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СКЛЯНІ ЗНАХІДКИ З МІСТА БРОДИ НА ЛЬВІВЩИНІ
Юлія Курдина
Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)
e-mail: yuliia.m.kurdyna@lpnu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4900-1672
Стаття присвячена скляним знахідкам, виявленим восени 2020 р. під час
археологічних досліджень у місті Броди на Львівщині, які проводились Рятівною
археологічною службою із залученням працівників Бродівського історико-краєзнавчого
музею. Вказується, що виявлені на двох різних локаціях – вулиці Веселій і площі Ринок –
скляні вироби мають гутне походження. Такий висновок зроблено на підставі наявності
у скломасі своєрідних бульбашок повітря, що є характерною ознакою скла,
виготовленого у лісових гутах. Вироби представлять основні форми гутного посуду, які
побутували у XVII – середині XIX ст.
Ключові слова: гутництво, скляні знахідки, Броди, гутне скло, вироби зі скла

Восени 2020 р. у Бродах проводились археологічні розкопки під проводом
Рятівної археологічної служби. До цих робіт також були долучені археолог Ярослав
Онищук, директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук,
науковий співробітник музею Михайло Гудзюк та ін. На обох досліджених локаціях
– вулиці Веселій і площі Ринок з-поміж інших знахідок чільне місце займають
скляні вироби різного функціонального призначення. Як правило, скляні знахідки
доволі рідко є предметом наукового зацікавлення, на що впливає, зокрема, і їх
погана збереженість у землі. Практично всі знахідки у Бродах є фрагментованими,
адже скло – дуже крихкий матеріал. Водночас більшість фрагментів дозволяють
ідентифікувати основні типи скляного посуду, котрим вони належать. Аналізу
бродівських знахідок, у контексті розвитку гутництва, і присвячена дана публікація.
Як відомо, з середини XV – початку XVI ст. на українських теренах відбувся
процес переміщення склоробних майстерень (які відтепер почали іменувати
гутами) з території міст у віддалені місця поблизу лісових масивів на піщаному
ґрунті, недалеко від води1, що було вигідним з точки зору постачання сировини.
Вихід деревного вугілля складає 30-40% від маси сухої деревини, тож склоробна
справа була дуже сильно пов’язана з лісом2. І цілком закономірно, що основними
Калиниченко Л.П. Гутне скло на Україні (короткий нарис) // Мистецтво, фольклор, етнографія.
Київ: Вид. АН УРСР, 1947. С. 45.
2 Сорочан Е. Об изделиях из стекла как предмете ремесла и торговки в Византии // Актуальні
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2011. Вип. 14. С. 58.
1

10

ЕМІНАК

осередками гутництва на українських землях були Прикарпаття, Волинь і
територія Чернігівщини. На підставі різноманітних джерел на території Прикарпаття та Волині дослідниці гутництва Ю.М. Курдині свого часу вдалося локалізувати 29 гут останньої третини XV – XVII ст. та 31 гуту XVIII – першої пол. XIX ст.3
На відстані близько 20 км від Бродів відомі дві скляні гути, котрі могли б бути
виробниками знайдених у Бродах скляних знахідок – у Підгірцях діяла гута
XVIII ст., а у Гуті Пеняцькій – на початку XIX ст.4 У трикутнику між селами
Літовище, Голубиця та Переліски існувало село Гутисько Брідське, котре
згадується у Йосифінській метриці. Тут було поле «Старе Гутисько» з поганим,
кам’янистим ґрунтом. Вказано, що навколо села є багато лісів, а саме
місцезнаходження села – між двома горами, не сприяє родючості ґрунтів5.
Гіпотетично тут також могла діяти гута. Адже, як відомо, на місцях, де колись
займались склярством, інколи виникали нові села та містечка, у назвах яких
збереглися слова «гута», «буда», «майдан». Водночас, слід пам’ятати, що топонім
«гута» чи «гутисько» може вказувати і на розвиток залізоробної справи у вказаних
населених пунктах, адже залізоробні майстерні також часто називали «гутами».
Однак цінність таких згадок і назв служить відправною точкою для залучення
інших джерел з метою ствердження чи спростування прив’язки певних населених
пунктів до склоробної справи.
Знахідки із вул. Веселої у Бродах локалізовані із двох об’єктів – ями-погребу та
загального котловану і датуються кін. XVIII – cер. XIX ст. Широке побутування
скляних виробів у той час не випадкове, адже XVIII ст. було добою розквіту
виробництва гутного скла6. Розвиток основних типів скляного посуду відбувався
передусім у напрямі вдосконалення форми. Водночас слід пам’ятати, що основні
форми столового посуду запозичені з керамічних і металевих взірців7. Щодо об’єму
певного типу скляного посуду – то він ніколи не був сталим, а постійно
змінювався8.
Найчисленнішу кількість знахідок з ями-погребу на вул. Веселій становлять
пляшки та їх фрагменти. Найоригінальнішими є три пляшки з прозорого скла,
денце яких має вигнуту опуклу форму, що унеможливлює самостійне «стояння»
цих пляшок. Безбарвне прозоре скло значно меншою мірою, аніж зелене,
продукувалось у лісових гутах, однак масове його виробництво характерне для
XVIII-XIX ст. Для отримання такого скла необхідними компонентами були кальцій і
свинець у складі шихти9. Наявність незначної кількості бульбашок повітря у склі
підтверджує гутне походження цих виробів. Усі три пляшки мають валик (скляний
джгутик) на горловині. Такий функціональний декор почали застосовувати з
Курдина Ю. Особливості локалізації гут на Прикарпатті, Волині та Закарпатті (остання третина
XV – перша половина XIX ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2015. Вип. 2. Ч. 1. С. 42-47.
4 Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло. Київ: Вид. АН УРСР, 1959. С. 139.
5 Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 19. Оп. XVIII. Спр. 35. Арк. 9, 55.
6 Селівачов М. До проблематики українського народного мистецтва перед XIX ст. // Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2006-2007. Вип. 15. С. 397.
7 Михайлова Р. Склоробне ремесло // Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 3: Мистецтво другої
половини XVI – XVIII століття. Київ, 2011. С. 905.
8 Коваль В. Еще раз о стеклянной посуде. Сообщение // Нові дослідження пам’яток козацької
доби в Україні. 2009. Вип. 18. С. 97-98.
9 Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло. С. 65.
3
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першої третини XVII ст., а його призначенням було утримувати з допомогою
мідного дротика дерев’яну пробку. Як правило, скляні джгутики розміщені на
відстані 1-1,5 см від отвору шийки (устя) виробу10. Перша із пляшок має висоту
18 см, товщина валика 0,9-1,3 см; товщина стінок 0,1 см, діаметр отвору шийки
4,4 см. Друга пляшка – висотою 16 см, вкрита темно-помаранчевою патиною;
товщина валика 1,1-1,4 см; діаметр шийки 2,8 см. Третя пляшка висотою 15 см
вкрита білою патиною із світло-фіолетовим відтінком (рис. 1). Товщина валика на
горловині – 1 см, діаметр шийки 2,8 см, товщина стінок виробу 0,2 см. Усі три
пляшки мають зрізану горловину. Про функціональне призначення цих пляшок
судити складно – вони могли використовуватись для збереження есенцій, різного
роду настоянок тощо, однак, враховуючи відсутність відомих аналогів – це лише
гіпотеза. Схожими за формою до цих пляшок є фрагменти ще двох пляшок, однак
вони виготовлені із зеленого скла, мають товщину стінок 0,1-0,2 см, а товщина
основи 0,4 см.
Відмінну форму має пляшка із округлим кулеподібним корпусом, котра
самостійно «стоїть» на поверхні. Вона виготовлена із прозорого скла, вкрита білою
патиною, товщина стінок виробу – 0,1 см (фото 1). Схожі пляшки відомі з місця
битви під Берестечком і використовувались як похідні11. Водночас пляшка із
Бродів вочевидь слугувала тарою. Ще одна виявлена пляшка нагадує за своєю
формою винну сулію. Вона виготовлена із зеленого скла, має висоту 27 см,
товщина стінок тулуба 0,1 см, стінок шийки – 0,2 см. На відстані 3,5 см від устя
горловину прикрашає ліпний валик, товщиною 3-4 см (фото 2). Своєрідною є
пляшка із прозорого скла, яка збереглась без горловини, однак вона має дещо
відмінну форму (рис. 4) Висота збереженої частини – 20 см, діаметр денця 8 см,
товщина стінок 0,4 см.
Інші виявлені пляшки мають циліндричну форму. Одна з них (ймовірно кварта)
виготовлена із зеленого скла (з бульбашками повітря) має висоту 30 см; товщина
стінок 0,1 см, діаметр шийки 5 см. Денце ввігнуте всередину на 4,5 см і має
характерну для гутних виробів місце «від’єднання» від форми-заготовки, з
допомогою якої видувались скляні вироби тих чи інших геометричних обрисів.
Фрагменти ще двох виявлених пляшок із зеленого скла представлені горловиною,
висотою 10 см з товщиною стінок 0,1 см і двома фрагментами: горловина + більша
частина тулуба з денцем. Діаметр денця 9 см, товщина стінок пляшки 0,3 см. На
горловинах обох пляшок є наліпний валик.
Кілька пляшок мають типову «аптечну» форму. Одна з них виготовлена із
зеленого скла, діаметр вінець 3,4 см. Пляшка вкрита патиною та має висоту 15 см.
Друга пляшка з темно-зеленого скла висотою 12 см, має діаметр вінця 3 см,
діаметр денця пляшки – 4,5 см (рис. 2). Третя – світло-зелена, висотою 9 см;
діаметр дна – 5 см, діаметр вінця – 3 см. Четверта, знайдена закоркованою, – із
зеленого скла, вкрита патиною. Її висота – 8,5 см, діаметр дна – 4 см, діаметр вінця
– 2,5 см. Інші дві пляшечки аптечного типу, котрі також могли використовуватись
для зберігання фруктових есенцій, мають дещо несиметричні стінки. Вони
виготовлені із білого скла та мають значно менші розміри: висота більшої – 8 см,
Коваль В. Слово о бутылке (попытка исторического исследования) // Нові дослідження
пам’яток козацької доби в Україні. 2002. Вип. 11. С. 74-81.
11 Свєшніков І. Скло з місця битви під Берестечком // Скло в Україні. Історія та сучасність:
матеріали наук. конф. Львів, 1995. С. 36-40.
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діаметр вінця 1,8 см (рис. 3); висота меншої – 6,8 см, шийка має 3,5 см, діаметр
вінця 1,5 см.
Серед інших скляних знахідок із ями – дві невеликі чарки: одна з білого скла
висотою 8,5 см має діаметр у формі прямолінійного круга діаметром 3,5 см. Від
денця – до висоти 4,5 см стінки мають «гранчастий» декор. Інша чарка – із зеленоголубуватого скла, висота збереженої частини 2,8 см. Аналогічний до попередньої
чарки декор займає 2,7 см у висоту (фото 3).
Із скляних знахідок котловану також переважають пляшки. Одна з них
невеличка аптечного типу (або парфумерна) з прозорого скла, висотою 5,5 см,
діаметр денця – 2 см, діаметр вінець – 1,4 см. Інші фрагменти належали значно
масивнішим пляшкам: горловина пляшки із світло-зеленого скла висотою 14 см,
прикрашена валиком на відстані 4,7 см від устя; друга горловина, висотою 6 см,
належала також масивній пляшці із безбарвного скла. Ще чотири горловини
мають різне забарвлення: горловина з прозорого скла висотою 9 см; зелена,
висотою 8,9 см; горловина із зеленого скла, вкрита темно-коричневою патиною –
належала пляшечці аптечного типу; горловина із зеленого скла, що вочевидь
належала плесканці, на що вказують коротка шийка та злегка приплюснутий бік.
Серед знахідок також є три фрагменти однієї плесканки: 2 уламки денця, що
складаються у цілий овал (7×6 см) і характерний для цього типу пляшки та
фрагмент сплюснутої боковини з горловиною. Товщина стінок плесканки – 0,10,3 см. Такі плесканки були доволі поширеними – схожі знайдено під час розкопок
на території Підгорецького монастиря ЧСВВ, одна із аналогічних пляшок початку
XVII ст. міститься в експозиції Музею скла Львівського історичного музею (ЛІМ) та
походить із Потелича Львівської області12. Відомі такі знахідки також із Дубно13.
Характерною ознакою даних пляшок є невисока шийка до 1 см з відігнутими
краями. Плесканки, зазвичай, використовувались як тара для вина14.
Денця пляшок представлені трьома екземплярами: один має діаметр 8 см та
увігнуте всередину на 4,5 см; інше – із зеленого скла – збережене лише частково.
Ще два денця належать штофам, параметри денця більшого з них – 10,5×7,8 см.
Штофи входять у широкий вжиток XVIII ст. Коли подорожні скриньки вийшли з
ужитку, їх почали використовуватися як тару. Коротка шийка штофа
виготовлялась з окремого шматка скла й відразу в гарячому стані приєднувалася
до основного об’єму15.
Циліндричній пляшці належало денце із безбарвного скла діаметром 6,4 см.
Крім того, на вул. Веселій було виявлено фрагмент сплавлених посудин, які стояли
одна в одній. Очевидно, що це також збиті циліндричні пляшки, котрі склали одна
в одну для економії місця.
Ще два виявлених фрагменти являють собою боковини безбарвних скляних
виробів, які складно ідентифікувати. Один фрагмент прикрашений своєрідним
декором по гарячому склу, інший – прикрашений наліпним валиком. Фрагменти
Курдина Ю. Гутне скло з Підгірців у фондах Історико-краєзнавчого музею м. Винники //
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка. Серія: Історія. 2018. Вип. 2. Ч. 1. С. 7.
13 Гупало В., Лосик М. Скляні вироби із розкопок у колишньому бернардинському костелі в Дубні
// Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2009. Вип. 13. С. 267.
14 Петрякова Ф. Українське гутне скло. Київ: Наукова думка, 1975. С. 42.
15 Ibid. С. 36-37.
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схожих скляних виробів із декоруванням «на гарячо» відомі із розкопок на
пл. Міцкевича 10 у Львові та зберігаються у ЛІМ (Фондова група «Археологія нової
доби», Інв. № 534, 535). Таку ж техніку використано для оздоби чарок, виявлених
на городищі Шеполь на Волині16.
Ручки від келихів представлені двома екземплярами. Один із них – подвійна
ручка із зеленого скла (рис. 5). Такі ручки доволі рідкісні, наразі вони відомі із
кухля початку XVII ст. з Потелича (зберігається у ЛІМ), з території монастирського
дворища у с. Йосиповичі на Стрийщині17, з досліджень на площі Старий Ринок у
Львові18, а також з розкопок на площі Міцкевича 10 у Львові (ЛІМ АНД, Інв. № 666),
інша ручка, хоча зберігся її невеликий фрагмент, висотою 5 см, – дозволяє
ідентифікувати її як ручку кухля (рис. 7). Форма ручки – типова для посудин XVIXVIII ст. Про це свідчать аналогічні кухоль і ручки кухля прозорого кольору,
знайдена у Підгірцях, ручки кухлів XVII ст. зі збірки П. Лінинського у ЛІМ, ручка,
виявлена на вул. Руській у Львові, кухоль XVI ст. з Олеська та ручки з Унева19.
Ніжки-балясини представлені у двох екземплярах: один – частина ніжки із
трьох кіл висотою 5,5 см, діаметром 2,4 см, прикрашених поздовжніми хвилястими
лініями. Всередині ніжки-балясини є порожнина (рис. 6). Інша балясина належить
келиху та є суцільно заповненою. Келих прикрашений «гранчастим» декором.
Обидва фрагменти виготовлені із безбарвного скла.
Інша локація, на якій проводились розкопки – площа Ринок. Площа була
закладена наприкінці XVI ст., у середині XIX ст. тут налічувалося вже бл. 200
мурованих будинків, перший поверх яких здебільшого використовувався як
крамниця, а другий – як житло власників20. Скляні знахідки були виявлені під час
дослідження нашарування західної сторони Ринку. Вони знаходилися на глибині
1 м від сучасного асфальту та датуються XVII-XVIII ст.21
Більшість виявлених на площі Ринок скляних знахідок є пошкодженими.
Найбільше тут виявлено фрагментів стопок із зеленого скла, діаметр дна яких
коливається від 2,8 до 4 см. Більшість виробів мають товсте, заповнене дно (від 1,1
– до 1,7 см) (рис. 8, 1). Також тут знайдено кілька стопок дещо нетрадиційної
форми з ручкою та денцем. Висота заповненої частини ніжки одного з таких
екземплярів становить 4,5 см, а діаметр денця основи – 7 см (рис. 8, 2).
Реконструкцію такої стопки із темно-зеленого скла подає В. Рожанківський, на
думку якого такі вироби були в ужитку у XVI-XVII ст.22 (рис. 8, 3).
Ще одна доволі чисельна група знахідок з площі Ринок – ніжки бокалів (фото 4 і
5). Вони представляють широкий спектр різновидів цього столового посуду, адже
тут і ніжки без декору, і декоровані варіанти, однак всі вони мають характерну для
Баюк В. Споруда козацького часу з Волині (спроба атрибуції) // Нові дослідження пам’яток
козацької доби в Україні. 2011. Вип. 20, Ч. 1. С. 166.
17 Рудий В. Археологічні дослідження НДЛ-81 Львівського університету на Стрийщині в 20002001 рр. // Археологічні дослідження Львівського університету. 2003. Вип. 6. С. 36.
18 Мартинюк С. Давнє скло в Україні // Скло України. Київ: Світ успіху, 2004. С. 183.
19 Курдина Ю. Гутне скло з Підгірців у фондах Історико-краєзнавчого музею м. Винники… С. 8.
20 Броди. Міська абетка: довідник / Громадська організація «Край». Львів: ПП «Видавництво
«БОНА», 2017. С. 30.
21 Стрільчук В. Знахідки з Бродівського Ринку (попередній огляд досліджень) // Історична
спадщина Бродів. URL: https://www.brodyhistory.org.ua/znahidky-z-brodivskogo-rynku-poperedniyoglyad-doslidzhen/
22 Рожанківський В. Українське художнє скло… С. 47.
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того часу основу денця – саме у XVIII ст. характерне для бароко денце у формі
розетки змінюється звичайним колом23. Діаметр виявлених виробів варіює у
діапазоні 4,5-7 см.
Фрагменти кухлів представлені денцями та ручками. Діаметр денець у
діапазоні 7-8,5 см. Фрагменти восьми ручок мають висоту збереженої частини від
2 до 7 см. Лише одна виявлена ручка є цілою та має висоту 12 см, що дозволяє
зрозуміти стандартний розмір цього елемента кухлів. Форма ручок є типовою.
Водночас один із виявлених фрагментів є т.зв. подвійною ручкою (фото 6а),
аналогічною до виявленої на вул. Веселій. Швидше за все фрагментами саме кухлів
також є виявлена стінка, декорована наліпними прикрасами та денце із зубчастим
декором.
Посудини для зберігання традиційно представлені різноформенними
пляшками – циліндричними, овальними тощо. Виготовлені вони зі скла зеленого
кольору та мають звичні для гутного скла бульбашки повітря. Кілька фрагментів
належать штофам різних розмірів, зокрема денця 8,2×9 см, 6,2×7 см. Денця
циліндричних пляшок мають діаметри 8,4 см, 10,2 см, 11 см. Більшість виявлених
горловин належали великим за розміром пляшкам, швидше за все суліям для вина
та ще більшим (судячи з розмірів горловин) скляним бутлям (рис. 9, 10). Усі
пляшки мають скляний джгутик на шийці. В однієї з пляшок зберігся дерев’яний
корок (рис. 10, 2).
Цілою є ручка дзбанка із зеленого скла, висотою 16 см. За формою та
стилістичним вирішенням вона схожа до виявлених ручок кухлів, що вказує на
типовість форми цієї деталі скляних виробів (рис. 11).
Своєрідною знахідкою є половина скляного ґало темно-зеленого, майже
коричневого кольору – кулі, призначеної для прасування рубців і країв жіночих і
чоловічих сорочок. Аналогічний виріб експонується у музеї Івана Гончара24,
нещодавно таку знахідку виявлено також під час досліджень на
вул. Кам’янецькій 11/1 у Хмельницькому (стародавній Проскурів)25.
Характерною особливістю усіх виявлених скляних виробів у Бродах є наявність
своєрідних бульбашок у склі. Це пов’язано з особливістю утворення скла, адже
процес склоутворення завершується при температурі 1200-1250°С. Однак для
звільнення скляної маси від видимих газових бульбашок – т.зв. процес «освітлення
скла», необхідна температура більше 1450°С26. Інколи, через недостатню
температуру у печі, ці пухирці повітря залишалися у скломасі. Часто таке скло
називали простим, ординарним або склом зеленої води. Зазвичай воно було не
зовсім прозорим з різними відтінками зеленого кольору. У лісових гутах таке скло
виготовлялось аж до середини XIX ст. і служило в основному матеріалом для
виробництва тари спиртних напоїв. Водночас поряд зі склом зеленої води
варилося і безбарвне прозоре скло, однак масове його виробництво характерне
Ibid. С. 75.
Ґало
скляне
/
Музей
Івана
Гончара.
URL:
https://old.honchar.org.ua/wpcontent/gallery/gallery_glass/img_9954.jpg
25 Захар’єв В. Концептуальні результати археологічного нагляду за веденням земляних робіт у
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для XVIII-XIX ст.27 Зрештою, такі загальні тенденції демонструють і виявлені у
Бродах знахідки.
Таким чином, розглянуті у статті скляні вироби дозволяють на конкретному
прикладі простежити, який саме скляний посуд був у повсякденному вжитку
міщан XVII – середини XIX ст. Тому цінність скляних знахідок не стільки в їх
кількості, а в тому, що вони представляють чимало типів скляного посуду: це
пляшки різних форм, келихи, кухлі, чарки тощо. Введення до наукового обігу
інформації про подібні знахідки гутного скла значно розширить уявлення як про
побут населення, так і про продукцію гут, які діяли у той час.
Подяка. Дослідження гутного скла, виявленого у Бродах, стало можливим
завдяки директору Бродівського історико-краєзнавчого музею п. Василю
Стрільчуку, який повідомив, що знахідки тимчасово зберігаються у музеї та
можуть бути опрацьовані. Працівники музею люб’язно підготували Автору статті
необхідні матеріали для огляду.
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Glass Finds from Town of Brody in Lviv Region
The paper is devoted to glass finds discovered in autumn 2020 during archeological
excavations in the town of Brody in Lviv region, conducted by the Rescue Archaeological Service
with the involvement of employees of the Brody Museum of History and District Ethnography. It
is stated that the glassware found at two different locations – Vesela street and Rynok square –
is of huta origin. Such a conclusion is made based on the presence of peculiar air bubbles in the
glass melt, which is a characteristic feature of glass produced in forest hutas. After all, it was
impossible to get a temperature of more than 1450°C in such hutas.
Glass finds from Vesela street come from two objects – a cellar pit and a ditch. From the
first one, mostly the bottles come, which is quite natural. Among the typical cylindrical and
pharmacy bottles, there are three made of transparent glass, the bottom of which has a curved
convex shape. The author of the paper has not seen such bottles before. The ditch is also rich
in various bottles – pharmacy, cylindrical, flat, and shtof-bottles. At the same time, there are
some tankards there typical for that time.
At the site of the Rynok square, the ratio of glass finds of the 17th – 18th centuries differs –
the drinking vessels dominate here – tankards, glasses, and goblets. Among the containers for
storage, there are many fragments of large glass bottles. In fact, the finds from the Rynok
square are closely connected – the vessels out of which the alcohol is poured, and the vessels
out of which it is drunk. These finds once again confirm that the Rynok square was the center
of urban life.
Most of the vessels found in Brody are typical of their time glass vessels. However, in
addition to the above-mentioned bottles with a convex bottom, there are also two fragments
of the so-called double-handled tankards. Such finds are quite rare. Only a few of their
analogues are known: from Pidhirtsi, Lviv, Olesk, and Unev. Taking into account that in
Pidhirtsi there was a glass huta in the 18th century, finds from Brody might well be produced
by its artisans.
Also, a unique find from the Rynok square is a half of a glass gallo – a ball designed for
ironing seams and edges of shirts. A similar find has been recently discovered during
excavations in Khmelnytskyi.
Eminak, 2021, 4 (36)
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Thus, the glass finds discovered in Brody represent the main forms and types of huta glass
produced items of the 17th – the middle of the 19th century. Some of them allow to get extra
information on the products assortment of contemporary hutas and can serve as an analogy
for dating similar finds. The analysis and introduction of Brody glass into scientific circulation
allows for a much better understanding of everyday life and household activities of the urban
community.
Keywords: glass production in hutas, glass finds, Brody, huta glass, glass produced items
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У статті проаналізовано чорнобильську колекцію керамічних виробів
пізньосередньовічного та нового часів, виявлених під час археологічних досліджень
літописного городища Чорнобиль у 2020 р. з метою введення археологічного матеріалу
до наукового обігу, зважаючи на його інформативну перспективність. Стисло подано
аналіз знахідок виявлених із заповнень об’єктів. Вдалося виявити 350 фрагментів
керамічних виробів та ідентифікувати 105 форм. Серед форм найбільш численною
групою є кухонний посуд, що становить 62,8%. Дослідження засвідчило, що
чорнобильська колекція представлена також керамічною пластикою, зокрема
фрагментами люльки. Основна кількість знахідок відноситься до ХVІІ-ХVІІІ ст.
Ключові слова: літописне городище Чорнобиль, керамічні вироби, пізнє середньовіччя,
новий час

У результаті планомірних археологічних обстежень у зоні відчуження, що
почалися у 2003 р. експедицією Інституту археології НАН України за договором з
МНС України № 10/4-96 під керівництвом В. Манька, було визначено місце
локалізації середньовічного Чорнобиля1. Згодом це дало поштовх Державному
науковому центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (далі –
ДНЦЗКСТК), починаючи з 2004 р., започаткувати археологічні розкопки городища
Чорнобиль, що тривають дотепер. Протягом 2016-2020 рр. під керівництвом
завідувача сектору археології та пам’яткознавства ДНЦЗКСТК С. Переверзєва було
виявлено об’єкти та матеріали пізньосередньовічного та нового часів, які умовно
відносимо до пам’яток «козацької доби»2. Керамічний матеріал «козацької доби»
має інформативну перспективність щодо вивчення історії заселення регіону, його
духовної історії, історії будівництва та архітектури. Це – унікальний носій
інформації у рамках українських археологічних досліджень, особливо актуальний
для повної реконструкції загальної картини історичного минулого потерпілого від
аварії на ЧАЕС регіону.
Манько В.О., Залізняк Л.Л., Смірнов А.П., Сапожников І.В. Звіт про археологічні розвідки на
території Чорнобильської зони у 2003 р. // Науковий архів Інституту археології НАН України.
2 Златогорський О., Баюк В., Вашета М. Археологічні дослідження пам’яток козацької доби на
Волині (за матеріалами робіт ДП «Волинські старожитності») // Нові дослідження пам’яток
козацької доби в Україні: Збірник наукових статей. 2013. Вип. 22, Ч. 1. С. 23.
1
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Сучасний стан вітчизняної археологічної науки свідчить про те що дослідження
в Україні не стоять на місці. Протягом останніх кількох років з’явилося чимало
цікавих праць, присвячених як теоретичним, так і практичним питанням
керамічних виробів пізньосередньовічного та нового часів. Зростання наукового
інтересу до вивчення керамічних матеріалів «козацької доби», їхньої
характеристики, походження, визначення місця виробництва засвідчили останні
наукові доробки директора Державного підприємства «Волинські старожитності»
Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту
археології НАН України О. Златогорського, наукового співробітника Державного
історико-культурного заповідника у м. Луцьку В. Баюка, наукового співробітник
Волинського краєзнавчого музею М. Вашета3, наукового співробітника Інституту
археології НАН України Л. Чміль4. Вельми актуальним є напрямок наукових
досліджень наукового співробітника відділу давньоруської та середньовічної
археології Інституту археології НАН України Л. Виногродської, що актуалізують
питання хронології кераміки другої половини ХІІІ – ХVІІІ ст., пошук аналогій,
впливів на тенденції формотворення у кераміці, розгляд питань технології та
хронології у пізньосередньовічній кераміці5. З огляду на дослідження дрібної
керамічної пластики, а саме фрагментів козацької люльки, особливий інтерес
становить праця наукового співробітника відділу «Охорони пам’яток історії,
археології та природи» Національного заповідника «Хортиця» А. Волкова6.
Вагомим внеском в опрацьовуванні археологічного матеріалу «козацької доби»
стали також наукові звіти сектору археології та пам’яткознавства ДНЦЗКСТК
розкопок літописного городища Чорнобиль і його околиць у 30-кілометровій зоні
відчуження 2017-20187, 2020 років8.
Мета і завдання дослідження визначили аналіз чорнобильської колекції
керамічних виробів пізньосередньовічного та нового часів, виявлених під час
археологічних досліджень літописного городища Чорнобиль і його околиць у 30кілометровій зоні відчуження у 2020 р. з метою введення до наукового обігу
якісно-кількісного аналізу, зважаючи на інформативну перспективність
археологічних об’єктів.
Ibid. С. 23-33.
Чміль Л.В. Кераміка Вознесенського монастиря // Лаврський альманах. Печерська фортеця та
Київський Арсенал: нові дослідження. Спецвипуск 8. Київ: Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008. С. 32-42.
5 Виногродська Л.І. До питання про хронологію середньовічної кераміки з Новгорода-Сіверського
// Археологія. 1988. № 61. С. 47-57; Виногродська Л.І. Колекція кераміки XVII-XVIII ст. з розкопок
замку у м. Бар Вінницької області // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Вип. 23.
Київ, 2014. С. 154-160; Виногродська Л.І., Калашник Є.С. Керамічний посуд пізньосередньовічної
Вінниці (за матеріалами археологічних досліджень у 2013 р.) // Археологія. 2015. № 4. С. 91-108.
6 Волков А. Археологічні дослідження пам’яток козацької доби на Кам’янській Січі у 2018 р. //
Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових статей. Присвячується
100-річчю від дня народження Д.Я. Телегіна. Вип. 28. Київ, 2019. С. 34-40.
7 Звіт про науково-дослідну роботу. Археологічне дослідження літописного Чорнобиля та його
околиць // Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.
Керівник С.В. Переверзєв. Київ, 2017. 178 с.; Звіт про науково-дослідну роботу. Археологічне
дослідження літописного Чорнобиля та його околиць // Державний науковий центр захисту
культурної спадщини від техногенних катастроф. Керівник С.В. Переверзєв. Київ, 2018. 72 с.
8 Звіт про науково-дослідну роботу. Археологічне дослідження літописного Чорнобиля та його
околиць // Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.
Керівник С.В. Переверзєв. Київ, 2020.
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Рис. 1. Розкоп 2 літописного городища Чорнобиль 2020 р.
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Переважну більшість об’єктів козацького часу було виявлено на північнозахідній периферії літописного городища Чорнобиль, що досліджувалося з 2016 по
2020 рр. Досліджені матеріали мають широку дату побутування: XVII-XVIII ст. У
ході дослідження було виявлено 16 археологічних об’єктів, серед них найбільш
чисельніші – господарські ями (загальна кількість 14) і льох виявлені у 2020 р.
(Рис. 1).
Більшість керамічних виробів пізньосередньовічного та нового часів
літописного городища Чорнобиль зафіксовано у п’яти господарських ямах, тоді
коли в інших одинадцяти кераміка представлена у невеликій кількості. З огляду на
це, доцільно стисло описати ями: 35, 39, 40, 41, 42, керамічний матеріал яких
розглядається. Дослідження засвідчило, що яма 35 розташована у південнопівнічній частині прирізки 3×6 м у межах квадратів Д-28 була виявлена на глибині
0,6 м (Рис. 1). Відзначимо, що вона має підовальну форму та заповнена сірим
гумусованим супіском з прошарками будівельного сміття. Яма інтерпретована як
господарська, попередньо датована другою половиною XVII-XVIII ст. Під ямою було
знайдено частину ями 399, що розташована в східному куті прирізки 3×3 м у межах
квадрату Д-28 і частково входить у південно-східну бровку (Рис. 1.). Господарська
яма має підовальну форму та заповнена темно-сірим гумусованим супіском. У ході
дослідження було з’ясовано, що яма 40 розташована у південно-східній частині
прирізки 3×3 м в межах квадратів Д-28, Д-29 частково уходить у південно-східну
бровку (Рис. 1). Виявлена на глибині 1,2 м вона має підовальну форму та заповнена
сірим слабо-гумусованим супіском. Яма також інтерпретована як господарська,
попередньо датована другою половиною XVII-XVIII ст.10

Рис. 2. Яма 41-42
Звіт про науково-дослідну роботу. Археологічне дослідження літописного Чорнобиля та його
околиць // Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.
Керівник С.В. Переверзєв. Київ, 2020. С. 22.
10 Ibid. С. 23.
9
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Яма 41 інтерпретована як котлован льоху, розташована у північній частині
розкопу в межах квадратів І-28, І-29, Д-28, Д-29, що частково входить у північнозахідну бровку та у законсервовану частину розкопу (Рис. 1 і Рис. 2). Було
встановлено, що досліджена частина має підквадратну форму та розміри 3×2,2 м.
За виявленими стінками можна припустити, що об’єкт орієнтований кутами за
сторонами світу. У північній і східній частині об’єкту глибина долівки складає
2,28 м від денної поверхні. Зазначимо, що по кутах північно-східної та південносхідної стінок вирізані 4 стовпові ями, дві з них – у східному куті, глибиною від
0,15 м до 0,3 м від долівки споруди. Заповнення споруди склав темний сильно
гумусований супісок з фрагментами цегли, вугілля та печини. У північно-західній
частині ями 41 зафіксоване заглиблення з вертикальними стінками та
максимальною глибиною 3,23 м названою ямою 42 (Рис. 1 і Рис. 2). Цілком
ймовірно, що яма 41 і яма 42 є частинами одного об’єкту, але щоб остаточно це
з’ясувати у перспективі передбачено дослідження всієї площі. За керамічним
матеріалом ями датовані XVII-XVIII ст.11
Для дослідження було відібрано фрагменти керамічних виробів вище
окреслених ям, відповідно, виявлений археологічний матеріал представлений у
достатній кількості, має задовільний стан збереження, що дало можливість
ідентифікувати форму та орнаментальні техніки. Ці дані розподілялися шляхом
зображення сукупності розрізнених даних у формі, зручній для сприйняття, і
подаються у статті у більш стислій графічній формі. У ході дослідження було
знайдено 350 фрагментів кераміки, а саме: 115 вінець (33%), 86 денець (24,5%), 22
ручки (6,5%), 107 стінок (30,5%), 20 кахлів (5,5%) та індивідуальні знахідки
керамічної пластики – 2 люльки виявлені в ямі 42 (Рис. 3, 2, 4) і 1 кульчик XVIIXVIII ст. – в ямі 35 (Рис. 3, 6).
Діаграма 1
Розподіл фрагментів керамічних виробів пізньосередньовічного та нового часів за ямами
літописного городища Чорнобиль

11

Ibid. С.23-24

34

ЕМІНАК

Рис. 3. Індивідуальні знахідки керамічних виробів пізньосередньовічного та нового часів
літописного городища Чорнобиль
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Відповідно до розподілу керамічних виробів, виявлених у господарських ямах,
отримуємо наступні дані: в ямі 35 знайдено: 24 вінець, 18 денець, 8 ручок, 13 стінок
гончарного посуду, 1 фрагмент кахлі; ямі 39: 25 фрагментів вінець, 21 фрагмент
денець, 7 фрагментів ручок, 40 стінок гончарного посуду; ямі 40: 16 фрагментів
вінець, 1 денце, 6 стінок гончарного посуду; ямі 41: 25 фрагментів вінець, 29
денець, 5 ручок, 33 стінок гончарного посуду, 19 фрагментів кахель; ямі 42: 25
вінець, 17 денець, 2 ручки, 15 стінок гончарного посуду.
У ході дослідження було з’ясовано, що найбільш чисельні фрагменти
керамічних виробів пізньосередньовічного та нового часів літописного городища
Чорнобиль демонструє яма 41.
Діаграма 2
Розподіл форм керамічних виробів
пізньосередньовічного та нового часів за ямами

Дослідження показало, що найбільш численна група знахідок серед
ідентифікованих 105 форм керамічних виробів XVII-XVIII ст. представлена
фрагментами кухонного посуду, а саме горщиками (48,5%), а найменше столовим
– тарілками (1,9%), що відрізняються за розміром та орнаментацією. Зазначимо,
що переважна більшість виявлених горщиків відносяться до IV типу згідно
типології наукового співробітника відділу давньоруської та середньовічної
археології Інституту археології НАН України Л. Виногродської12. Це посуд, який має
ледь розлогі прямі вінця, як низьких, так і високих форм, із заокругленим краєм,
що датується XVII-XVIII ст. та є етновизначальною ознакою української культури
цього часу (Рис. 4, 1, 8, 9).
Порівняльний аналіз засвідчив, що колекція знахідок ями 42 здебільшого

12

Виногродська Л.І., Калашник Є.С. Керамічний посуд пізньосередньовічної Вінниці… С. 95.
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включає фрагменти кухонного посуду, серед виявлених форм: 14 горщиків, 3
макітри, 2 глека, втім, виявлено також зразки столового посуду – 6 кубків
(Рис. 3, 1, 3, 7) серед знахідок у ямах 39 і 40 здебільшого виявлено столовий посуд:
16 мисок і тарілку.
У цілому серед форм переважає кухонний посуд, що становить – 62,8%,
столовий – 37,2%.
Діаграма 3
Співвідношення поливи й орнаментальної техніки
до форм керамічних виробів XVII-XVIII ст.

