язки президента з вересня по грудень 1992 р.
виконував віце-президент Ітамар Франку, а вже з 29 грудня 1992 р. він вже був перепризначений на посаду президента країни, коли президент Коллор перед початком голосування у Конгресі подав у відставку15.
Ітамар був представником Партії національної реконструкції та напарником Коллора на виборах, це й дало можливість йому обійняти посаду віце-президента. За
короткий термін свого президентства Ітамар Франко показав відмінність від свого
попередника, хоча його уряд і характеризувався, як просте продовження політики
уряду Коллора. Його президенство також зумовлене великими труднощами та нестабільністю всередині країни. Уряд Ітамара Франко успадкував неспокійний внутрішній сценарій, а зовнішня політична програма опинилася під тиском США, які бажали посилення ліберальних економічних реформ у країні. На відміну від інших
держав, Бразилія виділялася через свою затримку у процесі стабілізації валют та
економічних реформ, а також відсутністю інтересу до переговорів щодо створення
Зони вільної торгівлі в Америці16.
Через невідкладність внутрішніх проблем президент Ітамар Франко делегував
формулювання зовнішньої політики майже повністю Міністерству закордонних
справ, цим самим він одразу дав зрозуміти своїм критикам, що він не схожий на свого попередника. Ключовим у роботі уряду Ітамара Франко було призначення міністром закордонних справ Фернандо Енріке Кардозу, соціолога зі штату Сан-Паулу та
представника від соціал-демократичної партії Бразилії. Це призначення дозволило
Ітамару Франко менше використовувати президентські повноваження у здійснення
закордонних справ. У короткий термін, Кардозу поглибив зовнішню політику та виМЕРКОСУР – економічний союз держав у Південній Америці, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Венесуела, як асоційовані члени – Чилі, Болівія, Перу, Колумбія й Еквадор.
14 Brasilio S. JR. Op. cit.
15 Partido da reconstrução nacional. URL: http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbetetematico/partido-da-reconstrucao-nacional-prn
16 Зона вільної торгівлі в Америці – угода про усунення, або зменшення торговельних бар’єрів
серед усіх країн Північної та Південної Америки, за винятком Куби.
13

206

ЕМІНАК

вів на новий рівень пріоритети сформовані ще за часів Селсо Лафера17. Бразильський міністр визнав США головним торговельним партнером, зауважуючи, що відносини між країнами залежать винятково від динамічності просування експорту на
американський ринок. У своєму короткочасному перебуванні в якості міністра Кардозу вже бачив необхідність у побудові «нової зовнішньої політики»18.
Але бажання президента Франко призначити Кардозу міністром фінансів не дало
можливість останньому реалізувати свої плани у побудові нової зовнішньої політики країни. Наступник Кардозу на посту міністра МЗС Селсо Аморім почав використовувати власну концепцію, яка отримала назву «розумна автономія» або ще її називають «автономія через участь». Завдання даної концепції було наступним: розширення участі Бразилії на міжнародній арені та посилення впливу в регіоні й утримання у ньому пальми першості.
Сам міністр Аморім зазначав, що міжнародне включення Бразилії до світової спільноти повинно відбуватися через Раду Безпеки ООН. Цими заявами він намагався
сформувати певну зовнішньополітичну стратегію країни на майбутнє, виступаючи
за розширення РБ ООН. Щодо позиції президента Франко, то той, у свою чергу, підтримував позицію свого міністра, заперечуючи принципи, які були прийняті його
попередниками.
Отже, підсумовуючи вищесказане, нам вдалося дійти до наступних висновків. Зовнішня політика Бразилії часів демократизації пройшла тяжкий шлях невизначеності та формувалася у складних умовах. Зовнішній політиці Бразилії від часів Жозе
Сарні до Ітамара Франко вдалося сформувати свою власну концепцію зовнішньої
політики і тим самим створити власні пріоритети та цілі. Тому можна зауважити, що
бразильська зовнішня політика часів Сарні ще дотримувалася старих принципів,
маючи певні успіхи у новій політиці, але так і не створивши самостійної позиції, призвела до політичної й економічної кризи, що склалася у Бразилії. Через це у період
кризи відбувалися ті бажані зміни, яких потребувала зовнішня політика. Курс Коллора де Меллу та Ітамара Франку дав початок формуванню основних пріоритетів
бразильської зовнішньої політики: створити МЕРКОСУР, диверсифікувати відносини з іншими країнами регіону та світу, маючи ціль увійти до Ради Безпеки ООН.
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У статті проаналізовано особливості Нової держави, акцентовано увагу на її пристосуванні до зміни міжнародного становища. Розглянуто вплив членства у НАТО на розвиток Португалії. Досліджено обставини військового перевороту та його переростання у
демократичну революцію. Наголошено на міжнародному значенні «Революції гвоздик».
Ключові слова: салазаризм, збройні сили, «Революція гвоздик», деколонізація, демократія

Зникнення з карти світу у 1991 р. євразійської «імперії зла» – Радянського Союзу
– практично завершило колоніальну епоху в історії людства. Прагнення Росії відновити імперію роблять актуальним аналіз обставин розпаду не лише її євразійських,
а й європейських колоніальних попередниць. Першою втратила колонії переможена
у Першій світовій війні Німеччина. Крах британської, бельгійської, голландської, іспанської та французької імперій став наслідком низки факторів, зумовлених, насамперед, Другою світовою війною та національно-визвольною боротьбою корінних
народів колоній. Проте найслабша серед них – португальська – змогла протриматись аж до 1975 р.
Відтак цілком природним є науковий інтерес дослідників до вивчення феномену
такої живучості. У загальному вигляді дану проблему та її місце в історії Португалії
розглянув Ж. Сорайва1. Окремі аспекти боротьби Португалії з Великобританією та
Німеччиною за збереження і розширення колоніальних володінь у кінці ХІХ ст.
знайшли відображення у статтях Л. Питльованої2 та С. Трояна3. Роль католицької
церкви у португальському суспільстві та державі на різних етапах їхнього розвитку
в ХХ ст. проаналізувала Н. Поташинська4. Становленню, розвитку та падінню «Нової
держави» присвячені статті І. Полонського5 й Ю. Рейхеля6. Перетворення географічного поняття «лузотропікалізм» в ідеологічну підвалину режиму А. Салазара проСорайва Ж.Э. История Португалии. Москва: «Весь мир», 2007. 372 с.
Питльована Л.Ю. Англо-німецькі суперечності на африканському континенті на зламі ХІХ-ХХ ст.
та їх роль у наростанні кризи системи міжнародних відносин напередодні першої світової війни
// Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 34 квітня 2015 р. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. С. 19-25.
3 Троян С.С. Колоніальна політика кайзерівської Німеччини у форматі боротьби за «місце під сонцем» (1896-1900 роки) // Історична пам’ять (Полтава). 2011. № 1. С. 94-109.
4 Поташинская Н.Н. Церковь Португалии и «революция гвоздик» // Берегиня 777. Сова. 2014. № 1.
С. 153-157. URL: http://www.isras.ru/files/ File/publ/Potashinskaya_Bereginya_2014_pdf
5 Полонский И. «Новое государство» профессора Салазара. // Военное обозрение. 2015. 17 августа.
URL: https://topwar.ru/80608-novoe-gosudarstvo-professora-salazara.html
6 Райхель Ю. Професор-диктатор. Правління Салазара тривало 40 років // День. 2010. 17 серпня.
URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/profesor-diktator
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аналізували М.В. де Альмейда7 та Х. Пімента, Х. Сарменто, А. де Азеведо8. Роль збройних сил в історії Португалії, вплив членства в НАТО на розвиток опозиційного руху,
фактори, які зумовили провідне місце офіцерів у «Революції гвоздик», дослідили
О. Осуна й Х. Хав’єр9, Р. Валера10, К. Куширець11 та інші. Різним аспектам «Революції
гвоздик» – від причин військового перевороту до його переростання у демократичну революцію – присвячені роботи К. Астафьєвої12, Г. Гомеша13, Г. Кузнєцова14, Е.М. Ейртона15 й ін. Питання функціонування органів місцевого самоврядування у часи салазаризму та після 1974 р. дослідила М.А. Пірес де Альмейда16. Аналіз проблеми
диктатури у португальській історіографії постреволюційного періоду здійснив
М. Лофф17. Однак вплив міжнародних відносин на її розвиток і крах досі залишається
малодослідженим.
Метою даної статті є науковий аналіз впливу міжнародних відносин на розвиток і
крах португальської колоніальної імперії, що дозволяє з’ясувати, завдяки чому вона
змогла пережити значно потужніші європейські імперії, але зазнала краху внаслідок
безкровного військового перевороту, який переріс у демократичну «Революцію гвоздик».
У кінці ХІХ ст., коли розгорнулася завершальна стадія формування колоніальних
імперій і починалася боротьба за переділ колоніальних володінь, мало хто вірив, що
Португалія, яка перебувала на грані економічного краху, не тільки втримає свої колонії, а й збереже їх до середини 1970-х років. Адже після ультиматуму, висунутого
Великою Британією 11 січня 1890 р., вона змушена була відмовитися від планів
об’єднати сухопутним коридором свої колонії Анголу та Мозамбік, що було розцінено опозицією як акт національної зради18.
Крім того, Німеччина, у рамках своєї «світової політики», прагнула з’єднати свої
колонії Камерун і Південно-Східну Африку сухопутним коридором, захопивши при
цьому Анголу та французькі й бельгійські володіння у долині річки Заїр. Наголоси7 Vale de Almeida M. Portugal’s Colonial Complex: From Colonial Lusotropicalism to Postcolonial Lusophony. 2008. URL: http://miguelvaledealmeida. net/wp-content/uploads/2008/05/portugals-colonialcomplex.pdf.
8 Pimenta J.R., Sarmento J., Azevedo A.F. Lusotropicalism: Tropical geography under dictatorship, 19261974 // Singapore Journal of Tropical Geography. 2011. № 32 (2). P. 220-235.
9 Osuna O., Javier J. The deep roots of the Carnation Revolution: 150 years of military interventionism in
Portugal // Portuguese Journal of Social Science. 2014. № 13 (2). P. 215-231.
10 Varela R. «One, two, three MFA»: the rise and fall of Portugal&apos;s Armed Forces Movement (MFA)
// Revista Brasileira de História. 2012. Vol. 32, № 63. P. 407-430.
11 Куширець К.О. Підготовка «Рухом капітанів» революції гвоздик //Гілея: науковий вісник. Збір.
наук. праць. 2017. Вип. 125 (10). С. 116-119.
12 Астафьева Е. Революция гвоздик. URL: https://diletant.media/articles/34661719/
13 Гомеш Г. Апрельская революция 1974 г. и демократические преобразования в Португалии
(1974-1976 гг.). Автореф. дис.… канд. ист. наук. Москва, 2004. 24 с.
14 Кузнецов Г. Конец великой империи: как «революция гвоздик» разрушила Большую Португалию. URL: https://um.plus/2016/04/26/konec-velikoj-imperii-kak-revoljucija-gvozdik-razrushilabolshuju-portugaliju/
15 Aitor Hernández-Morales. Vasco Lourenço: «España le debe la democracia a la Revolución de los Claveles» // El mundo. 2018. 25 Abr.
16 Pires de Almeida, M.A. The revolution in local government: mayors in Portugal before and after 1974
// Continuity and Change. 2017. № 32 (2). Р. 253-282.
17 Loff M. Dictatorship and revolution: Socio-political reconstructions of collective memory in postauthoritarian Portugal. // Culture and History Digital Journal. 2014. Vol. 3, No. 2. URL:
http://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory/article/view/56/213
18 Сорайва Ж.Э. Указ. раб С. 98.
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мо, що обидві імперії, керуючись власними геополітичними розрахунками та прагнучи використати іншу сторону для зміцнення своїх позицій, пішли на компроміс і
30 серпня 1898 р. підписали дві конвенції, які передбачали поділ португальської колоніальної імперії. До того ж Велика Британія отримала гарантії невтручання Німеччини у випадку її війни з бурами, а Лондон передав у німецьке володіння острови
Самоа у Полінезії. Зауважимо, що поки у Берліні тішилися «великою дипломатичною
перемогою», англійський уряд, керуючись стратегічними міркуваннями, 14 жовтня
1899 р. уклав з Португалією секретний Віндзорський протокол, яким гарантував недоторканість її колоніальних володінь19. Цей протокол фактично перетворював
Португалію у британську маріонетку.
У самій Португалії, користуючись ліберальною політикою королівської влади, республіканська опозиція використала зазначену угоду для її дискретизації й нагнітання революційних настроїв. Вона організувала низку виступів в армії та на флоті.
Щоб спинити наростання анархії, король Карлуш I у травні 1907 р. надав прем’єрміністрові Жуану Франку Каштелу Бранку необмежені повноваження та розпустив
парламент. Концентрація виконавчої влади у руках прем’єра дозволила йому безперешкодно проводити реформи. Це викликало опір республіканців, які боялися, що у
разі успіху реформ втратять підтримку мас. Опозиція почала готувати змову. Але
28 січня 1908 р. змовників під проводом Жозе ді Алпоіна арештували. Проте вже
1 лютого 1908 р. змовники вбили Карлуша I та принца Луіша Філіпа. Змову не розкрили. Новий король Мануель II не зміг опанувати ситуацію і був усунутий від влади
внаслідок демократичної революції 5 жовтня 1910 р.20
Революціонери проголосили республіку. Тимчасовий уряд очолив знаний письменник та історик Теофілу Брага. Було ухвалено низку прогресивних законів, зокрема про відокремлення церкви від держави, скасування дворянських звань… Однак
реформи не змогли покращити міжнародного становища Португалії. Навпаки – були
розірвані дипломатичні відносини з Ватиканом, поширювалися чутки, що у 1913 р.
Англія та Німеччина майже домовилися про підписання нової угоди щодо поділу
португальських колоній. Здавалося, що крах дряблої імперії неминучий. Проте вступ
у Першу світову війну на боці Антанти дозволив не лише відновити дипломатичні
відносини з Ватиканом, а й за підсумками війни продовжити своє існування21.
Не змогли республіканці й підвищити життєвий рівень громадян. Повалити монархію виявилося простіше, ніж досягати компромісу з учорашніми соратниками, а
тепер політичними опонентами, налагодити ефективне управління країною, не піддатися спокусі корупції, не зловживати владою. Це негативно позначилося на внутрішньому становищі країни. Як наслідок – упродовж 16 років існування Першої республіки змінилося дев’ять президентів, 44 прем’єр-міністри та три диктатори, сталося 25 збройних повстань, заколотів і спроб державного перевороту. Особливо
ускладнилося становище після закінчення Першої світової війни. Так, національна
валюта ескудо з 1919 р. до 1924 р. знецінилася майже у 17 разів22.
Паралельно зі стрімким наближенням економіки до колапсу в суспільстві, як і в
багатьох країнах Європи, поширювалися праворадикальні ідеї. Преса привчала сус-

Питльована Л.Ю. Вказ. пр. С. 21-25; Троян С.С. Вказ. пр. С. 99-100; Полонский И. Указ. раб.
Сорайва Ж.Э. Указ. раб. С. 98.
21 Поташинская Н.Н. Указ. раб. С. 154-155; Райхель Ю. Указ. раб.
22 Сорайва Ж.Э. Указ. раб. С. 100; Райхель Ю. Указ. раб.; Полонский И. Указ. раб.
19
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пільство до думки, що «лише диктатура може нас врятувати»23. Роль рятувальника
взяли на себе військові. 28 травня 1926 р. генерал М. Гомеш да Кошта здійснив безкровний військовий переворот. А вже через два місяці відбувся ще один переворот.
Диктатором став генерал А. Кармона24.
Однак, як і республіканці, військові не змогли нічого вдіяти. Криза лише поглиблювалася. Для порятунку економіки країни від краху запросили популярного у країні вченого-економіста, професора Коїмбрського університету (одного з найстаріших
у світі) Антоніу де Олівейра Салазара. Ставши у 1928 р. міністром фінансів з надзвичайними повноваженнями, він упродовж року зумів збалансувати бюджет і стабілізувати ескудо. У 1932 р. він став головою Ради міністрів, а 1933 р. забезпечив ухвалення на референдумі Конституції «Нової держави». Вона базувалася на запозиченій
в італійських фашистів ідеології корпоративізму та була оголошена «першою корпоративною конституцією в світі». Основний закон передбачав встановлення
централізованого авторитарного режиму, який дозволив Салазару за два десятиліття інтегрувати еліти країни у такі нові корпоративні установи, як місцеві асоціації
фермерів «gremios», котрі у поєднанні з підтримкою Католицької церкви, соціальними репресіями та потужною секретною службою контролювали кожен сегмент
життя країни та регіонів.
Основними рисами «Нової держави» були страх, насильство, залякування та нагляд як основи політичного панування та забезпечення авторитаризму. Під контроль центральної влади було взято систему місцевого самоврядування. Вигоду від
державного захисту отримали військовослужбовці, промисловці, землевласники та
банкіри25.
Ідеологічною основою салазаризму був антикомунізм, який базувався на християнських цінностях. Фактично це був авторитарний консервативний режим, а не фашистський, як твердила радянська історіографія та її сучасні послідовники й автори
лівих поглядів в інших країнах. Насправді Салазар не підтримував ні італійський
фашизм, ні німецький націонал-соціалізм. Разом з тим Португалія підтримала Франко під час громадянської війни в Іспанії. Зокрема, німецькі й італійські кораблі з військовими вантажами для фалангістів отримали доступ до португальських портів.
Крім того, кілька тисяч добровольців брали участь безпосередньо у боях на боці
Франко. Як для пострадянської людини – це була дивна диктатура – без смертної
кари та масових репресій26. Зауважимо, що оскільки режим забезпечив поступальний розвиток країни та покращення життєвого рівня, то більшість громадян підтримувала його. Обережна зовнішня політика, орієнтована на Великобританію, забезпечила зручне міжнародне становище Португалії у міжвоєнний період.
Особливе значення у міжвоєнний період португальський уряд надавав активній
колоніальній пропаганді з метою обґрунтувати тезу, що «Португалія – не маленька
країна!» та «оригінальність» португальської колоніальної експансії. Задля цього
Школа колоніального управління, Географічне товариство Лісабона тощо здійснювали активну пропагандистську роботу. В ній використовувалися всі доступні засоби: португальський колоніальний атлас 1903 р. Франциско Теллеса, кінематограф
Сорайва Ж.Э. Указ. раб. С. 100.
Райхель Ю. Указ. раб.; Полонский И. Указ. раб.
25 Поташинская Н.Н. Указ. раб. С. 156; Vale de Almeida M. Op. cit. Р. 254.
26 «Революция
гвоздик»:
как
Португалия
спасла
себя
https://antisovetsky.livejournal.com/14255.html; Райхель Ю. Указ. раб.
23

24

от

коммунизма.