У ході дослідження було з’ясовано, що з усього керамічного комплексу
об’єктів серед ідентифікованих 105 форм близько 46 (43,8%) мали сліди
орнаменту та 5 (4,7%)
поливу. Серед
орнаментальних технік
використовувались: описка (50%), коліщатко (6,5%), прокреслений лінійний
орнамент (39,1%), валики (2,2 %), рельєфний орнамент (2,2%).
Майже в однаковій кількості представлено горщики з опискою (21,7%) та
прокресленим лінійним орнаментом (19,5%), що є визначальними техніками
цієї форми керамічних виробів, подібним чином в оздобленні глеків і макітер
переважає прокреслений лінійний орнамент. Серія мисок переважно
демонструє описку (26%), прокреслений лінійний орнамент (15%) та поливу.
Слід відзначити, що полив’яні миски з бічним ребром літописного городища
Чорнобиль знаходять аналогії у досліджені Л. Виногродської, а саме знахідки
схожого посуду трапляються у пізньосередньовічних нашаруваннях (XVIIXVIII ст.) українських міст13.
Натомість для кубків і тарілок відсутня орнаментація.

13

Ibid. С. 100.
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Рис. 4. Описка червоним ангобом керамічних виробів пізньосередньовічного та нового часів
літописного городища Чорнобиль

Виявлені дані щодо орнаментальної техніки співвідносимо до форм керамічних
виробів XVII-XVIII ст. та господарських ям. Слід підкреслити, що серед
орнаментальних технік ями 35 ідентифікованих 21 форми використовувалась
описка червоним ангобом, неглибоке рифлення на горщику, димлена кераміка
прикрашена лощінням та один з глеків був прикрашений рельєфним орнаментом
т.зв. «малинами». Зазначимо, що 38% серед всіх виробів – зі слідами орнаменту та
22% – полив’яні.
Близько 72% виявлених 22 форм керамічних виробів пізньосередньовічного та
нового часів ями 39 є орнаментованою: на димленій кераміці переважає лощіння,
зустрічається описка червоним ангобом, штамп зроблений коліщатком,
ріжкування та прокреслений лінійний орнамент.
Дослідження показало, що 90% виявлених форм ями 40 – орнаментовані, а саме
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прикрашені опискою виконаною червоним ангобом (Рис. 4, 1, 7) також на одній
мисці та одному горщику описка всередині поєднується з рифленням ззовні.
Слід вказати, що на 26% ідентифікованих 26 форм ями 41 були виявлені сліди
орнаменту. Серед орнаментальних технік на 2 мисках використовувалися описка
червоним ангобом у середині та неглибоке рифлення ззовні, одна миска була
прикрашена рифленим лінійним орнаментом, димлена кераміка – лощінням 6
фрагментів, відповідно, полива виявлена лише на 3 фрагментах стінок гончарного
посуду. 50% виявлених форм керамічних виробів XVII-XVIII ст. ями 42 –
орнаментовані. Виконані у техніці описка червоним ангобом мали орнамент 60%
колекції зі слідами орнаменту. Це 4 горщики, 4 миски, 1 макітра та 3 фрагменти
стінок (Рис. 4, 2-5, 8-10). На одному з горщиків виявлений прокреслений орнамент
у вигляді ряду горизонтальних рисок виконаний орнаментальним коліщатком
(Рис. 4, 6). Відзначимо, що полива представлена лише на одній мисці, димлена
кераміка прикрашена лощінням 2 фрагментів.
Отже, всього було виявлено 350 фрагментів кераміки, відповідно, з них
ідентифіковано 105 форм. Зазначимо, що серед виявлених форм переважає
кухонний посуд, що становить 62,8%, здебільшого – це горщики (51 форма),
глечики (8 форм) та макітри (7 форм), відповідно столовий посуд складає 37,2% і
представлений мисками (29 форм), кубками (8 форм) і двома тарілками. Серед
ідентифікованих форм близько 46 (43,8%) мали сліди орнаменту та 5 (4,7%) –
поливу.
У результаті дослідження було встановлено, що найчастішими техніками були:
описка – 50% і прокреслений лінійний орнамент – 39,1%, що зустрічаються
здебільшого на горщиках і мисках. Поливу виявлено лише на 3% всієї кераміки та
на 5% серед орнаментованої. Дослідження показало, що серія горщиків переважно
демонструє розлогі прямі вінця, як низьких, так і високих форм із заокругленим
краєм, а виявлені дві полив’яні миски позначають бічне ребро, що відносяться до
IV типу типології Л. Виногродської.
Таким чином, проаналізований чорнобильський керамічний комплекс,
насамперед горщики, глеки і миски за формами й орнаментальними техніками
тотожні до керамічних виробів інших регіонів України та є складовою частиною
українського типу кераміки XVII-XVIII ст.
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Ceramic Produced Items of Late Medieval and Modern Times of Chornobyl Annalistic
Settlement (on Materials of Archeological Research of 2020)
Chornobyl collection of ceramic produced items of Late Medieval and Modern Times,
discovered during archaeological research of the annalistic settlement of Chornobyl in 2020, is
analyzed in the paper in order to introduce archaeological material into scientific circulation,
taking into consideration its informative prospects.
The fragments of ceramic produced items from five utility pits, discovered in 2020, were
selected for analysis. The archaeological material from these pits is presented in sufficient
quantities, has a satisfactory state of preservation, and allows to identify the shape and
ornamental techniques.
350 fragments of pottery were found, of which, respectively, 105 forms were identified. Among
the identified forms, kitchenware predominates, accounting for 62.8%, respectively, tableware is
37.2%. Among them, about 46 (43.8%) have traces of ornament and 5 (4.7%) of ceramic glaze.
Chornobyl assemblage is also represented by ceramic plastic, namely fragments of a pipe.
The study shows that the series of pots mainly has wide flat rims of both low and high
forms with a rounded edge, and two found glazed ceramic bowls have a side rib belonging to
type IV according to the typology of L. Vynohrodska.
Thus, the analyzed Chornobyl ceramic complex is identical in form and ornamental
techniques to ceramics of other regions of Ukraine and is an integral part of Ukrainian type of
ceramics of the 17th – 18th centuries.
Keywords: annalistic settlement of Chornobyl, ceramics, Late Medieval, Modern Times
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Стаття присвячена українському археологу Мечиславу Костянтиновичу Якимовичу
(1866-1945), результати численних і плідних польових робіт якого відомі давно, але
деталізованої біографії вченого дотепер не оприлюднено. Створення останньої
уможливили виявлені у Науковому архіві Інституту археології НАН України маловідомі
документи, зокрема життєпис, написаний власноруч 1929 р. для Всеукраїнського
археологічного комітету (ВУАК) Всеукраїнської академії наук (ВУАН). У роботі, на
підставі опублікованих та архівних матеріалів, охарактеризовано хронологію,
географію та значення археологічних студій ученого, надано повний перелік його
друкованих праць, а також вперше залучено до наукового обігу низку авторських
документів, листів, малюнків і фотознімків.
Ключові слова: Мечислав Костянтинович Якимович, біографія, археологічні розвідки
та розкопки, експедиції, Уманський історичний музей, кінець ХІХ ст. – 1940-ві рр.

Мечислав Якимович ще за життя був добре знаним серед фахової спільноти
дослідників різних періодів минулого1, а провідні археологічні організації того
часу – Імператорська археологічна комісія, Всеукраїнській археологічний комітет,
Інститут історії матеріальної культури АН УСРР, Інститут археології АН УРСР
неодноразово залучали його для проведення термінових та охоронних розкопок
(док. 1; та ін.). Пізніше ім’я археолога почали забувати, а перша персональна
замітка про нього, з описом внеску до трипіллєзнавства, з’явилась лише на
початку 2000-х рр.2 Нещодавно дослідник Центральноукраїнського державного
педагогічного університету В.Г. Гринченко спробував створити «наукову
біографію» М.К. Якимовича3, утім цю розвідку можна охарактеризувати скоріше як
неповну хроніку польових досліджень археолога. Протягом 2021 р. на підставі
справ Імператорської археологічної комісії (ІАК) з Наукового архіву Інституту
історії матеріальної культури Російської академії наук (ІІМК РАН) підготовлено
публікацію про підсумки розкопок вченого 1905 р. неподалік с. Гофнунгсталь
Беляшевский Н. Поле погребальных урн эпохи la Tene в Радомысльском у. Киевской губ. //
Археологическая летопись Южной России. 1904. № 1/2. С. 13-18; Богаевский Б.Л. Орудия
производства и домашние животные Триполья. Ленинград, 1937. С. 39-40, 52, 99, 107; Трусова С.А.
III-я конференция по изучению палеолита // Краткие сообщения о докладах и полевых
исследованиях Института истории материальной культуры. 1940. Вып. 3. С. 47 тощо.
2 Відейко М.Ю. Якимович М.К. // Енциклопедія трипільської цивілізації. Т. ІІ. Київ, 2004. С. 632.
3 Грінченко В.Г. Мечислав Якимович: сторінки наукової біографії // Zaporizhzhia Historical Review.
2020. Vol. 2 (54). С. 1-9.
1
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Тираспольського повіту Херсонської губернії (тепер – с. Цебрикове
Роздільнянського району Одеської обл.)4. Згадки про дослідження М.К. Якимовича
зустрічаємо в узагальнених студіях, присвячених історії археології, вивченню
регіонів чи окремих пам’яток5.
Факти і дані з різних джерел, зокрема з автобіографії 1929 р. (док. 2),
дозволяють стверджувати, що Мечислав Костянтинович (Костьович), вірогідно
етнічний поляк, народився 25 грудня 1868 р. у Житомирі, 1877 р. вступив до
гімназії, а 1886 р. здобув середню освіту в приватному пансіоні. Після смерті матері
1887 р. став годувальником родини (принаймні двох братів), протягом 18881896 рр. служив у «Товаристві пароплавства Дніпром та його притоками», а після
цього, до 1927 р. (з перервою у 1921-1922 рр.) – у Київському акцизному
управлінні. Мешкав від 1896 до 1901 р. у північно-східній частині Радомисльського
повіту, скоріше за все у м. Чорнобиль. Близько 1911-1913 рр. він обіймав посаду
молодшого штатного контролера 9-го округу названого Управління, мешкаючи у
с. Тхорівка Сквирського повіту Київської губернії6.
Своїми науковими вчителями-наставниками М.К. Якимович вважав: з
археології – проф. В.Б. Антоновича (коли той досліджував кургани неподалік
Житомира); з геології та мінералогії – проф. К.О. Ставровського (підчас спільних
екскурсій 1885-1889 рр.), з нумізматики – А. Яновича. Від 1889 р. Мечислав
Костянтинович був співробітником редакції часопису «Археологическая летопись
Южной России». Близько 1917 р. допомагав (надавав власні знахідки)
Д.М. Щербаківському під час створення в Умані історичного (краєзнавчого) музею,
директором якого згодом був протягом 1941-1945 рр.7
Відповідно до інформації, наведеної у документах ІАК, 1905 р. М.К. Якимович
мешкав чи перебував за адресою «Майданецький цукровий завод біля залізничної
станції Тальне», а незадовго до того – у м. Біла Церква8. Ймовірно, від 1920-х рр.
археолог остаточно оселився на Уманщині.
Протягом 1926-1930 рр. М.К. Якимович входив до складу Комісії з дослідження
трипільської культури ВУАК9, у січні 1929 р. в листі до ВУАК прохав поклопотатися
про присвоєння йому звання «Героя праці», оскільки на той час мав понад 40 років
трудового стажу10, або ж дати йому роботу, оскільки медична комісія визнала його
працездатним, через що пенсію йому не призначили (док. 3).
Кашуба М.Т., Сапожников И.В. Раскопки М.К. Якимовича в 1905 г. у с. Гофнунгсталь в СевероЗападном Причерноморье (по материалам архива ИАК) // Археологические вести. 2021. № 33.
С. 215-235. DOI: 10.31600/1817-6976-2021-33-215-235
5 Веремейчик О.М. Історична топографія Любеча Х-ХІ ст. // Археологія і давня історія України.
Київ, 2020. Вип. 2 (35). С. 105-120; Яненко А.С. Музеї Київщини і Житомирщини та їх участь в
археологічних дослідженнях регіону в 1945-1946 рр. (за матеріалами архіву М.Я. Рудинського) //
Сіверщина в історії України. 2014. Вип. 7. С. 304-311; Яненко А.С. Історія музейної археології УСРР
(1919-1934). Київ, 2016. 367 с.; Ясновська Л. Дослідження літописних міст Чернігівщини
співробітниками Імператорської археологічної комісії // Шрагівські читання: Збірник статей та
матеріалів. Чернігів, 2014. Вип. 3. С. 175-184; Яненко А.С. Літописні міста Чернігівщини в
дослідженнях Імператорської археологічної комісії // Археологічні зошити з Пересопниці. ІІІ:
Збірник статей учасників ІІІ наукового археологічного симпозіуму «Літописні міста
давньоруської держави». Пересопниця, 2015. С. 138-144 тощо.
6 Державний архів Київської області. Ф. 283. Оп. 21. Спр. 346 (особова).
7 Календар пам’ятних дат Черкащини на 2017 рік / Ред. В. К. Величко. Черкаси, 2016. С. 60-61.
8 Кашуба М.Т., Сапожников И.В. Раскопки М.К. Якимовича в 1905 г.… Док. 1, 3 та ін.
9 Відейко М.Ю. Організаційний експеримент: Трипільська комісія // Археологія і давня історія
України. Київ, 2012. Вип. 9. С. 84-85.
10 За аналогією з В.І. Гошкевичем, який отримав це звання у 1922 р.
4
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Від 1929 р. Мечислав Якимович офіційно працевлаштувався в Уманському
музеєві11. Тодішній директор установи Кость Петичинський у листі до Петра
Курінного від 7 жовтня 1930 р. повідомляв, що прийняв М.К. Якимовича на посаду
лаборанта12. 1939 р. археолог обіймав посаду завідувача історичним відділом
музею13.
Наприкінці 1930-х – на початку 1940-х рр. дослідник брав участь у наукових
конференціях. Зокрема у травні 1939 р. – доповідав на ІІІ науковій конференції з
проблем вивчення четвертинного періоду14, 1941 р. був слухачем IV наукової
конференції Інституту археології АН УРСР як представник Уманського музею15.
Під час Німецько-радянської війни М.К. Якимович залишився на окупованій
території – «пожалел музей и ускользнул», очолював й опікувався діяльністю
установи (док. 4-6). Помер учений-музейник у квітні 1945 р.16
Збережені архівні матеріали уможливлюють деталізацію й аналіз результатів
польових робіт археолога, що, без жодних перебільшень, є найціннішою
складовою його спадку. Наразі можна уточнити, що 1892 р. М.К. Якимович виявив
«неолітичну стацію на правому березі Дніпра біля «с. Ст[арого] Бихова на
Могилевщині» (док. 2). Ці матеріали, на жаль, залишились неопублікованими і
через те забутими17, оскільки всі відомі сьогодні неолітичні пам’ятки того регіону
розташовані не на правому, а на лівому березі Дніпра18.
Більшість археологічних пам’яток М.К. Якимович виявив протягом 18961901 рр. – 11 дюнних стоянок, включно із 3 майстернями. Відомості про них,
інколи без чіткої локалізації, знаходимо у низці статей (док. 7, 1, 3-5).
Картографувати, а тим більше віднайти ці об’єкти на місцевості складно, бо
розташовані вони у Чорнобильській зоні, біля занедбаних сіл. Тим не менше
встановлено, що М.К. Якимович охопив розвідками значну частину Полісся по обох
берегах річок Прип’ять, Уша (Уж) і Тетерів, зафіксував місцезнаходження
неподалік сіл Лелів, Великий Корогод, Запілля, Залісся, Гапоновичі, Черевач,
Янівка, Наришів, Грині, Ротичі, Сухолуччя (іл. 1; 2; 3).
Відкриття М.К. Якимовича значно пізніше, вже після його смерті, верифікували
експедиційними роботами наступники – Д.Я. Телегін віднайшов і розкопав у 19631964 рр. поселення біля хутора Грині, а І.І. Артеменко 1960 р. зібрав підйомні
матеріали в урочищі Германів Шинок в околицях с. Наришева19. Однак регіон,
обраний і визначений М.К. Якимовичем для вивчення близько 120 років тому, досі
залишається не вичерпаним. Так, неподалік с. Яново на правому березі гирластариці р. Прип’ять у 2003 р. знайдено й досліджено неолітичну стоянку
Плитовище20.
Центральний держархів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 166.
Оп. 11. Спр. 445. Арк. 5.
12 Науковий архів Інституту археології НАН України (НА ІА НАН України). Ф. 10. Спр. 37. Арк. 2зв.
13 ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 11. Спр. 445. Арк. 5.
14 Грінченко В.Г. Мечислав Якимович: сторінки наукової біографії…
15 ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 11. Спр. 489. Арк. 1зв.
16 Яненко А.С. Музеї Київщини і Житомирщини… С. 307.
17 Перелік друкованих праць дослідника див. у док. 7.
18 Телегин Д.Я., Титова Е.Н. Поселения Днепро-донецкой этнокультурной общности эпохи
неолита: Свод археологических источников. Киев, 1998. С. 86.
19 Телегин Д.Я., Титова Е.Н. Поселения Днепро-донецкой этнокультурной общности… С. 76, 80.
20 Манько В.О., Сапожников І.В. Неолітичний господарсько-побутовий комплекс Плютовище І у
Чорнобильському Поліссі // Кам’яна доба України. 2007. Вип. 10. С. 235-242.
11
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З усіх знахідок 1896-1901 рр. найбільш значущими виявились рештки
трупоспалення з бронзовою фібулою (з кулькою на ніжці), виявлені 1900 р. у
гончарному горщику поблизу урочища Печище біля с. Залісся (док. 7, 5, с. 164-165;
іл. 1; 4; 5). Місце знахідки відвідав М.Ф. Біляшівський, який не виявив нових
об’єктів, утім опублікував речі з Залісся і відніс «фібулу, як і все поле поховальних
урн вже до кінця латенської епохи, приблизно до початку нашої ери»21.
У 1960-х рр. фібулу опублікував і описав Ф.К. Амброз як артефакт «духцовського
типу ранньолатенської схеми» ІІІ ст. до н.е.22 Однак комплекс й досі не втратив
своєї значимості, адже маркує найсхіднішу точку присутності носіїв
східньолатенської культури. В.Є. Єременко відніс фібулу до фази В2а раннього
латену23, хоча його теза про «імпортний характер» поховального комплексу
Залісся сумнівна. Пізніше до типологічного визначення фібули А.К. Амброза
приєднався Г.М. Казакевич, передатувавши комплекс більш раннім часом: ІV –
початок ІІІ ст. до н.е. Більше того, дослідник високо оцінив значення знахідки,
використавши цитату про неї як епіграф своєї монографії, утім не згадав імені
відкривача24.
У 1900 р. М.К. Якимович розкопав також на правому березі р. Тетерев біля
с. Ніжиловичі неподалік Радомишля могили дреговичів (док. 7, 2).
Зазначимо, що теперішнє місце зберігання матеріалів, виявлених археологом
впродовж так званого «раннього» етапу теренових досліджень, не відоме, але у
фотовідділі Наукового архіву ІІМК РАН збережено знімки речей з колекції
М.К. Якимовича, зібраних протягом 1896-1901 рр. в Радомишльському повіті
Київської губернії в околицях сіл Залісся, Гапоновичі, Великий Корогод, Юрове,
Ротичі, Ніжиловичі25.
Пліднім у науковому плані став епізод співробітництва М.К. Якимовича з ІАК
протягом 1905-1907 рр. У 1905 р. він здійснив розкопки біля с. Гофнунгсталь не
далеко від Одеси, в ході яких дослідив два кургани, поселення і кладовище пізніх
ногайців (док. 7, 6; іл. 6; 7)26. У 1906-1907 рр. М.К. Якимович провів розкопки семи
трипільських майданчиків в околицях с. Стара Буда Звенигородського повіту
Київської губернії27. Власноруч реставровані ним керамічні вироби передано на
зберігання до Ермітажу (док. 7, 7-8; іл. 8; 9). Того ж 1907 р. дослідив низку інших
Беляшевский Н. Поле погребальных урн эпохи laTene… С. 13, 15-17. Рис. 1-2.
Амброз А.К. Фибулы юга европейскойчасти СССР // Свод археологических источников. Д1-30.
Москва, 1966. С. 12, Табл. 1, 1.
23 Еременко В.Е. «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура. Санкт-Петербург, 1997. С. 42-43.
Рис. 7, 17-18; 10, 65.
24 Казакевич Г.М. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції. КиївВінниця, 2015. С. 179-180, 321. Рис. 9, 1.
25 Фотовідділ Наукового архіву ІІМК РАН. Відб. Q 642/52-77: Длужневская Г.В. Археологические
исследования в Европейской части России и на Кавказе в 1859-1919 годах (по документам
Научного архива ИИМК РАН). Санкт-Петербург, 2014. С. 109.
26 Кашуба М.Т., Сапожников И.В. Раскопки М.К. Якимовича в 1905 г.…; Науковий архів ІІМК РАН:
РВ. Ф. 1. 1905. Спр. 14; Фотовідділ. Відб. Q 642/28–32, 78 (там само фотознімки зі Старої Буди
1905 р.).
27 Частина артефактів, переважно зразки кераміки, з досліджень М.К. Якимовича в околицях
с. Стара Буда до Другої світової війни містилися у колекції Центрального історичного музею
ім. Т.Г. Шевченка у Києві (Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і
матеріали / автор-упорядник А. Яненко. Київ, 2017. С. 213). Не можна виключати можливість, що
деякі артефакти збереглися й до сьогодні у фондах установи-правонаступника – Національного
музею історії України.
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місцезнаходжень. Протягом 1906-1908 рр. до ІАК надійшли відповідні звіти з
описами та світлинами знахідок, планами трипільських глиняних майданчиків,
малюнками розписного посуду; звіт про розкопки могильника неподалік
с. Великий Корогод з описами знахідок і планом пам’ятника; звіт про розкопки
курганів і про розвідки поблизу м. Любеч та в Городнянському повіті Чернігівської
губернії28.
У 1916 р. ІАК видала М.К. Якимовичу «Відкритий лист» (№ 72) на розкопки в
межах Звенигородського, Уманського, Черкаського і Таращанського повітів
Київської губернії (вздовж лінії прокладання залізничної гілки Гришино-Рівне)
(док. 1)29, який не був використаний через початок революційних подій.
Вірогідно від 1920-х рр. археолог проводив розвідки й розкопки у співпраці з
музеєм Уманщини, зокрема 1927 р. дослідив місцезнаходження трипільської
культури неподалік
с. Погорилівка30, а також
виявив спільно з
Б.П. Безвенглінським трипільське поселення Красноставка (тепер –Манківський рн Черкаської обл.)31. У 1936-40 рр. продовжив археологічне вивчення Уманщини,
насамперед в околицях сіл Володимирівка, Томашівка та Сушківка32.
Найвідомішим з них стало відкрите 1925 р. поселення Володимирівка. Пам’ятку
досліджувала протягом 1927-1947 рр. (з перервами) низка експедицій під
керівництвом Б.П. Безвенглінського, С.С. Магури, В.Є. Козловської та Т.С. Пассек33.
М.К. Якимович брав участь у цих роботах (іл. 10). Неподалік він виявив
багатошарову пізньопалеолітичну стоянку (дата відкриття невідома), на якій
1940 р. провів невеликі розкопки і створив їх макет, що експонувався в
Уманському музеї. Протягом Німецько-радянської війни Мечислав Костьович не
полишав надії відновити розкопки стоянки і дослідження інших пам’яток (док. 4;
6). Одна з основних причин співпраці з нацистською владою директора музею в
окупованій Умані М.К. Якимовича, сформульована ним у листі до П.П. Курінного,
надісланому на початку 1943 р.: «Я вважаю, що все ж таки, дякуючи мені, музей
вцілів» (док. 5).
Отже, комплекс збережених документів нарешті дозволив авторам відтворити
біографію непересічної людини, яка у переламну епоху пройшла доволі складний
життєвий шлях. Незважаючи на те, що несприятливі суб’єктивні й об’єктивні
обставини завадили йому зробити яскраву наукову кар’єру, його внесок в
археологію України як фахового польового дослідника є суттєвим за обсягом,
різноплановим за змістом, але, на жаль, поки що гідно не оціненим.

Длужневская Г.В. Археологические исследования в Европейской части России и на Кавказе в
1859-1919 годах (по документам Научного архива ИИМК РАН). Санкт-Петербург, 2014. С. 109;
Науковий архів ІІМК РАН: РВ. Ф. 1. 1906. Спр. 64; 1907. Спр. 69; Фотовідділ. Відб. О.126, O.181; нег. I
19671-19672, II 24155, II 31250, III 11642; Див. також: Императорская Археологическая Комиссия
(1859-1917): К 150-летию со дня основания / Ред.-сост. А.Е. Мусин. Приложение. СанктПетербург, 2009. С. 93, 96, 100, 104.
29 Императорская Археологическая Комиссия (1859-1917)… С. 139.
30 НА ІА НАН України. Ф. ВУАК. Спр. 116/20. Арк. 1зв.
31 Цвек О.В. Красноставка // Енциклопедія трипільської цивілізації. Т. ІІ. Київ, 2004. С. 261-262.
32 Яненко А.С. Музеї Київщини і Житомирщини…
33 Якубенко О.О. Володимирівка // Енциклопедія трипільської цивілізації. Т. ІІ. Київ, 2004. С. 104105.
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***
Документ 134
Пропозиція Імператорської археологічної комісії М.К. Якимовичу
Петроград, 14.12.1916. Вихід. № 1603. Копія35
Управление по постройке железнодорожной линии Гришино-Ровно
(участок Цветково-Жашков) обратилось в ИАК с просьбой организовать
наблюдение за могущими быть обнаруженными при выемках земли при
устройстве линии предметами древности. Находя организацию такого
наблюдения весьма желательной, ИАК имеет честь покорнейше просить Вас
уведомить ее, не признали ли Вы возможным принять на себя труд ведения
регистрации древностей, которые могут быть обнаружены при постройке
указанной железнодорожной линии, и составления описания обстоятельств
находок.
Необходимые для такого надзора денежные средства будут Вам отпущены,
по Вашему предварительному указанию.
Председатель ИАК [Подпись]
Делопроизводитель [Подпись]
-*-*-*Документ 2
Життєпис Мечислава Костянтиновича Якимовича.
Урицька цукроварня, 21 січня 1929 р.36
вх. 102. 25.1.29 р.
Народився я 1886 [1868] року37 грудня 25 дня в м. Житоміри на Волині.
1877 року вступив до гімназії, а коли мій батько помер, мене улаштували до
приватного пансіону, де я закінчив в 1886 році середню освіту. Продовжувати
дальнійшу освіту мені не судилося, через те, що 1887 року померла мати,
залишивши мому опікованню без ніяких джерел до існування молодших
братів (я був самим старшим).
До 1888 року я мав не сталі посади, а з 1888 р. одержав службу в Київському
Т[оварист]ві Пароплавства, де працював до 1896 року, з якого часу до
1927 року був на посадах в Київському Посередподатковому [акцизному –
Авт.] Правлінні, виключаючи 1921-1922 рр., коли цієї державної установи ще
не було відновлено. З 1924 до 1929 року працював в цукровій промисловости.
Таким чином, маю право рахуватись геройом праці, бо пропрацював більш
40 років, що можу підтвердити документально.
З археологією ознайомився дуже рано. Першим учителем моїм по цієї
Документи розміщено у хронологічній послідовності, подано мовою оригіналу зі збереженням
усіх орфографічних і стилістичних особливостей, зокрема тогочасних правил вживання великої
літери. Авторські помилки і друкарські похибки не виправлено. Скорочені слова, крім
загальновживаних скорочень, розшифровано у квадратних дужках. Пунктуацію узгоджено із
сучасними нормами українського правопису без застережень.
35 Петров И., Бейда О. Ходоки у фюрера: «если… эти работы вести пленными, тогда лишь придется
приобрести
фотоаппарат»
–
письмо
археолога.
13.04.2020.
URL:
https://labas.livejournal.com/1212543.html
36 НА ІА НАН України. Ф. 10 (Петро Петрович Курінний). Спр. 28/10. Арк. 3-4зв.
37 Вірогідно, М.К. Якимович зробив описку і йдеться про 1868 р. Саме цей рік підтверджується
іншими джерелами (ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 11. Спр. 445. Арк. 5).
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парости був пок[ійний] проф. В. Антонович, коли ще він робив досліди могил
біля Житомира. Досі маються у мене його подарунки, а саме дві монети, мало
не унікуми. Учителем нумізматикі був у мене пок[ійний] А. Янович, автор
праць нумізматичніх, які друковались за кордоном38, як теж його «Starod […]
sprava […]».
Одночасно я дуже цікавився палеонтологією, а взагалі природознавством,
доповнюючи свою освіту сучасною літературою. 1885-89 р. робив з пок[ійним]
К. Ставровським геологично-мінералогичні екскурсії біля Житомира та
м. Коростишева39, а добутий нами науковий матеріял К. Ставровський
передавав до кабінету Київського університету.
1892 року мною була виявлена неолітична стація на правому березі Дніпра
біля с. Ст[арого] Бихова на Могилевщині (не зафіксоване у літературі) 40.
Роками 1896–1900 в колишньому Радомисльському повіті займався дослідами
неолітичних стацій та працовень [майстерень – Авт.]. Тоді ж й відкрита мною
в цьому ж повіті біля с. Залесья культуру Ля-Тен. Ця праця мною зафіксована в
«Арх[еологической] Летоп[иси] Ю[жной] Р[оссии]» за 1903 рік (стр. 164,
[нерозбірливо] 23 Бронза А).
Крім того в цьому ж 1900 році були розкопані мною біля с. «Нежиловичи»
могили дерговичив (самий крайній етап), в цьому ж Радомисльському повіті,
що зафіксовано мною в «Арх[еологической] Летоп[иси] Ю[жной] Р[оссии]» за
1900 р. Т. І.
З 1889 року я був співробітником «Арх[еологической] Летоп[иси] Ю[жной]
Р[оссии]».
1905 року біля с. Майданецьке на Гуманщині розкопав дві могили зі
скорченими костяками (в друку ще цієї праці не мається).
1906 року робив досліди могил біля с. В[еликий] Корогод Радомисльського
повіту, що зафіксовано в звіті И[мператорской] А[рхеологической] К[омиссии]
за 1906 рік, стор. 109.
1906-1908 рр. працював над дослідами Трипільської к-ри біля с. Ст[арі]
Буди на Звенигородщині, що зафіксовано в звіті И[мператорской]
А[рхеологической] Ком[иссии].
Точно не пам’ятаю, в якому році розкопував кладовище біля
с. Гофнунгсталь на Херсонщині, ця праця зафіксована в звіті И[мператорской]
А[рхеологической] Ком[иссии]. Здається мені, що за 1906 [1905 – Авт.] рік.
1925-28 рр. уривцем досліджував Трипільську к[ульту]ру біля с. Захватівки
на Гуманщині. Там же мною 28 року відкрито к[ульту]ру, аналогічно
Черняховської.
В цьому ж 28 році відкрито мною Трипільську к[ульту]ру в с. Росоши на
Гуманщині.
Звіт праці останньої роботи мною закінчено, який наприкінці цього тижня
Вірогідно, йдеться про Андрея Яновича (Andrzej Janowicz), який друкувався в часописі
«Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne» в 1890-1890-х рр.
39 Відомо про розвідки проф. університету Св. Володимира К.О. Ставровського 1874-1889 рр. на
території Овруцького повіту (Томашевський А.П. Історія та ступінь археологічного дослідження
літописної Овруцької волості // Археологія і давня історія України. 2017. Вип. 4 (25). С. 242-247 та
ін.).
40 Тепер місто Бихів, центр Биховського р-ну Могильовської обл. Білорусі.
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надішлю до Арх[еологічного] Комітету, як теж надішлю й рештки збірок зі
неолітичних стацій Радомисльському повіту.
21 січня 29 року.
Урицька цукроварня
[Підпис]
(P.S.) Я не цюрався теж етнографії: зі свого етнограф[ічного] збірку
подаровано мною для Київського музею два рушника мереженіх, українських
стародавніх, як те ж свого роду єдиного скляного баранця (пляшка)та
український кафель з малюнком стилізованого півня. Ці речі переховуються в
етнографічному та художньому музеї.
[Підпис] Рукопис М.К. Якимовича
-*-*-*Документ 3
Лист-клопотання М.К. Якимовича перед ВУАК.
Урицька цукроварня, 21 січня 192941
Одмічено 29/І 29 р.
До Всеукраїнського Археологічного Комітету
Прикладаючи при цьому, згідно припису Комітету від 22/ХІ 28 р. під
ч. 1459, свій коротесенький життєпис, прошу Комітет поклопотатися через
ВУАН про стверження мене геройєм праці. Наслідком чого мені призначать
пенсію. Тоді Арх[еологічний] комітет буде мати дарового й щирого робітника,
який хоча на схилку віку матимуть змогу віддатися цілком археології.
Президія лікарів признала мене працездатним, через що не призначила
пенсії, герой-же праці, незважаючи на працездатність, одержує пенсію, крім
цього, матиметь ще службу.
Якщо тра буде надіслати свої документи про мій службовий 40-літній стаж,
я надішлю ці.
З моїх праць надруковано: в «Археолог[ической] летоп[иси] Ю[жной]
Р[оссии]» за 1900 рік «Разкопкі у с. Нежиловичей», т. І.; в цьому ж часописі за
цей же рік т. ІІ. «Изследование дюнних стоянок в Радомысльском уезде»
стор. 87, 203, та в цьому ж часописі за 1903 рік «Дюнные стоянки
неолитической эпохі в Радомысльском уезде».
В звітах «Им[ператорской] Арх[еологической] Комис[сии]» за 1906[5] рік
маються мої праці – «Раскопки у с. Гофнунгсталь Херсонской губ.», «у
с. В[еликого]-Корогода Радомысльском уезда», та «Раскопки глиняных
площадок у с. Старая Буда» за 1906-1908 р.
Не вишли з друку: про неолітичну стацію у с. Ст. Бихова Могилевської губ.,
розкопки могил біля с. Майданецьке на Гуманщині та досліди трипільської
культури біля с. Захватівки на Гуманщині. Крім цього, про спостереження
культури, аналогічної Черняхівської.
Про Ст.-Будянськи дослідження з рр. 1906-908, як теж про цю ж трипільську
к[ульту]ру біля с. Захватівки, звіти закінчени, тільки но креслення ще не готові.
Ці праці надішлю незабаром до Комітету.
21/І 29 р.
Урицька ц[укровар]ня
[Підпис]
41
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P.S. З 1 січня я не маю ніякої праці, бо рахуюсь безробітним, закінчу працю
про археологічні дослідження й мабуть приїду до Київа.
[Підпис] Рукопис М. К. Якимовича
-*-*-*Документ 4
Лист-прохання директора Уманського історичного музею М.К. Якимовича до
уряду Німеччини42
Умань, 08.1941. Копія.
Прошу Германское Правительство в оказании мне материальной помощи в
супсидировании средств на проведение археологических раскопок открытого
мною на Уманщине палеолита в с. Владимировка Подвысоцкого района и в
с. Куты Бугского района. В прошлом 1940 году в с. Владимировка я произвел
раскопки, где обнаружил мадленскую, ориньякскую и, возможно, более
раннюю культуры; но, в виду очень ограниченных средств, отпущенных на эти
работы, не смог закончить раскопки, а в текущем году предполагаю
возобновить эту работу, но в большем масштабе. Раскопки эти представляют
большой интерес не только для украинской, но и для всемирной науки. Здесь
впервые мною открыты мергельные конкреции с включением битой кости
животных, употребляемых в пищу человеком и при них очень примитивные
кремниевые орудия, которыми эти люди соскребали мясо с кости. Вообще эти
находки такого рода мергельных конкреций являются пока первыми на
территории бывш[его] Союза СССР.
В связи с театром военных действий как раз у места предполагаемых
раскопок, очевидно, придется начать работу с 2-й половины сентября, когда
оперирующие здесь еще банды к этому времени будут ликвидированы. На
означенные работы потребуется до 150 человекодней, считая в среднем до
5 человек в день с уплатой по 10 руб. в день, а всего придется затратить до
1500 руб. Если же будет возможно эти работы вести пленными, тогда лишь
придется приобрести фотоаппарат для научной фиксировки процесса работ.
Фотоаппарат должен быть для пластинок не менее 6×12 см размером и к нему
копировальная бумага в количестве 10 дюжин листов.
Адрес: г. Умань, улица Октябрьской Революции (бывш[ая] Дворцовая) № 29
(музей), Якимовичу Мечиславу Константиновичу.
Документ 5
Лист Мечислава Якимовича до Петра Курінного.
Умань, 14 лютого 1942 р.43
Уважаемый Петр Петрович!
Очень рад, что Вы живы. Об этом я узнал недавно. Первые сведения меня
очень обезпокоили, так как по ним я должен был предположить, что Вам
вывезли из Киева большевики. Я остался директором музея. Нас [призвали]
уехать вместе с ними, но я пожалел музей и ускользнул от них.
Музей пострадал от первой немецкой бомбы, которая была брошена в
[нерозбірливо]. Библиотеку (флигель) совершенно не разрушило, а музей

42
43

Петров И., Бейда О. Ходоки у фюрера…
НА ІА НАН України. Ф. 10. Спр. 51. Арк. 1-2.
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частично пострадал. Разрушило стену части соседних двух комнат,
[нерозбірливо] комнаты в отделе природы пострадали тоже немного. Окно ни
одно не уцелело и некоторые двери и рамы окон вылетели.
Я должен был все время не отлучатся из музея во избежание разграблений,
благодаря тому музей уцелел и с ноября месяца [1941 ] был открыт для
публики. Штат музея очень малый, так как доход от эксплуатации
[нерозбірливо] очень невелик. Мне даже первоначально сказали, что если
дохода не будет, то музей закроют. Весь штат состоит из 5 человек: директор,
зав. худ. отд., два доглядача, уборщица и сторож.
Я считаю, что все же благодаря мне, музей уцелел.
Когда уходили большевики, пожгли в Умани предприятия и дома.
Извиняюсь, что так [намарал], но чернило такое плохое, что размывается
(расползается).
Благодаря любезности проф. Неймана, я имел возможность передать это
письмо. Вы ему покажите Swjatowita44 том, в котором имеется сообщение о
раскопках в с. Шуляки и др. Он срисовывал в музее посуду из этих раскопок.
Покажите ему и жертвенник из Владимировки и др. Более подробное письмо
я Вам напишу вскоре.
Всего найлучшего
Ваш М. Якимович
(P.S) Если у Вам будет возможность передать [нерозбірливо] письмо по
адресу, буду Вам очень благодарен.
[Підпис] Рукопис М. К. Якимовича
-*-*-*Документ 6
Лист Мечислава Якимовича до Петра Курінного.
Умань, 8 червня 1943 р.45
Уважаемый Петр Петрович!
Недельки три тому я Вам послал письмо, сейчас, пользуясь удобным
случаем, шлю другое. Дело в том, что Василий Афтономович [Стефанович]
хочет устроится в нашем музее, но в марте м-це было сокращение, а сейчас вряд
ли возможно будет возобновить одну должность46. Что же касается ведения
каких-либо археологических работ без помощи фотографии, я считаю
безполезным. Кроме того у нас имеются банды, а это обстоятельство не совсем
благоприятно для работ в глухих местах.

«Światowit» – польський археологічний часопис.
НА ІА НАН України. Ф. 10. Спр. 51. Арк. 3–3зв.
46 Зауважимо, що у перші повоєнні роки, новопризначений директор Уманського краєзнавчого
музею А.Г. Лаута у листі від 23 березня 1946 р. до ученого секретаря Інституту археології АН УРСР
М.Я. Рудинського писав: «Могу Вам сообщить и другое мне известное от бывшего зав.
истор[ического] отдела н/музея, при оккупации немцами, [В.А.] Стефановича, который в
настоящее время роб. в Уманском ГорФО отделе, что [М.К.] Якимович помогал укр. националисту
Куринному П.П. (бывш[ему] сотр[уднику] центр[ального] историч[еского] музея г. Киева)
отправлять ценности н/музея в Германию. С ценностями уехал Куринной. Они отправили
ценностей на 6917.654 руб. По словам того же [В.А.] Стефановича, остатки ценностей, при бегстве
немцев из Умани, Якимович сам выбросил в помойную яму во дворе музея. Этой весной мы
думаем выяснить этот вопрос» (НА ІА НАН України. Ф. 30 (Михайло Якович Рудинський). Спр. 68.
Арк. 169зв.).
44
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Я хотел приехать в Киев, но Гебітскомісар47 не дает пропуска без вызова, а
потому, если это возможно, устройте мне этот вызов, а тогда поговорим о
многом с Вами при личной встрече.
Поклон шлет Вам [Є.В.] Махно48 (она работала в Институте с
[В.П.] Петровым49) и тоже думала у нас устроится. Она просила также передать
поклон служащим Вашего музея50. Махно без работы сейчас.
Конечно, очень приятно было бы возобновить раскопки, но так как эта
робота без помощи фото теряет свое значение, то сейчас возможно вести
лиш[ь] работу по розыску и фиксации обнаруженных на поверхности
памятников старины. Пишите.
Всегда найлучшего, Ваш М. Якимович
(P.S) Прилагаемое при этом письмо керівнику Інституту писал под диктовку
В.А. [Стефановича] [Підпис]
В
1940 году
я
выслал
в
Арх[еологический]
Институт
весь
антропологич[еский] и геологический материал в Киев, но не знаю, какая его
постигла участь. Весь этот материал добыт в с. Владимировке, а потому,
конечно, и, если это возможно, интересно узнать, где он в данное время
находится51. Я сделал муляж раскопок в с. Владимировке размером
[масштабом] в 1/100 метра. Для объяснений этот муляж является очень
удобным пособием. Возможно-ли в Киеве приобрести фотогр[афические]
пластинки?
М.Я. Рукопис М.К. Якимовича
-*-*-*Документ 7
Перелік друкованих праць М.К. Якимовича.
1900-1943 рр.
1. [Якимович М.К.] Открытие в 1897-1899 гг. М.К. Якимовичем дюнных
стоянок каменного века на правом берегу р. Уши, вблизи впадения ее в
Припять в Радомысльском у. Киевской губ. // Киевская старина. 1900. Т. 69.
Кн. ІІ (май). Отд. 2. С. 126-127.
2. [Якимович М.К.]Раскопки могильника М.К. Якимовичем у с. Нежилович
Радомысльского у. Киевской губ. // Киевская старина. 1900. Т. 71. Кн. ІІ
(ноябрь). Отд. 2. С. 129-131.
3. [Якимович М.К.] Продолжение исследования М.К. Якимовичем дюнных
Ґебітскомісар (Gebietskommissar), окружний комісар – офіційна назва посади в нацистській
Німеччині у часи Другої світової війни, керівник адміністрації округи.
48 Євгенія Володимирівна Махно (1913-1992) у 1942 р. працювала у Музеї до- і ранньої історії у
Києві (Сорокіна С., Завальна О., Радієвська Т. Музей до- і ранньої історії у Києві (1942-1943):
структура та персональний склад // Науковий вісник Національного музею історії України, 1 (1).
2017. С. 210-229).
49 Віктор Платонович Петров (1894-1969) – археолог, історик, мовознавець, етнограф,
літературознавець, фольклорист, філософ (філософський псевдонім Віктор Бер), письменник
(літературний псевдонім В. Домонтович). Див. детальніше: Андрєєв В. М. Віктор Петров. Нариси
інтелектуальної біографії вченого. Дніпропетровськ: Герда, 2012. 476 с.
50 Вірогідно, йдеться про Музей до- і ранньої історії у Києві.
51 Збереглося «Визначення кісток з палеолітичної стоянки у с. Володимирівка Півдвисоцького
району Кіровоградської області, зібраних М.К. Якимовичем», зроблене І.Г. Підоплічком
[Яненко А.С. Музеї Київщини і Житомирщини… С. 308].
47
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стоянок каменного века при впадении р. Уши в Припять у с. Яновки // Киевская
старина. 1900. Т. 71. Кн. ІІ (ноябрь). Отд. 2. С. 131.
4. [Якимович М.К.] Исследование дюнных стоянок неолитической эпохи в
Радомысльском у. на берегу р. Уши, при впадении ее в Припять //
Археологическая летопись Южной России.1900. Т. ІІ. С. 87, 203. (Неподалік
сс. Запілля, Янівка та ін. – Авт.).
5. Якимович М.К. Дюнные стоянки неолитической эпохи в Радомысльском
уезде Киевской губ. // Археологическая летопись Южной России. 1903. № 3/4.
С. 161-172. (Про розвідки 1896-1901 рр. – Авт.).
5-а. Якимович М.К. Дюнные стоянки неолитической эпохи в Радомысльском
уезде Киевской губернии. Киев: Тип. Н. А. Гирич, 1903. 12 с., 3 л. ил. [Окремий
відбиток].
6. [Якимович М.К.] Раскопки в Гофнунгстале // Отчет Императорской
археологической комиссии за 1905 год. СПб: Тип. гл. упр. уделов, 1908. С. 88-90,
119.
7. [Якимович М.К.]
Киевская
губерния
//
Отчет
Императорской
археологической комиссии за 1906 год. СПб: Тип. гл. упр. уделов, 1909. С. 106109, 143. (Про розкопки трьох трипільських майданчиків неподалік с. Стара
Буда Звенигородського повіту – Авт.).
8. [Якимович М.К.] Киевская губерния. Раскопки М.К. Якимовича // Отчет
Императорской археологической комиссии за 1907 год. Санкт-Петербург: Тип.
гл. упр. уделов, 1910. С. 99-100, 132. (Про розкопки чотирьох трипільських
майданчиків неподалік с. Стара Буда – Авт.).
9. Якимович М. Археологiчнi дослiди бiля с. Захватiвки (Червоний Кут)
Тернiвського р. Гуманської округи з рр. 1925-1928 // Хронiка археології та
мистецтва. 1930. Ч. 1. С. 37-40.
10. Якимович М. Уманський музей напередодні відкриття // Уманський
голос. 1941. Ч. 13. 16 жовтня. С. 3.
11. Якимович [М.К.] До відкриття Уманського музею // Уманський голос.
1941. Ч. 26. 30 листопада. С. 3.
12. Якимович М. Уманський парк Софіївка // Уманський голос. 1943. Ч. 61.
5 серпня. С. 3; Ч. 62. 8 серпня; Ч. 63. 12 серпня. С. 3; Ч. 64. 15 серпня. С. 3.
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Archaeologist Mechyslav Yakymovych (1868-1945): Life and Scientific Activity in Epoch
of Revolutions and World Wars
The life path of the archaeologist Mechyslav Konstiantynovych (Kostovych) Yakymovych is
reconstructed and some details of his biography are clarified in the paper. Little-known
documents and materials covering various stages of the scholar’s activity are brought into
scientific circulation, namely: open letter dated December 14, 1916, given by the Imperial
Archaeological Commission to M.K. Yakymovych; biography with the covering petition
prepared and written by the scholar himself in early 1929 for the All-Ukrainian Archaeological
Committee of the All-Ukrainian Academy of Sciences; letter-request of the director of the
Uman Historical Museum M.K. Yakymovych to the German government, dated April 1941;
personal letters of M.K. Yakymovych to P.P. Kurinnyi dated February 14, 1942, and June 8,
1943; author’s drawings. A list of printed works of the archaeologist, published during his
lifetime, has been compiled. It is emphasized that M.K. Yakymovych was well-known among
the professional community of the late 19th – first half of the 20th century and collaborated
with the leading archeological institutions of the time, among which: the Imperial
Archaeological Commission, VUAK (All-Ukrainian Archaeological Committee), the Institute of
the History of Material Culture of the Academy of Sciences of the Ukrainian Socialist Soviet
Republic, and the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the UkrSSR.
From the 1890s until the end of his life, M.K. Yakymovych studied various archeological
sites on the territory of modern Ukraine. In particular, he recorded dune locations and
workshops in Polissia on both banks of the rivers Prypiat, Uzh, and Teteriv; found a cremation
with a bronze fibula in the ceramic pot near the urochyshche Pechyshche near the village of
Zalissia; excavated the tombs of Dregoviches on the right bank of the river Teterev next to the
village Nizhylovychi near Radomyshl; studied two mounds, a cemetery, and a settlement of
the Nogais near the village of Hoffnungstal and Trypillia sites on the outskirts of the village
Stara Buda in Zvenyhorod region; explored the sights near the town of Liubech; since the
1920s, the archaeologist had been conducting surveys and excavations in collaboration with
the Uman Museum; during the second half of the 1930s, he continued the archeological study
of the region, first of all on the outskirts of the villages of Volodymyrivka, Tomashivka, and
Sushkivka. During the German-Soviet war, he did not give up hope of resuming the surveys of
Trypillia sites.
Keywords: Mechyslav Kostiantynovych Yakymovych, biography, archeological surveys and
excavations, expeditions, Uman Historical Museum, end of the 19th century – the 1940s
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Іл. 1. Північний район розвідок М.К. Якимовича 1896-1901 рр.
(Спеціальна карта І.Ф. Стрельбицького 1865 р., арк. 30; фрагмент)

Іл. 2. Південний район розвідок М.К. Якимовича 1896-1901 рр.
(Спеціальна карта І.Ф. Стрельбицького 1865 р., арк. 31; фрагмент)
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Іл. 3. Кам’яні знаряддя з розвідок М.К. Якимовича 1896-1901 рр. (Док. 7, 5)
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Іл. 4. Гончарний горщик з поховання латенської культури в околицях с. Залісся
(Беляшевский 1904. Рис. 1)

Іл. 5. Бронзова фібула латенської культури з поховання біля с. Залісся
(Беляшевский, 1904. Рис. 2)
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Іл. 6. Відкритий лист, виданий Імператорською археологічною комісією М.К. Якимовичу на
розкопки неподалік с. Гофнунгсталь (Кашуба, Сапожников, 2021).

57

58

ЕМІНАК

Іл. 7. Малюнок-реконструкція М.К. Якимовича ногайських могил неподалік с. Гофнунгсталь
(Кашуба, Сапожников, 2021).

Іл. 8. Фотознімки знахідок М.К. Якимовича на трипільському поселенні Стара Буда 1906 р. (Док. 7, 7).
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Іл. 9. Фотознімки керамічних сосудів з поселення Стара Буда, відреставрованих М.К. Якимовичем
(Док. 7, 7).
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Іл. 10. Учасники розкопок трипільського поселення в околицях с. Володимирівка:
Неоніла Леонтіївна Кордиш (стоїть ліворуч), Олександр Панкратович Черниш (сидить перший
ліворуч), Михайло Леонтійович Макаревич (сидить другий ліворуч), Тетяна Сергіївна Пессек
(сидить третя праворуч), Мечислав Костьович Якимович (сидить перший праворуч). 1940 р.
(НА ІА НАН України. Ф. 57. Од. зб. 3155).
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КАНУНИ ЦЕХОВИХ РЕМІСНИКІВ ГЕТЬМАНЩИНИ XVIII СТОЛІТТЯ
Оксана Коваленко
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У статті розглянуто одну зі складових повсякденного життя цехових майстрів
Гетьманщини у XVIII ст. – кануни, які надавалися цехам як привілей, за умови
прославляння церкви Божої. З’ясовано, що термін «канун» у середовищі ремісників
вживався у кількох значеннях: переддень храмового цехового свята; виготовлення
алкоголю, як складової свята; продукування алкоголю перед вступом до цеху та сплата
грошей цехові від нового члена братства; моління, панахида, витрати на церковні
відправи, у першу чергу, роблення свічок; поминальна страва.
Ключові слова: Гетьманщина, XVIII ст., цех, ремісник, канун, свято, бенкет