URL:
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(особливо популярним був фільм «O Feitiço do Império» («Заклинання імперії»),
1940 р.), першу португальську колоніальну виставку в Порто у 1934 р. та Всесвітню
виставку в Лісабоні у 1940 р. Цій же меті було підпорядковано велику реконструкцію Лісабонської набережної у 1940 р. При цьому наголошувалося, що вона проводиться в «мирному» Лісабоні, тоді як решта Європи переживала смертельну війну27.
Теоретичною основою «особливого статусу» португальської колоніальної імперії
стало вчення «лузотропікалізму» бразильського етнографа Жілберто Фрейре, який
вважав, що започаткована у XV ст. португальська імперія, завдяки субтропічному
розташуванню Португалії, переплетінню багатьох культур впродовж її історії змогла досягти «асиміляції» своїх володінь у тропіках. Асиміляція ґрунтувалася на трьох
стовпах: змішуванні етносів і рас, культурному злитті та відсутності расових забобонів. Як приклад успішності такої політики наводилася Бразилія28.
Позитивним для Португалії стало дотримання нейтралітету під час Другої світової війни. Така політика зумовлювалася проанглійськими поглядами військового
командування, які, проте, вважали португальські військові та матеріальні можливості явно недостатніми для того, щоб брати активну участь у війні. Це дозволило як
надавати бази для флоту країн-членів антигітлерівської коаліції на Азорських островах і торгувати з ними стратегічною сировиною, насамперед, вольфрамом, так і
одночасно поставляти його Німеччині, отримавши від неї за це через Швейцарію
майже 40 тонн золота. Така гнучка політика дозволила вперше з кінця XVIII ст.
отримати позитивне сальдо зовнішньої торгівлі29.
Співпраця з переможцями забезпечила збереження Португалією після завершення Другої світової війни своїх колоній. Розгортання ж «холодної війни» різко підвищило стратегічне значення португальських портів, особливо на Азорських островах,
для військово-морських сил Заходу. Відтак Португалії запропонували стати членомзасновником НАТО у 1949 р. При цьому ніхто з союзників не звертав увагу на зростання у країні корупції та зловживання владою30.
Членство в Альянсі забезпечило модернізацію оборонних структур Португалії й
адаптацію її збройних сил до стандартів НАТО. Союзники, особливо США, постачали
зброю та сприяли розвитку португальської оборонної промисловості. Новим для
Португалії було впровадження, на вимогу союзників, елементів цивільного контролю за збройними силами та військово-промисловим комплексом. Багато офіцерів
навчалися американським військовим персоналом, частина з них у військових академіях у США й інших країнах-членах НАТО. На основі рекомендацій НАТО було перебудовано систему військової освіти. Зокрема, у 1958 р. скасували плату за навчання у Військовій академії та встановили стипендії курсантам, що відкрило шлях до
військової кар’єри вихідцям з нижчих і середніх прошарків суспільства. Ці офіцери,
відомі як «покоління НАТО», здобули міжнародний досвід, багато хто з них став прихильником демократії. Вони незабаром зайняли керівні посади. Багато з них критикували режим і брали участь в опозиційних рухах і змовах з кінця 1950-х років31. Зокрема, колишній військовий аташе у США генерал Умберто Дельгадо, лідер опозиції,
балотувався на пост президента у 1958 р., а відтак змушений був емігрувати до ІспаPimenta, J.R., Sarmento, J. & Azevedo A.F. Op. cit. Р. 221-222.
Ibid. Р. 226; Vale de Almeida M. Op. cit. Р. 5-6; Osuna O., Javier J. Op. cit. Р. 221.
29 Райхель Ю. Указ. раб.; Сорайва Ж. Э. Указ. раб. C. 101-102.
30 Osuna O., Javier J. Op. cit. Р. 221.
31 Ibid. Р. 221-222.
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нії, де його вистежили та вбили агенти політичної поліції Міжнародної поліції захисту держави (Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE)32. Зазначимо, що Адміністрація США, яку підтримав уряд Великобританії, засудила це вбивство й у квітні
1961 р. підтримала заколот під проводом генерала Ботелью Моніжа проти режиму
А. Салазара33.
Реакція Лісабону була прогнозована – він скоротив співпрацю з Вашингтоном і
НАТО. Це ускладнило міжнародне становище Португальської імперії, яке різко погіршилося з кінця 1961 р., коли Генеральна Асамблея ООН з ініціативи СРСР 14 грудня
прийняла «Декларацію про надання незалежності колоніальним країнам і народам».
Португальський уряд побачив у ній прагнення великих держав до перерозподілу на
свою користь зон впливу та джерел сировини африканських і азійських країн. Спираючись на теорію лузотропікалізму, він наполягав, що території за межами Європи
з 1951 р., відповідно до конституційної поправки, є не колоніями, а заокеанськими
провінціями, тобто складовими частинами єдиної національної держави та національної території, а тому вони невідчужувані. Втрата ж заморських володінь означатиме для Португалії втрату незалежності, оскільки зникне критична маса, необхідна
для забезпечення політичної самостійності Португальської держави. Проте така точка зору не сприймалася міжнародною спільнотою. Вона наполягала на тезі, що португальські «заморські провінції» є справжніми колоніями34.
Втрата підтримки з боку США та Великобританії далася взнаки вже у грудні
1961 р., коли індійські війська, за моральної підтримки міжнародної спільноти та невтручання НАТО, за кілька днів відвоювали у Португалії її колонії Гоа, Даман і Діу35.
Особливо погіршилося міжнародне становище Португалії після початку в 1961 р.
колоніальної війни в Анголі, а згодом у Мозамбіку та Гвінеї-Бісау. Вона стала реакцією режиму Салазара на розгортання партизанської боротьби під проводом Народного руху за визволення Анголи (порт. Movimento Popular de Libertação de Angola)
(МПЛА), Африканської партії незалежності Гвінеї та Кабо-Верде (порт. Partido
Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) (ПАІГК) та Фронту визволення Мозамбіку (порт. Frente de Libertação de Moçambique) (ФРЕЛІМО), які отримували військову, організаційну, ідеологічну, кадрову та політичну підтримку від СРСР.
Щоб втримати колонії силою, довелося збільшити чисельність збройних сил Португалії з 40 тис. чоловік у 1961 р. до 217 тис. у 1974 р. Війна забирала до 40% держбюджету. Зусилля уряду з розвитку інфраструктури у заморських територіях бажаного
ефекту не давали. До того ж у 1964 р. під тиском Радянського Союзу Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про надання народам португальських колоній «моральної та матеріальної підтримки, необхідної для відновлення їхніх невід’ємних прав», і
про санкції проти Португалії у вигляді розриву з нею дипломатичних відносин, закриття портів та аеродромів для її кораблів і літаків, припинення торгівлі36. Невдовзі
союзники СРСР і майже всі держави Азії й Африки бойкотували португальський режим. Навіть її союзники по НАТО всіляко підкреслювали невдоволення небажанням
Лісабону припинити колоніальну війну37. У цьому контексті характерними є слова
Loff M. Op. cit.; Osuna O., Javier J. Op. cit. Р. 222.
Osuna O., Javier J. Op. cit. Р. 222.
34 Сорайва Ж.Э. Указ. раб. С. 103; Pimenta, J.R., Sarmento, J. & Azevedo A.F. Op. cit. Р. 227.
35 Сорайва Ж.Э. Указ. раб. C. 103; Полонский И. Указ. раб.
36 Внешняя политика СССР. Учеб. пособие / Попов В.И. и др. Москва: Политиздат, 1972. С. 130.
37 Астафьева Е. Указ. раб.; Гомеш Г. Указ. раб. С. 16; Кузнецов Г. Указ. раб.
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лідера ПАІГК Амілкара Кабрала: «Ми не принизимо значення африканської солідарності та солідарності інших антиколоніальних сил у світі, якщо відверто скажемо, що
саме від Радянського Союзу ми отримуємо найбільшу допомогу в нашій боротьбі»38.
Зауважимо, що з початком колоніальних воєн через шкільні програми та підручники, навчальні програми Вищої колоніальної школи у Лісабоні, виставки, телебачення тощо ідеї лузотропікалізму стали частиною народної географічної уяви39. Так,
як справжнього португальця ідентифікували уродженця Мозамбіку Еусебіу, який у
1962 р. допоміг лісабонській «Бенфіці» виграти Кубок європейських чемпіонів.
Колоніальна війна та міжнародні санкції погіршили економічне становище країни.
Вже на початок 1970-х років Португалія опинилася у глибокій економічній кризі та
стала найбіднішою країною в Європі. Це супроводжувалося зниженням рівня життя та
масовою еміграцією. Опозиційні ідеї, насамперед лівого спрямування, охопили широкі
верстви суспільства, особливо молодь. Різко зріс авторитет компартії. Найконцентрованіше невдоволення режимом проявилося серед молодших і середніх офіцерів, насамперед, на фронтах колоніальних воєн, особливо після прийняття 13 липня 1973 р.
закону-декрету 353/73 про «мілісіануш». Ним кадрові військові нижчої та середньої
ланки фактично дискримінувалися на користь осіб, переважно студентів цивільних
вишів, які отримували офіцерське звання за спрощеною процедурою. 9 вересня
1973 р. на зібранні біля міста Евора вони створили організацію «Рух капітанів», яка
перебувала під сильним впливом компартії. Спочатку її метою було скасування зазначеного закону-декрету. Але параліч економіки країни через нафтове ембарго арабських країн 1973-1974 рр. призвів до висунення 1 грудня революційної вимоги – повалення існуючого режиму шляхом військового перевороту40.
Меш ніж за півроку – 25 квітня 1974 р. – мети було досягнуто. Вся влада перейшла
до Руху збройних сил і Ради національного порятунку. Переворот підтримали широкі верстви населення і він переріс у демократичну «Революцію гвоздик»41. Зазначимо, що спецслужби Португалії та розвідки провідних країн світу, зокрема США та
СРСР, проґавили підготовку перевороту42.
Два наступні роки Португалія балансувала між загрозою комуністичного перевороту та реставрації салазаризму. Шальку терезів як в один, так і в інший бік могло
схилити втручання у португальські справи США та СРСР. На щастя португальців,
обидві наддержави у цей час були зайняті налагодженням політики розрядки міжнародної напруженості та підготовкою загальноєвропейської Наради з безпеки та
співробітництва і на пряме втручання піти не могли. Опосередкована ж підтримка
виявилася більш ефективною у США. Можемо припустити, що використовуючи свої
давні позиції серед старших офіцерів, Вашингтон сприяв перемозі в Португалії
центристських сил, які згуртувалися довкола соціалістичної партії на чолі з Маріу
Суаришем. Зазначимо, що за всієї різниці поглядів різних політичних сил Португалії,
в одному вони були єдиними – у необхідності ліквідації колоніальної імперії. Впродовж 1974-1975 рр. було укладено угоди про незалежність Анголи, Гвінеї-Бісау, Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде), Сан-Томе і Принсіпі43.
Внешняя политика СССР… С. 130.
Pimenta, J.R., Sarmento, J. & Azevedo A.F. Op. cit. Р. 226.
40 Куширець К.О. Вказ. пр. С. 116-117; Osuna O., Javier J. Op. cit. Р. 225.
41 Куширець К.О. Вказ. пр. С. 117; Aitor Hernández-Morales. Op. cit. Р. 419-430.
42 Куширець К.О. Вказ. пр. С. 117.
43 Сорайва Ж.Э. Указ. раб. С. 104-104.
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Отже, аналіз розвитку португальської колоніальної імперії впродовж ХХ ст. неспростовно доводить, що попри різні внутрішньополітичні процеси у країні, вирішальне значення для її існування мала сприятлива міжнародна ситуація. Зміна ж
вектору міжнародних відносин на боротьбу з колоніалізмом і розрядки міжнародної
напруженості призвела не лише до втрати Португалією міжнародної підтримки, а й
до встановлення у країні демократичного режиму та надання колишнім колоніям
незалежності.
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У статті розглянуто процес створення та діяльність національно змішаних правоохоронних сил на території хорватського Подунав’я під час реінтеграції цього регіону до
складу Хорватії у другій половині 1990-х років. Проаналізовано труднощі у діяльності
Перехідної поліції, вимоги сторін конфлікту під час формування «нової поліції». Висловлено припущення, чи можна хорватський досвід зі створення тимчасових багатонаціональних поліційних сил використати у сучасних українських реаліях.
Ключові слова: УНТАЕС, реінтеграція, Перехідні політичні сили, Подунав’я

Сучасні геополітичні виклики, з якими стикається Україна з 2014 р., спонукають
шукати їхнього вирішення на прикладах нещодавньої історії близьких нам (територіально, історично та ментально) країн. Щодо досі невирішеного питання т. зв.
ОРДЛО – а це фактично одна з ключових проблем сучасної України – знаходимо подібності у хорватському досвіді.
Вихід Хорватії зі складу Югославії на початку 1990-х рр. не проходив безболісно.
Проблема стосунків хорватів і сербів займала важливе місце у житті республіки.
Останні, складаючи 12% населення Хорватії, займали ключові пости у поліції й адміністрації республіки.
Майже всі серби сприйняли демократичні зміни у Хорватії на межі 1980-90-х років як перемогу радикальних правих сил1. Більшість сербів не могли уявити своє
життя поза Югославією.
Непопулярні кроки хорватського уряду (масові звільнення з адміністративних
посад сербів) посилювали сепаратистські настрої найбільшої національної меншини
Хорватії, чому сприяла і пропаганда з Белграда ідей «Великої Сербії». Хорватські серби взяли курс на автономію та максимальне дистанціювання від Загреба, а з серпня
1990 р. почали переймати контроль над територіями з сербською більшістю (це був
початок так званої барикадної революції)2.
Важливість сербського питання хорватський уряд спочатку недооцінював, а вимоги культурної автономії для сербів відкидав3.
Із переходом сербських військ через Дунай (хорватсько-сербський міжреспубліканський кордон) у липні 1991 р. розпочалася повномасштабна війна, яка посилила
Bilandžić D. Hrvatska moderna povijest. Zagreb: Golden Marketing, 1999. S. 777.
Нагірний М. Становлення та розвиток Республіки Хорватія: державно-політичний аспект.
Нововолинськ: Мінотавр, 2007. С. 37.
3 Lukić R. Greater Serbia: A New Reality in the Balkans // Nationalities Papers (New York). 1994. Spring.
Vol. 22. No. 1. P. 52-53.
1
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міжнаціональний антагонізм, спричинила практику етнічних чисток і виникнення
величезної кількості біженців і вигнанців. Під захистом регулярних сил сербської
армії хорватські серби на кінець 1991 р. повністю відокремилися від Хорватії, узявши під контроль чверть її території. Повернення втрачених земель стало нагальною
та першочерговою потребою хорватської влади.
Задля повернення відокремлених сербських областей під юрисдикцію Загреба на
початку 1992 р. у Хорватію було введено миротворчий контингент ООН. Однак його
діяльність виявилася неефективною. Незадоволена миротворцями Хорватія, за
сприяння США, відновила воєнні дії та повернула більшу частину втрачених територій. У цій ситуації ООН спромоглася лише вирішити мирним шляхом проблему
Східної Славонії та суміжних земель (т. зв. хорватське Подунав’я), що залишалися під
контролем сербських сепаратистів.
3 жовтня 1995 р. у східнославонському місті Ердут хорватський уряд і місцеве сербське керівництво підписали договір з 11-ти пунктів, спрямованих на урегулювання суперечливих питань. Іншим кроком у напрямку мирного врегулювання був договір, підписаний 12 листопада Загребом і місцевими сербами, за участі представників ООН і США, під назвою «Основна угода про поступову мирну реінтеграцію Східної
Славонії, Барані та Західного Срієму до конституційного простору Хорватії».
Договір пропонував дворічний «перехідний період» для реінтеграції4. Для цього
передбачався 12-місячний термін, який міг бути продовжений ще на рік за бажанням однієї зі сторін. На цей час Рада Безпеки ООН мала встановити Перехідну адміністрацію як орган управління у Східній Славонії. Перехідна адміністрація повинна
була сприяти поверненню біженців і вигнанців, які отримали право на повернення
майна. Територія Східної Славонії мала бути демілітаризована. Перехідна адміністрація повинна була організувати місцеві вибори та допомогти сербській спільноті
вибрати Віче общин (виборний орган влади регіону – Авт.)5.
Правоохоронна система Подунав’я теж мала бути реінтегрована. Це було зроблено шляхом створення перехідних і змішаних хорватсько-сербських поліцейських
сил. Одним із елементів поступової реінтеграції регіону у державно-правове поле
Хорватії стала організація роботи Перехідних поліційних сил (ППС, або TPF –
Transitional Police Forces).
Саме особливості організації правоохоронних органів та їх роботи на території,
яка підлягала реінтеграції, і присвячена дана стаття. Її актуальність посилюється
подібністю процесів у Хорватії другої половини 1990-х років і сучасних подій на сході України). Можливість повернення частини Донбасу до правового поля України
безумовно поставить питання організації сил правопорядку на звільнених територіях. Й у цьому контексті вивчення досвіду Хорватії буде дуже корисним.
Сербсько-хорватська війна – найпопулярніша тема сучасної хорватської історичної науки. А от проблемам реінтеграції присвячено значно меншу кількість розвідок.
Зокрема, питання діяльності Перехідної поліції у своїх дослідженнях підіймали хор-