Небагаточисленні свідчення щодо дозвілля цехових ремісників у Гетьманщині
XVIII ст. показують, що воно було доволі одноманітним і стосувалося переважно
споживання алкогольних напоїв у товариському колі, в шинках, або цехових
дворах. У першу чергу, братчики збиралися на свята, які стосувалися
корпоративного життя – виборах цехмістра, визволенні учнів, храмових святах1.
Найбільші банкети влаштовувалися кілька разів на рік, під час так званих «сходок»,
до яких братство готувалося заздалегідь, закуповуючи продукти, здійснюючи
канун тощо.
Повсякдення ремісників чи назагал міських мешканців Гетьманщини XVIII ст., і
досі залишаються недостатньо вивченими. Цікаві матеріали, базовані на цехових
книгах міст Києва, Глухова, Літок2, ввели до наукового обігу й проаналізували
Катерина Лазаревська3 та Пилип Клименко4. Їх роботи, до сьогодні, залишаються
найгрунтовнішими з проблем цехового ремесла. На жаль, розвиток таких студій
Див. про чисельні приклади споживання алкоголю у цеху львівських шевців: Капраль М.
Крадіжки, п’янство, бійки, розпуста: зворотня сторона повсякденного життя шевців Львова XVIIXVIII ст. // Повсякдення раньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1: Практики,
казуси та девіації повсякдення. Київ, 2012. С. 225.
2 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. І.
Спр. 241, 251-253, 255, 256, 258-261, 268, 2201; Ф. ХХVІІІ. Спр. 340-345, 802.
3 Лазаревська К. Київські цехи в другій половині ХVІІІ – та на початку ХІХ віку // Київ та його
околиця в історії і пам’ятках. Київ, 1926. С. 276-307.
4 Клименко П. Цехи на Україні. Київ: Видавництво ВУАН, 1929. 199+VIII с.
1
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обірвався, у зв’язку із розгромом соціального напрямку історичних досліджень
старої академічної школи у 30-х рр. ХХ ст. Надалі, історія цехового ремісництва
«губиться» у схематичних соціально-економічних викладах радянської
історіографії.
Лише у 1990-х роках з’явилися поодинокі роботи, де ці теми було знову
зачеплено, проте в етнографічному аспекті – сукупно цехів Гетьманщини у працях
Василя Балушка5, гончарських цехів – Олеся Пошивайла6. В них була коротко
окреслена обрядовість цехових свят і частина уваги присвячена канунам. У першу
чергу це стосується роботи Василя Балушка, який присвятив цій проблематиці
розділ своєї монографії. Канун ним визначений, як цикл обрядових дій, що є
складовою святкування патронімічних та інших цехових свят.
Значним кроком уперед у цій царині стали напрацювання Мирона Капраля7,
який на прикладі львівських шевців, ґрунтовно розглянув дозвілля ремісників,
відправлення свят і різні маргіналії пов’язані з ремісничими бенкетуваннями.
Щодо Гетьманщини, то тут слід відзначити, що проблеми організації та
проведення канунів і дозвілля ремісників під час цехових свят заторкувалися
лише побіжно. З нещодавніх робіт, безумовно найгрунтовнішою є стаття про
бенкети київських ремісників і відповідний підрозділ книги, присвяченої
харчуванню міських мешканців Гетьманщини, Олексія Сокирка8.
Почасти небагаточисельність праць обумовлена браком джерел, особливо
нарративних. Проте, низка аспектів повсякдення ремісників, пов’язаних із
організацією свят і бенкетів, можливо розкрити, базуючись на прибуткововидаткових книгах цехів9. Одна з найдетальніших з них – видаткова книга
київського подільського різницького цеху, в яку ключники упродовж 17721784 рр. детально занотовували всі витрати з цехової скриньки, до найменших
дрібниць, навіть вартість бубликів з’їдених, під час дороги до міських урядників,
чи суму сплачену за проведення церковного відправлення у цеховій бійні10.
Часом велися окремі книги – «Канунники», в які заносили суми отримані від
канунів, виконаних тими, хто вступав до цеху11. Окрім загальних записів майстрам
інколи видавали окремі записки про сплати кануних грошей12. Особлива
деталізація всіх фінансів простежується з 1801 р.13 відколи магістрати намагалися
обмежити права самоврядування цехів і контролювати рух їхніх фінансів.
Залучення цих та інших видів джерел і напрацювань з проблеми дозволяє
різнобічно розглянути цехові кануни, , простежити особливості їх здійснення для
ремісників міст Гетьманщини. Саме, це є метою наступного викладу.
Балушок В.Г. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. Київ: Наук.
думка, 1993. 117 c.
6 Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. Лівобережна Україна (Гетьманщина). Київ:
Молодь, 1993. 395 с.
7 Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII-XVIII ст. Львів: Простір М, 2012.
С. 284-296.
8 Сокирко O. «Ведлугъ порадку братерского»: бенкети київських ремісників другої половини
XVIII ст. // City History, Culture, Society. 2019. № 7. С. 35-86; Сокирко О. Кулінарна мандрівка в
гетьманщину. Київ: Темпора, 2021. 272 с.
9 ІР НБУВ. Ф. ХХVІІІ. Спр. 802, 340-345; Ф. І. Спр. 259, 260, 261, 246, 268, 1801.
10 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 6094 (246). 134 арк.
11 Див. наприклад: Канунник середини ХІХ ст. // ІР НБУВ. Ф. ХХVІІІ. Спр. 765. 42 арк.
12 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 1381-1382.
13 Лазаревська К. Київські цехи… С. 289.
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У словнику Бориса Грінченка «канун» – це «медъ, который варять къ храмовому
празднику», за приказкою, зафіксованою Матвієм Номисом – «Пішов по канун, та там і
втонув»14. Слово походить від давньогрецького «канон», церковне піснопіння, яке
виконувалося перед святом, тому означує час, напередодні святкування чи
поминання. Воно пов’язане з поминальною обрядовістю, адже ще одне значення
слова, це вживання поминальної страви під час вшанування предків15.
Тогочасні джерела показують неоднозначність вживання цього поняття. А
отже, якщо ми говоримо про відбування канунів за Гетьманщини, то це могло бути
вжито на означення різних моментів. Розглянемо їх детальніше.
Переддень храмового цехового свята. В. Балушок вважає, що найбільші
урочистості цехові ремісники влаштовували на честь святих покровителів
ремесла, на свято, яке називалося «складка», «братчина», «свіча», «складчина»,
«скупщина», «зсипчина». Свято ділилося на дві частини – «канун», який був першим
етапом підготовки та відзначення і, безпосередньо, урочистості. Під час кануну
відбувалася підготовка до свята, яка полягала у виготовленні алкоголю (у першу
чергу, ситиння меду), збір коштів і продуктів, або їхня закупівля, виготовлення
свічок. Урочистості складалися з церковної літургії та колективного бенкету всіх
членів корпорації16.
Проте, дослідник розглянув винятково обрядовий аспект «канунів»17. Цим
терміном він означив цикл обрядів, які відбувалися під час патронімічних свят і
включали в себе ситиння медів, банкети, церемонію переплавлення свічок тощо.
Визначаючи термін «канун» як «усі дії, в тому числі обрядові, що передували власне
святові», автор покликався, зокрема, і на справу Дибинецького гончарського
цеху18. Проте, записи в ній не стосуються обрядових дійств, а показують лише факт
ситиння медів та їхній продаж, або ж збір грошей від «канунників»19.
Якщо ж конкретизувати канун, як подію саме для цехових ремісників, то слід
наголосити, що це чітко визначений процес, який відбувався не повсякчас, а лише
кілька разів на рік. Оскільки, як у Речі Посполитій, так і в Гетьманщині, існувала
монополія на виготовлення та продаж алкогольних напоїв, то право безмитного
продукування алкоголю для цехів слід віднести до привілеїв і можливостей
отримати прибуток цехам.
Загалом прибутки цех отримував від плати своїх членів за вступ до братства,
штрафи – «за провину», обрання на посаду цехмістра, шинкування меду для
«кануна», різні закупівлі. Всі ці прибутки фіксувалися у цехових «розходних»
книгах. Обов’язковість фіксації всіх прибутків засвідчено, у деякій мірі, навмисною
формалізованістю записів, коли члени адміністрації цеху записували внески від
самих себе20.
Грінченко Б.Д.
Словарь
української
мови.
Т. 1:
А-Н.
Київ,
1924.
URL:
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/22083-kanun.html
15 Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Санкт-Петербург,
1910. URL: https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-4799.htm; Сокирко О.
Кулінарна мандрівка… С. 180.
16 Балушок В. Вказ. пр. С. 57-59.
17 Балушок В. Вказ. пр. С. 59-62.
18 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 2199. 58 арк.
19 Коваленко О. та ін. Братія цеху гончарського: дибинецьке гончарство середини ХVIII – початку
ХХІ століття. Опішне: Українське Народознавство, 2019. С. 280.
20 Братія… С. 277.
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Одним із традиційних прибутків цехів, від часу їх появи на лівому березі Дніпра
у першій половині XVII ст., були саме кануни – право ситити меди для
використання під час святкувань цехової братії, а надлишки – продавати та
витрачати кошти на цехові потреби. Це прописували в установчих документах чи
грамотах цехів, за стандартною формулою21. Наприклад, фундуючи цехи у
Прилуках, 1633 р. князь Ієремія Вишневецький дозволив відбувати в рік 2 кануни–
на Воскресіння та день Кузьми та Дем’яна, при цьому ситити 3 каді22 меду, з яких
частина офірувалася23. Аналогічно, за привілеєм 7 жовтня 1642 р. Станіслава
Конєцпольського шевському цеху Гадяча, було «дозволяемо… канун дважди в год
до Божей церкви ситити даби з того хвала Богу больше умножилася»24.
Подібна практика була зафіксована і в с. Дибинцях (наводжу цей приклад за
межами Гетьманщини, як приклад поширеності звичаю). Прибуткові записи
засвідчують постійне відправлення «канунів» місцевими гончарями. Про те, що ця
подія відбувалася перед святом свідчить, наприклад, запис 1779 р. про збирання
коштів ктитором сестричного Успенського релігійного братства дибинецького
гончарського цеху Іваном Горовенком: «За мεдъ прѣсній патоку одεбралъ рублεй 4
и гри 7 одεбралъ одъ кануниковъ Іоакима и Zкова Партолεнка дεнεгъ коториі
в(у)торговали в(у) праздникъ рублεй 23»25.
Після виготовлення алкоголю, його продажу, до цехової скриньки збирали
виручені гроші. Сума канунних грошей була доволі великою. Особи, які збирали їх,
називалися канунниками. Найчастіше, обирали двох «канунників». Інколи, людина
виконувала це зобов’язання тривалий час і це призводило навіть до перетворення
статусу у прізвищеву ідентифікаційну ознаку. Наприклад, до сторінок полтавської
міської книги 1676 р. потрапив Іван Канунник Старий26.
Сплати завжди фіксували у прибутковій частині цехових книг, остаточний
запис робили лише після збору всієї суми. Виплати частинами цілком зрозумілі,
зважаючи на значну суму «канунних» грошей. Ті записи, які містять чітку вказівку
на дату, дозволяють з’ясувати, що гроші вносили до скриньки у різні місяці, але
найбільше – у січні та серпні.
К. Лазаревська зауважувала, що під час підрахунку щорічних боргів,
напередодні нового року, в цеху київських рибалок, залишалося багато
невиплачених канунних грошей, власне найбільше «недоправок» залишалося саме
за «поєдання і за канунниками»27. І це логічно, адже йшлося про значні суми.
Наприклад, дибинецькі гончарі канунники Григорій Басарабенко та Олексій
Старцювенко внесли до скриньки у 1794 р. 432 руб. 60 коп.28 Це був найбільший
прибуток цеху.
Виготовлення чи вживання сити, меду, підсолодженого медом пива тощо (як
складової свята). Витрачали ремісники цеховий прибуток на різні поточні
ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 45039. Арк. 5, 8, 10, 18, 20, 21.
Кадь – міра сипких тіл, орієнтовно 229,35 кг.
23 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 45039. Арк. 5.
24 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 45039. Арк. 18. Подібна формула є в грамотах С. Конєцпольського 1643 р.
шевцям (Арк. 20) та різникам Гадяча (Арк. 21) тощо.
25 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 2199. Арк. 4зв.; Братія… С. 93.
26 Полтавська міська книга (1668-1740) / Упоряд. В. Ринсевич. Київ: Видавець Олег Філюк, 2015.
С. 167.
27 Лазаревська К. Київські цехи… С. 285.
28 Братія… С. 279-280.
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братські потреби, взаємодопомогу, позички, ладнання цехового двору, корогв,
офірування церкві тощо. Але найбільше на цехові бенкети. М. Капраль зауважував,
що шевці Львова у другій половині XVII ст. більшу частину цехової скриньки
витрачали на застілля, що призвело до зауваження райців не пропивати гроші,
збирати на банкети окремо, а витрачати скриньку на «збереження прав, ремонт
вежі, на забезпечення її провіантом та інші цехові потреби»29.
Традиції цехових бенкетів дожили до ХІХ ст.30 Такі святкові урочистості, це не
лише чи не єдина розвага для міських цеховиків, але й засіб зміцнення цехової
згуртованості. Окрім цього, сама обов’язковість участі цеховиків у спільних
трапезах і бенкетах, розумілася як пошанування Божих свят, а отже вияв
християнської побожності та корпоративної солідарності водночас31.
О. Сокирко, який з’ясував детальну історію банкетів київських різників, виділяє
такі церковні свята, до яких приурочували кануни: Різдво Христове, Богоявлення
Господнє, Воскресіння Христове, свято Трійці, Зішестя Святого Духа, свято
св. Петра і Павла, свято Чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Маковія),
Святих мучеників Маккавеїв, Преображення Господнє, Успіня Пресвятої
Богородиці, св. Миколи Чудотворця32. К. Лазаревська, осібно для київських цехів,
відзначала Макковейську та Богоявленську церемонії, коли всі цеховики, окрім
банкетів і сплат до міського уряду, збиралися на урочисті церемонії із рушницями,
ладунками, корогвами33.
Святкові зібрання цеховиків, найчастіше, тривали два дні, хоча могли
обмежитися одним днем, чи затягтися на три. На другий день закуповувалися
спеціальні продукти, або полегшити похмілля, наприклад ситниці, а також різні
закуски до горілки та варенухи.
Впродовж року, наприклад київські різники влаштовували чотири великі «обіди»:
поминальний бенкет; «прощальну сходку» на Масляній неділі в сирну Седмицю; на
Петрівку, тобто під час посту, який починається через сім днів від Трійці і
завершується у переддень св. рівноапостольних Петра і Павла; і врешті, «Філіпову
сходку» на свято Святого апостола Філіпа, перед початком Різдвяного посту, який
триває від кінця листопада до Різдва (Пилипівка)34. Наприклад, у 1773 р. ці збори у
них відбувалися: 20-22 січня, 6 лютого, 27-28 травня та 16-17 листопада, відповідно.
Як бачимо, це не паторонімічні свята. Окрім того, ще збиралися на «розговини»,
«поминання» та обіди в інші свята та на початках постів.
Святкувати ремісники могли у цеховому будинку. Так, київські різники
володіли цеховим двором біля Петропавлівської церкви, на розі провулків
Катериногрецького та Ганницького. Це був типовий двір із хатою, садом і
льодовнею35. Цеховий двір київських рибалок кінця XVIII ст. включав: хату, шинок,
Капраль М. Крадіжки… С. 226-227.
Безпалько В., Кузьмінський І. Витоки та функціонування музичного цеху міста Степань у світлі
нових джерел // Острозький краєзнавчий збірник. Вип. 11. Острог: ФОП видавець Свинарчук Р.В.,
2019. С. 117; Пошивайло О. Вказ. пр. С. 97.
31 Сокирко О. Кулінарна мандрівка… С. 180.
32 Ibidem.
33 Лазаревська К. Київські цехи… С. 281.
34 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 6094 (246). Арк. 11-20; Сокирко О. Кулінарна мандрівка… С. 181.
35 Парнікоза І.Ю. Поділ бароковий: Києвоподіл в 1719-1799 рр. // Мислене древо: електрон.
ресурс. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islands/History/dnieper-valley-1240half-XIX/kyiv-podil-xiv-xix/1719-1799.html
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льодовню, «коморки». Світлиця в хаті, де відбувалися цехові збори виглядала так:
«стеля була побілена, стіни оббиті шпалерами, поміст помальований, груба із
зелених кахоль, до яких додані були кахлі «борщевого» кольору»36.Проте, слід
зауважити, що наявність цехових будинків для цехів Гетьманщини радше виняток,
згадки про них, переважно, стосуються Києва та й то пізнішого часу37.
За умов відсутності цехового будинку, у менших містах, цеховики збиралися в
будинку цехмістра, або у шинку. Останній випадок засвідчений судовою справою
містечка Лохвиці другої половини XVII ст., де на ковальському кануні були
присутні ткачі та їхні дружини, при чому одна з них, побилася із іншим
учасником38. Цей маргінальний приклад також показує, що жінки могли брати
участь в канунних цехових бенкетах.
Продукування алкоголю перед вступом до цеху та сплата грошей цехові від
нового члена братства. Кануни могли відбуватися, не лише перед загальними
святами, але й перед «обідом», який влаштовував новий братчик. Вступ до цеху
складна та тривала процедура, яка попри свою усталеність, дещо варіювалася в
різних містах Гетьманщини. Той, хто «єднав» цех влаштовував канун, а гроші за
нього віддавав гроші до загальної скриньки. За традиційною формулою церковних
фундушів відомо, що вступ передбачав натуральний і грошовий внесок: «хто хотів
цех поєднати, то есть до скриньки золотих десять, два ведерка воску, пива бочок
пять, горілки кварт тридцять і обід» (Прилуки, 1633 р.)39, або «дати до скриньки
братской грошей готових коп три, воску фунтів два, ладану тоже фунти два,
горілки два кгарнци, чотири шаги вступку и полбочки для братіи пива» (Стародуб,
1688 р)40.
Повний запис про такі збори виглядали як от у гончарів с. Дибинці: «1755 года
м(с)ця октов 8 дня. Z Григорий цεхмистε(р) і Пεтро братъ ста(р)шій, і Го(р)дій
ключни(к) ωтбираεмо во скри(н)ки готовихъ дεнε(г) по вишинку мεду о(т)
кануниковъ Тимоша Линичεнка і Матвіz Помазана кіпъ о(д)инаця(т) і гривнεю, при
всεй братіи»41. За даними наведеними К. Лазаревською київські рибалки могли
сплатити вступну суму (від 2 руб.), або вступати «ґрунтовно з куницею, оксамитом,
поческою і кануном»42. Книги полтавських бондарів містять записи про просте
збирання грошей: «месяца 20 дня на святого Апостола Андрея Иван Карпенко за
канон отдал полчварта золотого» (1689 р.)43.
Отож, однією із подій цехового «єднання» був канун. У такому сенсі, це
виготовлення неоподаткованого алкогольного напою, найчастіше меду, який
здійснювали перед вступом до цеху нового майстра. До кінця XVIII ст. святкування
на честь нового братчика поступово зійшли нанівець, замінившись простими
Лазаревська К. Київські цехи… С. 287.
ІР НБУВ. Ф. ХХVІІІ. Спр. 912. 1 арк.; Ф. І. Спр. 250. 1 арк.
38 Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.: зб. актових док. / уклад.: О.М. Маштабей,
В.Г. Самійленко, Б.А. Шарпило, відп. ред. І.П. Чепіга. Київ:Наукова думка, 1986. 218 с.
39 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 45039. Арк. 7: Грамота Ієремії Вишневецького Прилуцьким цехам 1633 р.
Копія.
40 ІР НБУВ. Ф. ІІ. Спр. 18334. Арк. 1: Універсал полковника Тимофія Олексійовича затверджуючий
ткацький цех в Стародубі.
41 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 2199. Арк. 17зв.
42 Лазаревська К. Київські цехи… С. 285. «Куниця» – гроші за землю, «оксамит» – гроші за корогву
чи сукно.
43 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 260. Арк. 29зв.
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грошовими сплатами, які продовжували традиційно називати канунними
грошима.
«Канун», як моління, панахида, витрати на церковні відправи та виготовлення
свічок, найбільш близьке тлумачення відносно до первісного значення слова
«канон». Пожертви «канунних» коштів на церковні «суплементи44» поширене
явище у ранньомодерний час. Вони відбувалося, або у грошовій формі, або у
вигляді пожертви свічок, коли чинні майстри кандидати до братства мали: «свічку
Господу Богу ставить к кануну»45. Це складова благочинної діяльності цехів, яка
окрім виготовлення та пожертвування свічок, полягала ще у постачанні ладану,
фінансуванні, або проведенні ремонтних робіт, придбанні ікон і церковного
начиння46. Подібна практика фіксувалася в установчих документах цехам – «есть
обичай… свечи поставние давать»47, «сіе издревле утверждено, дабы всякий
ремесло умеючий не был спречним укладам к церквам свечи»48. В церквах,
наприклад, Кам’янецького крилосу, традиційні парафіяльні свята мали складовий
обряд, який називався «свічка», «братська свічка» або «канун»49. Він полягав у
використанні на свята виготовлених саме цеховиками свічок, які вони передавали
до церкви.
Цеховики виготовляли свічки різного розміру, великі для ставників і маленькі
для синодиків. Великі свічки були різнокольоровими, висотою до 70 см50. Звичай
мав широке поширення і зберігався тривалий час у середовищі ремісників, навіть
у нових історичних умовах, наприклад етнографічні записки зберегли детальні
відомості про подібний процес виготовлення ремісниками свічок на Волині51.
Наприкінці XVIII ст., для виготовлення свічок, окремі київські цехи мали на своїх
дворах окремі свічарні52.
Проте, відзначимо, що часто під турботою про «офірування» церкві, як
ремісники так і влада, особливо, сотенна чи полкова, маскували свої вигоди.
Ремісники, в таких випадках, описуючи різні «шкоди» посилалися на відсутність
грошей на ставники до церков, падіння доходів через поширення партацтва53. А
«вряди» Гетьманщини, вводячи певні відрахування на свою користь, у свою чергу
Від лат. «supplementum» – поповнення.
ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 54500. Арк. 1. Універсал Василя Золотаренка гончарському цеху м. Березни.
1663 р. Копія.
46 Кисіль І. Доброчинна діяльність ремісничих цехів Північного Лівобережжя у другій половині
ХVІІ – ХVІІІ століттях. // Скарбниця української культури: зб. наук. праць. 2007. Вип. 8. С. 99.
47 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 45039. Арк. 5. Грамота Ієремії Вишневецького Прилуцьким цехам 1633 р.
Копія.
48 Лазаревська К. Матеріали до історії цехів на Лівобережній Україні XVII-ХІХ вв. // Записки
історично-філологічного відділу ВУАН. 1925. Вип. 6. С. 30.
49 Лазорак Б.
Фінансово-господарська діяльність уніатських братств при Карвасарській
хрестовоздвиженській церкві Кам’янця-Подільського (XVIII ст.). // Збірник наукових праць
молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 2012.
Вип. 1. С. 345-347.
50 Артюх Л., Наулко В., Болтарович З. Поділля. Історико-етнографічне дослідження. Київ: НКЦ
«Доля», 1994. С. 135.
51 Кудринский Ф. Цеховые братства в м. Степани Волынской губернии Ровенского уезда //
Киевская старина. Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. Т. 30. Июль. С. 88-104.
52 Лазаревська К. Київські цехи… С. 287.
53 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 58148. Арк. 1. Челобитная цехмистра шевского мастерства с братиями
Полтавському полковнику о запрете заниматся этим ремеслом людям не состоящим в цехе и указ
полковой канцелярии. 1745 р. Копія ХІХ ст.
44
45
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прикривалися церковними справами. Наприклад, у Любечі 1693 р., за наказом
полковника Якова Лизогуба, було оголошено, що під час торгівельних днів, кожен
повинен «признаватися» у власності міських пляців, адже нічийні будуть продані,
а «гроші на завади канунные обернути». Аргументом стала «оскудость в церквях
божественних» та прагнення «завести церковний канун»54. Цікаво, що наслідком
таких продажів стало відрахування на уряд «вины талярной двадцять», а от суми
«кануних» відрахувань на церкву навіть не згадані.
Канун, як поминальна страва. Із вшануванням померлих родичів було пов’язане
виготовлення поминальних страв, які носили різні назви «кутя», «сита», «коливо»
тощо, в тому числі й «канун» або «канунчик». Ці страви та напої інколи включали
до цехових бенкетів55. Страва могла готуватися на зразок куті – з ячмінного або
пшеничного зерна, залитого медовою ситою, або з печеного хліба, булок,
покришених, та те залитих ситою. Кожне свято чи поминальне зібрання включало
також і церковну відправу, яка, зазвичай, відбувалася напередодні цехового обіду.
Для того щоб уявити детальніше «сходку братства», подивимося на київських
різників, у яких саме поминальне зібрання було першим на рік. Наприклад, у
1773 р. ці збори відбувалися: 20-22 січня. За відправляння панахиди, напередодні
зібрання, для ігумена та ченців різники накупили харчів на 2 руб. 1 коп.: булок,
кварту56 вина, рибу, ситниць, пшоно, пиво, м’ясо57. Вони не припадали на піст і
тому їхній обід був досить багатим. На вечерю, в переддень цехового обіду
закуповувалася риба та ікра для братчиків – 12 фунтів58 за 36 коп.59
На обід, спеціально найнятими за 70 коп., жінками, були приготовані різні м’ясні
страви, борщ та локшина. Основними стравами були: 5 фаршированих м’ясом і
салом поросят, 6 начинених крупою гусей, 10 качок і 10 курей, вірогідно, шпундра
зі свинячої грудинки та дві ковбаси. Борщ варився з бурякового квасу із зеленню
та яйцями та «забілювався» сметаною. Також, для його підгущення
використовували борошняну затирку із салом. Їли локшину, для виготовлення
якої закупили пів камені60 борошна.
В «Енеїді» Івана Котляревського разом із локшиною згадується, ще одна
традиційна страва – свиняча голова: «Свинячу голову до хріну І локшину на
переміну…». Свинячу голову різники не готували, а хрін купляли як приправу до
м’яса до всіх своїх бенкетів. Серед інших приправ використовували: сіль, перець,
цукор, кмин, імбир. Для закусок були закуплені бублики, ситниці та приготовані
мариновані сливи – «дулі», для виготовлення яких закуповували «ситу» –
настояну на меду воду, проміжний етап у виготовленні алкогольного напою.
Традиційно на столі був хліб, для цього у місцевих калачників купили булок на
70 коп. Можливо, частина була використана на поминальну страву. Це доволі
незначна кількість, адже маленька хлібинка коштувала 2 коп., а велика 5. Запивали
все горілкою, простою й анісовою, пісним медом, чаєм. Вказане у списку пиво, було
куплене у малій кількості, а саме лише півтори гарнці. Цікаво, що братчики, також
ІР НБУВ. Ф. ІІ. Спр. 27649. Арк. 1.
Сокирко О. Кулінарна мандрівка… С. 180.
56 Кварта – міра об’єму, яка, приблизно, дорівнювала ¼ гарнця, 0,8-0,9 л.
57 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 6094 (246). Арк. 11-14.
58 Фунт – 409,5 грами.
59 ІР НБУВ. Ф. І. Спр. 6094 (246). Арк. 11-20.
60 Камінь – міра ваги, 32 фунта. Тобто борошна купили близько 7 кг.
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дбаючи про естетику зібрання, купили чотири кришталеві стакани. Всього на це
поминання витратили 35 руб. 41 коп.
Висновки. Розгляд джерел XVII-XVIII ст. показує, що термін «канун» у середовищі
ремісників Гетьманщини вживався у кількох значеннях:

переддень чогось (у першу чергу, храмового цехового свята);

виготовлення чи вживання сити, меду, підсолодженого медом пива тощо
(як складової свята);

продукування алкоголю перед вступом до цеху та сплата грошей цехові від
нового члена братства.

моління, панахида, витрати на церковні відправи, в першу чергу роблення
свічок;

поминальна страва.
Вірогідно, що усі дії під час «канунів» у середовищі цехових ремісників, окрім
ситиння медів, офірування частини грошей, отриманих за їх продаж, і свічок на
церкву, є вторинними. Установчі документи цехів підкреслюють значення поняття
«канун» як власне їхній привілей, який був їм наданий за умови прославляння
церкви Божої. Звісно, що в процесі постійного повторення він набув традиційних
обрядових рис і здійснювався «ведлуг права звиклого». Частково, до кінця XVIII ст.
частина канунних дій, як-то, наприклад, виготовлення алкоголю та влаштування
обідів новими членами цеху, поступово монетизувалася, замінившись грошовими
сплатами на користь цеху та міських урядів. Частина ж міцно закріпилася у
професійному середовищі, переживши цеховий устрій, – обрядодії по
виготовленню свічок чи назва поминальної страви, які фіксувалися етнографічно,
навіть, на початку ХХ ст.
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Kanuns of Guild Craftsmen of Hetmanate in 18th Century
One component of everyday life of guild craftsmen of the Hetmanate in the 18th century
were kanuns, which were given to the guilds as a privilege, on condition that they would
magnify the Church of God. The author goals to comprehensively study the guild kanuns, and
to trace the peculiarities of their implementation for craftsmen of the towns of the Hetmanate.
After examining extensive archival material in detail, it has been found out that the term
‘kanun’ was used among craftsmen in several senses: the eve of the temple guild feast; making
alcohol as a component of the feast; production of alcohol before entering the guild and money
payment to the guild from a new member of the fraternity; prayer, requiem service, expenses
for church services, first of all making candles; commemoration of the dead relatives with
special funeral dishes, which had different names: ‘kutia’, ‘syta’, ‘kolyvo’, ‘kanun’ or
‘kanunchyk’. As the components of the charitable activities of the guilds, in addition to
repairing and financing the churches, there were production and donation of candles.
The main nature of the kanun among the guild craftsmen was the satiating of honey, and
giving some of the money got after its sale, and candles to the church.
The charter documents of the guilds emphasize the importance of the concept of kanun as
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their privilege, which was given to them on condition of magnifying the Church of God. Of
course, in the process of constant repetition, it acquired traditional ceremonial features and
was carried out ‘according to the customary right.’
Partly, by the end of the 18th century, some of the kanun activities, such as producing
alcohol and arranging dinners by new members of the guild, were gradually monetized, being
replaced by cash payments in a benefit for the guild and town authorities. Some of them
consolidated their hold in the professional environment, having lived through the guild
system, namely rituals of making candles or the name of the funeral dish, and they were
recorded ethnographically, even in the early 20th century.
Keywords: Hetmanate, 18th century, guild, craftsman, kanun, feast, banquet
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СОЛЯНІ ПРОМИСЛИ ОДЕСЬКОГО ПОВІТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Віктор Дробний
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На основі статистичних матеріалів висвітлено процес виникнення та розвитку
соляних промислів на лиманах Одеського повіту, показано специфіку змін, які проходили
на них у контексті зміни законодавства Російської імперії у питаннях соляної
промисловості на її теренах. Проаналізовано праці вчених з окресленої тематики та
зроблено спробу висвітлити нові факти історії лиманів Одеського повіту через аналіз
історичного розвитку соляних промислів, що існували на них. Окреслено специфічні
особливості розвитку кожного з досліджуваних промислів. Досліджено специфіку
соціально-економічного впливу промислів на розвиток поселень сусідніх до них.
Ключові слова: соляні промисли, Одеський повіт, сіль, Куяльницько-Хаджибейський
соляний промисел

Дослідження розвитку поселень південної України неможливе без детального
аналізу економічних процесів розвитку поселень, формування у них промислових
центрів різних типів. Практична реалізація цього вимагає детального вивчення
досвіду процесу утворення та розвитку фабрично-заводських закладів у них, у
тому числі і характерних лише для південної України соляних промислів
розташованих на лиманах Чорного моря.
У Російській імперії питання розвитку та діяльності соляних промислів на
лиманах біля Одеси ставало об’єктом наукових і професійних розвідок низки
дослідників: І. Шмаков1, П. Шостак2, А. Скальковський3, роботи яких, створені у
середині ХІХ ст., зосереджуються на описах розвитку промислу на Куяльницькому
лимані. У другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. дослідження соленосних лиманів
Одеського повіту стало об’єктом наукових та аналітичних праць Л. Першке4,
В. Богачєва5, І. Бліоха6, Л. Долинського7, К. Кавеліна8.
Труды Одесского Статистического Комитета.Одесса: В Типографии П. Францова, 1867. Выпуск
второй. [4], 296 с.
2 Труды Одесского Статистического Комитета. Одесса: В Типографии П. Францова, 1865. Выпуск
первый. [4], 316 с., 4 л. план., табл.
3 Скальковский А.А. Опыт статистического описания Новороссийского края: [в 2 ч.]. Одесса: В тип.
Л. Нитче, 1850-1853. Ч. 2: Хозяйственная статистика Новороссийского Края. 1853. [2], 552, III, [1] с.
4 Першке Л. Соляные озер северного прибрежья Черного моря и основания для рациональной их
разработки // Горный журнал. 1880. № 3, Март. C. 293-333.
5 Богачев В. Тузловский и Куяльницкий соляные промыслы // Горный журнал. 1883. № 3, Март.
С. 387-399.
6 Блиох И.С. Финансы России ХІХ столетия. Т. IV. Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1882.
344 с.
7 Общий обзор главных отраслей горной и горнозаводской промышленности: особое приложение
к смете Горного департамента на 1916 г. Петроград: [Типография И. Флейтмана], 1915. XII, 354 с.,
1

Eminak, 2021, 4 (36)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

73

Серед науковців радянської доби, один з перших описував існуючі соляні
промисли Є. Бурксер9. Проте його праця зосереджена на гідрохімічному аналізі
води та корисних властивостях грязей лиманів північно-західного Причорномор’я,
а опис власне соляних промислів у його праці побіжний. Ця тенденція характерна
для більшості радянських авторів, серед яких Ф. Кунцевич10 і Ф. Ковальський11
роботи яких, у тому числі, аналізували і видобуток солі. У дослідженнях
окреслених авторів переважала тенденція до висвітлення розвитку соляних
промислів внутрішніх і північних губерній Російської імперії та Кримських
соляних промислів.
Серед сучасних українських дослідників питаннями розвитку соляних
промислів на півдні України займалися: В.В. Бойко12, О.А. Забудкова13,
Т. Гончарук14. В. Бойко та О. Забудкова зосереджували свою увагу на економічних
аспектах діяльності соляних промислів південно-східної України та Криму. Та
якщо перший досліджує аспекти продажу солі через порти Чорного та Азовського
морів, то друга концентрувалася на монополізаційних аспектах в економіці
регіону, які, у тому числі, охопили і соляну промисловість. В її статті йде мова,
зокрема, і про створення акціонерного товариства Куяльницько-Хаджибейських
промислів. Т. Гончарук у своїх дослідженнях згадує промисли Одеських лиманів, як
одну з точок господарсько-економічної діяльності чумацтва на Півдні України.
Проте, жоден з окреслених авторів не подає конкретного аналізу економічної
діяльності на лиманах Одеського повіту.
Метою даного дослідження є збір, систематизація й аналіз наявної інформації
про розвиток соляних промислі на лиманах у межах Одеського повіту Херсонської
губернії протягом ХІХ – початку ХХ ст.
У ХІХ ст. уряд Російської імперії приділяє велику увагу видобутку, виварці та
збору солі, розробляючи родовища у різних частинах імперії, в контексті цієї
політики та з ініціативи місцевого капіталу в межах повіту формується низка
соляних промислів на Дністровському, Суходальницькому, Куяльницькому,
Аджилицькому, Карабашському та Тузлівському лиманах.
Збір самосадної солі на лиманах Північного Причорномор’я має давню історію,
активно їх розробляли і козацькі загони, й османська адміністрація. У липні 1774 р.
запорізький Кіш звертається до новопризначеного коменданта Хаджибейської
фортеці, поручика Веденяпіна, з проханням: набрати безоплатно 100 возів солі на
військове споживання з лиманів між Дністром і Тилігулом, і близько Хаджибея
[23] л. ил.: диагр., карты, табл.
8 Кавелин К.Д. Куяльницко-Хаджибейский соляной промысел // Юридический вестник: издание
Московского юридического общества. 1873. № 10-11. Современный отдел. С. 1-17.
9 Бурксер Є. Солоні озера та лимани України (гідрохімічний нарис). Київ, 1928.
10 Кунцевич Ф.П. З історії соляних синдикатів Криму і Донбасу // Питання історії народів СРСР.
1971. № 11. С. 119-124.
11 Ковальский Ф.И. Соль жизни. Москва, 1983. 46 с.
12 Бойко В. Соляні промисли на Півдні та Південному Сході України в другій половині XIX – на
початку XX ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки: зб. наук. праць. 2010. Вип. 6. С. 72-80.
13 Забудкова О.А. Проблема монополізації соляної промисловості південно-східної України та
Криму наприкінці XIX – на початку XX ст. // Історичні і політологічні дослідження. 2014. № 3-4.
С. 53-61.
14 Гончарук Т. Чумацький промисел і Одеса (за матеріалами газети «Одесский вестник» кінця
1850-х – середини 1860-х рр.) // Чорноморська минувшина. 2013. № 8. С. 41-59.
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через те, що у цей час ні з Кінбурна, ні з Кримських озер вже чотири роки не могли
збирати сіль через війну та мають потребу в ній.
Полковник Карпо Гуртовий і писар Семен Юр’єв, що опікувалися збором солі,
доповідали кошу 3 серпня того ж року про відправлення 6 602 пудів солі на 130
возах до війська, та про кількість солі, що залишилася на промислах, у буграх, в
кількості достатній для завантаження ще 15 возів. Також ними зазначалося, що
самосадної солі не лишилося, і того року її садки вже не буде. Кіш наказав решту
солі забрати, а команді повертатися до табору.
Проте, комендант Хаджибейської фортеці зауважив, що дозвіл давався на вивіз
лише 100 возів, а козаки вивезли 130, і наказав: сіль, що лишилася в буграх
відібрати і відвезти жл Хаджибею.
Таким чином, можемо бачити, що один з перших зборів самосадної солі під
контролем Російської імперії дав можливість зібрати близько 8 тис. пудів солі, або
145 возів, з яких, 15 було забрано безпосередньо імперською адміністрацією15.
Законодавчі акти та статистичні видання Російської імперії проаналізовані
нами, дозволяють окреслити, перші спроби видобутку солі в межах повіту 20-х рр.
ХІХ ст. В окреслений період, завдяки сприятливим погоднім умовам на
Куяльницькому лимані, тричі, у 1824, 1826 і 1827 рр., ламали самосадну сіль.
Влітку 1827 р. сіль було дозволено добувати всім бажаючим і продавати з
внесенням до скарбниці акцизу, у розмірі 60 коп. з пуда авансом. Жителями
навколишніх поселень і місцевими землевласниками було добуто більше мільйона
пудів самосадної солі. З цієї кількості, у тому ж році, було продано 233 691 пуд,
решту складовано на берегах лиману.
Нагляд за складеною сіллю, розпорядженням Управляючого Новоросійськими
губерніями, було покладено на Земську поліцію з прикомандируванням до неї 10
козаків. Проте, ненадійність і малий штат охорони, наданий земською поліцією,
призвели до того, що нагляд за непроданою сіллю було покладено на Митну
охорону, створену при відомстві Одеського портового начальника.
Через фактичну неможливість виділення ним необхідної кількості чиновників,
було вирішено створити «Соляне Управління при Лимані Чорного моря», яке і
здійснювало нагляд за залишками солі та її продаж.
У проаналізованих нами урядових актах було прописано процедуру продажу
солі з бугрів, що лишилися на берегах лиману та збору акцизу. Зокрема, при
бажанні купити сіль, особа зверталася до Пристава Управління, котрий з
помічником і вахтерами, приймаючи від покупця акцизну суму за необхідну
кількість солі, відпускав придбану вагу спеціальними мірними відрами, надаючи
при цьому покупцю відповідні ярлики на куплену сіль.
Митна охорона, перевіряючи ярлики та орієнтовну кількість купленої солі, що
вивозиться, на око залишала ярлики у себе та помічаючи їх штампом «поверено»
надавала їх своєму керівництву, котре передавало їх до Херсонської Казенної
палати щомісячно. На останню Кабінетом міністрів покладалося зобов’язання
звіряти відомості Пристава Соляного управління з наявними ярликами, та по
закінченню соляних операцій прошивати книги Соляного Управління при Лимані

15

Скальковский А.А. Опыт статистического описания Новороссийского края… Ч. 2. С. 468-472.
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Чорного моря16. До його складу входили: пристав, його помічник, писар і два
вахтери, на їх утримання направлено було 4 700 руб.17
Невідомо чи поширювався нагляд на інші лимани, та факти садки в них солі
фіксувалися у проаналізованих нами матеріалах першої половини ХІХ ст. Садка
солі зафіксована на лиманах Одеського повіту між Дністром і Південним Бугом
серед яких гірка, непридатна для споживання, сіль випадала у лимані Солонець і
Вовчому, Аджигольському, Березанському, Тузлівському, Карабашському,
Сичавському, та Великому Аджиликському лиманах. На берегах Куяльницького та
Хаджибейського лиманів, на відміну від перерахованих, осідала сіль придатна до
вживання18.
У серпні 1829 р. було повторно призначено розмір акцизів для солі, добутої на
лиманах Чорного моря приватними особами. Його розмір склав 60 коп. з пуда.
Підставою до цього стало звернення поміщиці Дембровської, подане у квітні
1829 р. до Херсонської казенної палати з повідомленням про намір видобутку солі
на власних землях, до яких безпосередньо належала частина лиману19. У своєму
зверненні вона опиралася на пункти чотири та п’ять Найвище затвердженої
офіційної думки Державної Ради «Про права Кримських поміщиків на добування
солі в землях, що їм належать» від 22 грудня 1828 р.20
Власне, про промисловий масштаб добування в окреслений період не йдеться,
фактично – це був збір солі за допомогою ламання руками, що осідала природнім
шляхом. Проте, точний розмір видобутку відомий лише для 20-х рр. ХІХ ст., так у
1824 р. на Куяльницькому лимані було зібрано самосадної солі 94 000 тис. пуд. у
1826 і 1827 по 65 834 і 1 129 089 тис. пуд. відповідно21.
Наступний виток розвитку соляного видобутку в Одеському повіті відбувається
у середині ХІХ ст. Поразка Російської імперії у Кримській війні та передача під
юрисдикцію Молдавського князівства, за умовами Паризького мирного договору,
південної частини Бессарабії означали втрату значних соляних промислів, на яких
зосереджувався довоєнний видобуток солі в Північно-Західному Причорномор’ї у
розмірі 22 млн. пудів на рік22.
Через це уряд імперії анонсував комплексне дослідження лиманів Північного
Причорномор’я між річками Дністер і Південний Буг на предмет доцільності
початку соледобування. Особливу увагу, при цьому, звертали на Хаджибейський і
Куяльницький лимани, як одних з найперспективніших, через часті осідання
солі23. Всього такі осідання відбувалися тричі в 1820-х рр. та тричі у 1830-х рр., а
саме у 1830, 1831 і 1835 рр. У подальшому, сіль у різних об’ємах сідала в лимані у
1847, 1850 і 1853 рр.24
Дослідження лиманів розпочав у травні 1856 р. інженер гірничого відомства
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 2-е. Санкт-Петербург: Тип. 2го Отд-ния Собств. ее императ. величества канцелярии, 1830-1885. Т. 3: 1828 г. № 2008. 1830 г.
С. 519-521.
17 ПСЗРИ. Т. 3: 1828: Штати и табеля. 1830 г. С. 181.
18 Труды Одесского Статистического Комитета… Вып. 2. С. 48-51.
19 ПСЗРИ. Т. 4: 1829: № 3065. 1830 г. С. 578-580.
20 ПСЗРИ. Т. 3: 1828 г.: № 2573. 1830 г. С. 1208-1209.
21 Труды Одесского Статистического Комитета… Вып. 2. С. 61.
22 Труды Одесского Статистического Комитета… Вып. 1. С. 224.
23 Ibid. С. 217.
24 Ibid. С. 224.
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В. Рожков, ним же було розроблено проект перетворення південної частини
лиману в самосадне озеро25. У травні 1858 р. було надано дозвіл статському
раднику Миколі Олександровичу Новосельському проводити видобуток солі у
Куяльницькому та Хаджибейському лиманах.
Відповідно до проаналізованого положення, М.О. Новосельському дозволялося
проводити розробку солі протягом 25 років, за умови перетворення
Куяльницького лиману в самосадне озеро за допомогою побудови дамби, або
інших засобів, що будуть необхідні не пізніше 1862 р., і довів щорічний видобуток
солі до півтора мільйонів пудів на рік мінімум26.
Для цього ним було залучено інженера В. Рожкова, за проектом якого, влітку
1859 р. збудовано греблю, що поділила лиман на дві частини: південну –
запроектовану під самосадне озеро завдовжки близько 5 км, і північну –завдовжки
близько 24 км. Також було загачено Гільдендорфську та Корсунцівську балки, з
метою не пустити прісні води до лиману. Завдовжки гребля була близько трьох
кілометрів, завширшки в основі 17 метрів. Запланована висота над рівнем
лиманської води 2,5 метра, але через особливості донного ґрунту, збудована гребля
постійно осідала, і на грудень 1860 р. її вивели тільки на 1 м над рівнем води27.
Перепони у процесі будівництва греблі та бажання отримати обговорений
об’єм солі, спонукали М.О. Новосельського навесні 1860 р. розпочати будівництво
системи штучних басейнів для садки солі. З цією метою було влаштовано на
Корсунцівській засусі 88 тис. кв. сажнів басейнів і на засусі Андрієвського 16 тис.
кв. сажень. До кінця літа 1860 р. із зазначених площ басейнів зібрано було 664 198
пудів солі28.
Навесні 1861 р. гребінь греблі вперше було розмито і до 1864 р. обидві частини
лиману були об’єднаними. Роботи її відновлення було проведено того ж року, але
протрималася вона лише до 1871 р., коли її було знову розмито. Після руйнувань
1876 р. її вже більше не відновлювали 29.
Під час розливу 1861 р., разом з греблею були затоплені та значно пошкоджені
облаштовані засухи. Тоді на промислах відмовилися від проекту перетворення
лиману в самосадне озеро та перейшли до способу видобутку солі зі штучних
басейнів. Після осушення Корсунцовських басейнів, пошкодження було
виправлено, а на південь від них, на місці т. зв. Гнилого озера, котре не
затоплювалося лиманською водою, були влаштовані Південні басейни загальною
площею 10 тис. кв. сажнів30.
Видобуток, зберігання та продаж солі приписувалося проводити під наглядом і
контролем Херсонської казенної палати та з оплатою до скарбниці з кожного пуда
видобутої солі того акцизу, котрий буде назначений Урядом для солі, що
добувають у лиманах Чорного моря31. Того ж року, з метою контролю над
операціями з сіллю, відновило роботу Соляне Управління, яке було розпущене у
1830 р.32
Бурксер Є. Вказ. пр. С. 120.
ПСЗРИ. Т. 33: 1858. Отделение 1: № 33131. 1860 г. С. 586-587.
27 Бурксер Є. Вказ. пр. С. 121.
28 Труды Одесского Статистического Комитета… Вып. 1. С. 227.
29 Бурксер Є. Вказ. пр. С. 121.
30 Труды Одесского Статистического Комитета… Вып. 1. С. 227.
31 ПСЗРИ. Т. 33: 1858. Отделение 1: № 33131.1860 г. С. 586-587.
32 ПСЗРИ. Т. 33: 1858. Отделение 2: № 33519. 1860. С. 153-154.
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Окрім цього, зазначалося, що дозвіл на розробку солі наданий
М.О. Новосельському з метою здешевлення цін на продукт у регіоні. Йому
приписувалося продавати сіль не дорожче 14 коп. за пуд33. Одним з аспектів його
діяльності стало зменшення акцизу, що збирався з солі видобутої в одеських
лиманах. У середині 60-х р. ХІХ ст. було вирівняно розміри акцизів з солі Одеських
лиманів і Кримських зовнішніх озер, що знаходяться у приватній власності. Його
зафіксували у розмірі 21 коп. з пуда34. При акцизі в 30 коп. з пуда, що діяв до
1864 р., ціни на сіль на промислі коливалися між 36 і 38 коп. Фактична ціна за пуд
куяльницької солі, без врахування акцизу, складала 6-8 коп., що, у свою чергу,
складало значну конкуренцію серед місцевого населення у плані вибору продукту.
Бесарабська та кримська сількоштували 40-42 і 41-43 коп. відповідно, при акцизі
24 і 30 коп. Без врахування акцизу сіль з цих регіонів коштувалапо 16-18 коп. і 1113 коп. відповідно35.
Це, у свою чергу, робило сіль лиманів Чорного моря конкурентоспроможною на
загальноімперському ринку та сприяло активізації видобутку та купівлі-продажу
куяльницької солі чумаками для реалізації на ринках Київської та Подільської
губернії. Найбільшу популярність, серед чумаків, мали Северинівські басейни36.
Останні організовані у 1863 р. біля містечка Северинівка при поштовій дорозі,
що сполучала Одесу та Балту із загальною площею 360 тис. кв. сажнів. Одночасно з
ними, біля Єметовських хуторів, на відстані двох верст від попередніх, було
облаштовано басейни площею в 40 тис. кв. сажнів. До 1863 р. з усіх цих басейнів
було разом добуто 2 749 650 пудів солі37. У 1864 р. контроль над збором акцизу з
промислу передано до відома Херсонського губернського питтєво-акцизного
управління38.
Останньою умовою при передачі Куяльницько-Хаджибейського соляного
промислу в розробку М.О. Новосельському було те, що після 25-річного терміну, а у
випадку невиконання умов, через чотири роки, промисел разом з усіма
зробленими на ньому покращеннями, конструкціями та будівлями, повертається
до відання скарбниці без виплати відшкодування39. Проте вже в 1866 р., після
восьми років активної експлуатації, промисел ним здано до державної скарбниці,
за що він отримав 535 000 руб.40 Всього за період з 1863 по 1869 рр. було видобуто
19 907 041 млн. пудів солі41.
У 1870 р. почалися перемовини між власниками частин лиману, з одного боку,
та державою, з іншого, про передачу прав останньої на існуючий соляний
промисел. Землевласники та зацікавлені особи, у складі: полковника Михайла
Дембровського, дружини генерал-майора Лузанової, дійсного статського радника
Новосельського, графині Леонії Ланскаронської, гірського відомства інженера
Карла Шашера та Леону й Ігнатію Евфрусі запропонували на умовах акціонерного
товариства, спільно з державою, розпочати видобуток солі на існуючому
ПСЗРИ. Т. 33: 1858. Отделение 2: № 33519. 1860. С. 153-154.
ПСЗРИ. Т. 35: 1860. Отделение 1: № 35753. 1862 г. С. 517-518.
35 Труды Одесского Статистического Комитета… Вып. 1. С. 227.
36 Гончарук Т. Вказ. пр. С. 41-59.
37 Труды Одесского Статистического Комитета… Вып. 1. С. 228-229.
38 ПСЗРИ. Т. 39: 1864. Отделение 1: № 41169. 1867 г. С. 819.
39 ПСЗРИ. Т. 33: 1858. Отделение 1: № 33131. 1860 г. С. 586-587.
40 Блиох И.С. Указ. раб. С. 55-56.
41 Першке Л. Указ. раб. С. 304.
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промислі42. Остаточно Акціонерне товариство Куяльницько-Хаджибейських
соляних промислів було сформовано влітку 1872 р. та надовго зайняло лідируючі
позиції з видобутку солі у межах Херсонської губернії, надаючи при цьому робочі
місця поселянам навколишніх сіл і жителям міста Одеси43. Активна експлуатація
Куяльницького лиману для видобутку солі та її подальшого продажу призвели до
здешевлення цін на продукт у регіоні в другій половині ХІХ ст.
Збільшення обсягів вживання населенням і використання у сільському
господарстві солі стало передумовою до скасування акцизу з солі. Основною
причиною до цього в указі названо бажання уряду допомогти населенню східних і
південних губерній, на територіях яких на поч. 80-х рр. ХІХ ст. стався неврожай.
Окрім, власне, скасування акцизу на добуту в межах імперії сіль, було також
зменшено розмір податкового збору з солі, що завозилася з-за кордону44. Також,
відміна акцизу призвела до різкого зменшення цін. Так, якщо до 1890 р. вартість
одного пуда солі зібраного на Куяльницькому лимані, у середньому становила 3860 коп. за пуд, то після скасування опустилася до 12-14 коп. за пуд. Це, у свою чергу,
збільшило купівельну спроможність населення та пожвавило торгівельні операції
з сіллю на внутрішньоімперському ринку загалом і в Херсонській губернії
зокрема45.
Активізація ринку солі стала ключовим фактором на шляху до початку
розробки інших лиманів Одеського повіту. Одним з перших, після Куяльницького,
став Тузлівський лиман. Починаючи з сер. 1860-х рр., тузлівська сіль почала
складати промисловий інтерес. У 1866-1867 рр. було зібрано 17 000 і 9 500 пудів
відповідно, проте уся вона була продана навколишнім економіям, де пішла на корм
худобі. Враховуючи економічну вигідність від продажу навіть умовно технічної
солі на початку 1870-х рр., на лимані було побудовано перші басейни для садки
солі, проте через специфіки місцевого ґрунту ропа у них не затримувалася46.
Організація постійного діючого промислу на Тузлівському соляному озері
відноситься до 80-х рр. ХІХ ст. Восени 1881 р., коли розпочалася його діяльність,
було зібрано 400 тис. пудів солі47.
Подальший розвиток промислу, котрий перебував у власності купця І гільдії
І.М. Бродського, дозволив збільшити кількість зібраної солі до 900 тис. пудів під
час першої садки та 400-500 тис. пудів під час другої. Вже на другому році
експлуатації48 забезпечувався організацією ручної праці під керівництвом
компанії «Сарача і Кº» на умовах, за якими власник надає кошти на організацію
промислу, а прибуток отримує у вигляді третьої частини видобутої солі49.
Промислово-економічний розвиток поселень повіту сприяє до появи та
ПСЗРИ. Т. 45: 1870. Отделение 2: № 49012. 1874 г. С. 593-596.
ПСЗРИ. Т. 47: 1872. Отделение 1: № 51039. 1875 г. С. 998-999.
44 ПСЗРИ. Т. 55: с 19 февраля 1880 года по 28 февраля 1881 года, отделение 1: № 61578. 1884 г.
С. 709.
45 Материалы для оценки земель Херсонской губернии / Сост. Стат. отд-нием при Херсон. губ. зем.
управе. Т. 1. Одесский уезд. Херсон: Тип. Н.О. Ващенко, 1883. С. 242.
46 Богачев В. Тузловский и Куялницкий соляные промыслы… С. 388.
47 Ibid. С. 393.
48 Ibid. С. 390.
49 Список населенных мест Херсонской губернии. Статистические данные о каждом поселении.
Издание Губернского Статистического Комитета. Херсон: Типография Губернского
правления,1896. С. 344.
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діяльності у кінці ХІХ ст. 1 535 промислових установ. За межами заштатних міст
розташовано 1 408 виробництв, або 91% від загального числа промислових
об’єктів повіту. Їх дохідність у 1890 р. досягла 1 020 500 руб. серед яких, дохідність
конкретно виробництв у сільських поселеннях повіту – 860 600 руб., або 80%
загального доходу від промисловості повіту.
Проте більшість окреслених установ, за рівнем свого розвитку, були або
дрібними кустарними виробництвами, або носили винятково ремісницький
характер. Власне промисловий характер з постійними залученнями механізмів,
найманої праці та закордонного досвіду мали цегельно-черепичний, рибний,
борошномельний і соляний промисли50.
Завдяки активізації ринку солі землевласники повіту починають звертати свою
увагу на лимани та засухи на власній землі, де осідає сіль. У кінці ХІХ ст. в межах
повіту починають діяти ще три промисли: Карабашський – на березі Чорного моря
при селі Карабаш (нині с. Морське), Кароліно-Бугазький – при Дністровському
лимані та Суходольницький, що розташований на Суходольницькому лимані біля
Одеси.
З них Карабашський і Кароліно-Бугазький належали приватним особам.
Суходольницький єдиний з п’яти промислів, який належав Міністерству
державного майна51.
В усіх перерахованих промислах практикувався басейновий спосіб добування
солі, а саме накачування солоної морської чи лиманної води у басейни, з якої вона
потім випаровується та збирається сформований прошарок солі. На кожному з
промислів, створених після 1880 р., у сезоні 1888 р. було видобуто 590 000 пудів
солі, тоді як на одному Корсунському соляному промислі у той же період було
видобуто 1 060 000 пудів, або майже у два рази більше загального об’єму
видобутку інших чотирьох промислів.
Одним з важливих наслідків наявності та розвитку соляних промислів у повіті
стало надання населенню значної кількості робочих місць. Робочих наймають у
більшості своїй для виволочки та ламання солі, зазвичай строком лише на один
місяць. Оплата праці на кожному з промислів різнорівнева і залежаала в основному
від типу робіт для яких наймалися робітники. Так «ламщики солі» отримували в
середньому по промислах 70 коп. в день, «крючочники» – 50-60 коп., «тачочники» –
90 коп. – 1 руб., у залежності від інтенсивності виконуваних робіт. Найдорожче
оцінювалася робота «кагатчиків», за гарну укладку солі у кагати працівник цієї
кваліфікації міг отримати від 1 руб. 60 коп. до 2-3 рублів за один робочий день.
Проаналізоване нами статистичне джерело зазначає, що у звітному 1899 р. на
соляних промислах протягом одного осіннього місяця було задіяно не менше 1 666
робітників. Це, у свою чергу, дозволило близько 1,2% від загального числа
населення повіту забезпечити себе місячним заробітком52.
У 1880-ті рр. кількість робітників на промислах повіту коливалася у межах
кількох тисяч осіб. У різні роки кількість робітників на промислах коливалася в
залежності від об’єму видобутої солі та розміру конкретного промислу.
У 1882 р. кількість працівників на Тузлянському соляному промислі складала
500 осіб, що пов’язано, у першу чергу, з продовженням процесу облаштування
Отчет Одесской уездной земской управы за 1890 год. Одесса, 1891. С. 57-58.
Ibid. С. 57-58.
52 Ibidem.
50
51

80

ЕМІНАК

басейнів для осідання солі та каналу для заводу морської води. У наступні роки
кількість працівників значно зменшилася, їх зосереджували на зборі солі53.
У сезон 1886 р. для ламання 900 тис. пудів солі було найнято лише 150 осіб. У
сезоні 1887 р. для підтримання діяльності промислу та збору 1,15 млн. пудів солі
орендаторами М. Сарача та І. Гелеловичем було найнято вже 500 осіб54. На
Одеському Куяльницько-Хаджибейському соляному промислі число робітників
коливалося від 650 до 1000 осіб у сезон збору солі у 1882 р. до сталої кількості
працівників у 500 осіб (сезони 1886 і 1887 рр.)55.
На основі аналізу статистичних джерел ми можемо проаналізувати порядок
найму та організації зайнятості робітників залучених до збору солі на
Куяльницькому лимані. Осіб, що прибували на промисел розбивалися на партії та
наймалися одні конторою соляного промислів, інші підрядчиками, що брали на
себе зобов’язання очистити самосадний басейн за 8-10 руб., орієнтуючись на його
розмір.
Влітку робочий день розпочинався з п’ятої ранку та тривав до восьмої вечора з
обов’язковими перервами о восьмій ранку (тривалістю півгодини для сніданку) та
опівдні (тривалістю дві години для обіду та відпочинку). Восени ж роботи на
промислі, зазвичай, тривали без окреслених перерв. Для бажаючих на промислі
розташовувалися маркітанки та шинок. Перші пропонували готовий обід вартістю
8-10 коп., другі – обід і горілку. Також власники промислу організували для
робочих казарми для проживання.
На Тузлянському соляному промислі у період збору могло працювати до 500
осіб. Вони наймалися конторою соляного промислів, всі робітники та робітниці у
більшості своїй були селянами Тузлівської волості тому не мали необхідності у
додатковому житлі.
Окрім окреслених, Куяльницько-Хаджибейського та Тузлянського соляних
промислів, видобуток солі на яких досягав або перевищував 1 млн. пудів солі в
сезон, у межах повіту існували три малі промисли засновані в останній чверті
ХІХ ст. Кароліно-Бугазький, Суходальницький і Карабашський56.
Перший з них належав спадкоємцям Інгістовим і розташовувався при гирлі
Дністровського лиману біля села Кароліно-Бугаз. Кількість робітників на
окресленому малому промислі коливалася у діапазоні 70-100 осіб при
максимальному видобутку 46 000 пудів у сезон 1887 р.
Другий, Суходальницький, розташовувався на межі Одеського градоначальства
й Одеського повіту та належав Міністерству державного майна, яке, у свою чергу,
здавало його в оренду статському раднику Е. Кукулі. Сам промисел, через невеликі
розміри, обходився 100-150 робітниками, орієнтуючись, при їх наймі, на кількість
ропи у лимані та тримаючи рівень видобутку в межах 25-55 тис. пудів у сезон.
Карабашський соляний промисел було організовано в останній чверті ХІХ ст. на
соляній засусі, що перебувала у власності купця І гільдії І.М. Бродського.
Розробкою ж промислу займалася компанією «Сарача і Кº» на умовах, за якими
власник надавав кошти на організацію промислу, а прибуток отримував у вигляді
Материалы для оценки земель Херсонской губернии… С. 244.
Долинский Л. Статистические сведенья за 1886 и 1887 гг. По Юго-Западному горному округу //
Горный журнал. 1888. № 12. С. 395.
55 Материалы для оценки земель Херсонской губернии… С. 242; Долинский Л. Указ. раб. С. 395.
56 Ibid. С. 395.
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третьої частини видобутої солі. При середньому розміру видобутку, в залежності
від наповнюваності лиману водою, він складав від 20 до 60 тис. пудів. Орендатор
промислу Давид Халайджоглу послуговувався при організації роботи видобутку
солі найманими робітниками у кількості 40-60 осіб, у залежності від сезону57.
Окрім цього, у 80-ті рр. ХІХ ст. на території Одеського повіту, при селі
Новодофіновці на Великому Аджалицькому лимані було організовано соляний
промисел із сезонним видобутком у розмірі 50 000 пудів. У сезони 1886 і 1887 рр.
орендарі промислу послуговувалися силами 100-120 осіб. Проте вже у 1890-ті рр.
промисел припиняє свою діяльність.
В останньому десятилітті ХІХ ст. соледобування стикається з низкою викликів,
одним з яких став проект по зрівнянню всіх тарифів на перевезення солі на усіх
існуючих залізницях. Якщо для кримської солі, через дорожнечу її видобутку, у разі
зрівняння тарифів були б закриті ринки майже всіх внутрішніх губерній Російської
імперії, то Куяльницько-Хаджибейські соляні промисли опинилися б під загрозою
повного закриття. Перші чутки про вирівнювання тарифів вплинули на вартість
акцій одеських соляних промислів. При номінальній вартості 1000 руб. їх фактична
вартість влітку 1892 р. опустилася до 300 руб. Запасний капітал КуяльницькоХаджибейського соляного промислу внаслідок цього зменшився з 437 000 руб. до
34 500 руб., а акціонери не отримували дивіденди зі спільного володіння
промислом протягом 1890-1892 рр.
Окрім збитків, що зазнавали власники промислів, у тяжкому становищі при
зрівнянні тарифів опинялися б і працівники найняті на промисли. Враховуючи, що
на промислах знаходять сезонну роботу більше трьох тисяч осіб прийшлих
робітників і місцевих жителів, означена кількість робітників могла б або
залишитися без роботи зовсім, або значно втратити у розмірі оплати праці.
Проте звіт про річний збір членів акціонерного товариства КуяльницькоХаджибейських соляних промислів проведений 25 лютого 1900 р. показує
успішність діяльності товариства. У своїй доповіді загальним зборам правління
повідомляло про те, що 1900 р. як у відношенні видобутку, так і у відношенні
продажу солі, виявився найвдалішим за останні п’ять років.
У сезон 1899 р. було зібрано 2 777 031 пуди солі, з яких продано 2 732 821 пуди,
кількість майже рекордна для промислу. При цьому і якість солі у підзвітний
період була вища за попередні роки, також спостерігалося збільшення цін на сіль.
У порівнянні із сезоном 1898 р., ціна виросла у середньому на одну копійку, а з
цінами 1899 р. на 0,3 коп. за пуд крупної та 0,6 коп. за пуд молотої солі.
Такі сприятливі результати економічної діяльності промислу зробили
можливим перенести на рахунок витрат попереднього року виплату колишньому
директору промислу у розмірі 15 000 руб. 92 коп., списати 15 595 руб. 20 коп. у
рахунок частини витрат зроблених членом правління Полонським, та
відшкодувати частину збитків від продажу нижче собівартості велику дамбу за
26 045 руб. 53 коп.
Отриманий після цього чистий дохід у розмірі 21 196 р 79 коп. передбачалося
розподілити шляхом видачі акціонерам товариства у вигляді дивідендів, цим
самим продовживши практику попередніх років. У сезон 1900-1901 рр. було
здійснено виплату у розміру 47 руб. 50 коп. за акцію. Вартість акцій в окреслений
Богачев В. Тузловский и Куялницкий соляные промыслы… С. 390; Список населенных мест
Херсонской губернии… С. 344.
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рік досягла 600 руб., що, у свою чергу, показало зростання вартості акцій вдвічі у
порівнянні з сезоном 1892 р.
Проаналізоване нами періодичне видання повідомляло, що родина голови
правління Михайла Фомича Лузанова пожертвувала ділянку та матеріали на
побудову на промислі школи для дітей постійних робітників, яку окрім них могли
відвідувати і діти жителів навколишніх поселень. Зі свого боку, акціонери на
зібранні 1899 р. постановили виділяти щорічно на утримання навчального
закладу 500 руб. з прибутків товариства.
Одеське повітове земство, у свою чергу, погоджувалося на відкриття школи на
промислі та на прийняття на свій рахунок деяких витрат з її утримання:
забезпечення школи меблями, навчальними посібниками, найму вчительського
персоналу. При цьому вимагаючи щорічного приходу додаткової суми на
утримання училища до каси земства, котра, у свою чергу, витрачалася на ремонт
будівлі, найм сторожа, опалення й освітлення навчального закладу.
В інтересах забезпечення існування школи правлінням було прийняло рішення
замість щорічного асигнування 500 руб., забезпечити утримання навчального
закладу шляхом перерахування у недоторканий капітал земства суми в розмірі
1000 руб. щорічно58.
Газета «Одесские новости» дає нам можливість прослідкувати не лише
позитивні, а й негативні наслідки існування й активного використання лиманів
Одеського повіту. Активне використання Сухого лиману та розташованого на
ньому Суходальницького соляного промислу окрім економічних наслідків для
навколишніх територій мало і негативний екологічний вплив. Оскільки лиман
розташовувався на кордоні одеського градоначальства та Одеського повіту, його
лівий берег територіально належав місту, а правий – до повітових земель. Через те
що лиман маловодний, то при його максимальному обмілінні частина її флори та
фауни гинула та піддавалася гниттю, поширюючи відповідний запах, що, у свою
чергу, значно утруднювало життя жителів навколишніх поселень.
У кінці 1910-х рр. лиман залишався повноводним протягом більшості
окреслених років. Проте, влітку 1906 р. управлінням місцевого соляного промислу
планувалося спускання частини лиманської води для збільшення концентрації
солі в осадових басейнах. Проте представники місцевої преси зазначали, що плани
по спуску води влітку 1906 р. мали б лише негативні наслідки для навколишнього
населення. Повідомляючи про це Одеську міську управу, гласний А.Т. Духновський
просив членів міської управи винести рішення про прийняття всіх можливих дій
щодо недопущення прориття каналу та спуску води з лиману до моря. Окрім цього
міська управа постановила розпочати переписку з Одеською повітовою управою з
метою об’єднання зусиль у недопущенні створення на соляному промислі
спускного каналу. Для цього міська управа просила Одеське повітове земство
відрядити повітового техніка для спільних дій щодо огляд пересипу лиману та
недопуску прориття пропускного каналу до моря59.
На початку другого десятиліття ХХ ст. Одеський соляний промисловий район
економічно включав у себе соляні озера та лимани Бессарабської та Херсонської
губернії з яких у 1914 р. було виволочено 1 773 000 пудів солі, що у порівнянні з
2 046 000 пудів у попередньому 1913 р., показало зменшення видобутку на 13,3%.
58
59

Одесские новости. 1901. 18 февраля (№ 5216).
Одесские новости. 1906. 21 апреля (№ 6909).
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Загальний видобуток Одеського соляного району досягав близько 2,5 млн. пудів
самосадної солі, що становило близько 2,1% від загальноімперського видобутку
солі, але загалом видобуток солі у Херсонській губернії за передвоєнне десятиліття
скоротився на 44,5%60.
Перший рік війни став несприятливим для соляних промислів Одеського
повіту, окрім власне значного відтоку працівників, зокрема чоловічого населення
призовного віку, відбулося значне зменшення рівня видобутку.
Найважче початок Першої світової зустрів Кароліно-Бугазький промисел на
Дністровському лимані. Через економічну невигідність з початком війни його було
закрито, а басейни для садки солі зруйновано.
Аналіз статистичних матеріалів і законодавства Російської імперії дозволяє
дослідити історію розвитку соляної промисловості в межах Одеського повіту.
Існування та економічна діяльність соляних промислів впродовж ХІХ ст. не лише
урізноманітнила промислово-економічний портрет Одеського повіту, а й активно
впливала на економічну зайнятість місцевого населення.
Законодавча колізія, що виникла внаслідок помилки губернського межового
інженера, дозволила власникам земель не лише володіти частинами лиманів на
території повіту, а й займатися їх активною експлуатацією. Одними з перших цією
можливістю скористалися поміщики Лузанови, що, у свою чергу, зумовило
фактичний початок розвитку соляної промисловості в межах повіту у кінці 20-х рр.
ХІХ ст. та стало передумовою до створення Куяльницько-Хаджибейського
соляного промислу, а зі зміною законодавства у 70-х рр. ХІХ ст. дало можливість
створити Акціонерне товариство «Одеських Куяльницько-Хаджибейських соляних
промислів».
Активна
експлуатація
берегів
Куяльницького
лиману
спонукала
землевласників повіту розпочати розробку та експлуатацію лиманів, на яких було
виявлено осадкову сіль у межах своїх земельних володінь. Таким чином, було
розпочато активну експлуатацію солоної засухи біля села Тузли. Її розробка
пов’язана з діяльністю київського цукрового магната, філантропа та мецената,
купця І гільдії Ізраїля Марковича та його синів Лазаря та Лева Бродських.
Економічна діяльність родини з розбудови соляного промислу дозволила не лише
створити низку робочих місць на місці, а й забезпечити ними місцевих жителів
Тузлянської волості. Окрім невеликої кількості постійних робочих місць, існування
промислу дозволило значно покращити фінансове становище жителів
навколишніх поселень завдяки можливості працювати на сезонному зборі солі.
Незважаючи на це, подальший розвиток промислів у контексті усієї соляної
промисловості Російської імперії, частка солі зібраної на лиманах Одеського повіту
значно падає.
Виявлення у Бахмуті великих покладів кам’яної солі та її активний видобуток,
починаючи з кінця 1870-х pp., призвело до зменшення часток кримської та
одеської солі у загальноімперському видобутку солі. На початку ХХ ст. у кожній
тоні донецької солі було орієнтовно 555 кг, 297 – кримської, та всього 11 кг солі
зібраної на лиманах Одеського повіту. Проте, навіть активне використання малих
лиманів повіту для видобутку солі не могло повною мірою забезпечити
внутрішній ринок імперії.
Общий обзор главных отраслей горной и горнозаводской промышленности: особое
приложение к смете Горного департамента на 1916 г. Петроград, 1915. С. 347-348.
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І навіть після приєднання бессарабських соляних озер, головних конкурентів
одеських соляних промислів, до внутрішньо-економічної системи імперії, остання
змушена була експортувати сіль з-закордону.
У процесі подальшого дослідження потрібно з’ясувати вплив видобутку солі на
активізацію торгових операцій всередині повіту та вплив соледобування на
традиційний для повітових поселень риболовецький промисел.
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Based on statistical material and analysis of the Russian Empire legislation, the process of
formation and development of salt-work facilities at the saline estuaries of Odesa county is
highlighted, and the specifics of economic changes in the life of the county and its inhabitants
as the result of their exploitation is shown in the paper.
Changes that the county’s salt extraction had undergone in the context of the
transformation of the imperial legislation concerning the salt production on its territory are
considered.
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Works of scholars devoted to the studied issue are analyzed, and an attempt is made to
shed light on new facts of the history of Odesa county estuaries through the analysis of the
historical development of the salt-work facilities that existed at them. The specific features of
each of the studied salt-works development are analyzed in the paper. The specifics of the
social and economic impact of salt-work facilities on the development of neighboring
settlements and the formation of industrial and infrastructural spheres are studied.
The process of transition from the collection of self-settling salt, which independently
settled on the banks of estuaries, to the formation of sedimentation basins system to regulate
the process of salt settling, is highlighted. Particular attention is paid to the role of the legal
collision that arose during the land surveying of the county lands and allowed landlady
Luzanova to start collecting salt in the 20s of the 19th century, and after the final solving the
issue, to start, regulated by the government, collecting of salt by landlords on their own lands,
which included estuaries within the boundaries of the county.
The development of the self-settling salt basins system at Kuialnyk estuary and their
gradual shift to the southern part of the reservoir are highlighted. Level of introduction of new
technologies and the specifics of the organization of Kuialnyk-Khadzhybei and Tuzla salt-work
facilities are analyzed. The difference in the organization of the brine flow to the sedimentary
basins and the specifics of working with it, as well as the specifics of technical support of saltwork facilities, are shown.
Attention is focused on the interest of big capitals in the development of salt-work facilities
on the example of Brodskyi family merchants and the development of Tuzla drought. The
peculiarities of the work process and the wages at the salt-work facilities in the late 19th and
early 20th century are analyzed. Positive and negative sides of active exploitation of salt-work
facilities in the county are identified, and the impact of owners and tenants of salt-work
facilities on the infrastructure of some settlements in the county is outlined.
Keywords: salt-work facilities, Odesa county, salt, Kuialnyk-Khadzhybei salt-work
facilities, Tuzla salt-work facilities
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THE ORIGINS OF THE FORMATION OF THE WORLDVIEW AND
SOCIOCULTURAL POSITIONS OF SOFIA RUSOVA, AS WELL AS THE
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Undoubtedly, with her idea and practice of socially useful service and patriotic
consciousness, Sofia Rusova is rightfully considered by modern Ukrainian society and the world
community as one of the outstanding figures in the history of Ukraine. Not the least role in the
development of his personality was played by a number of key factors associated with the sociocultural environment in which Sofia Rusova grew up and actively positioned herself and the
socio-political transformations in the Russian Empire and the Russian State in the last third of
the XIX – first third of the XX century.
The study of the process of the formation of Sofia Rusova as a person and her involvement in
social activities, along with the study of the specifics of the corresponding period in the history
of Ukraine and the course of its events, will complement the general historical picture of the
development of the then Ukrainian society.
Keywords: Naddnipryansk Ukraine in the last third of the XIX – first third of the XX century,
Ukrainian civil society in the last third of the XIX – first third of the XX century, Sofia Rusova,
philosophical foundations of Sofia Rusova, sociocultural positions of Sofia Rusova, civil
formation of Sofia Rusova

Formulation of the problem. The question of the development of the Ukrainian
national idea is still relevant and rhetorical in Ukraine. Its essence lies in the
consolidation of the forces of Ukrainian society around a common goal – the creation of
conditions for its national development. From this point of view, important from this
point of view is such a component of the national idea as the right of Ukrainians to the
existence of a national state language, education, consciousness, history, traditions, a
single local church, etc1.
The origins of the struggle of Ukrainians for their national rights date back to the
second half of the 19th – the beginning of the 20th century. This is the period when the
Ukrainians of the Russian and Austro-Hungarian Empires constituted one of the national
minorities, limited in their rights. The corresponding state policy led to the emergence of
the national liberation movement for the cultural and national rights of Ukrainians. This
was done with an emphasis on the formation of the national consciousness of the
Ukrainian people, the national education of the young generation and the defense of the
right to its national education2.