4 Klemenncic M., Schofield C. Croatia’s territorial consolidation and prospects for the future // GeoJournal (Dordrecht; Boston; London). 1996. April. Vol. 38. No. 4. P. 397.
5 Tatalović S. Manijinski narodi i manjine. Zagreb: IP Prosvjeta: SKD Prosvjeta, 1997. S. 284-285.
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вати Н. Барич6 та А. Холевац Тукович7, а також західні представники міжнародних
структур у регіоні – Ж.-П. Клейн8 і К. Колейро9. Джерельним матеріалом слугують
тогочасні публікації у періодичних виданнях Хорватії та Сербії – Vukovarske novine,
Borba, Glas Slavonije тощо.
Метою нашої статті є показати ті сторони діяльності ППС, які можна використати
в якості прикладів для ефективної реінтеграції тимчасово окупованих територій до
складу України. Завданнями даної роботи є висвітлення причин створення Перехідних сил поліції, розгляд особливостей їхньої діяльності у регіоні, аналіз взаємодії
правоохоронців у трикутнику «хорвати – серби – світова спільнота».
15 січня 1996 р. Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію № 1037 про створення
Перехідної адміністрації ООН у Східній Славонії під назвою УНТАЕС (англ. UNTAES –
United Nations Temporary Administration in East Slavonia), у розпорядження якої було
надано 5 тис. миротворців ООН10.
Окрім міжнародного контингенту, відповідно до положення згаданої Резолюції,
під адміністративним наглядом ООН на території хорватського Подунав’я мала бути
створена багатонаціональна поліція. Перехідна адміністрація отримала мандат на
створення тимчасових поліційних сил, повноваження визначати їх склад і розмір,
розробити навчальну програму для працівників і контролювати її виконання.
УНТАЕС також брала на себе зобов’язання контролювати кримінальні провадження
у регіоні та здійснювати там моніторинг пенітенціарної системи, інформуючи про
усе це Генерального секретаря ООН. Контроль за правопорядком у регіоні покладався на Перехідні поліцейські сили.
Робота ППС тривала паралельно з іншими процесами, які були складовими елементами реінтеграції: демілітаризація регіону, адміністративна реінтеграція, соціальна реінтеграція, проведення місцевих виборів, відновлення економіки11.
Запровадження Перехідної поліції залежало від першого кроку з реінтеграції Подунав’я – демілітаризації. Вона передбачала роззброєння всіх паравійськових сил
регіону. План демілітаризації миротворці розробляли спільно з Генеральним штабом югославської армії та командуванням 11-го корпусу ЮНА. Сербське військове
керівництво намагалося уникнути роззброєння своїх військ, однак керівництво
УНТАЕС відкинуло сербські пропозиції.
20 червня 1996 р. демілітаризацію Подунав’я було завершено. Підрозділи югославської армії було виведено до Сербії, місцеві збройні формування розпущено. Перехідна
адміністрація взяла під свій контроль казарми, аеродром і нафтові родовища12.
Barić N. Srpska oblast Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem – od «Oluje» do dovršetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja (prvi dio) // Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 2011. № 11 (1). S. 409-415; Barić N. Srpska
oblast Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem – od «Oluje» do dovršetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja (drugi dio) // Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i
Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 2012. № 12 (1). S. 327-328.
7 Holjevac Tuković A. Proces mirne reintegraciji Hrvatskog Podunavlja. Zagreb: Despot infinitus [etc.], 2015.
8 Klein J.P. UNTAES – sažeto izvješće misije // Mirna reintegracija Hrvatskoga Podunavlja – znanstveni,
empirijski i iskustveni uvidi [ured. D. Živić, S. Cvikić]. Zagreb-Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo
Pilar, 2010. S. 17-22.
9 Coleiro C. Bringin Peace to the Land of Scorpions and Jumping Snakes: Legacy of the United Nations in
Eastern Slavonia and Transitional Missions, canadian Peacekeeping Press, 2002.
10 Pavličević D. Povijest Hrvatske. Zagreb: Naklada P.I.P. Pavičić, 2000. S. 553.
11 Klein J.P. UNTAES – sažeto izvješće misije… S. 22.
12 Barić N. Op. cit. (prvi dio). S. 409-415.
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Ще до завершення демілітаризації поступово почали формуватися ППС. Очільник
УНТАЕС Жак-Поль Клейн запропонував сторонам направити своїх правоохоронців
пройти спільні навчання у Відні та Будапешті, після чого вони повинні були повернутися до Подунав’я та взяти на себе обов’язки поліції13. У квітні 1996 р. перша така
група (150 сербських міліціонерів і 150 хорватських поліціянтів) відправилася до
Будапешту, де почалася підготовка мультинаціональних поліційних сил. Це була перша (з часів вибуху сербсько-хорватської війни у 1991 р.) спроба реалізувати програму, в якій брали участь разом хорвати та серби. Попри поширений скепсис щодо
ефективності такого кроку, навчання у Будапешті підготувало їх до спільної роботи
в етнічно розділених районах Подунав’я14. За задумом Ж.-П. Клейна, загалом у Будапешті повинні були пройти підготовку 440 хорватських і сербських поліціянтів15.
Однак сербське керівництво регіону прагнуло затягнути процес реінтеграції загалом і створення ППС, зокрема. Так, самопроголошений сербський лідер Подунав’я
Горан Хаджич заявляв, що відправка сербських поліцейських на навчання до Угорщини була просто символічним актом, а «хорватська міліція не хоче приїжджати у
цей регіон із такою структурою населення, навіть ціною власного звільнення». Висновком можна вважати його заяву: «Якщо ми підемо, то втратимо все»16. Тобто, керівники сепаратистів розраховували, якщо у регіоні залишиться якомога більше сербів, то хорвати будуть менш схильні повернутися сюди. Такою політикою вони
прагнули утримати якомога більше сербів у Подунав’ї (як місцевих, так і прибулих
після 1991 р.), а також отримати чисельну перевагу задля майбутнього розширення
прав місцевого самоврядування й у кінцевому підсумку досягнення територіальної
автономії17.
Сербська сторона по-своєму трактувала положення Резолюції РБ ООН про багатонаціональну поліцію. У лютому 1996 р. на громадському форумі в Ілоку, присвяченому статусу та проблемам сербів у регіоні, тодішній лідер сербської переговорної
групи Мілан Міланович заявив, що у змішаних поліцейських патрулях не буде хорватських поліцейських, а тільки представники УНТАЕС і сербська поліція. Він також
додав, що «сербські поліцейські на одному рукаві будуть носити знак «УНТАЕС», а на
іншому – традиційний знак сербської поліції»18.
Уніформа була однією з перших проблем Перехідної поліції, оскільки для хорватської влади було неприйнятним, щоб серби носили однострої «країнської міліції»19
під час перехідного періоду, і вона наполягала, аби ті носили нейтральну уніформу.
Зокрема, в якості основного було запропоновано чорний колір. Сербська сторона
відмовилася від пропозиції з поясненням, що така форма нагадує про фашизм (у часи Другої світової війни хорватські усташі носили чорні сорочки)20.
7 березня 1997 р. на зустрічі з представниками МВС Хорватії та представниками
УНТАЕС серби взагалі вимагали, аби нова уніформа не була схожою з офіційною хорватською формою. Те ж саме стосувалося і транспортних засобів, які не повинні були
Barić N. Op. cit. (drugi dio). S. 327-328.
Coleiro C. Op. cit. P. 99.
15 Barić N. Op. cit. (drugi dio). S. 328.
16 Poštovaće se volja naroda // Borba (Beograd). 1996. 11-12.05. S. 6.
17 Koga ‘prelaze’ prijelazni policajci // Glas Slavonije (Osijek). 1997. 28.01. S. 12.
18 ‘Stop’ za hrvatsku policiju // Vukovarske novine (Vukovar). 1996. 17.02. S. 1.
19 Республіка Сербська Країна – самопроголошене державне утворення на території Хорватії у
1990-х роках. – Авт.
20 Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 105.
13
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нагадувати поліційні машини хорватського МВС. Ідентифікаційні картки поліціянтів також мали бути без національних або регіональних знаків.
У результаті тристоронніх перемовин було вирішено, що уніформа поліціянтів
буде темно-синьою і без позначок (за винятком напису «Поліція» англійською мовою), і що їхні ідентифікаційні картки друкуватимуть тільки із написом «Тимчасова
адміністрація ООН». Єдиною ознакою службових машин Перехідної поліції мало бути маркування «ППС»21.
Своєю чергою, хорватська сторона подала клопотання вилучити 197 осіб зі списку працівників сербської міліції, яка мала бути складовим підрозділом Перехідної
поліції. Заступник прем’єр-міністра Хорватії Івіца Костович заявив, що спочатку застереження були щодо 600 осіб сербської національності, оскільки вони брали
участь у збройному повстанні проти Республіки Хорватія. Однак близько 400 з них
згодом підпали під дію Закону про амністію. На решту претендентів дія цього закону
не поширювалася, оскільки їх підозрювали у тяжких і військових злочинах. Деррек
Бутбі (Derrek Boothby), заступник глави УНТАЕС, прийняв це обґрунтування, але попросив, щоб перелік було повторно переглянуто у бік зменшення «з урахуванням
тяжкості злочину»22.
Перехідні поліційні сили почали працювати у регіоні 1 липня 1996 р. на контрольно-пропускному пункті між Бршадіном і Нуштрою23. Очільником ППС було призначено серба Петара Джукіча, його заступником – хорвата Йосипа Мілічевича. Передбачалося, що Перехідні поліцейські сили комплектуватимуться професіоналами,
які виконуватимуть свою місію, забезпечуючи мир і безпеку для кожного громадянина24.
На той час навчання у столиці Угорщини завершило 1600 поліціянтів, з яких 1200
було сербами і 400 – хорватами25. Хоча, за даними заступника Перехідної поліції
Й. Мілічевіча, у складі ППС було 1300 сербів і тільки 195 хорватів26.
Територію хорватського Подунав’я розділили на сектори «Північ» (ОсієцькоБаранська поліційна адміністрація, з осідком у містах Белі Манастір та Осієк) і «Південь» (Вуковарсько-сріємська поліційна адміністрація зі штаб-квартирою у Вуковарі
та Вінковцях). Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним між МВС
Хорватії й УНТАЕС, у секторі «Північ» командувати поліцією мав серб за національністю, а у секторі «Південь» – хорват. Поліційні патрулі мали складатися з одного
хорвата, одного серба й одного представника від УНТАЕС. Також до складу Перехідної поліції увійшло 400 представників Перехідної адміністрації ООН27.
Ж.-П. Клейн заявив, що на лінії розмежування між хорватською та сербською сторонами і на частині автомагістралі Загреб-Белград поліція працюватиме у співвідношенні «половина хорватів – половина сербів» (по два з кожного боку), але у межах
Східної Славонії буде діяти винятково «сербська міліція»28. Тому УНТАЕС у м. Ердут
також проводила додаткове навчання т.зв. «обласної міліції», яка налічувала 600 сербських міліціонерів.
Barić N. Op. cit. (drugi dio). S. 327-328.
Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 106.
23 Barić N. Op. cit. (drugi dio). S. 327-328.
24 Zajedničke policijske patrole // Vukovarske novine. 1996. 12.07. S. 1.
25 Klein J.P. UNTAES – sažeto izvješće misije… S. 23.
26 Gdje su hrvatski policajci? // Večernji list (Zagreb). 1996. 29.10. S. 6.
27 Zajedničke policijske patrole // Vukovarske novine. 1996. 12.7. S. 1; Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 106.
28 Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 107.
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Одразу ж гостро постало питання національного співвідношення поліціянтів,
оскільки переміщені особи хорватської національності не хотіли повертатися у Подунав’я, допоки співвідношення сил у ППС було виразно на користь сербів. Тому
Й. Мілічевіч пропонував поступово (кожні 15 днів) збільшувати кількість хорватів у
структурі ППС на 530 осіб, беручи до уваги тогочасний національний склад регіону29.
На межі 1996-97 рр. на території Подунав’я трапилася низка неприємних для
Хорватії інцидентів: напади на журналістів у Вуковарі, на автобус співробітників
МВС Хорватії та місцеві банки; вбивство хорватки у м. Ілок, коли місцева влада через правоохоронців сприяла злочинцям, аби ті втекли до Югославії. У всіх випадках правоохоронні органи показали свою неефективність. У зв’язку з цими подіями та нестабільністю у хорватському Подунав’ї міністр внутрішніх справ Хорватії
Іван Пеніч направив скарги до Ж.-П. Клейна на роботу Перехідної поліції, підкреслюючи необхідність зміни національної структури поліції, в якій більшість було
сербами, і наполягаючи, що ППС повинна адаптувати роботу та структуру до норм
МВС Хорватії. Однак УНТАЕС оцінювала вищезгадані події як поодинокі інциденти30.
Хорватський уряд пропонував сербським працівникам ППС отримати громадянство Хорватії, після чого вони підписували трудові договори та ставали повноправними хорватськими поліціянтами. Це викликало незадоволення сербської сторони.
Сербська преса Подунав’я повідомляла, на сербів – співробітників ППС тиснуть, аби
ті погодилися взяти хорватські документи й отримувати зарплату в кунах (національна валюта Хорватії. – Авт.)31. Це питання також хвилювало й УНТАЕС. Зокрема, Ж.П. Клейн наводив дані, що 100 працівників поліції сербської національності готові
приймати документи Хорватії, але 800 поліціянтів не хочуть цього робити32.
Інші побоювання сербів стосувалися змін у складі ППС, оскільки туди щомісяця
входили по 50 поліцейських (як правило хорватів). Станом на 1 червня 1997 р. Перехідні поліцейські сили складалися з 2000 чоловік, з яких 1150 – серби, а решта – хорвати та члени інших національностей33.
Коли у квітні 1997 р. хорватська влада призначила пенсію сербському начальнику ППС П. Джукичу, він відмовився, пояснивши, що залишиться у поліції, доки усім
сербським поліціянтам не гарантують забезпечення усіх їхніх прав. Очевидно, йшлося про задум хорватського уряду запровадити для членів ППС випробувальний період для прийому на роботу тривалістю протягом трьох місяців, з обов’язковим фаховим іспитом до 1 червня 1998 р. П. Джукич заявив, що кількість членів ППС по суті
зменшилася на третину, і що більшість поліціянтів не мають чіткого майбутнього34.
Процес реінтеграції територій під контролем УНТАЕС проходив не завжди спокійно. Мала місце низка інцидентів на міжнаціональному ґрунті. Зокрема, серби
блокували відвідини хорватськими біженцями своїх домівок та костелів, намагалися
зірвати регіональні вибори навесні 1997 р.; хорвати ж мстилися сербам, якщо ті