Офіційна назва держави зі столицею в Петрограді, що існувала в територіальних межах
колишньої Російської імперії у період правління Тимчасового уряду Росії (2 (15) березня –
25 жовтня (7 листопада) 1917 р.)
1 Антонець Н. Русова Софія. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. / за ред. О. Сухомлинської.
Київ: Либідь, 2005. Кн. 2. С. 136.
2 Глоба Л. Для просвіти народної // Рідна школа. 1996. № 4. С. 64.
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A new generation of the intelligentsia took on these tasks. This generation was
brought up on love for the Ukrainian people. At the end of the 19th – beginning of the 20th
century, it went beyond the framework of cultural activity and joined the political
movement3.
In this regard, Sofia Rusova is striking in her activity and multifaceted activities. First
of all, by its tireless struggle for the rights of the Ukrainian people to their own education
system, language, history, national publications, self-determination and recognition of the
Ukrainian nation by the world community4.
Scientific novelty. This article presents for the first time a comprehensive study of
the problem of the origins of the formation of the worldview and sociocultural
foundations of Sofia Rusova and her formation as a civil activist. In particular, the author
of scientific intelligence found out that her environment, primarily her family and leading
figures of the then Ukrainian civil society, had a significant influence on the formation of
Sofia Rusova as a person. And also this should include the internal political processes in
the Russian Empire and the Russian state of the period of the last third of the XIX – the
first third of the XX century.
Analysis of recent research and publications. The topic of the formation of Sofia
Rusova as a person, namely, the origins of the formation of her worldview and
sociocultural positions, as well as the introduction of Sofia Rusova to civic activities, has
been reflected in a number of scientific studies and research. However, this topic was
covered in part. For example, in the context of research: problems regarding human
rights in the social and educational and creative heritage of Sofia Rusova5, new aspects of
her life and work6, state policy regarding primary education in the context of the social
and pedagogical movement in Ukraine during the imperial period (1899-1917)7,
organizational and pedagogical activities of Sofia Rusova8, her participation in the
educational movement9, the biography of Sofia Rusova10, the pedagogical and social
aspects of her life11, the activities of Sofia Rusova in the field of preschool education in
Ukraine and her dissemination of the idea of a national education12, the issue of the
Гонюкова Л. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870ті рр. – 1940 р.). Автореф.… к. іст. н.: 07.00.01 – «Історія України». Київ, 2000. С. 18.
4 Антонець Н. Русова Софія… Кн. 2. С. 137.
5 Антонець Н. Права людини наскрізна ідея громадсько-просвітницької і творчої спадини
С. Русової // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Психолого-педагогічні науки. 2011. № 8. C. 99-102.
6 Антонець Н. Сторінки з книги життя Софії Русової // Освіта України. 2012. № 39. С. 16;
Березівська Л. Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу
«Вільна українська школа» (1917-1920) // Наукові записки [Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 2016. № 1. С. 286-290.
7 Березівська Л. Державна політика щодо початкової освіти в контексті громадсько-педагогічного
руху в Україні в імперську добу (1899-1917) // Педагогіка вищої та середньої школи: Збір. наук.
праць. Кривий Ріг: Теза, 2010. Вип. 28. С. 9-16.
8 Венгловська О. Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової – громадського діяча,
просвітителя, педагога // Рідна школа. 2016. № 5-6 (травень – червень). С. 51-55.
9 Гонюкова Л. Педагог і громадська діячка Софія Русова. Українки в історії / за заг. ред.
В. Борисенко. Київ: Темпора, 2004. С. 72-77.
10 Гончаренко С. Русова Софія // Український педагогічний словник. Київ: Наука, 1997. С. 292.
11 Коваленко Е. Софія Русова: педагог-просвітитель, державний діяч, вчений // Рідна школа. 2000.
№ 8. С. 35-38.
12 Іванюк Г. Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні. ІваноФранківськ: Наукова думка, 2016. С. 213-216.
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principles of national patriotic education proposed by Sofia Rusova13, the life and work of
prominent figures of Ukraine in the XIX-XX centuries14, the problem of women’s
participation in the community movement in the Chernihiv region (mid-19th – early 20th
century)15, the question of life affirmation of Sofia Rusova’s ideas on the development of a
new Ukrainian school16, pedagogical, educational, scientific and state activities of Sofia
Rusova17, problems of the development of the educational movement in Nadnipriansk
Ukraine and the participation of Sofia Rusova in it18, the participation of Sofia Rusova in
the work of public educational associations of the late XIX – early XX centuries19, the
views of Sofia Rusova on the role of schools in the national social education of the
individual20, her views on the tasks of the new Ukrainian school21, the life and work of
Sofia Rusova’s brother – О. Lindfors22, problems of the activities of representatives of the
Ukrainian social and pedagogical movement in the second half of the XIX – early XX
century and the issue of the importance of building education on a national basis for the
formation of the personality of a citizen of a patriot23, etc. Since the problem of the origins
of the formation of worldview and sociocultural positions and the foundations of the
development of civic activity of Sofia Rusova has not found a thorough and
comprehensive reflection in scientific research, the need for its further in-depth study
continues to remain relevant.
The purpose of the study is to clarify the key factors influencing the formation of the
worldview and sociocultural foundations and civil formation of Sofia Rusova based on the
processing of the achievements of historiography involved in writing the article.
Presentation of material. The first step towards the formation of Sofia Rusova as a
social and political figure was her stay in a social environment favorable for this. It was
the older members of her family, with their active position and progressive liberal views,
who became an example for her to follow in social activities24.
Sofia Lindfors (Rusova) was born and raised in an aristocratic family, where great

Євдокименко І. Принципи національно-патріотичного виховання за Софією Русовою //
Журналістика: науковий журнал. 2019. № 17/18 (42/43). С. 144-154.
14 Замлинська О. Софія Русова. Історія України в особах ХІХ-ХХ ст. Київ: Академвидав, 1995. С. 355359.
15 Іваненко О. Участь жінок у громадівському русі на Чернігівщині (середина ХІХ – початок ХХ ст.).
Київ: Наукова думка, 2000. 294 с.
16 Моринчук Н. Софія Русова про роль школи у національно-громадському виховання особи //
Наукові записки. 2002. № 4. С. 142-145.
17 Дацюк, Г. Софія, бо мудра [про Софію Русову, просвітительку, педагога, засновницю перших
національних шкіл і дитсадків на Україні] // Початкова школа. 1992. № 1. С. 59-62.
18 Копиленко Н. Участь Софії Русової у роботі громадських просвітительських об’єднань кінця ХІХ
– початку ХХ століття // Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта: Науковометодичний посібник. Київ: ІЗМН, 1998. С. 40-41.
19 Груць Г. С. Русова і просвітительський рух в Україні: Автореф.… к. пед. н.: 13.00.01 – «Теорія та
історія педагогіки». Тернопіль: Наукова думка, 1999. 14 с.
20 Козуля О. Велика просвітителька // Жінки в історії України. Київ, 1993. С. 99-104.
21 Олійник Г. Завдання національної школи: погляди Софії Русової // Вісник прикарпатського
університету педагогіки. 2001. № 5. С. 38-39.
22 Рахно О. Чернігівський губернський земський гласний О. Ліндфорс // Сіверянський літопис.
2010. № 3. С. 142-153.
23 Ткачов С. Представники вітчизняного громадсько-педагогічного руху другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. про національний характер освіти і виховання як необхідну умову формування
особистості громадянина-патріота. Київ: Україна-Віта, 1996. 246 с.
24 Копиленко Н. Вказ. пр. С. 40.
13
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importance was attached to the service of the people. For example, her father, Fiodor
Lindfors, belonged to the liberal intelligentsia. He worried about the education of the
Ukrainian peasantry25. In particular, he provided funds for the construction of a church
for parishioners from several surrounding villages, for the creation of an educational and
pottery center for rural children, and introduced statutes in favor of the peasants26. The
role of her father in shaping the worldview of Sofia Rusova was significant. This is
evidenced by the fact that his loss, as a result of his death in 1871, pushed young Sophia
Lindfors to formulate new life tasks to fill the void from the «great loss»27.
As for the older children in the Lindfors family, Sophia’s sister, Maria, set up a school
on the family estate where rural youth studied, and secretly read forbidden political
literature at night28. The elder brother Aleksandr, a well-known public figure in
Chernihiv, distinguished himself by being one of the representatives of the provincial
zemstvo. He contributed to the opening of an elementary school in the village of Oleshne,
advocated the expansion of the rights of zemstvo institutions, was engaged in the
improvement of zemstvo legislation and fought against administrative arbitrariness29.
A characteristic feature of Sofia Rusova, which manifested itself from a young age, was
her constant observation and study of the latest ideas and advanced experience of her
contemporaries. All this she creatively rethought and applied in her practice30.
However, family education was not the only factor in the formation of Sofia Rusova’s
worldview. The following events had an equally significant impact on the awakening of
national consciousness and interest in public life.
First, changes in the sociopolitical and socioeconomic life of the Russian Empire in the
1860s – 1870s. Therefore, the beginning of the formation of its ideological foundations
falls on the period of the political crisis in the Russian Empire, associated, not least, with
the defeat of the government of tsarist Russia in the Crimean War of 1853-185631. It was
during this period, in order to improve, first of all, the political situation in the state,
Aleksandr II initiated democratic reforms32. The fact that the socioeconomic and
sociopolitical transformations influenced the subconsciousness of young Sofia Lindfors is
evidenced, for example, by her vivid childhood memory of the significance of the peasant
reform for her loved ones: «Something big happened in the life of my whole
environment»33. In addition, all these changes indirectly, but still contributed to its civil
formation. Since they contributed to the emergence of a new wave of the national
liberation movement. This movement, given the positive assessment of the emergence of
new sociopolitical movements and schools, was joined by the younger generation of the
Lindfors family.
Secondly, the acquaintance in 1873 and further friendship with such outstanding
representatives of the cultural and social environment of the Nadnipriansk Ukraine as

Гончаренко С. Вказ. пр. С. 292.
Антонець Н. Русова Софія… Кн. 2. С. 139.
27 Гонюкова Л. Спогади Софії Русової // Український історичний журнал. 1999. № 5. С. 134.
28 Антонець Н. Русова Софія… Кн. 2. С. 140.
29 Рахно О. Вказ. пр. С. 143.
30 Венгловська О. Вказ. пр. С. 52.
31 Гонюкова Л. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової…
С. 20.
32 Груць Г. Вказ. пр. С. 11.
33 Коваленко Е. Вказ. пр. С. 36.
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M. Dragomanov, M. Lysenko, F. Volk, M. Starytskyi and P. Chubynskyi34. It was these
figures, like the older members of the Lindfors family, who influenced the personal
national self-determination and active civic position of Sofia Rusova. For example,
professing the ideology of the Kiev Old Community, Sofia Rusova began to actively engage
in education problems, awakening national consciousness among the Ukrainian people
and spreading democratic federalist ideas in society. It is with the staging of Ukrainian
operas by M. Lysenko and the organization of secret meetings of Kyivites, late in the
evening in the kindergarten, organized by the Lindfors sisters, that Sofia Rusova’s social
activities begin. In addition, she was also fond of populist ideas. In particular, she
participated in the activities of «Narodnaya Volya», was friends with such members as
M. Langins and M. Makovei35. Through her radical political preferences at the time, she
was arrested several times. Subsequently, Sofia Rusova will leave the populist movement
and concentrate on social activities related to the national and social liberation of the
Ukrainian people36.
Thirdly, marriage with O. Rusov, which throughout their family life influenced her
worldview. It was her husband, according to Sofia Rusova, who helped her make a
decision to leave the populist movement. As Sofia Rusova would later write in her
memoirs, two significant personalities for her had the greatest influence on the formation
of her views. This is her husband O. Rusov and M. Dragomanov, who, according to Sofia
Rusova, contributed to the development of her interest and love for Ukrainian culture,
Ukrainian words and social activities. How did Sofia Rusova commented on this fact
«imperceptibly for herself, I began to succumb to their influence and democratize not
from the outside, but from the inside»37. In particular, the protection of the right of the
Ukrainian people to education for the Rusov family has become one of the most
important tasks in their social activities38.
Characterizing the problem of the origins of the formation of the worldview
foundations of Sofia Rusova, it is worth emphasizing once again that her worldview
acquired general outlines in childhood. We are talking about cultural norms and basic
values of family education, which were already outlined by specific ideas. They were
filled with solid content at a more conscious age. Then, when Sofia Rusova became a
member of the Ukrainian national movement. This happened due to the entry of the
future outstanding social and political figure into the circle of the patriotic Ukrainian
intelligentsia39.
So, the civil formation of Sofia Rusova began in the 1870s. It was then that she, like
other nationally conscious women of Naddnipryan Ukraine, say, M. Grinchenko, or
V. Kotsiubynska, joined the community movement40.
Such an increase in women’s activity in the social and political life of the Russian
Empire was due to the disenfranchised position of women in the country under the
Глоба Л. Вказ. пр. С. 65.
Гонюкова Л. Педагог і громадська діячка Софія Русова… С. 73.
36 Іваненко О. Вказ. пр. С. 57.
37 Гонюкова Л. Спогади Софії Русової… С. 135.
38 Антонець Н. Права людини… C. 101.
39 Ткачов С. Представники вітчизняного громадсько-педагогічного руху другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. про національний характер освіти і виховання як необхідну умову формування
особистості громадянина-патріота. Київ: Україна-Віта, 1996. С. 48.
40 Гонюкова Л. Софія Русова і український жіночий рух // Етнічна історія народів Європи. 2000.
№ 7. С. 47.
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imperial legislation in force at that time41. Therefore, the presence of the fact of
significantly greater restriction of women in comparison with men in political, economic,
social and other rights became the main reason for their participation in the struggle
against autocracy42.
It should be noted that the women’s movement in Naddnipryansk Ukraine in the last
third of the XIX – early XX century, one of the founders and activists of which is
considered Sofia Rusova, developed in the context of the national movement, with the
active support of male public and cultural figures, in particular M. Dragomanov43.
One of the features of the women’s component of the community movement was the
emphasis on their participation in educational activities. This, in turn, was explained by
the belonging of women who were engaged in education to the educated strata of
Ukrainian society Moreover, Sofia Rusova admired educated women who were involved
in providing education to the illiterate and semi-literate population44. She spoke openly
about this, first of all, in her publications, where she tenderly characterized women who
were engaged in education. Sofia Rusova believed that it was these women who, by their
hard work, enriched the cultural potential of the Ukrainian people45.
Sofia Rusova was no exception to the rule, and was noted not only for her pedagogical,
but also for her organizational skills in this direction. For example, due to the fact that
during the modernization of society in the Ukrainian provinces of the Russian Empire
there were not enough educational institutions and cultural educational institutions,
Sofia Rusova joined the organization of kindergartens, schools, shelters and libraries in
many Ukrainian cities46.
Her work in kindergarten played an important role in her decision to join the
educational direction of the social movement. This children’s institution was opened by
Sofia together with her older sister Maria in 1871. Therefore, observing the influence of
various exercises on children, they led her to an understanding of the need to build the
upbringing of children on a national basis47. In addition, defending the interests of
teachers, Sofia Rusova became one of the organizers and moderators of public and
pedagogical organizations48.
Sofia Rusova will continue to adhere to the corresponding social position even when
she is among the Ukrainian political elite during the Ukrainian Revolution of 1917-1921.
For example, in addition to the fact that Sofia Rusova headed the department of preschool
education and out-of-school education under the General Secretariat of Education during
the Ukrainian Central Rada, she worked in a kindergarten and took care of the bursa
where children from poor families studied49.
Having become a statesman during the Ukrainian Revolution of 1917-1921, Sofia
Rusova devoted great importance in building the Ukrainian state to the upbringing of a
Андрусяк І. Ідея ґендерної рівності у поглядах Михайла Драгоманова. Київ: Либідь, 2005. С. 65.
Антонець Н. 2011. Права людини… C. 101.
43 Копиленко Н. Участь Софії Русової у роботі громадських просвітительських об’єднань… С. 41;
Андрусяк І. Вказ. пр. С. 72.
44 Іваненко О. Вказ. пр. С. 124; Груць Г. Вказ. пр. С. 12.
45 Ткачов С. Вказ. пр. С. 133.
46 Антонець Н. Сторінки з книги життя Софії Русової… С. 16.
47 Дацюк Г. Вказ. пр. С. 59.
48 Гончаренко С. Вказ. пр. С. 292.
49 Березівська Л. Софія Русова…. С. 289; Божук Л. Освітня політика Центральної Ради в контексті
українського державотворення // Науковий вісник. 2012. Вип. 66. С. 101.
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citizen of a patriot. That is why she made a lot of efforts to improve the education and
training system. To this end, Sofia Rusova defended the right of the Ukrainian people to
be taught in their native language and to fill the content of education with Ukrainian
culture50.
In the last third of the 19th – early 20th century, few people in Naddnipryan Ukraine
were involved in a multilevel education system. But Sofia Rusova was among the first to
call for the introduction of preschool education. For example, at the end of the 19th
century on the territory of Naddnipriansk Ukraine, the opening of kindergartens had not
yet acquired a mass character. So, the first kindergarten was opened in the city of Poltava
in 1839. Thirty-two years later, in 1871, a similar institution appeared in the city of
Kyiv51. Another distinctive feature of the organizational component of preschool
children’s institutions in Naddnipriansk Ukraine during this period was that they were
not financed from the state budget, but were opened at the expense of individuals and
public associations52. For example, the Kyiv kindergarten already mentioned by the
author was created by Sofia Lindfors (Rusova) together with her older sister Maria53.
You can learn about the social and political position, views and attitude towards the
creation and development of the Ukrainian national education of Sofia Rusova from her
publications «The Folk Language in the Public School» (1901), «Nationalization of
Preschool Education» (1912), «The Ideological Foundations of the School» (1913), «New
School» (1914), «Nationalization of the School» (1917), etc. So, according to Sofia Rusova,
the relationship between the formation of the national school and the development of the
state lies in the development of school education. In these scientific studies, she noted
that the development of the Ukrainian school should be based on national and
democratic principles, her own and foreign pedagogical experience and meet the latest
educational requirements of social development54.
The public politician, teacher and scientist Sofia Rusova conveyed her vision of the
future of the Ukrainian school to the public at the All-Ukrainian Teachers’ Congress (04. –
06.04.1917). Here she revealed the principles of building a new Ukrainian school. She
proved to those present, substantiating her opinion that the Ukrainian national school
should be, it should be built on the principles of unity, obligation, free of charge, isolation
from the church and on democratic principles55.
Sofia Rusova’s position regarding the language of instruction of schoolchildren was
quite liberal. She emphasized that it is necessary to use the school and the language of
teaching in it, which already exists, proceeding from the fact that «any science, in
whatever language it is taught, does not lead to the forest. It awakens consciousness in
general and at the same time every nation»56. However, at the same time she emphasized
that only the native language contributes to the education of civic consciousness and,
simultaneously with the nationalization of pedagogical means of education and training,
constitutes the basis of the national school57.
Миронець Н. Жінки в Українській Центральній Раді // Слово і час. 1996. № 8-9. С. 52.
Дацюк Г. Вказ. пр. С. 62; Гумелюк Г. Краєзнавство в творчості Софії Русової // Вісник
прикарпатського університету педагогіки. 2001. № 5. С. 24.
52 Березівська Л. Державна політика щодо початкової освіти… С. 13.
53 Гонюкова Л. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової… С. 18.
54 Гонюкова Л. Спогади Софії Русової… С. 134-135.
55 Євдокименко І. Принципи національно-патріотичного виховання… С. 147; Божук Л. Вказ. пр. С. 103.
56 Олійник Г. Вказ. пр. С. 39.
57 Моринчук Н. Вказ. пр. С. 143.
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Guided by these principles and in danger of being arrested, Sofia Rusova arranged
secret classes in the Ukrainian language and literature for students of the St. Petersburg
Higher Courses for Women. She described these events as follows: «It had to be done
very secretly, so as not to let down the students who discovered… a desire to know the
grammar of the Ukrainian language and literature. I remember that one of the students
was waiting for me on the street, led by some side gate through the courtyard to a small
room where 10-12 students gathered to listen to my lectures»58.
Sofia Rusova showed her active civic position not only in cultural and educational, but
also in social and political activities. So, starting from the mid-1870s and until the
beginning of the Ukrainian Revolution of 1917-1921, Sofia Rusova, adhering to her
ideological convictions and relying on already clearly formed ideological foundations,
was noted for a fairly high activity in public life59.
Dealing with the everyday issues of the Ukrainian national movement, Sofia Rusova
was among those who gave a political coloring to the affairs of the Kyiv Ukrainian
Gromada. This is confirmed by the participation of Sofia Rusova in the activities of the
Ukrainian community in St. Petersburg (1874-1876), the publication of «Kobzar» in
Prague (1876), cooperation with a circle of revolutionary populists, the concealment of
revolutionaries (1879)60, the creation of a secret printing house for the worker circle
(1882), establishing contacts with populists (1883-1889), opening a publishing
committee in Kharkiv (1891), cooperation with the Tarasovtsy brotherhood and the
Ukrainian community of Kharkiv, development of the Declaration on the Autonomy of
Ukraine and preparation of the draft law «On languages» of the Ukrainian Parliamentary
Gromada in the First State Duma, support for tactical cooperation of the Ukrainian Duma
faction with the federal faction of all nations and the Cadet Party (1902-1908)61,
membership in the Society of Ukrainian Progressives, work in the Kiev Society of People’s
Kindergartens, familiarizing the world community with Ukrainian problems at the press
congress in Brussels, organizing aid to the evacuees during the First World War to the
Ukrainian peasants, etc.62.
Conclusions. Thus, the study of the problem of the origins of the formation of
worldview and sociocultural positions, as well as the civil formation of Sofia Rusova
convincingly proves that there were factors that had a great influence on her formation
as a sociopolitical and, during the Ukrainian Revolution of 1917-1921, a statesman.
Among the main ones are: family education, the ideological platform of the Kyiv Old
Community, the direct social and political views of O. Rusov and M. Dragomanov, as well
as the internal political situation in the country. And these are the reforms of the 1860s –
1870s in the sociopolitical and socioeconomic life of the Russian Empire, the First
Russian Revolution of 1905-1907 and the February Revolution of 1917. All this taken
together encouraged Sofia Rusova to actively defend the interests of Ukrainians in the
Russian Empire. She did this by shaping the mass political consciousness and culture of
the then Ukrainian society. And the fact that she participated in the struggle for his social
and national liberation.
Козуля О. Вказ. пр. С. 102.
Гонюкова Л. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність… С. 16; Іваненко О.
Вказ. пр. С. 153.
60 Антонець Н. Русова Софія… Кн. 2. С. 141.
61 Гонюкова Л. Спогади Софії Русової… С. 136.
62 Замлинська О. Вказ. пр. С. 358.
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Prospects for further research. A thorough analysis and generalization of views on
the problem of the origins of the formation of worldview and sociocultural foundations
and the civil formation of Sofia Rusova made it possible to determine the prospects for
further scientific research in this direction. First of all, the expediency of a
comprehensive study, rethinking and a new assessment of the issue related to the
significance of the then Ukrainian civil society in the formation of the worldview of Sofia
Rusova. In particular, such a well-known representative as M. Dragomanov.
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Витоки формування світоглядних і соціокультурних позицій та засади розвитку
громадянської активності Софії Русової
Актуальність. Безперечно, що своєю ідеєю та практикою суспільно корисного
служіння, а також національно-патріотичною свідомістю Софія Русова заслужено
вважається сучасним українським суспільством і світовою громадськістю однією з
видатних історичних постатей України. Не останню роль у розвитку її особистості
відіграв ряд ключових факторів, пов’язаних з соціокультурним середовищем в якому
зростала та активно себе позиціонувала Софія Русова (Ліндфорс) і суспільнополітичними трансформаціями в Російській імперії та Російській державі останньої
третини ХІХ – першої третини ХХ ст.
Дослідження процесу формування Софії Русової як особистості та її долучення до
громадської діяльності, поряд із вивченням специфіки відповідного періоду історії
України та ходу його подій, доповнить загальну історичну картину розвитку
тогочасного українського суспільства.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі опрацювання залучених при
написанні статті здобутків історіографії з’ясувати ключові фактори впливу на

96

ЕМІНАК

формування світоглядних і соціокультурних засад та громадянське становлення Софії
Русової.
Для її досягнення поставлено та вирішено наступні завдання: – з’ясовано стан
наукового опрацювання теми дослідження; – виявлено витоки формування
світоглядних і соціокультурних засад Софії Русової; – розкрито умови становлення
активної громадянської позиції Софії Русової; – зазначено прізвища відомих
представників українського громадянського суспільства останньої третини ХІХ –
першої третини ХХ ст. й оцінено їхній внесок у формування світоглядних і
соціокультурних засад та громадянське становлення Софії Русової; – виділено та
охарактеризовано результати, які досягла Софія Русова внаслідок формування своїх
світоглядних і соціокультурних засад та її долучення до громадської діяльності.
Основні результати дослідження. Внаслідок проведення наукового аналізу
історіографії відповідного дослідження автором статті було з’ясовано, що ключовими
факторами впливу на формування світоглядних і соціокультурних засад Софії Русової
та її становлення як громадського діяча стало її соціокультурне оточення, насамперед її
родина та провідні діячі тогочасного українського громадянського суспільства, а також
внутрішньополітичні процеси в Російській імперії та Російській державі періоду
останньої третини ХІХ – першої третини ХХ ст.
Таким чином, дослідження проблеми витоків формування світоглядних і
соціокультурних позицій та громадянського становлення Софії Русової переконливо
доводить наявність факторів, що зробили великий вплив на її формування як
громадського діяча, а в період Українська революція 1917-1921 рр. – державного. Серед
основних – сімейне виховання, ідеологічна платформа Київської старої громади,
суспільно-політичні
погляди
О. Русова
та
М. Драгоманова,
а
також
внутрішньополітична ситуація в Російській імперії пов’язана з реформи 1860-1870-х рр.
у суспільно-політичній та соціально-економічній сферах її життя, Перша російська
революція 1905-1907 рр. і Лютнева революція 1917 року. Все це разом спонукало Софію
Русову активно відстоювати інтереси українства в Російській імперії, шляхом
формування масової політичної свідомості й культури тогочасного українського
суспільства та її участі в боротьбі за його соціальне та національне визволення.
Ключові слова: Наддніпрянська Україна останньої третини ХІХ – першої третини
ХХ ст., українське громадянське суспільство останньої третини ХІХ – першої третини
ХХ ст., Софія Русова, світоглядні засади Софії Русової, соціокультурні позиції Софії
Русової, громадянське становлення Софії Русової
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У статті досліджуються маловідомі сторінки історії Поділля, а саме: діяльність
єврейських культурницьких організацій, починаючи від періоду так званої «Кам’янецької
Доби» УНР (червень-листопад 1919 р.) до початку насильницької форсованої
колективізації в УСРР, коли розпочався поступовий наступ з боку центральної та
місцевої влади на єврейські заклади культури та поступове їх скасування. У даній праці
ми ставимо за мету висвітлити діяльність єврейських культурницьких організацій на
Поділлі у часи УНР і в перше десятиліття радянської влади; проаналізувати та
порівняти політику державних інституцій УНР і радянської влади стосовно діяльності
єврейських культурницьких товариств; показати процес боротьби у самому
єврейському середовищі щодо перспектив єврейського культурно-освітнього процесу.
На основі маловідомих для широкого кола дослідників архівних матеріалів визначені
основні етапи в історії діяльності єврейських культурницьких закладів та установ на
теренах Поділля у 1920-ті рр. Визначені особливості кожного з цих етапів на подальший
стан етнонаціональних відносин у Подільському регіоні і загалом в Україні.
Ключові слова: Поділля, етнонаціональні відносини, культура, єврейські товариства

Великий інтерес дослідників етнонаціональної історії України продовжує
викликати діяльність культурницьких закладів та установ етнічних меншостей,
які проживали у різних регіонах нашої країни. За офіційними переписами
населення 1897 р. та 1926 р. євреї становили другу за чисельністю (після
українців) етнічну спільність подільського регіону. Наша стаття присвячена
висвітленню однієї з маловідомих сторінок історії Поділля: діяльності єврейських
культурницьких організацій на теренах Поділля, починаючи від періоду так званої
«Кам’янецької Доби» УНР (червень-листопад 1919 р.) до початку насильницької
форсованої колективізації в УСРР, коли розпочався поступовий наступ з боку
центральної та місцевої влади на єврейські заклади культури та поступово почала
скорочуватись їх мережа.
Дане питання частково вже знайшло своє відображення у роботах вітчизняних
істориків і краєзнавців. Загальні напрямки радянської політики щодо єврейського
населення України у 1920-ті роки проаналізовано у дослідженнях О. Козерода,
Б. Чирка, Л. Якубової й інших1. В їхніх роботах вміщено великий статистичний
Козерод О. Євреї України в період нової економічної політики: 1921-1929 рр. Київ, 2003. 313 с.;
Панчук М.І., Ковальчук О.П., Чирко Б.В. Національні меншини в Україні, 1920-1930-ті роки:
історико-картографічний атлас. Київ, 1995. 104 с.; Якубова Л.Д. Національно-культурне життя
етнічних меншостей України (20-30-ті роки): коренізація і денаціоналізація. Український
історичний журнал. 1998. № 6. С. 22-36; 1999. № 1. С. 41-55.
1
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матеріал про кількість єврейських радянських культурно-освітніх організацій у
радянській Україні, проаналізовано основні методи проведення культурнопропагандистської роботи серед євреїв України2 та боротьбу радянської влади
проти опозиційних єврейських партій і товариств, які займали зовсім іншу
позицію у питанні змісту та подальшого розвитку єврейської культури. Ці ж
питання побіжно розглянуто і в узагальнюючій монографії, яку підготував
колектив Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Про
боротьбу радянських органів влади проти опозиційних єврейських культурноосвітніх товариств та організацій йде мова також у дослідженнях Л. Беренштейна
та О. Наймана3. Однак, майже не висвітлено у сучасних дослідженнях питання про
діяльність єврейських культурних закладів у часи УНР.
Що стосується вивчення діяльності єврейських культурницьких осередків на
теренах Поділля, то тут слід виділити роботу Л. Місінкевича4. У ній вміщено
великий статистичний матеріал щодо кількості єврейських культурнопросвітницьких організацій і визначено основні методи проведення офіційної
культурно-пропагандистської роботи. Про зв’язок релігійних єврейських
організацій та осередків єврейської культури писав В. Нестеренко5.
Однак, незважаючи на те, що низка аспектів досліджуваної нами тематики вже
знайшла своє висвітлення в українській історіографії, окремі питання
продовжують залишаються маловивченими. У даній праці ми ставимо перед
собою наступні завдання: 1) висвітлити діяльність єврейських культурницьких
організацій на Поділлі в часи УНР та перше десятиліття радянської влади;
2) порівняти політику державних інституцій УНР і радянської влади щодо
діяльності єврейських культурницьких товариств; 3) показати процес боротьби в
самому єврейському середовищі щодо перспектив єврейського культурноосвітнього процесу.
У період Центральної Ради, відповідно до закону «Про національноперсональну автономію» від 22 січня 1918 р., євреї України отримали можливість
відкривати свої національні освітні та культурницькі заклади, що було заборонено
за часів царської влади. Однак, з самого початку серед єврейських політичних
партій та організацій не було помітно єдності у питанні змісту та завдань
національної культури й освіти. Якщо сіоністи й інші праві єврейські політичні
об’єднання (наприклад клерикальне об’єднання «Ахдус») вважали, що потрібно
вести навчання та культурну роботу винятково давньоєврейською мовою (іврит) і
намагались зробити його єдиною мовою єврейської освіти та культури, то ліві
єврейські партії (Бунд, об’єднані соціалісти, Поалей Ціон), центристський
Фолкспартай обстоювали розвиток освіти та культури новоєврейською мовою –
ідиш. Домінування в часи Центральної Ради у владних структурах УНР
Національні меншини України у XX ст.: політико-правовий аспект / Під ред. М.І. Панчука та ін.
Київ, 2000. 356 с.
3 Беренштейн Л.Е. Евреи и политические репрессии в СССР (20-80-е годы XX столетия). Киев,
1996. 195 с.; Найман О.Я. Діяльність єврейських партій та об’єднань у розбудові національного
життя в Україні (1917-1925). Автореф.… дис. канд. політ. наук: 23.00.02. Київ, 2000. 20 с.
4 Місінкевич Л. Коренізація і національні меншини Поділля у 20-30-х рр. XX століття. Київ: Рідний
край, 1999. 72 c.
5 Нестеренко В.А. Єврейські релігійні громади на Поділлі в 20-30-ті роки XX ст. Міжнаціональні
відносини в контексті українського державотворення: історія і сучасність. Кам’янецьПодільський, 2001. С. 113-118.
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соціалістичних партій обумовлювало використання саме ідиш в усіх сферах
єврейського життя. Уряд гетьмана П. Скоропадського дотримувався правих
позицій. Ним було скасовано закон «Про національно-персональну автономію», за
який так гаряче виступали єврейські соціалістичні партії. Дедалі частіше іврит
почав використовуватись у громадському та шкільному житті єврейства України.
Це викликало гостре невдоволення з боку єврейських соціалістичних партій.
У листопаді 1918 р. на теренах Подільської губернії утвердилась влада
Директорії УНР. Було відновлено скасований за часів гетьмана П. Скоропадського
закон Центральної Ради про національно-персональну автономію. Відновило
також свою діяльність Міністерство єврейських справ (МЄС). У своєму зверненні
до євреїв України, яке було опубліковано 18 січня 1919 р. в органі УСДРП
«Робітничій газеті», керівник МЄС А. Ревуцький серед інших завдань писав про
необхідність утворення широкої мережі освітніх і культурних організацій для
єврейського населення УНР6. Далеко не всі його наміри, однак, були реалізовані в
умовах громадянської війни на практиці. У декларації МЄС нічого не говорилося
про зміст єврейської освіти та культури, однак неважко здогадатись, що оскільки
керівник єврейського міністерства був представником соціалістичної партії
«Поалей Ціон», то мова йшла, у першу чергу, про створення закладів культури, де
домінуючою повинна була бути новоєврейська мова. Саме таким закладам та
установам передбачалося надавати державну підтримку.
Проте, 11 липня 1919 р. в часи Кам’янецької доби УНР був опублікований
схвалений Директорією УНР закон про єврейське самоврядування. У ньому
говорилось про те, що усі єврейські просвітні, благодійні й інші установи
передаються єврейським громадських радам (ЄГР)7. Державні інститути УНР не
повинні були втручатись у питання діяльності ЄГР. Оскільки в єврейських радах
більшість складали представники саме правих політичних партій, це створювало
умови для організації на Поділлі культурницьких закладів, де б робота
проводилась давньоєврейською мовою. Крім того, на відміну від єврейських
соціалістичних партій, які намагалися модернізувати традиційну єврейську
культуру, сіоністи та їхні союзники твердо намагались зберегти традиційну
єврейську культуру, що була тісно пов’язана з релігійними цінностями іудаїзму.
Протягом другої половини 1919 р. на Поділлі тривала гостра боротьба між
представниками цих обох напрямів. Прихильників відродження традиційної
єврейської культури та давньоєврейської мови об’єднувало навколо себе
культурно-освітнє товариство «Тарбут». Його члени користувались підтримкою з
боку правих єврейських партій, рабинів. Робота «Тарбут» проявлялася в
організації вистав, вечірок для місцевих євреїв, урочистому відзначенні
єврейських релігійних свят: Хануки, Пуріма й інших. Проте, значна частина
єврейських жителів не поділяла курс «Тарбуту». Один з прихильників
соціалістичної лінії у часописі «Робітнича газета» різко розкритикував лінію
«Тарбуту» щодо відродження давньоєврейської мови, вбачаючи у цьому прояви
реакційності8.
Попри всі ці гострі дискусії єврейське культурницьке життя на Поділлі в цей час
розвивалось, навіть після того як у листопаді 1919 р. значна частина регіону була
Робітнича газета. 1919. 18 січня.
Вісник УНР. 1919. 24 липня.
8 Робітнича газета. 1919. 21 жовтня.
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зайнята польськими військами. Велику роботу проводила «Культур-Ліга», яка була
організована ще у 1917 р. представниками єврейської творчої інтелігенції. Її
робота полягала у створенні єврейських бібліотек, театрів, музеїв тощо. Займалось
товариство активно також і видавничою діяльністю. Незважаючи на часту зміну
влади в Україні, «Культур-Ліга» з часом почала визначати характер ідишистської
культури в Україні. Вже протягом двох перших років своєї діяльності Ліга створила
понад 100 своїх відділень, у тому числі і в Подільській губернії. Тут вони діяли
доволі активно, незважаючи на всі труднощі військового часу. Так, у грудні 1919 р.,
коли у Кам’янці-Подільському було відновлено єврейський робітничий клуб, діячі
«Культур-Ліги» планували там провести кілька вистав місцевого єврейського
гуртка на користь бідних9. Тоді ж міська філія «Культур-Ліги» влаштувала вечір
для євреїв Кам’янця-Подільського з приводу третьої річниці смерті відомого
єврейського письменника Менделя10.
Більшовицька влада, що встановилася на Поділлі влітку 1920 р., на деякий час
припинила діяльність товариства, але вже восени Кам’янець-Подільська філія
«Культур-Ліги» відновила свою роботу та продовжувала організовувати вистави,
лекції для дітей і дорослих11.
Протягом 1919-1920 рр. на Поділлі діяло чимало невеликих аматорських
єврейських труп, які влаштовували вистави для місцевого населення. Найбільш
відомою єврейською національно-музичною організацією була «Кадіма», яка була
створена єврейською молоддю ще у 1917 р. Жодний єврейський вечір чи
національне свято не обходились без їх виступів, які відвідали та схвально оцінили
видатний український композитор К. Стеценко під час свого перебування у
Кам’янці-Подільському й один із найбільш відомих подільських композиторів
Т. Ганицький. Товариство створило свій хор і симфонічний оркестр, виконувало як
народні єврейські, так і класичні твори. Крім того, організувало свою невелику
бібліотеку. В травні 1920 р. у Кам’янці-Подільському в урочистій обстановці
відбувся 10-й ювілейний концерт «Кадіми»12.
Загальною проблемою діяльності всіх єврейських культурницьких осередків
було те, що не вистачало відповідного обладнання, досвідчених виконавців, багато
з яких виїхало за кордон, слабкий репертуар і нестабільна ситуація у містах і
містечках Поділля.
Наприкінці 1920 р. у Подільській губернії закріпились більшовики. Як відомо,
ленінська теорія поділяла кожну національну культуру на буржуазну та
пролетарську. Перша, яка наполягала на етнічній єдності та відкидала класову
боротьбу, більшовиками переслідувалась. З іншого боку, всіляко заохочувалась так
звана «пролетарська» культура, в якій головний акцент робився на показі
страждань бідних під гнітом буржуазії та поміщиків. Щодо єврейської культури
більшовики також виходили із вищеназваного принципу. Було заборонено
діяльність товариства «Тарбут», педагогічні курси при ньому закриті за
«буржуазно-націоналістичні погляди». Майно «Тарбут» було передано відділу
наркомату освіти, який мав відкрити курси народних вчителів для єврейських
пролетарських мас. Заборонено було також викладання давньоєврейської мови у
Трудова громада. 1919. 14 грудня.
Трудова громада. 1919. 24 грудня.
11 Подольский край. 1920. 24 октября.
12 Наш шлях. 1920. 9 травня.
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школах, діяльність тих культурницьких організацій, які продовжували працювати
на івриті. І хоча прямого офіційного декрету про заборону івриту не було, випуск
літератури цією мовою фактично був заборонений, як і викладання у школах. З
іншого боку, більшовики заохочували видання творів відомих письменників
Менделе Мойхер Сфоріма, Шолом Алейхема й інших єврейських літераторів, праці
яких відповідали вимогам нової влади.
Вже на початку 1921 р. для встановлення контролю над культурним життям
євреїв Поділля було створено єврейські комісії та бюро при губернських і
повітових виконкомах і компартійних осередках. Були закриті у 1921-1922 рр. всі
культурно-освітні заклади, які продовжували працювати давньоєврейською
мовою. Частина діячів єврейської культури була заарештована. Так, у січні 1921 р.
був заарештований диригент міського єврейського хору в Кам’янці-Подільському,
після чого його робота повністю занепала13. Для більш ефективного проведення
радянської агітаційної роботи було проведено повітові конференції єврейських
вчителів і діячів культури. Через такі заходи встановлювався контроль над
єврейським культурно-освітнім процесом. Цю ж мету переслідувало і те, що,
наприклад, влітку 1921 р. відділ наросвіти Кам’янець-Подільського повітового
виконкому зобов’язав всі єврейські культурно-освітні організації повіту
отримувати спеціальний дозвіл для проведення вистав. Репертуар всіх труп тепер
ретельно перевірявся радянськими службовцями. У випадку порушення цього
наказу винні потрапляли під кримінальну відповідальність14. Подібні
розпорядження видали і керівники інших повітвиконкомів.
Протягом 1921 р. влада націоналізувала кілька єврейських музичних
організацій Поділля. А 23 грудня 1921 р. Подільська губернська єврейська комісія
постановила: вилучити всі єврейські книги клерикального змісту з бібліотек
губернії15. Передбачалось, що всі вилучені еврейські книги релігійного змісту (а
серед них було чимало старовинних) слід було надіслати до Москви в обмін на
радянську єврейську літературу.
Крім того, місцеві органи влади вжили низку заходів щодо заборони діяльності
нелегальних єврейських культурно-освітніх установ: хедерів, ешиботів. З
пропагандистською метою 22 січня 1922 р. у Вінницькому робітничому
єврейському клубі було проведено публічний інсценований суд над двома
відвідувачами хедерів16. Такі акції планувалось провести і в інших повітових
центрах Подільської губернії.
Радянська влада докорінно змінила саму сутність проведення культосвітньої
роботи серед євреїв, тісно поєднала її з пропагандистськими комуністичними
заходами. Про це свідчила навіть сама назва «культурно-пропагандистська»
робота (скорочено культпроп). Подібної ситуації неможливо було уявити у часи
УНР, коли влада зовсім не поєднувала культурну роботу з політичними
чинниками.
Наказ Кам.-Под. виконкому по відділу народної освіти 7 лютого 1922 р. Державний архів
Хмельницької області (ДАХО). Ф. 6. Камянець-Подільський повітовчий виконавчий комітет
КП(б)У (1920-1923 рр.). Оп. 1. Спр. 60. Протоколи єврейського бюро Подільського губвикокому
1922 р. Арк. 13-14.
14 Вісті Кам’янець-Подільського ВРК. 1921. 5 липня.
15 Наказ Кам.- Под. виконкому по відділу народної освіти 7 лютого 1922 р.… Арк. 15.
16 Звіт єврейської секції Вінницького губвиконкому (24 січня 1922 р.). ДАХО. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 60.
Арк. 326.
13
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На початку 1920-х рр. культурно-пропагандистська робота для євреїв Поділля
проводилась переважно в містах губернії: Вінниці, Кам’янці-Подільському,
Проскурові й інших, де було створено єврейські робітничі клуби. В них читались
лекції для єврейського населення на різноманітні політичні теми: про
революційний рух в Росії, про діяльність засновника політичного сіонізму
Т. Герцля та Головного отамана УНР С. Петлюри (зрозуміло, що їхній життєвий
шлях промовці висвітлювали винятково з негативного боку), влаштовувались
різноманітні кампанії проти нелегальних або напівлегальних єврейських
релігійних товариств тощо17. При клубах діяли спеціальні газетні, політичні,
драматичні, хорові гуртки, куди місцеві органи влади намагались активно
залучити молодь.
На початку 1921 р. у деяких повітах Поділля продовжували діяти осередки
«Культур-Ліги», однак їхня діяльність відбувалась у несприятливих умовах: багато
їхніх членів виїхало за кордон, чимало їхнього майна та літератури було
реквізовано червоноармійцями. Наприклад, у 1921 р. в Проскурові «Культур-Ліга»
майже ніякої роботи не проводила. В її власності залишились тільки книжковий
склад і дитяча бібліотека. Аналогічна ситуація спостерігалась і в інших повітах
Поділля. Врешті-решт 29 листопада 1921 р. після доповіді секретаря Подільського
губкому КП(б)У В. Чернявського було прийнято рішення припинити діяльність
Культур-Ліги в Подільській губернії, а бібліотеку товариства та все майно
передати єврейській губернській секції.
Протягом 1922 р. єврейськими губернською та повітовими секціями
Подільської губернії було вжито кілька заходів щодо покращення культурноосвітньої роботи серед євреїв. Здійснювались вони в межах політики «радянізації».
Однак, заходи мали несистематичний характер і не відзначались ефективністю.
Так, було прийнято рішення про відкриття спеціальної єврейської кафедри при
губернській єврейській секції для підвищення кваліфікації культпрацівників, але
вона так і не запрацювала18.
Щоправда, певний відгук серед населення мав урочисто проведений 26 червня
1922 р. у Кам’янці-Подільському вечір української та єврейської поезій, участь в
якому взяли відомі українські поети І. Дніпровський та І. Кулик. Останній прочитав
свої переклади творів єврейських поетів19. Однак, на цьому вечорі було зовсім
мало єврейських письменників і поетів.
Загалом же заходи губернської єврейської секції у перші роки радянської влади
відзначались певною хаотичністю та непослідовністю. До того ж у радянських
органах влади катастрофічно не вистачало фахівців, які ефективно могли
займатись культурно-освітньою роботою серед євреїв. До губернської комісії
постійно надходили відомості про незадовільний стан нечисленних єврейських
бібліотек, драмгуртків, клубів. Зокрема, подібні скарги від людей надійшли з