Gdje su hrvatski policajci?… S. 6.
Koga ‘prelaze’ prijelazni policajci… S. 12; Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 107.
31 Menja li se sastav PPS? // Vukovarske novine. 10.1.1997. S. 1.
32 Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 108.
33 Barić N. Op. cit. (drugi dio). S. 329.
34 Petar Đukić odbio penzionisanje // Vukovarske novine. 1997. 26.4. S. 3.
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опинялися на підконтрольних офіційному Загребу територіях35.
ППС разом із представниками УНТАЕС мали кілька варіантів залагодження конфліктів і стабілізації ситуації: переговори зі сторонами конфлікту; використання
сльозоточивого газу та фізичної сили; залякування населення, що у випадку ескалації напруженості може бути гірше. Наприклад, після відкриття шосе Осієк-Вінковці,
яке проходило по території під контролем УНТАЕС, сербське населення з Ернестінова на початку 1997 р. скаржилося на агресивну поведінку прибулих хорватів. Селяни
вимагали посилити контроль за в’їздом на територію під тимчасовим управлінням
ООН, а також збільшити чисельність Перехідної поліції у регіоні. У відповідь, начальник поліційного посту ППС у с. Маркушіца порадив незадоволеному населенню не
реагувати на хорватські провокації, тому що це могло дати привід хорватській владі
вдатися до інтервенції зі своєю поліцією й армією36.
З продовженням реінтеграції частка хорватів у Перехідних поліцейських силах
зросла. Із середини 1997 р. розпочалася реструктуризація цього органу та поступове
переведення його співробітників до складу хорватського МВС37.
Ж.-П. Клейн і хорватський міністр внутрішніх справ Іван Пеніч узгодили реформування Перехідної поліції з 1 липня 1997 р. Відбулася ротація у керівництві ППС:
серба П. Джукича замінив хорват Іван Бабіч. Припинила діяти тодішня система подвійного управління. Перехідна поліція надалі залишалася під керівництвом Ж.П. Клейна, але відбувався поступовий процес її інтеграції до складу МВС Хорватії.
Усім сербським поліціянтам було запропоновано роботу в хорватському Міністерстві внутрішніх справ, і вони повинні були визначитися до 15 липня 1997 р. З реформуванням поліції були внесені інші необхідні зміни, що стосувалися зміни форми та
відзнак38.
Станом на середину 1997 р. 750 правоохоронців сербської національності підписали нові трудові договори для майбутньої служби у хорватській поліції39.
Сербська сторона обурювалася такими реформами Перехідної поліції. У своїх заявах серби наголошували на необхідності адекватного та своєчасного вирішення
соціальних питань тих працівників ППС, що припинять роботу в поліції. Також висувалася вимога звести до мінімуму направлення співробітників Перехідної поліції до
інших відділків поза місцем проживання працівників.
За посередництва УНТАЕС було скасовано тримісячний випробувальний термін,
щоб мінімізувати суб’єктивність оцінки роботи окремих поліціянтів. Також було
скасовано вимогу здавати професійні іспити, за винятком тих працівників, які не
мали достатньої кваліфікації40.
35 Šeks V. Mirna reintegracija Hrvatskoga Podunavlja i izbori za tijela lokalne samouprave // Mirna reintegracija Hrvatskoga Podunavlja: znanstveni, empirijski i iskustveni uvidi. [Uredili Dražen Živić i Sandra
Cvikić]. Zagreb − Vukovar, Institut druš tvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, 2010. S. 3844; UNTAES razočaran hrvatskom vladom // Vukovarske novine. Br. 92 (26 april 1997). S. 3; Danju i
noću 720 vojnika UN čuvaće gradove i sela // Vukovarske novine. Br. 96 (26 juli 1997). S. 5; Obrenović M.
Eksplozija na groblju u Vukovaru // Vukovarske novine. Br. 84 (9 novembar 1996). S. 6; Specijalci
UNTAES-a upotrebili suzavac // Vukovarske novine. Br. 87 (10 januar 1997). S. 2; Članovi zvanične
srpske delegacije fizički napadnuti // Vukovarske novine. Br. 93 (17 maj 1997). S. 2.
36 Barić N. Op. cit. (drugi dio). S. 330-332. Srbi strahuju za svoj opstanak // Vukovarske novine. Br. 88
(1 februar 1997). S. 3.
37 Problemi u Prelaznim policijskim snagama // Vukovarske novine. Br. 95 (5 juli 1997). S. 3.
38 Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 109.
39 Vučković G. Nepristrasnost i profesionalnost // Vukovarske novine. Br. 95 (5 juli 1997). S. 3.
40 Problemi u Prelaznim policijskim snagama… S. 3.
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Після регіональних виборів у Подунав’ї навесні 1997 р. хорватська влада на вимогу УНТАЕС почала працювати над тим, аби національний склад поліції у регіоні відповідав перепису 1991 р. Згідно з доповіддю уряду Хорватії від 22 вересня 1997 р.,
цього вдалося досягти стосовно начальників та їхніх заступників на 15-ти поліційних пунктах і двох поліційних дільницях Подунав’я41.
Керівництво ППС у жовтні 1997 р. заявило про успішність діяльності правоохоронних органів регіону, зазначивши, що у районі хорватського Подунав’я були припинені два великі потоки контрабанди сигарет та автомобілів42. Задля збільшення
безпеки громадян у роботі Перехідної поліції було введено телефонну «гарячу лінію», куди можна було б подати будь-які скарги на роботу співробітників поліції.
Заявники мали право отримати результати розслідування від відповідних працівників цивільного підрозділу УНТАЕС43.
У листопаді 1997 р. депутати Віча общин звернулися до громадян підтримати сербських членів ППС, котрі відповідно до рішення нового (з вересня 1997 р.) глави
УНТАЕС Вільяма Волкера повинні були вдягнути хорватську поліційну форму та поступово (упродовж грудня) ставати частиною хорватської поліції44.
15 грудня 1997 р. В. Волкер у штабі УНТАЕС у Вуковарі передав міністру МВС Хорватії Івану Пенічу командування над ППС. Безпосереднє управління Перехідною поліцією поклали на заступника міністра МВС Йошко Морича. На той час вона складала 1715 осіб (829 хорватів, 834 сербів і 52 представники інших національних меншин)45. Керівник Перехідної адміністрації до завершення терміну дії мандату
УНТАЕС (тобто, до 15 січня 1998 р.) зберігав свої повноваження з можливістю втручатися у разі необхідності, якщо діяльність ППС суперечитиме Ердутській угоді або
резолюціям РБ ООН. Було наголошено на необхідності збереження збалансованого
співвідношення хорватських і сербських працівників, а також представництва інших
національних меншин. Цивільна поліція УНТАЕС (400 членів) залишилася до кінця
мандату Перехідної адміністрації46.
На прес-конференції, присвяченій передачі ППС до складу хорватської поліції,
І. Пеніч заявив, що впродовж 1997 р. Хорватія приділяла велику увагу підготовці
працівників ППС, серед яких було багато тих, хто взагалі не закінчив школу поліції.
Для них, незалежно від їх національної належності, було організовано підготовчі курси в Академії поліції у Загребі, а в Істрії пройшла підготовка для членів спеціальних
підрозділів47.
Офіційно ППС влилися у хорватську поліцію 16 січня 1998 р. – після завершення
мандату УНТАЕС у Подунав’ї48.
Включення Перехідної поліції до складу Міністерства внутрішніх справ Республіки Хорватія завершило процес реформування поліцейських сил у хорватському Подунав’ї. Були задоволені численні вимоги щодо національного складу працівників
поліції, що було гарантією безпеки всіх громадян цієї місцевості. На прохання уряду
Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 109.
Stanje sigurnosti // Glas Slavonije. 1997. 27.10. S. 4.
43 «Halo, je l’ to ‘vruća’ linija» // Glas Slavonije. 1997. 10.10. S. 12; Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 109.
44 Obrenovic M. Veliki problemi i niz nerešenih pitanja // Vukovarske novine. 1997. 5.12. S. 2.
45 Olujni mir: kronologija hrvatske misije mira na Dunavu. [ured. V. Škare-Ožbolt, I. Vrkić]. Zagreb:
Narodne novine, 1998. S. 326.
46 Holjevac Tuković A. Op. cit. S. 109.
47 Pandža L. Prijelazna policija pod nadzorom MUP-a // Vjesnik (Zagreb). 1997. 16 prosinca. S. 1-2.
48 Barić N. Op. cit. (drugi dio). S. 329-330.
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Хорватії, задля забезпечення додаткової безпеки для мешканців регіону цивільна
поліція ООН залишилася ще на дев’ять місяців після відходу УНТАЕС, що було підтверджено Радою Безпеки у Резолюції № 114549.
Загалом поза полем зору даної розвідки залишаються питання наявності (чи відсутності) міжетнічних конфліктів у лавах ППС і деякі інші аспекти діяльності Перехідної поліції. Сподіваємося, вони стануть предметом подальших досліджень цієї проблематики.
Таким чином, упродовж реінтеграції Східної Славонії до державно-правового поля Хорватії у другій половині 1990-х років важливим елементом цього процесу стало
створення та функціонування Перехідних сил поліції. Задумані як тимчасовий міжнаціональний (переважно хорватсько-сербський) збройний допоміжний контингент, вони діяли у період 1996-1997 рр. Різне бачення сторонами конфлікту ролі та
місця ППС утруднювало їхнє створення та функціонування. Головними проблемами
Перехідної поліції були знаходження оптимального балансу національного співвідношення у підрозділі, боязнь сербів втратити роботу після ліквідації ППС. Почавши
свою роботу як переважно сербська міліарна одиниця, з плином реінтеграції Перехідна поліція поступово «хорватизувалася» і наприкінці 1997 р. була передана керівництвом УНТАЕС у підпорядкування МВС Хорватії.
Зрозуміло, що повністю проводити паралелі між хорватськими й українськими
прикладами неможливо – зважаючи на обставини, умови, геополітичних гравців і
т.д. Однак досвід Хорватії, зокрема в організації перехідної поліції, можна використати, аби по можливості уникнути помилок і мінімізувати труднощі, з якими зіштовхнеться Україна під час ймовірної реінтеграції своїх східних територій.
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У статті показано процес формування комплексу джерел з історії українського національно-культурного руху Галичини впродовж 1848-1914 рр. на прикладі зарубіжних архівних і бібліотечних установ. Акцентовано увагу на суспільно-політичних особливостях
цього періоду, специфіці роботи державних установ Австро-Угорської монархії, до якої
належали українські етнічні території впродовж означеного часового проміжку, діяльності впливових громадських організацій і провідних громадсько-культурних діячів. Охарактеризовано документи і матеріали офіційного характеру та джерела особового походження з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848-1914 рр., публіцистичні праці переважно польських і російських політиків, що зберігаються в архівних і бібліотечних установах на території Австрії, Росії та Польщі.
Ключові слова: Галичина, архівні та бібліотечні установи, національно-культурний
рух, товариства, громадські діячі
Вивчення національно-культурного руху українців Галичини неможливе без усебічного та системного дослідження інформаційного потенціалу джерел. Вони відклалися
не лише в архівних, бібліотечних і музейних колекціях України, але й зарубіжних країн,
насамперед Австрії, Росії та Польщі і стосуються як суспільно-політичних, так і національно-культурних аспектів українського життя на теренах Австро-Угорської монархії.
Аналіз джерел з означеної проблематики, що відклалися у зарубіжних архівах і бібліотеках дасть можливість дослідникам у подальшому піднести наукові студії на якісно
новий рівень, зумовить подальший пошук і популяризацію невідомих до цього часу
джерел, без чого не можна у повному обсязі осмислити роль Галичини як культурного
П’ємонту українського відродження.
Опрацювання комплексу джерел з обраної теми, що відклалися у фондах зарубіжних
бібліотечних та архівних установ, проведено з урахуванням особливостей створення
самих джерел і на основі досвіду відомих українських вчених, зокрема Я.С. Калакури,
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М.Г. Палієнко1, І.С. Михальського2, І.Я. Райківського3, В.В. Тельвака4. Однак вважаємо, що
обрана тема лише фрагментарно відображена в українській історіографії та потребує
комплексного дослідження.
Метою статті є простежити процес формування комплексу джерел з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., що
відклалися у зарубіжних архівних і бібліотечних установах.
Для розуміння специфіки джерельних свідчень про національно-культурні процеси
у Східній Галичині важливо враховувати, що переважна більшість із них створювалися
під впливом суспільно-політичних процесів, які протікали на просторах АвстроУгорщини впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Йдеться про революцію 18481849 рр., у результаті якої українці вибороли низку прав і свобод у національнокультурній сфері, про десятиліття «задушливого неоабсолютизму» 50-х рр. ХІХ ст., який
звів ці свободи нанівець, про конституційні зміни та декларування в Основному законі
гарантій для демократичного розвитку національних рухів, у тому числі й українського, про посилення польського домінування в органах державної влади та місцевого самоврядування Галичини, що супроводжувалося полонізацією краю та наростанням
спротиву з боку українців.
Саме тому процес формування джерельного комплексу нашого дослідження передбачав ознайомлення з матеріалами й опрацювання документів, що зберігаються у закордонних архівах і бібліотеках, зокрема австрійських, російських і польських, адже
Галичина перебувала у сфері їхніх безпосередніх політичних інтересів.
Оскільки урядові установи Австро-Угорської монархії пильно стежили за розвитком
політичної ситуації та громадського життя в Галичині, то до міністерств у Відні відправлялася інформація з розгорнутою характеристикою політичних партій, громадських
об’єднань, окремих діячів тощо. Саме тому у фондах Австрійського державного архіву,
зокрема, у його першому відділі – Архіві цісарського дому, двору та держави відклалася
низка документів з історії українського національного руху Галичини (переважно вони
зберігаються в особовому архіві спадкоємця імператорського престолу Франца Фердинанда). Низку важливих українознавчих документів містить третій відділ Австрійського державного архіву у Відні – Загальний архів органів державного управління (щоденні рапорти поліції Львова та її звіти про суспільно-політичну ситуацію в Галичині)5. Цілком погоджуємося з дослідником І.С. Михальським, що перебільшувати значення цих
архівів не варто, оскільки копії майже всіх урядових донесень та інших матеріалів зберігаються у різних фондах Центрального державного історичного архіву України у
м. Львів (далі – ЦДІАЛ України), насамперед у фонді Галицького намісництва6.
Більш цінними для дослідження національно-культурних процесів у Галичині виявилися звіти австрійських зовнішньополітичних відомств (посольств у СанктПетербурзі та Берліні, генеральних консульств у Санкт-Петербурзі, Одесі, Варшаві, кон-

1 Історичне джерелознавство: підруч. для студ. вищ. нав. закл. / Я.С. Калакура [та ін.]. Київ: Либідь,
2017. 512 с.
2 Михальський І.С. Джерела з історії українських політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Луганськ: Альма-матер, 2003. 344 с.
3 Райківський І. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. 932 с.
4 Тельвак В. Листи Михайла Грушевського у краківських архівах // Дрогобицький краєзнавчий
збірник. Вип. VIII. Дрогобич: Коло, 2004. С. 511-514.
5 Кураєв О. Матеріали щодо політики Відня в українському питанні 1905-1918 рр. у Державному
архіві Австрії: оптимізація пошуку та джерелознавчого аналізу // Архіви України. 2005. № 5-6.
С. 74.
6 Михальський І.С. Вказ. пр. С. 40.
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сульств у Києві, Москві, Познані)7, оскільки містять відомості щодо активізації «російського чинника» напередодні Першої світової війни.
Натомість звіти російських дипломатів про національні та суспільно-політичні відносини у Галичині зберігаються в Архіві зовнішньої політики Російської імперії історико-документального департаменту МЗС Росії та дозволяють зробити висновок про
штучне закріплення російського фактора (москвофільського руху) у національнокультурному житті краю8. Це засвідчує значний масив документів, що містяться у фондах 133 – Канцелярія Міністерства закордонних справ. 1914 р. Політичний відділ архіву.
Тематичні справи9, 135 – Особливий політичний відділ. 1863-1917 рр., 151 – Політичний
архів (1839-1917 рр.). Слов’янський рух в Австро-Угорщині, 340 – Колекція документальних матеріалів із особистих архівів чиновників Міністерства закордонних справ Російської імперії10 тощо. Політику російських неурядових структур щодо українських
земель Австро-Угорщини загалом, і Галичини зокрема, розкривають окремі матеріали
Центрального державного історичного архіву Російської Федерації у м. СанктПетербург (фонд 465 – Галицько-руське благодійне товариство)11 та Державного архіву
Російської Федерації у м. Москва (фонд 579 – Мілюков Павло Миколайович, лідер Конституційно-демократичної партії)12.
Найбільшою групою джерел особового походження, що відклався у зарубіжних архівах і бібліотеках, є адресований, перш за все, російським і польським інтелектуалам,
епістолярій, в якому неодноразово зустрічається обговорення проблем українського
національно-культурного руху на східногалицьких теренах. Найбільш насичено така
група джерел представлена у фондах найстарішого у Росії (заснованого у 1728 р.) архіву
Російської Академії наук, зокрема, його Санкт-Петербурзького філіалу. Для прикладу
назвемо надзвичайно змістовні для реалізації завдань нашого дослідження листи
М. Грушевського до відомого філолога Олексія Шахматова13, одного з лідерів петербурзької історичної школи Олександра Лаппо-Данилевського, історика літератури та бібліографа Аркадія Лященка, фольклориста та візантолога академіка Михайла Сперанського, історика та славіста Володимира Ламанського, довголітнього директора Імператорської публічної бібліотеки академіка Афанасія Бичкова, археографа та бібліографа
Володимира Майкова й ін. Деякі з листів до згаданих адресатів вже були опубліковані у
наш час14. Важливим для нашої теми є відкладені у цьому архіві епістолярії
7 Кураєв О. Вказ. пр. С. 73; Україніка в збірках Австрії. Бібліотеки, архіви, музеї: попередній
довідник / уклав Петро Ричков. Київ, 1993. 48 с.
8 Москвофільство: Документи і матеріали / Вступна стаття, коментарі та добірка документів
О. Сухого. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 236 с.
9 Австро-Венгрия. Внутренняя политика в Австрии // Архив внешней политики Российской империи, г. Москва. Ф. 133 [Канцелярия Министра иностранных дел. 1914 г. Политический отдел
архива. Тематические дела]. Oп. 470. Д. 156. 51 л.
10 Москвофільство: Документи і матеріали… С. 85-220.
11 Устав Галицко-Русского благотворительного общества 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. Ф. 465 [Галицко-Русское
благотворительное общество. 1902-1914 гг.]. Оп. 188. Д. 94. 26 л.; Государственная поддержка
москвофильской партии в Галиции, 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. Ф. 465 [Галицко-Русское благотворительное общество.1902–1914 гг.]. Оп. 1. Д. 36. 74 л.
12 Письма Грушевского Михаила Милюкову П.Н. по украинскому вопросу (о федерации), 19141915 гг. // Государственный архив Российской Федерации, г. Москва. Ф. 579 [Милюков Павел Николаевич, историк, лидер Конституционно-Демократической партии, депутат ІІІ и IV Государственных Дум, министр иностранных дел Временного Правительства. 1859-1943 гг.]. Оп. 1. Д. 1879. 10 л.
13 Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 134 [Шахматов Алексей Александрович]. Оп. 3.
Ед. хр. 433. 60 л.
14 Макаров В.І. Листування М.С. Грушевського й О.О. Шахматова // Український історичний журнал.
1996. № 5. С. 89-105; № 6. С. 25-37; «Я никогда не выступал против России». М.С. Грушевский и русские ученые (1914-1916 гг.) / публ. А.А. Варлыго // Исторический архив. 1997. № 4. С. 175-199.