Протокол Євбюро Подільського губкому КП(б)У від 4 січня 1922 р. Центральний державний
архів громадських об’єднань та організацій України (ЦДАГОУ). Ф. 1. Центральний комітет КП(б)У.
Оп. 20. Спр. 1535. Протоколи засідань євсекції Агітпропу Подільського губкому КП(б)У, звіти,
листи євсекції губкому партії про проведену роботу (1922 р.). Арк. 15, 18, 32.
18 Протокол єввідділу Подільського губкому від 29 листопада 1921 р. ЦДАГОУ. Ф. 1. Центральний
комітет КП(б)У. Оп.20. Спр. 797. Протоколи засідань бюро єврейських відділів при Агітпропі
Подільського губкому КП(б)У (1921 р.). Арк. 20.
19 Вісті Кам’янець-Подільського ВРК. 1922. 7 липня.
17
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Летичівського, Літинського, Брацлавського повітів20. Ці тенденції свідчили про
слабкість радянської культурно-освітньої роботи серед євреїв у перші післявоєнні
роки. Рабини продовжували зберігати великий вплив на єврейське населення. До
того ж багато запланованих заходів місцевою владою не вдалося виконати через
відсутність коштів. Саме через цю причину на початку 1922 р. було розпущено
губернську єврейську трупу21.
У 1923 р. ЦК КП(б)У, РНК України, ВУЦВК започаткували політику «коренізації»,
одним із напрямків якої було створення широкої мережі культурно-освітніх
закладів (сільбудів, хат-читалень, лікнепів) для етнонаціональних меншин. При їх
створенні переслідувалась цілком прагматична мета: якнайшвидше залучити
етнічні спільності до так званого «радянського будівництва», усунувши релігійний
вплив на них.
Станом на 1 квітня 1925 р. в Подільській губернії налічувалось 106 єврейських
культурно-освітніх одиниць (хат-читалень, сільбудів, клубів), які об’єднували
близько 13 тис. євреїв22.
На жаль, встановити подальшу динаміку їхнього зростання у другій половині
1920-х рр. важко, оскільки після реорганізації у 1925 р. Подільської губернії та
створення округ статистичні дані не є систематичними та повними. Однак, без
всякого сумніву, мережа єврейських культурно-освітніх закладів з кожним роком
продовжувала зростати23.
Так, у 1928 р. в Кам’янецькому окрузі працювало 7 лікнепів для неписьменних
дорослих євреїв, які відвідували 225 осіб, 10 шкіл для малограмотних (на 320
відвідувачів), 11 хат-читалень, 1 клуб для кустарів-євреїв. Праця у них
здійснювалась переважно мовою ідиш24. Крім того, в окрузі було створено 14
єврейських сільбудів, низка єврейських відділів при бібліотеках та єврейська
кафедра при Кам’янець-Подільському Інституті народної освіти, яка займалась
вивченням культури та мистецтва євреїв Поділля25. Кам’янець-Подільська
окружна бібліотека мала великі досягнення у справі розвитку місцевої єврейської
культури завдяки допомозі товариства допомоги єврейській культурі –
«Гезкульт», філії якого діяли у найбільших містах подільського регіону: Вінниці,
Кам’янці-Подільському, Проскурові26.
У Вінницькій окрузі наприкінці 1920-х рр. налічувалося 39 єврейських лікнепів і

Звіт єврейської секції Вінницького губвиконкому (24 січня 1922 р.). ДАХО. Ф. 6. КамʼянецьПодільський повітовий виконавчий комітет КП(б)У (1920-1923 рр.). Оп. 1. Спр. 60. Протоколи
єврейського бюро Подільського губвиконкому 1922 р. Арк. 335-336.
21 Протокол євбюро Подільського губкому КП(б)У від 4 січня 1922 р. ЦДАГОУ. Ф. 1. Центральний
комітет КП(б)У. Оп. 20. Спр. 1535. Протоколи засідань євсекції Агітпропу Подільського губкому
КП(б)У, звіти, листи євсекції губкому партії про проведену роботу (1922 р.). Арк. 5.
22 Беренштейн Л.Ю., Панченко П.П., Каденюк О.С. Українське село у 20-90 роках ХХ століття:
короткий історико-економічний нарис. Київ: НАН України; Інститут історії України, 1998. С. 22.
23 Поділля в період відбудови народного господарства (1921-1925). Вінниця, 1957. С. 483.
24 Економічне і політичне становище Камʼянець-Подільського округа (1928 р.) ДАХО. Ф. 3.
Камʼянець-Подільський окружний комітет КП(б)У. (1923-1930, 1935-1937 рр.) Оп. 1. Спр. 251.
Арк. 40.
25 Звіт євбюро Шепетівського ОПК та ОВК за 1925 р. ДАХО. Ф. 458. Шепетівський окружний
комітет КП(б)У (1923-1930, 1935-1937 рр.) Оп. 1. Спр. 61. Протоколи євбюро Шепетівського ОПК
та ОВК (1925-1926 рр.). Арк. 36.
26 Червоний кордон. Видання Камянець-Подільського ОПК КП(б)У та ОВК. 1929. 18 травня.
20
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21 хата-читальня27. До 1928 р. працювала за рахунок громадських коштів
вінницька єврейська драматична студія, в якій було 25 осіб. Проте, недостатнє
фінансування з боку держави та неуважне ставлення до неї з боку місцевої влади
призвело до того, що багато її співробітників виїхали до Києва та Москви, де з
успіхом працювали у різних єврейських театрах і студіях28. Вінницька єврейська
капела, в якій у 1926-1927 рр. працювало 35 осіб, виступала у місті з великим
успіхом, але через відсутність коштів не змогла відвідати із концертами інші міста
та містечка Поділля. У центральній Вінницькій бібліотеці був відділ єврейської
книги, проте спеціальних єврейських бібліотек у містечках округи не було, тому
часто неможливо було знайти необхідну літературу єврейською мовою29.
У Проскурівській окрузі наприкінці 1920-х рр. діяв 21 єврейський лікнеп, 14
єврейських гуртків, єврейський клуб для кустарів30. У червні 1927 р. в Проскурові з
великим успіхом відбулися гастролі єврейського державного театру31. Щоправда,
подібні виступи скоріше були випадковістю. Загалом же, через прикордонні умови
Поділля центральні театральні трупи сюди приїздили нечасто. У той же час
діяльність місцевих аматорських труп часто переслідувалась Так, у 1924 р.
Подільське губвно віддало наказ припинити роботу двох «бродячих»
незареєстрованих єврейських труп, які влаштовували вистави у містечках
губернії32.
Проте, незважаючи на чималі зусилля з боку місцевих службовців, процес
«радянізації» євреїв проходив далеко не так швидко й ефективно як цього хотіла
влада. Так, за даними 1926 р. більшість євреїв Кам’янецької округи зовсім не мала
зовсім ніякого уявлення про політику радянської влади, продовжувала
дотримуватись традиційних релігійних звичаїв, не проявляли великого інтересу
до заходів радянської влади у галузі культурницького будівництва33. На думку
місцевих чиновників, єврейські хати-читальні та клуби так і не стали центром
«суспільного виховання та комуністичного впливу». Щоправда, пізніше ця
ситуація дещо покращилась.
Незважаючи на створення широкої мережі єврейських радянських культурноосвітніх закладів, нелегальні й опозиційні політичні та культурницькі єврейські
Євработа у Вінницькому окрузі за 1928 р. Державний архів Вінницької області (ДАВО). Ф. 29.
Вінницький окружний комітет КП(б)У (1923-1930 рр.) Оп. 1. Спр. 446. Докладні записки, довідки,
свідчення по обстеженню національних рад за 1928 р. Арк. 29.
28 Підсумки роботи партії серед єврейського населення Вінницького округа за період з
1.01.1927 р. до 1.01.1930 р. ДАВО. Ф. 29. Вінницький окружний комітет КП(б)У (1923-1930 рр.)
Оп. 1. Спр. 542. Звіти, інформація і переписка окружного і районних комітетів КП(б)У (1929 р.)
Арк. 150.
29 Відомості про сітку шкіл нацмену Вінницької округи (1926 р.). ДАВО. Ф. 256. Вінницька окружна
інспекція народної освіти (1923-1930 рр.). Оп. 1. Спр. 170. Річні плани робіт Вінницької
окрнаросвіти, відомості про сітку нацменшин (1924-1926 рр.) Арк. 2.
30 Доповідь про стан роботи серед євреїв Проскурівського округу (1925 р.) ДАХО. Ф. 301.
Проскуровський окружний комітет КП(б)У (1923-1930 рр.). Оп. 1. Спр. 122. Звіти Євбюро ОПК,
інформація про переселенців. Арк. 20.
31 Червоний кордон. Видання Камʼянець-Подільського ОПК КП(б) У та ОВК. 1927. 7 червня.
32 Доповідна записка завгубно (1923 р.). ДАВО. Ф. 256. Вінницька окружна інспекція народної
освіти (1923-1930 рр.). Оп. 1. Спр. 195. Звіти про діяльність губанробраза Поділля за 1923 р.
Арк. 95.
33 Обслідування євбюро в профорганізаціях і профспілках Кам’янця за 1926 р. ДАХО. Ф. 3.
Камʼянець-Подільський окружний комітет КП(б)У (1923-1930, 1935-1937 рр.). Оп. 1. Спр. 207.
Засідання главбюро Євсекції за 1926 р. Арк. 23.
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організації та об’єднання продовжували протягом 1920-х років зберігати великий
вплив на культурне та духовне життя подільських євреїв. У роки відносної
лібералізації суспільно-політичного життя часів «непу» на Поділлі активно діяли
осередки різноманітних нелегальних єврейських політичних партій та об’єднань:
соціалісти-сіоністи, «Гехалуц» та інші. Пік їхньої діяльності прийшовся на 1924 р. У
цьому році за офіційними даними майже у кожному місті та містечку Подільської
губернії діяли єврейські нелегальні організації. Загальна їхня чисельність їхніх
членів становила понад 7 тис. осіб 34.
В їхніх програмних документах серед політичних і соціально-економічних
містились і вимоги у галузі культурно-освітньої політики. Члени цих товариств
виступали проти «радянізації» єврейського культурницького життя, наполягали
на проведенні культосвітньої роботи на івриті тощо35. Їхнє незадоволення також
викликала політика «українізації», яка часто не супроводжувалась відкриттям
нових єврейських закладів культури. Соціалісти-сіоністи та їхні прибічники
стверджували, що метою радянської національної політики є асиміляція євреїв.
Особливо велику активність у плані культурних та освітніх вимог проявляло
товариство «Гащомер Гацоїр», філії якої діяли у різних регіонах України, в тому
числі і на Поділлі. 24 листопада 1925 р. головний штаб цієї організації оголосив
тиждень боротьби «за єврейську мову і єврейську культуру в СРСР»36.
Планувалося, що ця кампанія буде проходити у вигляді заяв і записок єврейських
дітей і підлітків до органів радянської влади з вимогою, щоб у школах дозволили
викладати іврит і давньоєврейську культуру.
Наслідком цієї кампанії стало те, що до єврейського бюро ЦК КП(б)У надійшло
кілька заяв з містечок Поділля. Зокрема, група дітей та їхніх батьків Сатанова
(всього 125 осіб) надіслала заяву, в якій містилось прохання дозволити
викладання івриту та традиційної єврейської культури в школах. «Ми вважаємо
рідною мовою іврит, своєю національною культурою – єврейську культуру, тому
всі гоніння секції на іврит, єврейську культуру, «Тарбут» є прямим порушенням
політики радянської влади в галузі національного питання», – говорилось у заяві37.
Аналогічне прохання надіслали 64 учні з районного центру Меджибіж
Проскурівського округу. Подібні прохання не задовольнялись, а проти керівників
організації були застосовані репресивні заходи, що незабаром призвело до
припинення діяльності осередків «Гашомер Гацоїр» на Поділлі.
У період «непу» місцеві органи влади на деякий час відмовились від відкритої
боротьби проти іудейських громад Поділля. Переважали агітаційні та
пропагандистські методи тиску. Так, у 1924 р. напередодні єврейських релігійних
свят (Рош Гашана, Сукот, Ханука й інші) всім райпарткомам та осередкам КП(б)У
Подільської губернії було наказано провести широку антирелігійну роботу в
Політичний стан Поділля (5.12.1924 рр.). ЦДАГОУ. Ф. 1. Центральний комітет КП(б)У. Оп. 20.
Спр. 1940. Інформативні звіти про політичну ситуацію в УСРР. Арк. 65.
35 Огляд сіоністського руху на Україні (1926 р.). ЦДАГОУ. Ф. 1. Центральний комітет КП(б)У. Оп. 20.
Спр. 2007. Доповідні записки, довідки відділів УК КП(б)У, радянських органів. Доповідні записки
Головного євбюро євсекції при ЦК КП(б)У про сіоністський рух на Україні (1926 р.) Арк. 70.
36 Наказ № 7 головного штабу єврейського союзу Цофім і «Гашомир Гацовер» в СРСР
(24.11.1925 р.). ДАХО. Ф. 458. Шепетівський окружний комітет КП(б)У (1923-1930, 1935-1937 рр.).
Оп. 1. Спр. 74. Директиви, накази Шепетівського ОПК КП(б)У. Арк. 21.
37 Заяви в Євбюро ЦК КП(б)У (1926 р.) ДАХО. Ф. 458. Шепетівський окружний комітет КП(б)У
(1923-1930, 1935-1937 рр.). Оп. 1. Спр. 61. Директиви Євбюро ЦК КП(б)У (1926 р.). Арк. 28.
34
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клубах, інших культустановах. Лекції, щоб не викликати незадоволення віруючих,
повинні були називатись науковими, а не антирелігійними. Під час релігійних свят
організовувались також так звані «живі газети», щоб відволікти людей від
відвідування синагог. Суворо заборонялись будь-які образи віруючих, сутички з
релігійними общинами і т.д.38 Однак, наприкінці 1920-х років влада взяла
відкритий курс на закриття єврейських релігійних будинків. Так, 17 березня
1929 р. центральний орган радянської України «Вісті ВУЦВК» вмістив допис
«Замість молитовних будинків – культурно-освітні заклади». У ньому, зокрема,
говорилось про те, що секретаріат ВУЦВК погодився на пропозицію окружних
організацій закрити синагоги у Вапнярці, Комаргороді (Тульчинська округа),
Кузьмині (Проскурівська), селі Щатово (Кам’янецька) та в інших населених
пунктах. Всі синагоги планувалось передати під приміщення хат-читалень і
сільбудів39. Ця кампанія одразу набрала швидких обертів. Так, тільки у
Проскурівській окрузі у 1929 р. було забрано у віруючих чотири єврейські релігійні
будинки. В окремих містечках (Городок, Летичів, Михальпіль) громади під тиском
місцевої влади самі відмовились під приміщення синагог. У Купелі почали збирати
підписи для закриття місцевої синагоги40. Така практика стала дуже поширеною у
1930-ті рр.
Таким чином, в історії єврейських культурницьких закладів та установ на
теренах Поділля, що діяли у 1920-ті рр., можна виділити кілька основних етапів:
1) 1919-1920 рр. – період боротьби в самому єврейському середовищі відносно
сутності культурної роботи серед єврейства. Якщо єврейські соціалістичні партії
(Поалей Ціон, об’єднані соціалісти) виступали за створення нової модернізованої
єврейської культури, то праві єврейські кола (сіоністи, Ахдус) наполягали на
збереженні традиційної етнічної культури, тісно зв’язаної з цінностями іудаїзму.
Органи УНР, хоч і підтримували єврейські соціалістичні партії, намагались не
втручатись у цей процес, не ставили собі за мету його якимось чином контролювати;
2) 1920-1923 рр. – встановлення контролю з боку більшовиків над культурноосвітнім життям євреїв Поділля, заборона радянською владою діяльності всіх
культурницьких організацій, які орієнтувались на давньоєврейську мову та
культуру. Основна ставка робилась на створення нової єврейської соціалістичної
культури;
3) 1923-1929 рр. – організація широкої мережі єврейських культурно-освітніх
установ (сільбудів, бібліотек, хат-читалень) радянської влади, яким поступово все
ж таки вдалося залучити на свій бік переважну більшість подільських євреїв.
Одночасно у цей час місцевою владою проводилось переслідування членів
нелегальних і напівлегальних організацій. Наприкінці 1920-х рр. на Поділлі
розпочався процес закриття синагог, а починаючи з середини 1930-х рр. поступово
почала скорочуватись мережа радянських єврейських бібліотек, хат-читалень,
сільбудів, клубів. Ця тема може бути об’єктом для нового дослідження.
Звіт про роботу окружного євбюро за 1924 р. ДАХО. Ф. 3. Камʼянець-Подільський окружний
комітет КП(б)У. (1923-1930, 1935-1937 рр.). Оп. 1. Спр. 116. Протоколи Камʼянець-Подільського
окружного комітету КП(б)У (1924 р.). Арк. 14.
39 Вісті ВУЦВК. 1929. 17 березня.
40 Відчит Євбюро Проскурівського ОПК за 1927 р. ДАХО. Ф. 301. Проскуровський окружний
комітет КП(б)У (1923-1930 рр.). Оп. 1. Спр. 122. Звіти Євбюро ОПК, інформація про переселенців
(1927 р.). Арк. 55.
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Activities of Jewish Public Societies in Podillia in 1920s and 1930s
The little-known pages of the history of Podillia are studied in the paper, namely: the
activities of Jewish cultural organizations, from the period of the so-called ‘Kamianets Era’ of
the UNR (Ukrainian People’s Republic) in June-November 1919 to the beginning of
accelerated, forced collectivization in the Ukrainian SSR, when the gradual onset of central and
local power on Jewish cultural institutions and their step-by-step abolition began. The goals of
the study are to highlight the activities of Jewish cultural organizations in Podillia during the
UNR and the first decade of Soviet rule; to analyze and compare the policy of state institutions
of the Ukrainian People’s Republic and the Soviet government regarding the activities of
Jewish cultural societies; to show the process of struggle in the Jewish environment itself for
the prospects of the Jewish cultural and educational process.
The author has concluded that the history of Jewish cultural societies and institutions in
Podillia, which operated in the 1920s, could be divided into several main stages:
1) 1919-1920 – a period of struggle in the Jewish environment itself for the defining of the
essence of cultural work among the Jews. While the Jewish socialist parties (Poale Zion, United
Socialists) advocated the creation of a new modernized Jewish culture, the right-wing Jewish
circles (Zionists, Ahdus) insisted on preserving a traditional ethnic culture closely associated
with Judaic values. The UNR authorities, although they supported the Jewish socialist parties,
tried not to interfere in that process, did not set themselves the goal of controlling it in any
way;
2) 1920-1923 – establishment of control by the Bilshovyks over the cultural and
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educational life of the Jews of Podillia, the ban by the Soviet authorities on the activities of all
cultural organizations that focused on the ancient Jewish language and culture. The main focus
was on the creation of a new Jewish socialist culture;
3) 1923-1929 – establishment of a wide network of Jewish cultural and educational
institutions (village community centers, libraries, and village reading rooms), which after all
gradually managed to bring to the side of the Soviet power the vast majority of Podillia Jews.
At the same time, the members of illegal and semi-legal organizations were being persecuted
by local authorities. In the late 1920s, the process of closing synagogues began in Podillia, and
from the mid-1930s the network of Soviet Jewish libraries, village community centers, village
reading rooms, and clubs began to dwindle. This issue may be the subject of new research.
Keywords: Podillia, ethno-national relations, culture, Jewish societies
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У статті аналізується відома промова римського імператора IV ст. від Р.Х. Юліана
«Місопогон» («Ненависник бороди») як приклад репрезентації свого образу підданим.
Промова була написана на початку 363 р. в Антіохії перед тим, як правитель залишив
місто задля участі у перській кампанії. Політика володаря в місті виявилася невдалою у
багатьох аспектах, вона викликала незадоволення населення. Тому Юліан написав
«Місопогон» щоб відбілити свою репутацію та покласти провину за політичні провали
на самих антіохійців.
Автор статті визначає обставини написання промови, виокремлює засоби, які
застосовуються Юліаном, щоб себе зобразити у гарному світлі, а антіохійців – у
поганому, з’ясовує жанрову приналежність твору. Робиться висновок, як сам факт
написання «Місопогону» може впливати на оцінку особливостей взаємовідносин
римського імператора IV ст. та його підданих.
Ключові слова: Пізня Античність, Юліан, Антіохія, «Місопогон»

Давайте уявимо, що у римського імператора IV ст. від Р.Х. стався конфлікт з
певним містом імперії. Що він міг зробити в такій ситуації? Застосувати всю силу
репресивного апарату: ввести у місто війська, стратити всіх винних? Застосувати
силу в обмеженій формі: заарештувати та відправити у заслання всіх винних,
конфіскувати їх майно? Вдатися до адміністративно-фіскальних засобів:
позбавити велике місто статусу метрополії, обкласти його населення
екстраординарними податками? Позбавити місто на якийсь час ознак цивілізації:
закрити місцеві театри та іподром? Всі ці можливості були у римського володаря
доби домінату – на той час він дійсно зосередив у своїх руках величезні важелі
контролю за своїми підданими.
А як щодо такого варіанту реакції правителя на конфлікт: написати промову до
мешканців міста про те, як імператор ображений і як вони не праві у своєму
ставленні? Варіант цей виглядає дивно, незвично і дещо утопічно. Але саме так
здійснив імператор Юліан під час конфлікту з мешканцями Антіохії.
Непорозуміння сталося під час перебування правителя в головному місті римської
Сирії в період з 18 липня 362 р. по 5 березня 363 р. У відповідь на неприйняття
його політики антіохійцями Юліан написав свою славнозвісну промову
«Антіохійцям, або Ненависник бороди», більш відому в історіографії як
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«Місопогон». Промова, можливо, не є найбільш цінною щодо презентації
внутрішнього світу імператора та його переконань. Але вона точно є найбільш
відомою та найбільш дивною у його великій літературній спадщині. Та й у всій
Пізній Античності не можна знайти повного аналогу «Місопогону» як способу
спілкування імператора з підданими, як прикладу самопрезентації правителя
перед населенням.
Відповідно, автор ставить собі за мету розглянути у статті «Місопогон» як
приклад самопрезентації імператора Юліана. Серед дослідницьких завдань статті
присутні наступні: визначити причини, обставини та мету написання імператором
Юліаном «Ненависника бороди»; з’ясувати жанрову приналежність твору та його
специфіку щодо способу спілкування римських володарів з підданими;
виокремити способи, які застосовуються Юліаном, щоб себе зобразити у гарному
світлі, а антіохійців – у поганому; дослідити, як сам факт написання «Місопогону»
може впливати на оцінку взаємовідносин римського імператора IV ст. та його
підданих.
Основним джерелом дослідження є сама промова «Ненависник бороди». Для
зовнішньої критики джерела важливу інформацію дає нам сам твір. Так, Юліан
вкладає в уста антіохійців вислів, що вони вже 6 місяців змушені терпіти
присутність імператора: «З цим ми миримось вже шість місяців»1. Це дає нам
приблизний час датування промови, адже сьомий місяць перебування володаря в
Антіохії почався 18 січня 363 р., а завершився 18 лютого 363 р. Більш точну дату
встановити неможливо, що дає широке поле для інтерпретації сучасним вченим.
Так, на різних датах оприлюднення «Місопогону» наполягають сучасні важливі
дослідження цієї промови. М. Глісон прагне бачити більш ранню дату, адже
причиною написання промови історик бачить образу імператора над жартами під
час новорічних свят2. Л. ван Хуф і П. ван Нуффелен, навпаки, наполягають, що
«Ненависник бороди» був таким собі «прощальним привітом» місту від імператора
і був представлений перед самим від’їздом володаря з Антіохії3.
Важливим для дослідження є інформація про «Місопогон» з інших джерел, а
також визначення того, як вони сприймали цей твір загалом. Безцінну примітку
про промову зробив у своїй «Хронографії» Іоанн Малала. Він написав, що
«Ненависник бороди» був виставлений «біля імператорського палацу, на так
званому Тетрапілоні Слонів»4. Тетрапілон можна визначити як своєрідний
різновид тріумфальної арки у формі квадрату, зазвичай він встановлювався на
перехресті доріг. Цікаво, що Тетрапілон Слонів більше не згадується в джерелах.
Але ми не можемо не довіряти Малалі, який, будучі уродженцем Антіохії, гарно
знав її історію та її архітектурні об’єкти, хоч і писав твір у VI ст. Примітка про
оприлюднення «Місопогону» є дуже важливою, інакше у дослідників була б спокуса
сприйняти твір як літературну вправу, написану імператором для самого себе.
Втім, на оприлюднення промови натякають й інші джерела, яким вона добре
відома. Згадує про «Місопогон» Амміан Марцеллін, який зазначає, що імператор
Julian. Misop. 344A.
Gleason M. W. Festive Satire: Julian’s Misopogon and the New Year at Antioch // Journal of Roman
Studies. 1986. Vol. 76. P. 108.
3 van Hoof L. & van Nuffelen P. Monarchy and Mass Communication: Antioch A.D. 362/3 Revisited // The
Journal of Roman Studies. 2011. Vol. 101. P. 174-175.
4 Malalas XIII, 19.
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допустив у памфлеті багато перебільшень гріхів антіохійців, чим порушив істину5.
Зосима визначає «Ненависника бороди» як «дуже ввічливу промову», в якій було
багато смутку та іронії6. Згадують «Місопогон» і церковні історики, які були
налаштовані негативно до Юліана. Так, Сократ Схоластик характеризує промову
імператора як вираз гніву володаря через насмішки над антіохійцями7. Дещо несподівано красивим і ввічливо викладеним твором називає «Місопогон» Созомен8.
Треба зазначити, що більшість перелічених авторів серед всієї літературної
спадщини Юліана згадують тільки «Місопогон». Це тільки підкреслює той факт,
що його публікація була чимось незвичайним не тільки для теперішньої людини, а
й для сучасників імператора. Але інколи мовчання про «Ненависника бороди» є
більш красномовним, ніж згадки про нього. Дуже влучною є примітка М. Глісон
про те, що оратор Лібаній у своїх промовах жодного разу не згадує «Місопогон»9.
При цьому антіохієць Лібаній був свідком всього перебування Юліана в Антіохії. В
якості офіційного оратора міста він писав промови до імператора. Але відносини
двох людей йшли явно далі офіціозу. Лібанія та Юліана можна назвати
товаришами, наскільки можуть бути товаришами люди різних поколінь, один з
яких є діючим правителем.
Після оприлюднення «Місопогону» Лібаній написав 4 промови, які стосувалися
Юліана. Промови Or. XV «Посольське слово до Юліана» та Or. XVI «До антіохійців
про гнів царя» по-факту є відповіддю на «Ненависника бороди». Вони мали
загасити конфлікт між Антіохією та володарем після від’їзду останнього з міста.
Після смерті Юліана Лібаній написав ще «Монодію» (Or. XVII) та «Епітафію»
(Or. XVIII)10 на його честь, де зобразив померлого правителя у найкращому вигляді.
За вдалим висловом Дж. Хартмана, Лібаній у своїх промовам одночасно намагався
реабілітувати репутацію і Юліана, й Антіохії11. Те, що Лібаній прямо не називає
«Місопогон», вказує нам, що оратор відчував певну незручність щодо цієї промови
і не знав, як подати її у вигідному для володаря світлі.
Якщо згадувати про історіографію проблеми, то вона є достатньо широкою.
Досліджувався «Місопогон» у працях, як присвячених загалом Пізній Античності12,
так і присвячених конкретно перебуванню Юліана в Антіохії13. Більшість
досліджень, де окремо вивчається промова, представляють собою статті. Так,
суперечливе враження залишає публікація дослідника Х. Алонсо-Нуньєса14. Автор
детально описує джерела, де згадується «Місопогон», дає огляд історіографії,
описує саму структуру промови. В той же час у статті замало авторських ідей,
нових підходів до вивчення проблеми.
Amm. Marc. XXII, 14, 2.
Zosim. III, 5.
7 Socrat. H.E., III, 17.
8 Sozom. H.E., V, 19.
9 Gleason M. W. Festive Satire… P. 107.
10 Lib. Or. XV-XVIII.
11 Hartman J. Invective Oratory and Julian’s Misopogon // Greek, Roman, and Byzantine Studies. 2017.
Vol. 57. P. 1035.
12 Cameron A. (Ed.). The Cambridge Ancient History. (In 14 vol., Vol. 13). Cambridge: Cambridge
University Press, 2008. 845 p; Jones A.H.M. The Later Roman Empire. 284-602. (In 3 vol.). Oxford:
Blackwell, 1964. 1068 p.
13 Downey G. Julian the Apostate at Antioch // Church History. 1939. Vol. 8, No. 4. P. 303-315.
14 Alonso-Nunes J.M. The Emperor Julian’s «Misopogon» and the Conflict Between Christianity and
Paganism // Ancient Society. 1979. Vol. 10. P. 311-324.
5
6