230

ЕМІНАК

І. Житецького, К. Михальчука, Б. Грінченка, В. Перетца й І. Франка15. Разом з тим відзначимо, що публікація листів М. Грушевського до О. Шахматова, здійснена російським археографом В. Макаровим, не витримує жодної критики та не може використовуватися
дослідниками з огляду на системне хибне відчитування рукопису українського вченого,
тож потребує нового коректного перевидання.
Не менш цікавими є фонди Рукописного відділу Інституту російської літератури
(«Пушкинский дом») РАН. У ньому, для прикладу, відклалися листи М. Грушевського до
літератора Віктора Миролюбова16. Вагомі за своїм інформаційним змістом українознавчі матеріали, важливі для реалізації завдань нашого дослідження, знаходяться у Відділі
архівних документів Російської національної бібліотеки. Вони зберігаються в особових
колекціях російського історика Михайла Дьяконова й ін.
«Репресивна» україніка, яка відклалася у фонді цензури Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі, дозволяє реконструювати складний шлях торування галицьких інтелектуальних здобутків на наддніпрянські землі. Віднайдені документи ілюструють складну боротьбу за удоступнення до підросійського читача «Записок НТШ», «ЛНВ», «Історії України-Руси» М. Грушевського й ін.17
Розлога архівна україніка, сфокусована на проблемах національно-культурного руху
в Східній Галичині, відклалася також у краківських колекціях. Особливо цінними, у контексті нашого дослідження, є матеріали фондів Краківського філіалу архіву Польської
Академії наук та Польської Академії мистецтв. У них, зокрема, містяться документи, які
висвітлюють співпрацю з Академією наук її українських членів – Антонія Петрушевича,
Ісидора Шараневича та Михайла Грушевського. Поряд з польськими колегами, вони
брали участь у роботі Львівського грона Історичної комісії Академії наук. Інформацію
про його становлення й особливості розгорнутої роботи знаходимо у протоколах засідань Львівського грона, що регулярно надсилались до керівництва Історикофілософського відділу в Краків і відклались у фондах академічного архіву у справі «Комісія Історична. Протоколи засідань та акти Львівського відділу Історичної Комісії Академії наук. 1875-1897». Найбільш цікаві з цих документів були опубліковані у збірці
джерел до діяльності Історичної комісії Академії наук за період від 1872 р. до 1918 р. 18
Ці протоколи здебільшого є чистовиками, які складались відразу після засідання на
підставі попередніх нотаток. Всі вони назагал написані в день засідання (як зазначено
на багатьох з них – «datum ut supra») на різних аркушах паперу, майже без редакційних
правок і практично без закреслень. Припущення, що ми маємо справу з оригіналами
протоколів, підтверджує також те, що окремого архіву Львівського грона досі не віднайдено ані у польських, ані у львівських архівосховищах.
Важливим полем роботи Львівського грона було складання «Repertotium akt historycznych» – докладної бібліографії з української, польської й іноземної літератур і
джерел, що стосуються минулого Польщі. Цим у складі львівського осередку займався
переважно І. Шараневич. Саме йому рішенням засідання Історичної комісії Академії
наук від 15 травня 1874 р. було доручено очолити роботу над «Repertotium», що мала
охоплювати виписки, які стосуються періоду від 1506 до 1795 р. Кожна позиція повинна була докладно занотовуватися на окремій картці, щоб полегшити згодом видання
цієї праці. В архівних фондах Історичної комісії Академії наук зберігся десяток листівПеретц В.Н., письма // Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 752 [Ляпунов Б.М.]. Оп. 2.
Ед. хр. 241. 14 л.
16 Письма Грушевского Михаила Сергеевича // Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН. Ф. 185 [Миролюбов В.С.]. Оп. 1. Ед. хр. 457. 10 л.
17 Об облегчении участи профессора Львовского университета М.С. Грушевскаго. 6 февраля
1915 г. // Российский государственный исторический архив. Ф. 740 [Министерство Народного
Просвещения]. Оп. 16. Ед. хр. 396. 6 л.
18 Materialy do działalności Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie w latach 18731918. Wybór żródeł / Wydała Danuta Rederowa. Wrocław, 1974. 347 s.
15
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звітів цього вченого за 1875-1876 рр. про виконану роботу. Вони свідчать про те, що
робота йшла досить активно, у середньому по 300-500 карток протягом місяця. Всього І. Шараневич підготував більше 10000 карток, що узагальнювали значне коло літератури.
Також у фондах академічного архіву відклалося малознане листування українських
членів Краківської Академії наук з її функціонерами. Найбільш розлогою є епістолярна
спадщина М. Грушевського. Так, у фондах Краківського відділу Польської Академії наук
у справі «Кореспонденція Генерального секретаря» зберігається лист М. Грушевського
до управи Історико-філософського відділу з нагоди обрання його членомкореспондентом Академії Знань на засіданні 2 травня 1895 р. У листі, датованому
15 травня 1895 р., М. Грушевський висловлює вдячність за віддану шану та високу оцінку його наукового доробку, пише про свої сподівання на співпрацю українських і польських істориків у стінах Академії19. Мова листа – українська. До листа, як свідчить його
зміст, автор долучив автобіографію та бібліографію своїх праць, як це вимагалося Статутом Академії. Зауважимо, що в Архіві Польської Академії наук ці документи ми не
віднайшли.
Цікавими також є листи, які стосуються пошуків М. Грушевським необхідних матеріалів у польських архівах, де для нього робили копії замовлених документів. Ці листи
знаходяться у Відділі рукописів бібліотеки Польської Академії наук у Кракові в архівній
спадщині Т. Вєжбовського у справі «Кореспонденція Теодора Вєжбовського». Зміст листів практично ідентичний: М. Грушевський замовляє для копіювання партії документів,
просить про пришвидшення надсилання вже замовлених рукописів, обговорює оплату
виконаної праці та терміни переказу коштів. Мова листів – українська та російська. Всі
ці листи датовані кінцем ХІХ – початком ХХ ст.20
Також джерела з історії українського національно-культурного руху відклалися у
Державному архіві в Перемишлі, адже це місто впродовж досліджуваного періоду стало
не лише вогнищем культурного відродження Надсяння, але й вагомим осередком формування української самосвідомості Галичини. Оскільки Перемишль був центром греко-католицької єпархії, то збереглися документи, що розкривають провідну роль духовенства у національно-культурному русі21. Також серед фондів архіву ми виявили різнопланові документи про гастролі театрального колективу товариства «Руська бесіда»,
діяльність культурно-освітніх і музичних товариств міста22. Фонди українських середніх навчальних закладів, що відклалися у цьому архіві, дають добре уявлення про українське освітнє життя Перемишля досліджуваної доби23.
Серед польських бібліотечних установ важливі документи для дослідження обраної
теми знаходяться у Відділі рукописів Національної бібліотеки у Варшаві в Архіві Наукового товариства імені Шевченка. Насамперед, це протоколи загальних зібрань і засідань
Головного виділу (проводу) «Просвіти» за 1868-1914 рр., що після Другої світової війни
19 Korespondencja (1873-1898). Ненумеровані картки // Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Oddział
w Krakowie. Sygn. PAU W II – 43. [Komisja Historyczna PAU].
20 Korespondencja Teodora Wierzbowskiego Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1881 //
Oddział rękopisów. T. 18. К. 130.
21 Stich wo czest H. Jachimowicza epyskopa peremyskoho, samborskoho i sanockoho… w deń
wozszestwia jeho na prestoł władyczyj Eparchii Peremyskoi… J. Lewickim słożennyj. 1849 r. // Archiwum Państwowe w Przemyślu. Zespół 142 [Archiwum Biskupstwa Greko-Katolickiego w Prezemyślu].
Sygn. 9553. 9 k.
22 Ruski Narodowy Teatr pod zarzadem E. Baczyńskiego – sztuka pt. «Ulicznik paryski», w dniu 1 lutego
1876 r. // Archiwum Państwowe w Przemyśl., Zespół 397 [Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie archiwum Państwowego w Przemyślu inwentarz zespołu archiwalnego. 1833-1989 rr.].
Оk. 12. Sygn. 3269.
23 Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu. 1881-1940 // Archiwum Państwowe w Przemyślu.
Zespół 399. 17 j. a.
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опинився на території Польщі24. Слід зазначити, що їх фотокопії зберігаються у ЦДІАЛ
України.
Своє бачення національно-культурного та національно-визвольного рухів мали
польські, австрійські та російські державні діячі й політичні лідери. Ми спробували
проаналізувати їхні публіцистичні праці та спогади, що зберігаються у зарубіжних наукових бібліотеках. Серед польських політиків заслуговує на увагу публіцистика відомого своїми демократичними поглядами Л. Василевського. 1900 р. у Санкт-Петербурзі
з’явилася його праця «Современная Галиция», в якій автор знайомив читачів з її політичним, культурним та економічним становищем у складі багатонаціональної держави,
акцентував увагу на соціальному аспекті польсько-українського конфлікту25. У публіцистичній розвідці «У спільному ярмі», що побачила світ 1901 р., Л. Василевський обґрунтовував думку, що українцям разом з поляками необхідно прагнути до створення
незалежної держави, оскільки польські соціалісти не прагнули захопити українські землі. 1911 р. у праці «Україна і українська справа»26 (видана польською мовою у Кракові)
він відстоював думку, що український національно-визвольний рух за своєю активністю відстає від польського, але рано чи пізно він зуміє втілити у життя прагнення українців до незалежності, тому полякам та українцям варто спільно йти до однієї мети. Автор вважав, що польсько-українське порозуміння повинно ґрунтуватися на засадах
слов’янської єдності й антиросійській платформі.
Цінними є праці щодо українського питання генерального консула у Варшаві барона
фон Андріана-Вербурга кінця 1913 – першої половини 1914 рр. Зокрема, у грудні 1913 р.
цей австрійський дипломат писав: «уже три роки на підставі фактичного матеріалу намагаюся довести, що український рух насправді існує». Відзначаючи, що польські магнати з підросійської України наполягали на зворотному, Андріан-Вербург констатував,
що російська влада визнала український рух «небезпечним для держави». У червні
1914 р. він повідомив, що російський уряд «останнім часом вживає драконівських заходів проти всього українського»27.
Інший погляд на український національно-культурний рух і його трансформацію у
національно-визвольний (або неможливість такої еволюції) мав представник лівого
крила польських політичних сил – людовець Ф. Стефчик. У статистично-публіцистичному дослідженні «Проблема сеймової виборчої реформи у світлі статистики людності
та податків»28 він доводив, що у визначенні кількості мандатів для українських і польських депутатів сейму необхідно враховувати не лише чисельну, але й податкову перевагу польського населення над українським. У результаті, згідно з його аргументами
поляки мали отримати вагому більшість у Галицькому сеймі і тотальний вплив на всі
сфери галицького суспільства.
Національні прагнення українців Галичини були повністю проігноровані російськими політиками. Лідер російських кадетів П. Мілюков у праці «Национальный вопрос.
Происхождение национальности и национальные вопросы в России», у контексті захисту «общерусской» ідеї, відстоював право Російської імперії «повернути собі російські
території втрачені в результаті поділів Речі Посполитої часів Катерини II»29. У першу
чергу це стосувалося Галичини, на яку претендувала Росія ще у 1772 р.
24 Protokóły towarzystwa «Proswita» od piewszego ogólnego zebrania. 26.ХІ.1868 – 2.ІІ.1882 // Zaklad
Rekopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zespół [Archiwum Naukowego Towarzystwa im.
Szewczenki w zbiorach BN]. T. 1. 430 k.
25 Василевский Л. Современная Галиция. С.-Петербург: Изд-во «Общественной Пользы», 1900. 234 с.
26 Wasilewski L. Ukraina і sprawa ukraińska. Kraków, 1911. 200 s.
27 Кураєв О. Вказ. пр. С. 73.
28 Stefczyk F. Problemy sejmowej reformy wyborczej w swietle statystyki ludnościowey i podatkowej.
Lwów: Nakładem Rady narodowej, 1912. 48 s.
29 Милюков П. Национальный вопрос. Происхождение национальности и национальные вопросы
в России. Прага, 1925. С. 154.
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Інший російський громадсько-політичний діяч і публіцист П. Струве у працях, опублікованих на сторінках періодичного видання «Русская мыcль», ототожнював поняття
«імперія» та «національна держава», відстоюючи право Росії географічно розширювати
кордони. Першочерговим її завданням у Першій світовій війні П. Струве вважав
«возз’єднання й об’єднання» з імперією всіх частин «русского народа». Доводив, що
приєднання Галичини потрібне для «внутрішнього оздоровлення Росії»30.
Важливе значення мають мемуарні праці впливових польських і російських політиків, зокрема колишнього намісника Галичини М. Бобжинського. До мемуарів, завершених 1935 р., він зробив застереження: видати їх 25 років після його смерті. Вони вийшли у Вроцлаві в 1957 р. за три роки до закінчення цього терміну. У них детальна інформація про польсько-українське протистояння впродовж 1910-1914 рр., пошуки компромісу у справі реформи виборчого законодавства до Галицького сейму, упереджене
ставлення до боротьби української громадськості за власний університет у Львові31.
У спогадах професора Львівського університету, одного з лідерів Народоводемократичної партії С. Ґломбінського (серед її прихильників польська аристократія,
римо-католицьке духовенство, міщани, які прагнули об’єднати всі польські землі скіпетром російського царя) – переконання, що реформування виборчого законодавства до
галицького сейму не було результатом компромісу двох народів, а стало поразкою для
поляків, але свідчило про зростання впливу українців у державі й ефективність так
званої «руської обструкції»32.
Цінним джерелом для дослідження національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. є мемуари польського соціаліста
Л. Василевського. Подорожуючи територією Галичини, автор зустрівся з українськими
політичними лідерами, які представляли ліве крило українського політикуму, –
Ю. Бачинським, В. Будзиновським, М. Ганкевичем, М. Павликом, І. Франком та іншими.
Він зробив спробу розкрити становище українського національного руху в 90-х рр.
ХІХ ст. крізь призму своїх політичних переконань33.
У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу спогади представника тодішнього російського Міністерства закордонних справ С. Сазонова, де події у Галичині
розглядалися як такі, що мали неабиякий вплив на поляків та українців у Російській
імперії34. Лідер російських кадетів П. Мілюков у спогадах, написаних під час Другої світової війни, за відсутності джерел, крім «запису моєї пам’яті», вбачав причину «українського сепаратизму» в Галичині у переслідуванні українського руху на території Наддніпрянщини35.
Таким чином, опрацювання зарубіжних архівних і бібліотечних установ дозволило
сформувати комплекс цілком репрезентативних джерел, створення яких було зумовлене низкою як адміністративних, так і політичних та культурних факторів. Безперечно,
тільки комплексне дослідження документів і матеріалів, що відклалися як у вітчизняних, так і зарубіжних архівах і бібліотеках дасть змогу встановити повноту й
об’єктивність його інформаційних ресурсів для наукової реконструкції історії українського національно-культурного руху Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

30 Струве П. Общерусская культура и украинский партикуляризм // Русская мысль. 1912. № 1.
С. 78.
31 Bobrzyński M. Z moich pamiętnikow. Wrocław-Kraków: Wyd. Zakł. im. Ossolińskich, 1957. 405 s.
32 Gląbiński St. Wspomnienia polityczne. Częśćc pierwsza. Pod zaborem austriackim. Pelplin : Nakładem
drukarni i księgarni Sp. Z O. ODP., 1939. 559 s.
33 Wasilewski L. Moje wspomnia ukraińskiei. Warszawa : Wydawnictwo Jana Fista, 1932. S. 5-35.
34 Сазонов С. Воспоминания. Москва: Международные отношения, 1991. 410 с.
35 Милюков П.Н. Воспоминания / за ред. В.М. Подугольникова. Москва: Политиздат, 1991. С. 328.
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institutions is shown in the paper. The attention is focused on socio-political peculiarities of
the period under review, the work specifics of the Austro-Hungarian Monarchy state
institutions, which the Ukrainian ethnic territories belonged to at that time, the activities of
influential public organizations and leading socio-cultural figures. The author characterizes
official documents and materials, the sources of personal origin on the history of Ukrainians
national-cultural movement in Galicia of 1848-1914 and social and political works of mainly
Polish and Russian politicians which are stored in the Austrian State Archive, the Foreign
Policy Archive of the Russian Empire, the Central State Historical Archive of the Russian
Federation (Saint-Petersburg), the State Archive of the Russian Federation (Moscow), the
Russian State Historical Archive in St. Petersburg, the Archive of the Russian Academy of
Sciences, the Manuscript Division of the Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom) of
RAS, the State Archives in Przemysl, the Kraków Branch of the Archives of the Polish Academy
of Sciences and the Polish Academy of Arts, the National Library in Warsaw, the National
Library of Russia in Saint-Petersburg. They contain detailed information on the cooperation of
Ukrainian public figures with their colleagues from abroad, activities of public and scientific
institutes, spreading of the Russophile movement, etc.
It has been found out that the study of foreign archival and library institutions allows
forming a complex of quite representative sources, the creation of which was caused by
certain administrative as well as political and cultural factors. However, only the complex
study of documents and materials stored in domestic and foreign archives and libraries will
allow determining the completeness and objectivity of their information sources for the
scientific reconstruction of the history of Ukrainians national-cultural movement in Galicia of
the second half of the 19th – the beginning of the 20th century.
Keywords: Galicia, archival and library institutions, national-cultural movement, societies,
public figures
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ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЦЕРКОВНОГО СПІВУ
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У статті проаналізовано публікації журналів «Киевские епархиальные ведомости»,
«Труды Киевской Духовной Академии», «Руководство для сельских пастырей», «Церковноприходская школа», «Западно-Русская начальная школа», в яких іде мова про церковний
спів у Київській єпархії. Виділено теми, які найчастіше піднімалися: літні курси церковного співу для учителів, про заходи для покращення церковного співу у сільських храмах,
навчання музиці та нотному співу у школах, про церковні хори.
Ключові слова: церковна періодика, ХІХ – початок ХХ століття, церковний спів, духовна освіта, Київська єпархія

Церковна періодика – цінне джерело для вивчення історії Православної Церкви в
Україні, адже у ній піднімалися актуальні питання сучасності. Судячи із кількості
інформації, одним із таких питань був церковний спів: «Пение вообще – одно из самых могучих образовательных средств; тем более это нужно сказать о церковном
пении»36. Тому метою даної статті є аналіз публікацій найвідоміших церковних видань Київської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст., що стосуються церковного співу. Перед нами стоять завдання: охарактеризувати досліджувані журнали та
класифікувати статті за тематичним принципом.
Судячи із тиражу, одними із найпопулярніших церковних періодичних видань
були «Руководство для сельских пастырей», «Труды Киевской Духовной Академии»,
«Киевские епархиальные ведомости», «Церковно-приходская школа», «ЗападноРусская начальная школа». Ці журнали видавалися під керівництвом найвищих єпархіальних установ й у них працювали найавторитетніші автори свого часу.
Щотижневий богословсько-публіцистичний журнал «Руководство для сельских
пастырей» видавався з 1860 по 1917 роки при Київській духовній семінарії. Його засновниками були ректор, архімандрит Іоанікій (Руднєв). Постійними авторами були
П.П. Розанов, С.Ф. Грушевський, В.Ф. Пєвницький, П.В. і М.П. Руновські, О.М. Воскресенський, Є.М. Крижановський, СС. Брояковський та інші. Видання орієнтувалося,
насамперед, на сільське духовенство, але містило статті не тільки з питань церковних канонів і богослужбової практики, а й матеріали з історії, етнографії, педагогіки,
природознавства, медицини, коментарі до поточних процесів, передусім, у сфері
державно-церковних відносин, бібліографічні огляди, дорожні нотатки, побутові
нариси, художні та публіцистичні твори, тобто все те, що мало допомогти священи-

36 Н. М-въ. Певческие хоры при церковно-приходских школах // Руководство для сельских пастырей. 1883. № 27. С. 263-265.

Eminak, 2019, 3 (27)

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

237

ку гідно виконувати свою службу в інтересах пастви37.
Часопис «Труды Киевской Духовной Академии» друкувався 57 років – упродовж
1860-1917 рр. Засновником богословського щомісячника був ректор Академії архімандрит Антоній, який виробив концепцію та склав програму видання, окреслив
мету і завдання журналу38.
«Киевские епархиальные ведомости» – офіційна газета Київської єпархії, що видавалася з 1861 по 1918 рр. Засновником і редактором був П. Лебединцев. Газета
складалася з двох частини; у першій – друкувалися урядові постанови, розпорядження Святішого Синоду, керівництва єпархії тощо, у другій – матеріали з повсякденного життя православного духовенства Київщини та Наддніпрянської України,
історико-статистичні описи місцевих парафій, статті з церковної історії, етнографії,
археології, замітки на актуальні теми тогочасного духовного, культурно-освітнього
та громадського життя, богословські праці, спогади, епістолярії, некрологи тощо39.
Журнал «Церковно-приходская школа» видавався з серпня 1887 і до червня 1906 р.
Київською єпархіальною училищною радою з ініціативи митрополита Київського і
Галицького Платона (Городецького)40, а з січня 1906 по травень 1917 р. цей педагогічний щомісячник називався «Западно-Русская начальная школа». Редакторами журналу були П. Ігнатович (1887-1906), головуючі в училищній раді Уманський єпископ
Агапіт (Вишневський) (1906-1908), Чигиринський єпископ Павло (Преображенський)
(1908-1910) та Уманський єпископ Димитрій (Вербицький) (1910-1917)41.
Статті журналів, де йде мова про церковний спів, можна поділити за тематичним
принципом на 4 основні групи:
1. Навчання церковному співу у школах.
2. Літні курси для учителів церковного співу у Києві.
3. Недоліки у виконанні церковного співу та рекомендації щодо його покращення.
4. Організація церковних хорів.
З другої половини ХІХ ст. церковний спів, як предмет, вивчався у навчальних закладах різного рівня – від церковнопарафіяльних і монастирських42 шкіл до Духовної Академії та набув значного поширення у системі освіти. До того ж, у 60-х роках
ХІХ ст. зростає кількість сільських шкіл при парафіяльних церквах. Це дає можливість отримати освіту більшій кількості селян. У «Руководстве для сельских пастырей» є дві статті43 за 1862 р. з табличними даними по 48-ми єпархіях, де зазначаєтьБєлікова Н. «Руководство для сельских пастырей» як джерело з історії повсякденного життя
сільського парафіяльного духовенства українських єпархій РПЦ // Нові сторінки історії Донбасу.
2016. Кн. 25. С. 146-163.
38 Кузнець Т. «Труды Киевской Духовной Академии» як джерело вивчення біографій київських
митрополитів // Південний архів. Історичні науки. 2010. № 31-32. С. 93-99.
39 Ясь О. «Киевские Епархиальные Ведомости» // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 2007. 528 с.
40 Бричок С. Журнал «Церковно-приходская школа» як історико-педагогічне джерело вивчення
діяльності церковнопарафіяльних шкіл (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Педагогічний дискурс.
2013. № 15. С. 92-97.
41 Бричок С., Шелюк Г. Журнал «Западно-Русская начальная школа» як джерело вивчення діяльності
регіональних початкових шкіл початку ХХ ст // Інноватика у вихованні. 2019. № 9. С. 121-129.
42 Слюсарев Д., свящ. Церковно-учительская школа при Киево-Михайловском Златоверхом монастыре. Краткая история школы; предметы обучения в ней // Западно-Русская начальная школа.
1909. № 10. С. 151-160.
43 Сведения о сельских школах, открытых православным духовенством при приходских церквах
// Руководство для сельских пастырей. 1862. № 13. С. 426-428.
37
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ся, що у 1861 р. було 9126 шкіл, а через рік – у 1862 – 21239 шкіл, тобто у 2,3 рази більше. При чому, у Київській єпархії таких навчальних закладів було найбільше44.
Ще однією тенденцією цього часу є підвищена увага до церковного співу. Журнали
рясніють великою кількістю статей з рекомендаціями та методичними замітками по
його вивченню: «По какому напеву следовало бы обучать церковному пению в наших
сельских школах»45, «По вопросу об обучении пению в сельских школах и руководственных пособиях по этому предмету»4647, «Несколько слов об обучении музыке и пению в наших духовных училищах и семинариях»48, «Бесплатная школа церковного
пения при Киево-Михайловском монастыре»49, «Методические заметки к программе
по церковному пению для одноклассных церковно-приходских школ»50 тощо.
Усі публікації починаються зі слів про важливе значення мистецтва співу та вивчення його як шкільного предмету: «Церковное пение составляет один из важных
предметов обучения в церковно-приходских школах»51, «Следующее за церковнославянским языком место в церковно-приходской школе занимает церковное пение»52, «Пение, как и музыка, есть одно из самых высоких наслаждений, доступное и
понятное и образованному и необразованному человеку»53.
Очевидно, дані статті є опорним конспектом для викладачів церковного співу,
оскільки у них міститься інформація про актуальні посібники, методичні рекомендації по вивченню співу в школах54 і навчальні програми55.
Наприкінці ХІХ ст. у багатьох православних єпархіях Російської імперії відкривали
літні курси для учителів церковного співу, які з 1887 р. почали діяти й у Києві. У журналі «Церковно-приходская школа»56 міститься інформація про курси 1890-го та
Сведения о сельских школах, открытых православным духовенством при приходских церквах
// Руководство для сельских пастырей. 1862. № 33. С. 560-563.
45 По какому напеву следовало бы обучать церковному пению в наших сельских школах // Киевские епархиальные ведомости. Отдел второй. 1863. № 13. С. 386-408.
46 По вопросу об обучении пению в сельских школах и руководственных пособиях по этому предмету // Руководство для сельских пастырей. 1868. № 49. С. 522-535.
47 Экземплярский. По вопросу об обучении пению в сельских школах и руководственных пособиях по этому предмету // Руководство для сельских пастырей. 1868. № 51. С. 608-619.
48 Несколько слов об обучении музыке и пению в наших духовных училищах и семинариях //
Руководство для сельских пастырей. 1876. № 40. С. 142-155.
49 Бесплатная школа церковного пения при Киево-Михайловском монастыре // Киевские епархиальные ведомости. 1886. № 23. С. 1060-1062.
50 Методические заметки к программе по церковному пению для одноклассных церковноприходских школ // Церковно-приходская школа. 1891 (октябрь). С. 148-170.
51 П.К. Первые уроки по обучению церковному пению в начальной школе // Церковноприходская школа. 1887. № 4. С. 7-16.
52 Обучение церковному пению в народных школах // Церковно-приходская школа. 1891. Январь.
С. 327-337.
53 По какому напеву следовало бы обучать церковному пению в наших сельских школах // Киевские епархиальные ведомости. Отдел второй. 1863. № 13. С. 386-408.
54 П. К-ий. Обучение пению в народной школе (Метод и руководства для элементарного обучения
пению в народной школе; духовно-музыкальные произведения необходимые при обучении учеников сельской школы церковному хоровому пению) // Руководство для сельских пастырей.
1883. № 26. С. 209-225.
55 Давидович И. Начальный курс обучения детей нотному пению // Западно-Русская начальная
школа. 1909. № 5-6. С. 77-80.
56 Курсы церковного пения для учителей сельских начальных школ в 1890 г. в г. Киеве // Церковно-приходская школа. 1891. Апрель. С. 165-176; Корчинский Х. Курсы церковного пения и
ручного труда в 1894 году в Киеве для учителей и учительниц церковно-приходских школ и
школ грамоты // Церковно-приходская школа. 1895. Кн. 7. С. 14-26.
44
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1894-го років. Обидві статті поділені на окремі частини та повідомляють читача про
тривалість занять; кількість слухачів, їх стать, соціальне походження та населений
пункт; хто керував курсами та викладав; які предмети вивчалися; де жили слухачі й
який у них був розпорядок дня; скільки коштів було витрачено на проведення курсів.
Ще одна стаття про вищезгадані курси є й у «Киевских епархиальных ведомостях»57. Окрім загальних відомостей про проведення курсів, автор згадує про найбільш значимі події для курсистів: «…18 июня курсы посетил член училищного при
Святейшем Синоде совета… В.И. Шемякин. …15 июля курсисты участвовали в пении
литургии, совершенной во Владимирском соборе. …31 июля в Успенском соборе (на
Подоле) преосв. Сергием была совершена торжественная литургия, которую пели
слушатели курсов» тощо.
В одній із публікацій журналу «Труды Киевской Духовной Академии» мова йде
про Ф. Левицького (викладач на літніх курсах церковного співу у Києві) та його книгу «Основное церковное пение». Ця книга складається із «краткого исторического
очерка церковного пения, изложения методических правил и приемов изучения его
и, наконец, изложения гласовых мелодий в унисонном и гармоническом видах с объяснительными примечаниями и кратким анализом самих мелодий»58. Дана стаття
схожа на схвальну рецензію книги.
Літні курси церковного співу були своєрідними курсами підвищення кваліфікації
для викладачів і регентів, а також мали непересічне значення, оскільки їх проведенням і забезпеченням опікувався Святіший Синод.
Ще одне питання, яке активно піднімалося у церковній періодиці – це недоліки у
виконанні церковного співу та рекомендації щодо його покращення. Найбільш актуальними темами статей були: музична неграмотність півчих59, неправильне відтворення мелодій і текстів60: «от недостатка понимания или внимания у некоторых певцов выработался такт церковного пения, не соответствующий смыслу церковных
песнопений»61.
Автори публікацій пишуть і про вирішення вищезазначених проблем: «Введение
обязательного преподавания церковного пения в церковно-приходских школах…
Расширение программ церковного пения в духовно-учебных заведениях, краткосрочные летние курсы церковного пения для учителей, и устройство при монастырях церковно-учительских и псаломщицких школ»62. Ще одним методом покращення співу у церквах автор священик Михайло Нільський вбачає у наступному: «Необходимо в тексте всех церковных песнопений иметь какие либо знаки для колен и
57 Лисицын М. О курсах церковного пения в текущем году в Киеве // Киевские епархиальные ведомости. 1897. № 20. С. 908-915.
58 Основное церковное пение. Уроки на бывших учительских курсах церковного пения в Киеве в
1888 г. преподавателя пения Ф. Левицкого. Киев. 1889 // Труды Киевской Духовной Академии.
1890. Декабрь. № 12. С. 669-674.
59 Нетерпимые недостатки в исполнении церковного пения // Руководство для сельских пастырей. 1885. № 20. С. 65-66.
60 Нильский М., свящ. О некоторых неправильностях в исполнении церковного пения // Руководство для сельских пастырей. 1886. № 2. С. 51-52; Ошибки в нашем церковном пении // Руководство для сельских пастырей. 1904. № 41. С. 140-143.
61 Недостатки в исполнении церковного пения // Руководство для сельских пастырей. 1895. № 2.
С. 54-56.
62 Козлинский С., свящ. О церковном пении в сельских приходских церквах и о мерах к улучшению его // Киевские епархиальные ведомости. 1894. № 8. С. 201-210.
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остановок, согласно с указанным гласом, отдельно от имеющихся там знаков препинания»63.
Півчі часто допускали помилки у відтворенні мелодії. Причиною цього ставало
розучування церковних молитов на слух через незнання нот і музичної грамоти.
Даючи свободу фантазії, хористи могли змінювати оригінальну мелодію до невпізнанності. У церковній пресі це питання піднімалося часто, тому автори зазначали
вирішення проблеми таким чином: «Обязательное исполнение ими (хористами –
Авт.) церковных служб по нотным богослужебным книгам»64, «Необходимо, чтобы
во всякой церкви было полное собрание нотно-богослужебных книг синодального
издания, и чтобы псаломщики неизменно по ним пели»65.
Організації церковних хорів і підготовці грамотних півчих приділялася значна
увага. У журналах регулярно публікувалися рекомендовані книги66, зауваження та
поради.
Церковні хори у містах були при кожному храмі та соборі і, на відміну від сільських, відрізнялися «более стройным пением»67. Причиною цього було те, що хористи
у містах отримували спеціальну музичну освіту. Щоб вирішити проблему музичної
неграмотності сільських півчих, автор статті пропонував створювати хори при церковнопарафіяльних школах: «Таким образом церковно-приходская школа, при обязательном в ней обучении церковному пению и указанной постановке его при богослужении, оказала бы благотворное влияние не на одно только молодое поколение
нашего крестьянства, но и на взрослых»68. Злагоджений спів приваблював більше
прихожан, тому для сільських храмів було дуже важливо мати сильний хор: «Издавна замечено, что народ идет к слушанию богослужения в гораздо большем числе в
ту… церковь…, которая славится хором певчих…»69.
Отже, проаналізувавши найпопулярніші журнали Київської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст., видно, що церковному співу приділялася значна увага. За
тематикою, статті можна поділити на чотири основні групи: навчання церковному
співу у школах, літні курси для учителів церковного співу у Києві, недоліки у виконанні церковного співу та рекомендації щодо його покращення, утворення та діяльність церковних хорів. Але це далеко не всі питання про церковно-співочу діяльність, які піднімалися у церковній пресі. Дана тема є доволі інформативною й розлогою, тому потребує подальших досліджень.
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The Church Press of the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Century as a
Source of Studying the Church History Singing in the Kyiv Eparchy
The church singing was of great importance for the Orthodox Church, though it was the
instrument of involvement of believers to the church, therefore, much attention was paid to its
state.
The goal of this paper is the analysis of the most famous church publications of the Kyiv
Eparchy of the second half of the 19th – the beginning of the 20th century concerning church
singing.
Objectives: to characterize the studied magazines, to make a thematic classification of the
articles, to define the most relevant issues.
In the paper the publications of the magazines «Kievskie eparkhialnye vedomosti», «Trudy
Kievskoi Dukhovnoi Akademii», «Rukovodstvo dlia selskikh pastyrei», «Tserkovnoprikhodskaia shkola», «Zapadno-Russkaia nachalnaia shkola» which told about church singing
in the Kyiv Eparchy are analyzed. Much consideration is given to the most relevant issues:
tuition in music and musical singing at schools, summer courses of church singing for
teachers, the measures for church singing improvement in rural churches, the church choirs.
The biggest problems were with rural choirs. The level of choristers’ music literacy was
often not the best, only the head of the choir (the precentor or clerk) had some education.
Therefore, many efforts were made to improve such a situation: the increase in the number of
parish schools and the introducing of obligatory choral singing at them, training of precentors
and teachers on summer courses, publication of a technique of musical singing studying,
publishing and distribution of prayer books.
Keywords: the church periodical press, the 19th – the beginning of the 20th century, church
singing, spiritual education, the Kyiv eparchy
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВИХ З
ІНВАЛІДНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ СРСР ДО ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС
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У статті розкрито правові аспекти упорядкування системи соціального захисту військових з інвалідністю у СРСР напередодні радянсько-німецької війни. Здійснено аналіз
урядових документів, ухвалених упродовж 1940-41 рр., які визначали контингенти соціального забезпечення інвалідів війни й обсяг державної допомоги. Обґрунтовано зв’язок
ухвалених документів із загальним стратегічним планом наступальної війни, який розробляло вище партійно-урядове керівництво СРСР і Генеральний Штаб РСЧА.
Ключові слова: ревізіоністська концепція Другої світової війни, військові з інвалідністю, постанова РНК СРСР, соціальний захист, пенсіонування

З кінця 80-х рр. ХХ ст., коли вперше з’явилися публікації Віктора Суворова (Володимира Різуна), все більше прихильників як у науковому середовищі, так і серед тих,
хто цікавиться військовою історією, набуває ревізіоністська концепція Другої світової війни. Згідно з нею, партійно-урядове керівництво СРСР активно сприяло її
розв’язанню, готуючи країну та її збройні сили до масштабного удару по нацистській Німеччині. Розгром вермахту відкривав шлях для поширення радянської системи на всю Європу, або, іншими словами, відкривав шлях до втілення у життя ленінської концепції світової революції.
Військові історики, як російські, так і західні, що є прихильниками традиційної
концепції Другої світової війни, погоджуються з твердженням про системну підготовку радянського режиму до війни з Німеччиною, але до війни оборонної. Представники ревізіоністської концепції доводять протилежне – сталінське керівництво з
19 серпня 1939 р. готувало народ та армію до наступальної війни. Ще в 1994 р. російська дослідниця Т. Бушуєва у грудневому числі журналу «Новый мир» оприлюднила
текст виступу Сталіна на засіданні Політбюро ВКП(б) від 19 серпня 1939 р., на якому
були присутні керівники Комінтерну. У виступі Сталін обґрунтував необхідність
укладання мирної угоди з Німеччиною тим, що це приведе до великої війни між
«Рейхом і капіталістичним англо-французьким блоком», у результаті чого з’явиться
«широке поле діяльності для розвитку світової революції»70.
Один із найактивніших послідовників В. Суворова російський історик Марк Солонін, зокрема стверджує: «У серпні 1939 р. Сталін прийняв остаточне рішення – підтримати Гітлера. Підтримати так, як мотузка підтримує повішеного. Сталін допоміг
Гітлеру почати війну проти коаліції західних держав (Англія, Франція та їх союзни70 Бушуева Т. «…Проклиная – попробуйте понять…» (Виктор Суворов. Ледокол. Кто начал вторую
мировую войну? Виктор Суворов. День-М. Когда началась вторая мировая война? Продолжение
книги «Ледокол») // Новый Мир. 1994. № 12. С. 230.
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ки) для того, щоб винищувальна війна, що почалася, розорила Європу, по попелищу
якої арміям Сталіна належало пройтись тріумфальним маршем. У червні 1941 р. підготовка до цього маршу була перервана несподіваним, для засліпленого манією величі Сталіна, вторгненням вермахту»71.
Навіть провідний науковий співробітник Інституту військової історії Міністерства Оборони РФ, відомий своїм негативним ставленням до В. Суворова, П.М. Бобильов
вимушений визнати: «…все, що планувалося і робилося у Червоній Армії в стратегічному масштабі з осені 1940 р. до самого початку війни було продиктоване не цілями
оборони, а завданнями наступу»72.
Якщо Віктор Суворов у своїх науково-популярних книгах «Криголам», «День-М»,
«Остання республіка» й інших лише у загальних рисах окреслив провідні ідеї ревізіоністської концепції Другої світової війни, то його наступники наповнили концепцію
фактами, отриманими з нових, раніш неопублікованих історичних джерел. М. Солонін
у зв’язку з цим зазначає: «У подальшому гіпотеза В. Суворова продемонструвала головну ознаку істинної наукової теорії, а саме: все нові факти й документи вкладалися у
рамки концепції Суворова, як патрони в обойму. Точно й чітко, не руйнуючи конструкцію, але лише підвищуючи її «убійну міць». П. Бобильов, Т. Бушуєва, В. Данілов,
В. Кисельов, М. Мельтюхов, В. Нєвєжин, І. Павлова, М. Солонін, Ю. Фельштинський – ось
далеко не повний перелік російських істориків, у роботах яких наведені сотні документів і фактів, які підтверджують гіпотезу В. Суворова і фактично таких, що переводять
її із розряду «гіпотези» в ранг науково встановленої істини…»73.
Історики реконструювали у деталях радянський стратегічний план війни – «Гроза» і, незважаючи на відсутність оригінального документу, який ретельно приховується у російських військових архівах, сьогодні все важче заперечувати, що радянський режим ретельно готувався не до оборонної, а до наступальної війни в Європі.
Незаангажовані російські історики відтворили деталі масштабної підготовки, плани
висування стратегічних ешелонів Червоної Армії до західного кордону, переозброєння військ найсучаснішою технікою, танками, літаками, артилерійськими системами. Підготовча робота радянського режиму до масштабної війни велася й у сфері
законодавства, юридичного забезпечення та регламентації різноманітних заходів
військового, господарського і соціального характеру.
В одній із своїх останніх праць під заголовком «Вдруг они возьмут и помирятся»
В. Суворов дає всебічний аналіз Закону СРСР «Про загальний військовий обов’язок».
На думку історика, домовляючись з Гітлером про розподіл Польщі, Сталін чітко уявляв собі, що це призведе до великої війни. Тому він віддав наказ підготувати проект
Закону про загальний військовий обов’язок, який і був ухвалений на позачерговій
сесії Верховної Ради СРСР у той самий день, коли розпочалася Друга світова війна74.
Це був перший законодавчий акт у СРСР, ухвалений після початку Другої світової
війни й який мав безпосередній зв’язок з реалізацією плану підготовки до війни з
Німеччиною.
71 Солонин М. Три плана товарища Сталина // Правда Виктора Суворова. Окончательное решение. Москва: Яуза-ПРЕСС, 2009. С. 4.
72 Бобылев П.Н. Точку в дискуссии ставить рано. К вопросу о планировании в Генеральном штабе
РККА возможной войны с Германией в 1940-1941 годах // Отечественная история. 2000. № 1.
С. 41-64.
73 Солонин М. Указ. раб. С. 4-5.
74 Суворов В. «Про…ли войну !» Как Сталин угробил Красную Армию и погубил СССР. Москва: Яуза-пресс, 2012. С. 15.
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Дослідники знаходять в архівах все нові документи та матеріали, які підтверджують суворовську концепцію Другої світової війни. Такого типу матеріали можна
відшукати у найнесподіваніших місцях. Ми маємо намір у своїй розвідці представити й стисло описати кілька нормативних документів зі сфери соціального забезпечення, які були ухвалені у рамках колосального та ретельно розробленого плану
підготовки до наступу на Європу, а також довести, що ці документи цілком вкладаються у рамки ревізіоністської концепції, за словами М. Солоніна, «як патрони в
обойму». Йдеться про постанови РНК СРСР із соціального забезпечення солдатів і
сержантів, а також офіцерів і вищого командного складу Червоної Армії. Передусім,
це постанова РНК СРСР № 1269 від 16 липня 1940 р. «Про пенсії військовослужбовцям рядового і молодшого начальницького складу строкової служби та їх сім’ям» і
постанова РНК СРСР № 1474 від 5 червня 1941 р. «Про пенсії і допомоги особам вищого, старшого і середнього начальницького складу, особам молодшого начальницького складу поверхстрокової служби, спеціалістам рядового складу поверхстрокової служби та їх сім’ям»75.
Цими документами регламентувався соціальний захист солдатів, офіцерів і генералів Червоної Армії, які могли внаслідок поранення, травми, або хвороби отримати
інвалідність. Варто звернути увагу на зазначені у постанові РНК СРСР № 1269 від
16 липня 1940 р. «Про пенсії військовослужбовцям рядового і молодшого начальницького складу строкової служби та їх сім’ям» контингенти соціального захисту. До
них постанова відносить, насамперед, військовослужбовців рядових і сержантів, які
могли отримати інвалідність на полі бою «під час захисту СРСР» або під час виконання інших обов’язків військової служби у бойових умовах, або через захворювання під час перебування на фронті й які до мобілізації працювали у народному господарстві робітниками чи службовцями. Тут важливим є місце отримання травми або
каліцтва, що зумовили інвалідність. Постанова чітко відділяє військових, що через
поранення під час бойових дій отримали інвалідність, від всіх інших. Військові, які
отримали інвалідність на полі бою, ставляться з точки зору соціального захисту на
перше місце.
Особливістю змісту постанови РНК СРСР № 1269 є те, що вона, встановлюючи
розміри пенсій для рядових і молодших командирів, які стали інвалідами, враховує
соціальне походження. Йдеться про військових інвалідів, які до призову на службу
були «робітниками і службовцями». Належність до цієї соціальної групи, згідно з постановою, дає право на більший обсяг соціального забезпечення. Крім цієї, у документі виділяється ще одна соціальна група – військовослужбовці, які до призову у
діючу армію мешкали на селі та були «зв’язані з сільським господарством». Військові
з цієї соціальної групи, які отримали інвалідність у результаті поранення, чи травми
на полі бою, могли розраховувати на обсяг соціальної допомоги (пенсії) 80% від допомоги інвалідам війни, що до мобілізації працювали робітниками та службовцями.
Наступним контингентом соціального забезпечення постанова № 1269 визначає
військових з інвалідністю, які отримали її, перебуваючи на службі, але не під час бойових дій і які до мобілізації належали до спільноти робітників і службовців. Представникам цього контингенту постанова визначала соціальну допомогу у формі пенсії як для інвалідів, що стали такими внаслідок загальних захворювань, тобто при-

75 Слободянський М.С. Збірник законодавчих та нормативних матеріалів по пенсійному забезпеченню. Київ: «Радянська Україна», 1949. С. 32-36.
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рівнювала їх до цивільних громадян з інвалідністю. Забезпечення пенсією цього контингенту військових інвалідів перекладалося на систему соціального страхування.
Постанова № 1269 виділяє окремо військових з інвалідністю молодшого командного
складу, які мали б отримувати пенсії на 25% вищими, ніж військові рядового складу.
Звісно, постанова № 1269 застосовує диференціацію військових з інвалідністю у
залежності від рівня втрати працездатності, тобто, йдеться про групи інвалідності.
Зокрема, військовослужбовцям рядового складу, які отримали інвалідність внаслідок поранень, контузії або каліцтва на полі бою, або на фронті й які працювали до
призову на військову службу як робітники та службовці й мали середньомісячну
зарплату до 400 крб., пенсія встановлювалась у таких розмірах:
– інвалідам І групи – 100% середньомісячної зарплати;
– інвалідам ІІ групи – 75% середньомісячної зарплати;
– інвалідам ІІІ групи – 50% середньомісячної зарплати.
Військовослужбовцям, в яких середньомісячна заробітна плата до призову на
військову службу не досягала 150 крб., та їх сім’ям пенсії нараховувалися зі 150 крб.
Військовослужбовцям, які не працювали до вступу на військову службу як робітники та службовці, встановлювалася пенсія у таких розмірах:
– інвалідам І групи 300 крб. на місяць;
– інвалідам ІІ групи 120 крб. на місяць;
– інвалідам ІІІ групи 90 крб. на місяць76. Постанова РНК СРСР № 1269 вперше за
роки радянської влади так детально і скрупульозно виявляє турботу держави про
своїх захисників.
Згодом, 12 листопада 1940 р. РНК СРСР окремою постановою № 2291 доповнила
контингенти військовослужбовців з інвалідністю, які мали отримувати соціальну
допомогу у вигляді пенсії від держави, групою військовослужбовців, які до призову
на службу працювали в артілях промислової кооперації та у кооперації інвалідів. Їх
долучили до контингенту військових з інвалідністю, які до служби були робітниками та службовцями77.
Не менш значущою є постанова РНК СРСР від 5 червня 1941 р. № 1474 «Про пенсії
та допомоги особам вищого, старшого і середнього начальницького складу, особам
молодшого начальницького складу поверхстрокової служби, спеціалістам рядового
складу поверхстрокової служби та їх сім’ям». Привертає увагу дата ухвалення постанови. Згідно з розрахунками В. Суворова, раптовий напад Червоної Армії на війська
вермахту мав розпочатися приблизно 6 липня 1941 р. Тобто, постанова про соціальний захист майбутніх військових інвалідів офіцерів і генералів з’являється рівно за
місяць до початку бойових дій.
На відміну від постанови № 1269, постанова № 1474 не містить диференціації контингентів у залежності від соціального походження. Зокрема, п. 6 даної постанови
був викладений таким чином: пенсія по інвалідності призначалася особам начальницького складу та поверхстроковослужбовцям, які отримали інвалідність І, ІІ,
ІІІ груп у таких розмірах: а) особам начальницького складу та поверхстроковослужбовцям, які стали інвалідами внаслідок поранень, контузії, каліцтв, що сталися у боях при захисті СРСР, або при виконанні інших обов’язків військової служби, а також
внаслідок захворювань, які отримали інвалідність І групи нараховувалась щомісяч-
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Слободянський М.С. Вказ. пр. С. 32.
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на пенсія обсягом 75% від їхнього грошового утримання на військовій посаді;
ІІ групи – 55%; ІІІ групи – 40%; б) особам начальницького складу та поверхстроковослужбовцям, які отримали інвалідність І групи внаслідок хвороб, не пов’язаних з перебуванням на фронті, або нещасних випадків, не зв’язаних з виконанням військової
служби призначалась щомісячна пенсія обсягом 60% від їхнього грошового утримання на військовій посаді; ІІ групи – 45%; ІІІ групи – 30%78.
Вищезазначені документи свідчать про те, що підготовка до майбутньої війни
відбувалася дуже ретельно, системно та планово. Війна планувалася масштабною,
про що можна переконатись, читаючи зміст постанови РНК СРСР від 5 червня 1941 р.
Адже тільки при великих військових конфліктах кількість загиблих, травмованих і
покалічених офіцерів і навіть генералів може бути значною. Причому, настільки
значною, що їх соціальний захист потребує особливої регламентації. Неважко помітити, наскільки різкою була відмінність між розмірами пенсій військових інвалідів
командного складу та рядового.
Аналіз змісту постанови РНК СРСР № 1269 від 16 липня 1940 р. дає право стверджувати, що вона була ухвалена внаслідок реалізації частини плану підготовки до
майбутньої війни з нацистською Німеччиною. Але скептики, звісно, можуть нам закинути, що ухвалення цієї постанови було викликане потребою соціального захисту
зростаючого числа покалічених військових у локальних збройних конфліктах. Варто
згадати такі військові зіткнення як бої підрозділів Червоної Армії з японськими військами на озері Хасан 1938 р. на Далекому Сході (2752 поранених і 527 хворих)79, на
річці Халхін-Гол у Монголії влітку 1939 р. (15952 поранених і хворих)80. Особливо
важкими були втрати Червоної Армії під час агресії СРСР проти суверенної Фінляндії
взимку 1939-40 рр. Загальна кількість санітарних втрат становила 264908 чол. З
них: отримало поранення й опіки 188671; були обморожені – 17867; захворіло –
58370 чол.81 Однак, скептикам можна чітко відповісти, що упродовж липня 1940 –
червня 1941 рр. жоден з військових інвалідів збройних конфліктів 1938-40 рр. не
отримував соціальної допомоги на основі постанови № 1269 від 16 липня 1940 р., як
не отримував її й після закінчення Другої світової війни. Цей документ ухвалювався
для іншої – більш масштабної війни.
Критики ревізіоністської концепції Другої світової війни можуть стверджувати:
постанови РНК СРСР про соціальний захист інвалідів війни № 1269 від 16 липня
1940 р. і № 1474 від 5 червня 1941 р. дійсно засвідчують, що сталінське керівництво
СРСР енергійно готувалося до війни, але до війни оборонної. Ми, спираючись на
зміст вищезазначених документів, а також на деякі інші, спробуємо знайти додаткові аргументи для протилежного.
СРСР вступив у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини 17 вересня
1939 р., завдавши удару Польщі зі сходу. Але підготовка йшла до війни з іншим ворогом – нацистською Німеччиною. Причому, варіант ведення бойових дій на власній
території навіть не розглядався. Тобто, готувалися не до оборони на власній території, а до потужного наступу на чужій території – території нацистської Німеччини.
Ibid. С. 23.
Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
С. 173.
80 Коломиец М. Бои у реки Халхин-Гол, май-сентябрь 1939 года. Москва: Стратегия КМ, 2002. С. 65.
81 Советско-финляндская война 1939-1940. В 2 т. Т. I / Сост.: П.В. Петров, В.Н. Степанов. СанктПетербург: ООО «Издательство «Полигон», 2003. С. 532.
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Напад вермахту 22 червня 1941 р. на СРСР зламав усі плани сталінського керівництва. Продумані та підготовлені покрокові дії всього державного механізму довелося скасувати. Сталінське керівництво змушене було на ходу перебудовувати всі
елементи держави, що були загострені на наступальну війну, до важкої і тривалої
оборони. Система соціального забезпечення також змушена була реагувати на нові
виклики. Так, невдовзі після нападу вермахту на СРСР з’ясувалося, що постанови
№ 1269 і № 1474 не передбачили такої категорії військових як добровольці. Більшість кадрових частин Червоної Армії були вщент розгромлені вже у перших боях
літа-осені 1941 р. Розпочалася масова мобілізація до лав Червоної Армії. Чимало патріотично налаштованих радянських громадян добровільно виявили бажання піти
на фронт захищати соціалістичну батьківщину. Багато з них загинули у боях, багато
зазнали важких поранень і травм, що призвели до інвалідності. Повернувшись додому, демобілізовані військові з інвалідністю, що воювали у діючій армії не як мобілізовані, а як добровольці, не могли стати на облік в органах соціального забезпечення й отримати необхідну допомогу, оскільки про них не було нічого сказано у
вищезазначених постановах. Тому РНК СРСР змушена була відреагувати на цю проблему. 28 липня 1941 р. вона ухвалює окрему постанову № 1902 «Про забезпечення
добровольців, які вступають до частин діючої Червоної Армії». Постанова чітко вказувала, що на військових-добровольців, які внаслідок поранення, травми, або захворювання на фронті отримали інвалідність, цілком поширюється порядок пенсійного
забезпечення, яке було встановлене для військовослужбовців постановами РНК
СРСР № 1269 від 16 липня 1940 р. і № 1474 від 5 червня 1941 р.
Війна затягувалась і йшла не «на чужій території малою кров’ю», а на власній і до
органів соціального забезпечення з’являлися колишні захисники з інвалідністю,
щоб стати на облік для отримання хоча б якої-небудь допомоги. Часто їхній статус
був невизначеним і тому РНК СРСР неодноразово змушена була ухвалювати відповідні постанови. Так, 12 вересня 1942 р. з’являється постанова РНК СРСР № 1511
«Про пенсії морякам морських суден морського флоту, які плавають у районах військових дій, і їх сім’ям»82. Незабаром уряд звертає увагу ще на одну групу військових
– на членів команд кораблів річкового флоту. Річковики також брали участь у бойових діях і, відповідно, зазнавали поранень і травм. Варто згадати оборону Сталінграда – міста на Волзі, де команди річкових суден виконали важливу місію. Отож,
22 жовтня 1942 р. РНК СРСР ухвалює постанову № 1728 «Про пенсії річникам суден
річкового флоту»83.
Варто зазначити, що сфера соціального забезпечення, згідно з принципами радянського федералізму, перебувала у віданні союзних республік. За винятком фінансування, яке перебувало у руках союзного уряду, республіканські наркомати соціального забезпечення брали під свою опіку всі контингенти інвалідів, передусім, звісно, інвалідів війни. Зокрема, Народний комісаріат соціального забезпечення УРСР у
роки війни та після неї майже всю свою діяльність зосереджував на соціальному захисті інвалідів війни.
Масштабна підготовка до війни радянського режиму упродовж 1939-1941 рр. не
могла передбачити, що бойові дії розгорнуться на території СРСР, внаслідок чого у
районах збройного протистояння залишаться мінні поля та невикористані боєпри82 Казьмин Я.М. Пособия, пенсии и льготы по налогам и сборам военнослужащим и их семьям.
Москва: Госфиниздат, 1944. С. 85.
83 Ibid. С. 89.
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паси. Розмінування території та вилучення боєприпасів потребувало тривалої і небезпечної роботи значної кількості фахівців. Серед них траплялися нещасні випадки,
причому їх було настільки багато, що Наркомат соціального забезпечення УРСР
9 листопада 1943 р. ухвалює окремий наказ, згідно з яким, вимоги постанови РНК
СРСР від 16 липня 1940 р. № 1269 мали поширюватися й на особовий склад районних команд ТСОавіахіму з розмінування та збору трофеїв під час виконання ними
своїх безпосередніх обов’язків84.
Слід зазначити, що постанови РНК СРСР від 16 липня 1940 р. № 1269 і від
5 червня 1941 р. № 1474 не могли передбачити таких контингентів соціального забезпечення як осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, травми чи захворювання, перебуваючи у партизанських загонах, чи у радянському підпіллі на
окупованих територіях. 31 січня 1944 р. РНК СРСР окремою постановою № 101 затвердила Інструкцію «Про порядок призначення і виплати пенсій по інвалідності
військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу». Інструкція
узагальнювала та систематизувала всі регламентні документи із соціального забезпечення інвалідів війни, які з’явилися упродовж 1940-1944 рр. Цим документом чітко визначалися контингенти, які мали право на статус інваліда війни і, відповідно,
на належний соціальний захист від держави.
Згідно з п. 2 Інструкції, право на пенсію у випадку встановлення інвалідності
отримали: а) військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які перебували на строковій дійсній військовій службі; б) військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані з запасу; в) курсанти
(військових училищ, шкіл і курсів), які мали звання рядового, сержантського або
старшинського складу; г) добровольці рядового, сержантського і старшинського
складу; д) медичні сестри, які перебували на військовій службі на посадах сержантського і старшинського медичного складу; е) працівники, прирівняні щодо пенсійного забезпечення до військовослужбовців85.
Масштаби людських втрат у німецько-радянській війні були настільки значними,
а кількість військових з інвалідністю зросла до такої міри, що регламентований до
1941 р. соціальний захист цього контингенту був вже явно недостатнім. Інфляція та
карткова система вже у перші місяці війни знівелювала такий вид соціального забезпечення інвалідів війни як пенсіонування. Звісно, постанови РНК СРСР № 1269
від 16 липня 1940 р. і № 1474 від 5 червня 1941 р. не могли цього передбачити, адже
у планах підготовки до війни не йшлося про втрати власної території та катастрофічну ситуацію в економіці. Тому партійно-урядове керівництво СРСР вдається до інших форм соціальної підтримки військових з інвалідністю.
6 травня 1942 р. РНК СРСР ухвалює постанову № 640 «Про працевлаштування інвалідів Вітчизняної війни». Шість стисло викладених пунктів цієї постанови чітко
виділяють інвалідів німецько-радянської війни як окремий контингент сфери соціального забезпечення і надають йому особливого статусу. Документ, фактично, запроваджує й офіційну назву цього контингенту «інваліди Вітчизняної війни». Варто
зазначити, що термін «інваліди Великої Вітчизняної війни» з’явиться у використанні в радянському офіційному діловодстві значно пізніше, через двадцять років після
закінчення війни. Оскільки сфера соціального забезпечення перебувала у віданні
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республіканських урядів, то цей документ стимулював союзні республіки до активізації роботи із соціальної підтримки покалічених військових.
Постанова № 640 гарантувала інвалідові Вітчизняної війни надання робочого місця, безоплатного перенавчання, право влаштування, за необхідності, до спеціалізованих установ на повне державне утримання. На народних комісарів соціального
забезпечення союзних республік покладалася персональна відповідальність за працевлаштування, навчання та перенавчання військових з інвалідністю. Керівники
підприємств, організацій та установ, згідно з постановою, несли особисту відповідальність за створення належних умов праці та побуту фронтовикам-інвалідам86. Власне, ця урядова постанова істотно розширила види соціального захисту військових з
інвалідністю у порівнянні з постановами 1940-1941 рр.
20 травня 1942 р. партійно-урядове керівництво УРСР ухвалює свою постанову
№ 115 «Про трудове влаштування інвалідів Вітчизняної війни». Український документ, повторюючи, в основному, положення постанови союзного уряду, мав деякі
специфічні особливості. Так, постанова № 115 ухвалювалася спільно РНК УРСР і
ЦК КП(б)У. Крім цього, у тексті регламентуючого акту було зазначено, що в республіканському Наркоматі соціального забезпечення відновлюється управління навчання та працевлаштування інвалідів Вітчизняної війни. Тут, очевидно, йшлося
про відновлення роботи структури соціального забезпечення, яка функціонувала до
німецько-радянської війни, але з початком війни припинила свою діяльність. При
обласних відділеннях соціального забезпечення створювалися сектори з працевлаштування інвалідів війни (завідувач і два інспектори), а на рівні районних і міських
відділів соціального забезпечення (соцзабезів) запроваджувалася посада інспектора
з працевлаштування87. У кількох районах Харківської та Ворошиловградської областей, які ще не були окуповані нацистами, упродовж останніх тижнів травня й у червні 1942 р. інспектори з працевлаштування вели облік інвалідів Вітчизняної війни,
які отримали роботу, й які ще залишалися незайнятими. Зокрема, станом на
20 червня 1942 р. соцзабези 12 районів Харківської та 7 районів Ворошиловградської областей взяли на облік 2990 військових з інвалідністю88.
Отже, сфера соціального забезпечення також стала об’єктом стратегічного планування Генерального Штабу РСЧА. Виходячи з наявних на 1940 р. фінансових ресурсів СРСР і розрахунків майбутніх санітарних втрат, уряд СРСР ухвалив постанову
№ 1269 від 16 липня 1940 р., якою встановлювалися розміри пенсій інвалідам війни.
Незважаючи на те, що в СРСР після локальних конфліктів на Далекому Сході, у Монголії, в Польщі й у Фінляндії з’явилося багато покалічених солдатів і командирів, цей
документ щодо них не застосовувався. Відсутність у тексті постанови означення соціального захисту таких контингентів військових інвалідів як добровольці, партизани, підпільники, курсанти військових училищ тощо вказує на те, що постанова
№ 1269 розроблялася не в розрахунку на стратегічну оборону в майбутній війні, а на
широкомасштабний наступ. Ухвалення РНК СРСР постанови № 1474 про пенсіонування військових інвалідів вищого командного складу 5 червня 1941 р. засвідчувало,
з одного боку, про очікувані колосальні масштаби майбутнього збройного конфлік86 Центральний держархів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 348.
Оп. 3. Спр. 12. Арк. 33.
87 ЦДАВО України. Ф. 348. Оп. 3. Спр. 12. Арк. 35.
88 Центральний держархів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 155. Арк. 33.
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ту, а з іншого – підтверджує припущення військових істориків-ревізіоністів про намічений сталінським керівництвом удар по нацистській армії на початку липня
1941 р.
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Legal Regulation of Servicemen with Disabilities Social Protection in the Context of the
USSR Preparation for Big War: Source Study Discourse
The paper contains the analysis of legal bases of the Soviet system of disabled veterans
social protection, the formation of which took place during the first stage of the Second World
War. The powerful informative potential of Suvorov-Solonin revisionist concept and
significant growth of the latest interpretation of war history source base is noted.
Interconnection between the legislative resolution of servicemen with disabilities social
protection and comprehensive preparation of the Soviet rule for an offensive war against Nazi
Germany is proved.
Resolutions of the Council of People’s Commissars (Rada Narodnych Komisariv, or RNK for
short) of the USSR № 1269 of July 16, 1940, and № 1474 of June 5, 1941, defined the
contingents of servicemen disabled people which could have appeared as a result of future
armed conflict. The contents of the resolutions confirm the preparation for offensive war since
such contingents of future disabled veterans as volunteers, partisans, members of river ships
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crews the staff of regional mine clearance teams of the Society of Assistance to Defence and
Aviation-Chemical Construction (Tovarystvo spryiannia oboroni, aviatsiinomu i khimichnomu
budivnytstvu or TSOAVIAKhIM for short), and so on are not specified in them. It has been
found out that studied government documents were not intended for the servicemen with
disabilities who appeared during the local wars of 1938-1940.
In the paper it is noted that catastrophic defeats of the Red Army, loss of territories in
1941-1942 worsening of the economic situation in the country made party-government authorities pay attention to such type of social protection as the employment of disabled veterans.
Keywords: the revisionist concept of the Second World War, servicemen with disabilities,
the resolution of RNK of the USSR, social protection, pensioning
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Історія
середини
XVII ст.,
зокрема та, яка акумулюється
навколо
«українського
питання»,
подій
Української
революції XVII ст., міжнародних
відносин, особливо українськопольських,
українськоросійських, попри доволі значну
історіографію
й
активну
дискусію останніх років навколо
цих питань, не втрачає своєї
актуальності. Це засвідчила
поява
нової
монографії
кандидата історичних наук,
доцента Кам’янець-Подільського
національного
університету
імені Івана Огієнка Газіна
Володимира Володимировича
«Між Москвою та Варшавою.
«Українське питання» у 16541667 рр.». Саме дослідження
здійснене у рамках руйнування усталеного у російській імперській, а потім і радянській історіографії «переяславського міфу», який проголошував вікопомну значущість Переяславської ради 1654 р. та возз’єднання двох «братніх народів» – російського й українського. Автор дослідження зосереджується саме на імперській складо-
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вій боротьби як Московії, так і Польщі за домінування у регіоні Центрально-Східної
Європи (ЦСЄ), в епіцентрі якої опинилися українські землі. Власне головною тезою,
яку прагне довести автор, є роль України як такого собі «золотого яблука», володіння яким і давало змогу як Москві, так і Варшаві задовольнити свої імперські амбіції
та досягти переваги у регіоні ЦСЄ.
Робота, без сумніву, актуальна. Адже без з’ясування місця України у зовнішньополітичних процесах ЦСЄ, її ролі у ході боротьби за домінування у регіоні, що розгорілася в 1654-1667 рр., неможливо відтворити цілісну картину розвитку міждержавних відносин у регіоні, а також перебіг одного з ключових і, водночас, трагічних періодів Української революції XVII ст., що завершився поділом Української держави
між Річчю Посполитою та Московією. Також актуальність проблеми визначається
необхідністю врахування історичного досвіду для вирішення сучасних проблем, які
стоять перед Україною та які пов’язані з необхідністю захисту національних інтересів в умовах активних зовнішніх впливів.
Варто зауважити, що вже сама назва роботи, дефініції, якими оперує автор, свідчать про нові підходи до вивчення означеної проблематики. Цілком виправданою є
відмова, зокрема, від використання стосовно XVII ст. термінів «Росія», «Російська
держава», «українсько-російські відносини», «російсько-польська війна 16541667 рр.», а також відповідна заміна їх на терміни «Московія», «Московська держава», «українсько-московські відносини», «московсько-польська війна 1654-1667 рр.».
Структура монографії (4 розділи, 9 параграфів) цілком відповідає поставленій
темі, меті та завданням дослідження. Робота побудована логічно, у хронологічній
послідовності, що відповідає основним етапам подій московсько-польської війни та
еволюції розв’язання «українського питання» за рахунок поділу території України
на свою користь гравцями війни.
Дослідження ґрунтується на широкій історіографічній і джерельній базі. Враховуючи, що тема монографії стосується, насамперед, українсько-московськопольських відносин, основний масив використаних у роботі наукових праць відноситься до української, польської та російської історіографії. При цьому автор у вступній частині роботи здійснив доволі ґрунтовний аналіз основних праць істориків, які
тією чи іншою мірою торкалися проблем дослідження (с. 9-28). Привертає увагу також широка джерельна база та ретельне опрацювання наявних джерел. Зокрема,
автором було опрацьовано документи 8 архівів і відділів рукописів бібліотек України, Росії та Польщі. Головну частку неопублікованих джерел становлять різноманітні посольські інструкції та звіти, відписки воєвод, урядове листування, яке стосується питань міждержавних відносин, боротьби навколо вирішення «українського питання» у московсько-польських відносинах тощо (с. 28-33). Також автором використано доволі значний масив опублікованих джерел (105 позицій), що й уможливило
з’ясувати суть поставленої проблеми та виконати дослідницькі завдання.
У першому розділі роботи автор зосередився на з’ясуванні суті «українського питання» середини 50-х рр. XVII ст. та ролі українського чинника напередодні та в початковий період московсько-польської війни 1654-1667 рр. Проаналізувавши бачення ролі та політичних перспектив українських земель Москвою та Варшавою, а
також, власне, цілі Українського Гетьманату, автор сформував бачення «українського питання». На його думку, воно постало як комплекс проблем, пов’язаних з українськими землями та тим фактом, що у ході революційних подій 1648-1676 рр. на їх
частині постала Українська держава, що завдяки своєму геополітичному розташу-

254

ЕМІНАК

ванню та мілітарним можливостям виступила впливовим суб’єктом міжнародних
відносин у регіоні ЦСЄ (с. 40-50).
Другий розділ монографії присвячений розгляду боротьби Речі Посполитої та
Московії навколо вирішення «українського питання» на свою користь у ході та після
завершення віленських мирних переговорів 1656 р. Доволі докладно проаналізувавши процес підготовки та перебіг польсько-московських переговорів, автор акцентує
увагу на тому, що «українське питання», яке постало в якості одного з основних, а
також виявилося своєрідним «каменем спотикання» на шляху досягнення порозуміння між сторонами, водночас виступило в якості об’єкта політичних торгів, в
яких жодним чином не враховувалися власне інтереси України (с. 142).
У третьому розділі, який стосується подій 1657-1659 рр., періоду, який, без сумніву, був одним з найважчих і найнеоднозначніших в історії Української революції
XVII ст. (саме з ним пов’язане започаткування трагічного періоду «Руїна»), автор намагається проаналізувати вплив саме українського чинника (політики гетьманських урядів, військово-політичних подій на теренах України, постановки «українського питання» у московсько-польських відносинах) на перебіг боротьби Москви та
Варшави за домінування у ЦСЄ. При цьому дослідник звертається до аналізу причин
і передумов укладення українсько-польського Гадяцького договору (с. 143-179), а
також подій, які зумовили крах Гадяча та «відновлення» українсько-московського
союзу в 1659 р. у Переяславі (с. 179-205). Це все, звичайно, розглядається у контексті
московсько-польського протистояння, в епіцентрі якого була Українська держава.
Насамкінець, четвертий розділ роботи («На шляху до Андрусова. Поділ України»)
стосується поступового просування Москви та Варшави до прийняття ідеї поділу
козацької України. Автор акцентує увагу, що згадана концепція вперше у московсько-польських відносинах була висунута вже в 1662 р. (с. 238-245), однак тоді вона
була відкинута польським керівництвом, яке все ще сподівалося повернути всі
втрачені українські землі та планувало масштабну військову кампанію. Але провал
останньої та неспроможність і Варшави, і Москви повною мірою досягти цілей своєї
української політики, зумовили зближення їхніх позицій стосовно вирішення «українського питання» (с. 270-271).
Слід відзначити, що доступний стиль книги Володимира Газіна та, водночас, цікаві наукові факти й аргументовані висновки роблять монографію легкою для читання та підставою для наукових дискусій.
Загалом позитивно оцінюючи монографію, варто зазначити кілька рекомендацій
автору дослідження.
Насамперед, впадає у вічі обмеженість об’єкта дослідження аналізом розгляду
«українського питання» лише у московсько-польських відносинах. Водночас надзвичайно впливовим чинником, у той час, виступало Кримське ханство, підтримуване турецькою політикою. При цьому слід віддати належне автору монографії, власне кримський чинник (політика Кримського ханства, участь кримських військ у
кампаніях в Україні тощо) присутній у монографії та займає доволі значне місце, хоча ні у назві монографії, ні у назвах розділів це не відображено. Також автор дещо
захоплюється описом різних посольських місій і московсько-польських переговорів,
які мали опосередковане відношення саме до розгляду «українського питання». Варто було б більш акцентовано окреслити саме роль Української держави (знову таки,
дія українського чинника аналізується у роботі та займає вагоме місце) у розвитку
геополітичної боротьби між Москвою та Варшавою у 1654-1667 рр.
Eminak, 2019, 3 (27)
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Вищеназвані зауваження та міркування носять радше рекомендаційний характер. Вони ніяк не знижують безперечних і цінних здобутків монографії Володимира
Газіна «Між Москвою та Варшавою. «Українське питання» у 1654-1667 рр.», яка є
оригінальним і самостійним дослідженням і розв’язує важливу наукову проблему.
Монографія Володимира Газіна, без сумніву, є вагомим дослідницьким доробком і
значним внеском в історіографію історії Української революції XVII ст. Безперечно,
книга буде цікавою історикам-фахівцям, педагогам і всім, хто цікавиться історією
України.
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Історія культури й освіти є одним із
пріоритетів сучасних гуманітарних досліджень.
Поява нового детального дослідження з історії
виникнення та функціонування навчальних
закладів на досить великій території українських
земель у складі Російської імперії одразу
привертає увагу, а прочитання змушує робити
паралелі та порівняння з сучасними проблемами в
освіті.
Плюсом даної монографії є спроба поєднати
освітні процеси в Україні із ширшими
загальноєвропейськими змінами, що отримали
назву «освітньої революції» – появи системи шкіл
і вищих навчальних закладів, якими опікується
держава. У даному разі з постання нового
університету, мережі шкіл в адміністративних
центрах, допуск жінок до освіти – процеси
суголосні як щодо Західної Європи, так і Північної
Америки.
Монографія складається зі вступу, п’яти розділів і висновків. Книжка містить спи-
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ски ілюстрацій, джерел і літератури, географічний та іменний покажчики, англомовну анотацію. Це багато ілюстрована не лише наукова, але за обширом матеріалу і
досить пізнавальна робота, що висвітлює тематику освіти, займається постановкою
питань і насичена новим джерельним матеріалом.
Після короткого вступу, де обґрунтовується потреба у даному дослідженні, хронологічні та географічні рамки (від початку гетьманства Кирила Розумовського до
змін у російському Міністерстві освіти 1817 р.) Володимир Маслійчук у першому
розділі знайомить читача з історіографією питання й основними джерелами з українських і російських архівів. Доведення необхідності таких досліджень необхідне,
бо оформлення сучасної шкільної системи має своє коріння передусім у студійованих науковцем проектах, у здійснених задумах та відкритих установах.
Починаючи другий розділ «Лівобережна Україна від Розумовського до Миклашевського», Автор спиняється на тій освітньо-культурній моделі, що вже існувала на
українських землях – парафіяльних школах і православних колегіумах. Соціокультурна характеристика, здійснена дослідником, констатує, що ідеалізовані попередніми істориками колегіумське навчання та дяківська школа не відповідали потребам світської держави та підпадали під секуляризаційні процеси. Історик у даному
розділі дещо порушує визнані хронологічні рамки, констатує коріння проблем
більш раннього часу, ще до Духовного регламенту 1722 р. Але у висвітленні культурних процесів узагалі важко дотримуватися певної хронології. Автор досить детально
зупиняється на освітніх стратегіях доби гетьманства Кирила Розумовського і до
нього: освітні подорожі дітей значних козацьких старшин за кордон, навчання у російських столицях, особливо у Кадетському корпусі. Слід визнати важливий момент,
побіжно згаданий автором: освіта (особливо у Кадетському корпусі) поєднувала у
собі західні впливи на формування шляхетства як такого, надавала «культурний капітал» для кар’єри у подальшому1.
Одне з основних питань, що підіймає дослідник, – секуляризація та зміни в освіті
у зв’язку з конфіскацією у церкви майна. Доба Розумовського, попри проекти і заклики, запровадження нововведень лубенським полковником Іваном Кулябкою, залишається часом ілюзійних проектів. Серед нереалізованих проектів було відкриття
університету в Батурині й училищ у великих центрах. Подальшу історію нездійснених до 80-х рр. XVIII ст. освітніх планів у Гетьманщині Володимир Маслійчук пояснює «культурним консерватизмом» місцевої еліти, яка, попри гучні проекти, прагнула дотримуватися старих звичаїв і залишалася вірною усталеним способам отримання освіти.
Третій розділ: «Світський освітній експеримент на Слобідській Україні» відображає важливе питання причин і передумови відкриття імперською владою університету у Харкові на початку ХІХ ст. Автор вбачає кілька причин: своєрідність церковного життя (суперечності Білгородської єпархії з українською та російською частинами), слабкість консерватизму та певна відкритість до новацій у регіоні (особливо у
середовищі місцевого шляхетства), і, найголовніше, – успіх світських навчальних
ініціатив, що виявилися у Харківських додаткових класах (училищі), навчального
закладу, що з певними змінами існував з 1768 р. до перетворення на гімназію у
1806 р. Це новаторський розділ, що частково заперечує усталену думку про роль
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громадськості у постанні майбутнього університету. Уже після виходу рецензованої
книжки світ побачила робота Володимира Склокіна про взаємовідносини Слобідської України з імперським центром, що певною мірою доповнює рецензовану працю
та вносить корективи у розумінні імперської політики2.
Четвертий розділ розповідає про хід «училищної реформи»: запровадження училищ в основних губернських і повітових центрах у 1789-1796 рр. Автор детально
розкриває процес «освітньої революції» у Чернігівському та Новгород-Сіверському,
а з використанням нових джерел, й у Київському намісництвах. Свіжий погляд науковця характеризує і підрозділ про «створення соціальної альтернативи» у відкритті училищ уже наприкінці 90-х рр. XVIII cт. Історик аналізує спроби влади опертися
не на шляхетство, а на купців і міщан у справі відкриття та підтримки училищ у Ромні та Погарі. У Слобідській Україні успіх «училищної реформи» був очевидним і значно відчутнішим, аніж на Лівобережжі, не лише через обставини існування вже світського навчального закладу, але й завдяки особистій ініціативі місцевого просвітителя Івана Переверзєва.
Найоб’ємнішим є п’ятий розділ «Поблизу і на віддалі від університету. Слобідська
та Лівобережна Україна: основні зміни в освіті 1802-1818 рр.». Тут найрозлогіше висвітлено регіональну диспропорцію в освітній сфері, пояснено, чому Харків і Слобідсько-Українська губернія випереджали за кількістю закладів сусідні Чернігівську та
Полтавську губернії, описано, як відкриття жіночих закладів мало на меті станове
обмеження, що не давало доступу до освіти представницям нешляхетного походження. Основним завданням розділу, вочевидь, є аналіз проведення і наслідків реформи освіти за часів імператора Олександра І. Автор подає важливі ремарки не лише щодо реформ і нововведень, а загалом щодо історії освіти, яка далеко не завжди
демонструвала рух по висхідній, а нерідко переживала кризові часи. В. Маслійчук
висвітлює суперечності щодо виникнення та функціонування навчальних закладів,
притаманні і сучасній українській школі: слабкий матеріальний стан, невисока
якість освіти, низька престижність учительської праці.
Висновки Володимира Маслійчука долають стереотипи та вводять історію досліджуваних ним земель у світовий контекст. Автор наголошує, що саме по собі становлення світської освіти не було однозначним і часто було повільним процесом,
поєднаним зі значним змінами у культурі. Тож епоха Просвітництва, особливо на
сході Європи, у контексті його роздумів не може мати однозначних оцінок.
Окремі твердження Володимира Маслійчука є дискусійними. Передусім йдеться
про спростування уже сталих історіографічних тверджень, на які дослідник начебто
не «звертає уваги». Наприклад, про високий рівень освіти у колегіумах чи значну
роль Харківського колегіуму у постанні Харківського університету, або ж про високий рівень освіченості жінок з вищих прошарків суспільства у XVIII cт. Можливо, дані
питання потребували б окремого розгляду. Так само можна охарактеризувати висвітлення істориком ролі вищих прошарків суспільства у становленні системи освіти.
У випадках окремих ідеалізованих постатей у сфері освіти, зокрема, гетьмана Кирила Розумовського чи родини Полетик (Григорія та Василя), дослідник, на відміну від
попередніх істориків, займає досить скептичну позицію, пишучи про риторичні заяви нереалізовані на практиці. Але тут можна посперечатися щодо Григорія Полети-
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258

ЕМІНАК

ки. Можливо, його проекти і мали слабку адміністративну підтримку в Україні, та
Г. Полетика був одним із основних творців навчальної системи у Морському кадетському корпусі в імперській столиці у 60-х рр. XVIII cт.3
Під час прочитання даної праці вловимий особистий скепсис Автора і внесення
особистого, а не відстороненого, бачення тих чи тих проблем, із наголошенням «позитивів», з «виправданнями», чи навпаки «засудженням» окремих історичних постатей. Але, дане зауваження характерне для більшості сучасних історичних праць. У
деяких випадках були б доцільні порівняння не лише з досвідом в освітній сфері у
сусідніх Австрійській і Прусській державах, але й в інших провінціях і губерніях Російської імперії. Особливо цікавими, у даному разі, виявляються балтійські провінції
з німецькомовним дворянством та ідеалізацією селянського світу4. Це значно розширило б розуміння Просвітництва у Центрально-Східній Європі. У даній монографії
помітні й невеликі огріхи, передусім друкарські помилки, але вони є радше технічними, що не впливає на високу оцінку видання.
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