112

ЕМІНАК

Оживити дослідження проблематики зуміла стаття М. Глісон15. Коротко зміст
статті можна звести до двох основних тез. По-перше, основною причиною
написання «Ненависника бороди» історик бачить у гніві імператора на жартівливі
образи його особистості, які пролунали під час святкування Нового Року. Жарти
над правителем були достатньо поширеним елементом новорічного фестивалю.
По-друге, на думку М. Глісон, «Місопогон» не виходив далеко за рамки спілкування
правителя з підданими і не шокував мешканців імперії так, як міг шокувати нас. Не
зі всіма висновками статті можна погодитись, але сам підхід до проблеми виглядає
достатньо цікавим.
Щодо більш сучасної історіографії, то хотілося б виділити статтю таких авторів
як Л. ван Хуф і П. ван Нуффелен16. Її основні висновки зводяться до наступного. Поперше, автори основною причиною кризи в Антіохії бачать проблему комунікації
між володарем і підданими. По-друге, основною формою донесення образ від
антіохійців до імператора дослідники бачать в акламаціях, що виголошувалися на
іподромі та в театрах.
Окремий інтерес викликають статті, які досліджують «Місопогон» у контексті
розвитку пізньоантичної літератури. Так, Дж. Хартман вивчає промову як явище в
межах жанру інвективи17, а А. Куірога в межах всієї риторичної традиції18. Загалом
же, при всій ширині історіографії з теми, така унікальна промова як «Місопогон»
заслуговує подальшого вивчення.
Як вказано вище, історики часто роблять акцент на образах імператора збоку
антіохійців як основну причину написання «Місопогону». Це не випадково, адже
саме у такій трактовці переконують нас джерела, часто поміщаючи повідомлення
про промову поруч з повідомленнями про образу володаря. Так, у Зосими
повідомленню про «Місопогон» передує згадка, що імператор рідко відвідував
театри та скачки, що «спонукало антіохійців висловити про нього різкі, неприємні
речі»19. Відповіддю на насмішки вважають «Місопогон» Созомен і Сократ
Схоластик20. Поруч згадки про насмішки над Юліаном і «Місопогон» йдуть і в
Амміана Марцелліна. Тільки у нього спочатку згадується промова, а вже потім
глузування: «Йому довелося, однак, потім вислухати багато гострих жартів на свою
адресу; а так як він був змушений у той момент мовчати, то тим сильнішим
ставало його роздратування»21.
Жарти антіохійців в основному стосувалися двох речей: зовнішності імператора
та його заповзяття у виконанні язичницьких ритуалів. Щодо першого, то
правителя називали мавпою, карликом, жартували з його ходи великими
кроками22. Але найбільше діставалося його неохайній довгій бороді, яку, за
висловом антіохійців, можна було відрізати та плести з неї мотузки23. Щодо
язичництва, то в формі глузування передусім засуджувалися надзвичайно великі
Gleason M. W. Festive Satire… P. 106-119.
van Hoof L., van Nuffelen P. Monarchy and Mass Communication… P. 166-184.
17 Hartman J. Invective Oratory and Julian’s Misopogon… P. 1032-1057.
18 Quiroga A. Julian’s Misopogon and the Subversion of Rhetoric // Antiquité tardive. 2009. Vol. 17.
P. 127-135.
19 Zosim. III, 4-5.
20 Socrat. H.E., III, 17; Sozom. H.E., V, 19.
21 Amm. Marc. XXII, 14, 2.
22 Amm. Marc. XXII, 14, 3.
23 Socrat. H.E., III, 19.
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жертвоприношення тварин. Юліана називали віктімарієм – дрібним чиновникомрізником, який заколював тварин під час жертвоприношень24. Також сміялися з
зображення жертовного бика, яке Юліан наказав нанести на свої монети25. На
думку М. Глісон, жарти над імператором могли пролунати під час святкування
новорічних січневих календ26, а відповідь Юліана була написана в дусі
«фестивальної сатири». Але, як доречно зазначають Л. ван Хуф і П. ван Нуффелен,
промова, що була оприлюднена найраніше 18 січня, навряд чи могла бути
сприйнята антіохійцями як фестивальна сатира, адже свято вже давно пройшло27.
Щодо акламацій, то, звичайно, образи імператора могли пролунати під час цих
ритмічних вигуків. Так само, ці глузування звучали на ринках і площах Антіохії, як
повідомляє нам сам імператор28.
Загалом же, на нашу думку, причину написання «Місопогону» слід шукати у
більш глибинних мотивах, ніж образи імператора на глузування. По-перше, образи
на жарти виставили б Юліана у непривабливому вигляді. Адже жарти, публічна
критика, супроводжували ледве не кожного пізньоантичного володаря, особливо
після того, як Константин Великий своїм едиктом 331 р. узаконив акламації. І
імператори зазвичай старалися реагувати на них спокійно. Приведемо лише
декілька прикладів.
Одного разу Константина Великого народ обсипав криками у Римі. Імператор
спитав своїх братів, що слід зробити. Один запропонував направити на населення
військо і сам зголосився його очолити. Інший сказав, що правителю навіть не слід
знати про такі речі. Константин відмітив другу пораду, зазначивши, що «владикам
личить ставитися терпляче до подібних поривів»29. Констанцій ІІ, син Константина
та попередник Юліана, також отримав порцію жартів у Римі. Але, за свідченнями
Амміана Марцелліна, гострий язик римського натовпу тільки веселив правителя30.
Спокійно Констанцій ІІ сприйняв і більш ворожі дії. Так, мешканці міста Едесси,
незадоволені якоюсь дією імператора, повалили його статую на землю та
відшмагали ременями31. Володар не став карати містян, адже це було елементом
якогось місцевого свята. Відповідно до слів Лібанія, така процедура не оминула
статуї жодного володаря32. Якщо б «Місопогон» був тільки реакцією на жарти, то
Юліан в очах підданих виглядав би як володар без імператорської величі, з надто
дражливим і хворобливим самолюбством.
Щоб зрозуміти справжні причини написання «Ненависника бороди» потрібно
зрозуміти його контекст, ситуацію в Антіохії під час перебування там імператора.
Політика Юліана в місті була повністю провалена. Імператор приїжджав до міста з
великими надіями, Антіохія мала стати плацдармом його реформ, передусім щодо
відновлення язичництва33. Але населення скептично віднеслося до релігійного
Amm. Marc. XXII, 14, 3.
Sozom. H.E., V, 19; див. також: Frendo D. Dangerous Ideas: Julian’s Persian Campaign, Its Historical
Background, Motivation, and Objectives // Bulletin of the Asia Institute, New Series. 2007. Vol. 21. P. 88.
26 Gleason M. W. Festive Satire… P. 110.
27 van Hoof L. & van Nuffelen P. Monarchy and Mass Communication… P. 168.
28 Julian. Misop. 364A.
29 Lib. Or. XIX, 19.
30 Amm. Marc. XVI, 10, 13.
31 Lib. Or. XIX, 19.
32 Lib. Or. XX, 27.
33 Downey G. Julian the Apostate at Antioch… P. 306.
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фанатизму імператора, не надало йому енергійної підтримки. Не кращою була
ситуація в інших сферах. Коли лише Юліан приїхав у місто, населення почало
кричати йому акламації на іподромі про дорогі ціни на хліб: «Всього достатньо, але
все дороге!»34. Намагаючись сподобатись населенню, імператор ввів максимальні
ціни на зерно35. Це, втім, тільки погіршило ситуацію: торговці часто просто
припиняли торгівлю за невигідною для них ціною. Погіршували і так непросту для
володаря ситуацію конфлікти з антіохійською курією. Юліан прагнув розширити
склад цього органу, додавши до нього нових членів. Це не сподобалось частині
діючих куріалів, у результаті чого курія так і не стала дієвою опорою імператора в
Антіохії. Цікаво, що Амміан Марцеллін згадує конфлікт з курією в контексті
написання «Місопогону»: «Розсердившись через упертість і протидію, надані
міським сенатом, він склав памфлет під назвою «Антиохійська промова, або Ворог
бороди»…»36.
Особливо ситуація загострилася в жовтні 362 р. Саме тоді Юліан видав свій
едикт про максимальні ціни на хліб, який мав негативний ефект для ситуації з
продовольством. А 22 жовтня сталася пожежа у храмі Аполлона в Дафні, передмісті
Антіохії, провину за яку імператор поклав на християн37. Це стало певною точкою
неповернення: правитель зрозумів, що підкорити серце антіохійців він так і не
зумів. Юліан відчував, що його політика провалилася. Провалилися і його
політичні крики, провалився і він сам як політик, одним із завдань якого було
виклика́ ти повагу та любов своїх підданих. Цілком можливо, що він вже тоді почав
виношувати ідею написання «Місопогону». Метою цієї праці було пояснити всьому
населенню імперії, що винен у невдачі в Антіохії не сам правитель, а погані
мешканці сирійського міста. Якщо найгостріша фаза конфлікту була в жовтні
362 р., чому ж промова оприлюднюється тільки в січні-лютому 363 р.? Тому що
Юліан хотів оприлюднити її перед самим своїм від’їздом з Антіохії. Нескладно було
прогнозувати реакцію перших осіб Антіохії на «Місопогон»: що вони будуть
надсилати делегації до Юліана, просити вибачення у промовах (що і відбувалося).
Але номінальне примирення з антіохійцями не могло замаскувати провал
конкретних політичних кроків Юліана, тому він вирішив обійтися без нього. Отже,
ми схильні бачити в «Місопогоні» не емоційну реакцію Юліана на жарти
антіохійців, а продуману політичну акцію, метою якої було відбілення репутації
імператора після невдачі у реалізації його політики.
Для реалізації своєї мети Юліан написав дуже цікаву для дослідження промову,
яка балансує на межі кількох жанрів класичної риторики. Важко не погодитись з
висновком А. Куірогі про те, що Юліан гарно знав риторичні прийоми – навіть
змішуючи жанри він не відхилявся від риторичних традицій38. Загалом, традиції
риторики Пізньої Античності орієнтувалися на класичні зразки. Класифікацію
промов залишив нам у своїх творах автор ІІІ ст. Менандр Ритор39. «Місопогон»
написаний у традиціях епідейктичної (урочистої) риторики. Цей різновид промов
Julian. Misop. 368C; див. також: Cameron A. (Ed.). The Cambridge Ancient History. Vol. 13… P. 71.
Див.: Alonso-Nunes J.M. The Emperor Julian’s «Misopogon»… Р. 323.
36 Amm. Marc. XXII, 14, 2.
37 Frendo D. Dangerous Ideas… P. 86; Cameron A. (Ed.). The Cambridge Ancient History. Vol. 13… P. 70.
38 Quiroga A. Julian’s Misopogon and the Subversion of Rhetoric… P. 128, 134.
39 Див.: Рубцова Н.А. Менандр Лаодикейский и его сочинение «О торжественном красноречии» //
Возлюблю слово как ближнего: Учебный текст в позднюю Античность и раннее Средневековье.
Москва: Индрик, 2017. С. 72-82.
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поділявся на дві великих частини – похвальні промови (панегірики) та
викривальні промови (інвективи). Якщо викривальні промови Менандр вже не
розподіляє на різновиди, то похвальні промови ділить на велику кількість видів, в
залежності від адресату промови й обставин її виголошення40. Саме комбінуючи
різні форми похвальних і викривальних промов, вдаваних і справжніх, Юліан і
написав свій «Місопогон». За формою твір написаний як діалог між імператором та
антіохійцями. Більшість тексту імператор пише від себе, але окремі частині
написані як звернення жителів Антіохії до нього.
Починається «Місопогон» імітуючи інвективу володаря проти самого себе, в
яскраво вираженій сатиричній формі. Але інвектива проти себе – це лише
маскування твору, така форма, яка дозволяє автору реалізувати мету промови.
Юліан перераховує насмішки антіохійців над собою і робить вигляд, що охоче з
ними погоджується. При чому, він старається уникати тих звинувачень, які могли
показати його слабкість як політика. Імператор обирає для початку таку просту та
малоуразливу для нього тему, як зовнішність. Опис зовнішності був традиційним
елементом класичної інвективи, відразливий вигляд мав слугувати свідченням
порочності та злочинності людини41. Юліан погоджується з непривабливістю
свого обличчя: «Природа не обтяжила його ані надмірною красою, ані юнацькою
принадністю, і я сам – в силу своєї буркотливості і норовливості – додав довгу
бороду, караючи його, здається, за те, що воно природно некрасиве»42. Імператор
визнає, що борода його неохайна, заважає йому їсти та цілуватися, інколи в ній
бувають навіть воші. Інша зовнішність володаря також є предметом насмішки над
собою. У нього неохайна стрижка, багато волосся на грудях, чорні пальці від того,
що він постійно пише тексти. Звертаючись до теми зовнішності, Юліан перевертає
традиційне кліше інвективи та застосовує важливу для нього тактику
переосмислення недоліків в якості переваг43. Тему свого вигляду він використовує
для формування образу як імператора-філософа, де зовнішність слугує
відображенням його внутрішнього я, символом відмови від матеріального життя
на користь життя духовного.
Інший жанр, який використовує Юліан у «Місопогоні», перевертаючи з голови
на ноги, це один з різновидів панегірику – жанр похвали місту. Він був популярний
за Пізньої Античності, класикою таких промов можна вважати «Похвалу Антіохії»
Лібанія44, звернену до рідного міста. Інший відомий оратор IV ст. Гімерій одного
разу під час мандрівки написав похвальні слова одразу трьом великим містам, де
зупинявся – Фессалонікам, Філіппам і Константинополю45. У цього жанру були свої
кліше, які Юліан цікаво переосмислює, щоб Антіохію не возвеличити, а очорнити.
Так, традиційним елементом похвали місту була згадка про його заснування.
Антіохія хоча і була заснована Селевком І, але носила ім’я його сина Антіоха І. Серед
усіх можливих історій про Антіоха Юліан обирає історію про його закоханість у
свою мачуху Стратоніку, на якій він зрештою одружився46. Цей епізод слугує для
Див.: Рубцова Н.А. Менандр Лаодикейский… С. 77-80.
Hartman J. Invective Oratory and Julian’s Misopogon… P. 1041.
42 Julian. Misop. 338B-C.
43 Hartman J. Invective Oratory and Julian’s Misopogon… P. 1043.
44 Lib. Or. XI.
45 Див.: Penella R. In Praise of Cities and Men: Himerius’s Orations at Thessalonica, Philippi and
Constantinople // Topoi. Orient-Occident. 2006. Vol. 7. P. 295-307.
46 Julian. Misop. 347A-348A.
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Юліана доказом псування звичаїв антіохійців з самого початку їх історії. Інше
кліше жанру похвали місту – це обіцянка мандрівника обов’язково до нього
повернутися. Юліан же у своєму творі навпаки обіцяє залишити Антіохію і ніколи
туди не повертатися47. Ще один спосіб принизити Антіохію – це похвала іншим
містам, які явно протиставляються найбільшому місту Сирії. Великим ліризмом
відзначається похвала Лютеції, сучасному Парижу48. Улюблене, за словами Юліана,
місто представляло собою острів посередині річки. Вода в річці була чистою та
солодкою для спраглої людини, клімат лагідним через близькість океану, а врожаї
багатими. Протиставляються розніженим антіохійцям і афіняни, які «більше всіх
народів люблять богів і справедливі до іноземців»49. Як не складно здогадатися,
цей комплімент афінянам є прямим докором антіохійцям у тих якостях, яких їм не
вистачає, на думку Юліана.
Юліан, який вважав себе імператором-філософом, не міг оминути філософських
розмірковувань у своєму творі, які є ще однією його жанровою іпостассю. Автор
розмірковує над категоріями моральності, духовної чистоти, які полягають,
зокрема, в тому, що «людина має зробити себе рабом богів та законів…»50. Юліан
згадує, що наставниками життя для нього були Платон, Сократ, Аристотель та
Теофраст51. Імператор, будучи неоплатоніком, приводить в «Місопогоні» довгу
цитату Платона, сутність якої зводиться до того, що потрібно не тільки самому не
роботи несправедливості, але й не давати вчиняти неправильно іншим. Особливо
це стосується володарів52.
Але, все-таки, основою промови є похвальне слово Юліана до самого себе як
імператора та викривальна промова щодо мешканців Антіохії. Похвальне слово
імператору було окремим видом похвальних промов, у грецькій риториці
називалося «басілікос»53 і було дуже популярним у Пізній Античності. Є промови в
цьому жанрі у найвидатнішого оратора століття Лібанія. Для іншого його
сучасника Фемістія, придворного оратора, цей жанр був взагалі основним. Писали
похвальні промови імператорам не тільки на грекомовному Сході, а й на більш
відсталому культурно латиномовному Заході імперії – до нас навіть дійшов
збірник латинських панегіриків IV ст. з Галлії54. Не чужим панегіричний жанр був і
для Юліана. Він був як адресатом панегіриків (можна згадати промови до нього
того ж Лібанія), так і їх автором. Так, збереглися панегірики Юліана Констанцію ІІ
та його дружині Євсевії.
Традиційним елементом похвальних промов була розповідь про життя
імператора до вступу на престол, про молоді роки. Відтворює ці традиції у
«Місопогоні» і Юліан. Він розповідає про свого вчителя, євнуха Мардонія, який
привчив його найбільше цінувати мудрість і відмовлятися від чуттєвих насолод.
Вчитель водив учня містом тільки однією дорогою, в школу та зі школи, щоб у
Julian. Misop. 364D; 365D; див. також Cameron A. (Ed.). The Cambridge Ancient History. Vol. 13…
P. 73.
48 Julian. Misop. 340D-342A.
49 Julian. Misop. 348C.
50 Julian. Misop. 343A.
51 Julian. Misop. 353B.
52 Julian. Misop. 353D.
53 Рубцова Н.А. Менандр Лаодикейский… С. 79.
54 Шабага И.Ю. Славься, император! Латинские панегирики от Диоклетиана до Феодосия. Москва:
Изд. Московского гос. университета, 1997. 144 с.
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юнака взагалі не з’являлося ніяких спокус55. Мардоній привчав Юліана до думки,
що вся мудрість викладена у книжках, і краще, наприклад, прочитати про театр
ніж власне відвідати його. Про свій прихід до влади Юліан згадує, що з радістю
відмовився би від неї56. Також у промові Юліан згадує про період правління в
якості цезаря у Галлії. Ця частина «Місопогону» важлива як елемент
протиставлення простих і щирих галлів розніженим і невдячним антіохійцям:
«Там я стикався з характерами, що не знали ані користолюбства, ані лестощів, які
відносилися до всього просто та вільно»57. Такі справжні галли оцінили якості
Юліана: вони не тільки корилися його наказам, а й воювали на його стороні,
справно сплачували податки.
Зрештою, Юліан описує своє правління в якості одноосібного володаря,
перераховує свої позитивні якості та щедроти, надані Антіохії. У класичних
«басілікосах» описувалися 4 основні чесноти імператора: військова доблесть,
справедливість, поміркованість, мудрість58. Загалом, Юліан в описі себе не
відходить від цих традицій. Ще тільки утвердившись в якості володаря він надав
Антіохії знаки пошани, звільнив місто від сплати aurum coronarium, прийняв
посольство з міста. При цьому посланці Антіохії приїхали до імператора чи не
найостаннішими59. У головному місті Сирії імператор завжди поводив себе гідно.
Він не займався корупцією, не вводив нових податків, звільнив місто від сплати
недоїмків і п’ятої частини податків60. Також Юліан не застосовував до своїх
кривдників тілесних покарань, не зменшив роздач у місті, до «Місопогону» не
ображав їх навіть словами61.
У складних ситуаціях імператор завжди намагався допомогти Антіохії. Так було
під час продовольчої кризи, коли імператор «наказав послати в Халкіду, Ієраполь
та навколишні міста та з них вивіз до нас 400 тис. модіїв хліба. А коли це зерно
було витрачено, я витратив спочатку 5, а потім 7, а тепер 10 тис. модіїв хліба,
причому цей хліб був моєю власністю…»62. До того ж зерно продавалося за цінами
нижче ринкових: по ціні 10 модіїв можна було купити 1563. Також імператор
перерозподілив занедбані землі навколо Антіохії на 3 тис. ділянок і розпорядився
їх розділити між малоземельними селянами64. Правитель завжди відносився до
населення з повагою, незважаючи на соціальний статус кожної окремої людини:
змушував заможних вести себе скромно в судах, а біднякам не давав збагатитися
через доноси65. Декілька разів за твір Юліан підкреслює, що не зробив антіохійцям
нічого поганого.
Окремо Юліан підкреслює свої якості не як правителя, а як особистості.
Імператор описує себе як високоморальну людину, яку цікавить тільки духовне
життя на противагу світу чуттєвих насолод. Правитель свідомо обмежує себе в їжі,
Julian. Misop. 352C.
Julian. Misop. 352D.
57 Julian. Misop. 359C.
58 Quiroga A. Julian’s Misopogon and the Subversion of Rhetoric… Р. 130.
59 Julian. Misop. 367C-D; див.: Alonso-Nunes J.M. The Emperor Julian’s «Misopogon»… P. 323.
60 Julian. Misop. 365A-B.
61 Julian. Misop. 366D-367A.
62 Julian. Misop. 369A-B.
63 Jones A.H.M. The Later Roman Empire… P. 446.
64 Julian. Misop. 370D.
65 Julian. Misop. 344A.
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сні та розвагах. Він і його друзі-філософи не ходять містом жодною дорогою, яка б
не вела до храму язичницьких богів66. Власне, своє захоплення язичництвом
імператор виводить зі своїх високих моральних якостей. Юліан часто в промові
описує свої язичницькі переконання, процес постійного відвідання ним храмів:
«Імператор приносив одного разу жертву в храмі Зевса, інший раз в храмі Фортуни,
ходив у храм Деметри три рази поспіль»67. Володар спеціально підкреслює
відмінність у його способі життя та у способі життя антохійців, але цими
розбіжностями він тільки пишається: «Ми… цінуємо те, що ворогуємо з вами та
ненависні вам, хоча повинні подобатися та лестити»68.
Зрештою, остання іпостась «Місопогону», про яку хотілось би сказати – це
інвектива проти «поганих» антіохійців. Цей жанр, попри свою специфічність,
також був поширений за Пізньої Античності. Найвідоміший приклад інвективи
цього періоду – це «Таємна історія» Прокопія Кесарійського69. Хоча у «Таємної
історії» та «Місопогона» багато відмінностей. Перша писалася «в стіл» проти однієї
конкретної людини (Юстиніана), друга була публічною та направлена проти
цілого міста. Менш відомі інвективи залишив нам Лібаній у процесі своїх
чисельних конфліктів з чиновниками Антіохії70. Ключовим словом для інвективи в
середині «Місопогону» можна визначити «невдячність». Юліан так багато
хорошого зробив для міста, але мешканці це абсолютно не цінували. Замість того,
щоб бути вдячними через всі благодіяння, вони акцентують свою увагу на
другорядних речах, таких як зовнішність імператора та мала кількість свят і
видовищ в місті71.
Юліан намагається покласти на антіохійців провину за всі невдачі його
політики в місті. Так, вони винні у проблемах з продовольством: «Проблеми на
ринку викликані не дефіцитом, а ненажерливою жадобою до збагачення»72.
Імператор визначає винними у ситуації, по-перше, торговців, які таємно продавали
зерно за межами міста по завищеній ціні. По-друге, винне все інше населення, яке
не задовольнялося заходами імператора по забезпеченню міста. Адже він завіз в
Антіохію зерно, але не привіз продуктів розкоші – «не потурбувався забезпечити
місто крабами, черепахами і тому подібними панцирними мешканцями моря»73. Як
підсумок, невдячні антіохійці всі залишилися незадоволені: «Місто одностайне у
відношенні до мене – одні [торговці] ненавидять мене, інші, яких я накормив,
невдячні»74.
У цій ситуації неправильно себе повела і курія Антіохії, на підтримку якої Юліан
так розраховував. Зокрема, куріали прибрали до рук певну кількість з 3 тис.
земельних ділянок, які мали бути надані малоземельним селянам. Багато з цих
земель так і залишились незасіяними. У результаті, правителю знов довелося
втручатися та перерозподіляти ділянки75. Оскільки курія в цілому знаходилась у
Julian. Misop. 354C.
Julian. Misop. 346B.
68 Julian. Misop. 354D.
69 Proc. Caes., Hist. Arc.
70 Наприклад: Lib. Or. XLVI «Проти Флоренція»; Lib. Or. LVII «Проти Севера».
71 Пор.: Hartman J. Invective Oratory and Julian’s Misopogon… P. 1051.
72 Julian. Misop. 368D; про це див.: Cameron A. (Ed.). The Cambridge Ancient History. Vol. 13… P. 71.
73 Julian. Misop. 350D
74 Julian. Misop. 370B
75 Julian. Misop. 371A
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пасивній опозиції до імператора76, цьому органу також дістається в «Місопогоні».
Так, на курію покладається провина за проблеми в оновленні цього органу, який,
за наказом Юліана, мав поповнитись 200 новими членами. Але курія проявляла
некомпетентність у реалізації цієї реформи. Одна людина була відряджена на
виконання літургій ще до свого офіційного включення до списку куріалів. Інша
людина була включена до списку курії, хоча не підходила для цього за майновим
цензом77.
Намагається пояснити Юліан і провал у найбільш болісній для нього царині – у
сфері релігійної реформи. Причину імператор знаходить в обмеженості
внутрішнього світу антіохійців, у тому, що духовне життя їм було не цікавим на
противагу життю чуттєвих насолод. Навіть коли вони приймали участь у
язичницьких процесіях, вони робили це щоб догодити імператору, а не через
духовні потреби: «Бо ви поклонилися замість богів людині, ви підносили не богів, а
мене, людину в повному сенсі цього слова. Найкращим же, думаю, було б не
підносити навіть богів, не лестити їм, а самовіддано служити їм»78. Але часто
антіохійці через свою обмеженість просто ігнорували язичницькі релігійні заходи.
Так, місто не пожертвувало навіть одного бика на велике свято Аполлона, хоча
постійно витрачало кошти на обіди та святкування79. Володар протиставляє
Антіохії інші міста, які виконали релігійну реформу імператора – «вони одразу
відновили храми богів та скинули всі гроби безбожників»80 («безбожниками»
Юліан називав християн). Описуючи приземленість антіохійців, Юліан все-таки
змушений визнати, що християнство мешканці сповідують значно більш щиро. Він
кілька разів згадує любов антіохійців до «Хі», тобто Ісуса Христа, описує приклади
християнської благочинності, на яку мешканці радо витрачали кошти81.
Неправильно, на думку Юліана, мешканці оцінили його поміркований і
лагідний до підданих стиль правління. Вони стали відчувати себе надто привільно,
стали не підкорятися й імператору, і законам. Сатирично у «Місопогоні» про це
написано так: «Ви відкидаєте будь-яке рабство: для початку, рабство богам, потім
законам, а по-третє, мені – охоронцю законів»82. Антіохійці почали відкрито
насміхатися з імператора у публічних місцях, хоча він не зробив їм нічого поганого.
Юліан намагається підвести читача до думки, що причина ненависті у тому, що він
не такий як антіохійці. Його не цікавлять розваги, він не любить відвідувати
театри та іподром, він живе життям, незрозумілим для жителів міста.
Завершуючи аналіз «Місопогону» хотілось би відповіси на питання: наскільки
він відповідав традиціям спілкування імператора з підданими? На нашу думку, він,
в цілому, корелювався з цими традиціями, але в той же момент суттєво їх
розширював. Потрібно зазначити, що імператори постійно доносили свої слова до
підданих. Основною формою цього донесення були едикти, які мали силу законів.
Едикт мав вигляд розпорядження на ім’я певного чиновника високого ранку, який
виставлявся на публічний огляд в містах імперії. Тобто, форма оприлюднення
«Місопогону» співпадала з формою оприлюднення звичайного едикту. Звичайно,
Cameron A. (Ed.). The Cambridge Ancient History. Vol. 13… P. 548.
Julian. Misop. 368A-B.
78 Julian. Misop. 345B.
79 Julian. Misop. 362D.
80 Julian. Misop. 361A.
81 Julian. Misop. 363A.
82 Julian. Misop. 356D.
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77

120

ЕМІНАК

на відміну від «Ненависника бороди» едикти зазвичай були сухими та
лаконічними юридичними текстами. Хоча можна погодитись з М. Глісон, що такий
офіціоз не був єдиною формою спілкування імператора з підданими83.
Діон Кассій повідомляє нам, що Веспасіан писав саркастичні відповіді на жарти
над ним: «Він сипав простонародними жартами і з задоволенням відповідав
насмішкою на насмішку, а якщо на загальний огляд виставлялися якісь писання на
зразок тих, які зазвичай є анонімними та звернені до імператорів, і в них був
образливий для нього зміст, він, анітрохи не засмучуючись, відповідав тим же
способом і в тому ж дусі»84. В іншому місті античний автор повідомляє, що Адріан
одним емоційним листом зумів присмирити мешканців Александрії, які розпочали
проти нього повстання85. Та і сам Юліан постійно писав звернення до населення
імперії. Так, під час військової кампанії проти Констанція ІІ він надсилав промови
до Риму, Спарти, Коринфу й Афін щоб пояснити свої дії. До нас дійшла одна з цих
промов, «До сенату та народу Афін». Унікальність «Місопогону» полягає в тому, що
Юліан як більше ніхто і ніколи розкрив свої переживання, показав, що події в
Антіохії його неабияк турбують. Імператор показав себе вразливим перед
підданими і таким чином поставив себе на один рівень з ними.
Отже, не варто беззаперечно довіряти свідченням джерел про те, що причиною
написання Юліаном «Місопогону» був гнів імператора на образливі вигуки
жителів Антіохії. Можливо, правитель і мав певні проблеми із соціальною
адаптацією. Але все ж він міг відрізнити жарт, суспільний ритуал від ворожості та
неприйняття його політики. Писати величезну промову у відповідь на жарти
означало виставити себе недалекоглядною людиною для всієї імперії, якою Юліан
явно не був. Писати промову варто було тільки у відповідь на глобальне
неприйняття його політики. Справа була не в окремих вигуках на адресу
імператора. Справа була в тому, що він відчував, що провалився в Антіохії як
політик, провалилися його політичні кроки. Юліан знав, що про це стане відомо по
всій імперії. І метою промови було показати всьому населенню країни, що причина
провалу була не в ньому, а в «поганих» жителях Антіохії.
«Місопогон» написаний у традиціях епідейктичної риторики. Він використовує,
творчо переосмислюючи, два її основні різновиди – похвальне слово (панегірик) і
викривальну промову (інвективу). Юліан філігранно намагається видати промову
за інвективу собі та панегірик Антіохії. Насправді ж, все навпаки – імператор
возвеличує себе та викриває погані звичаї антіохійців. Юліан окремо вихваляє себе
як правителя та особистість. Як володар він підкреслює свою справедливість,
повагу до підданих, готовність вирішувати їх проблеми навіть шкодячи собі. Як
особистість він пишається своїм внутрішнім світом, своєю духовністю та
готовністю відмовлятися від тілесних насолод. Своє захоплення язичництвом
Юліан намагається вивести саме зі свого духовного життя. У творі імператору
протиставляються приземлені, невдячні антіохійці, які думають тільки про чуттєві
насолоди: відвідання іподрому та театрів, постійні свята та бенкети. «Хороші»
реформи імператора провалилися саме через них: діяльність правителя у
продовольчій сфері зазнала фіаско через їх жадібність, релігійна реформа не була
впроваджена через їх бездуховність.
Gleason M. W. Festive Satire… P. 117.
Dio Cassius. LXV, 11
85 Dio Cassius. LXIX, 8
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«Місопогон» не був абсолютно незвичною пам’яткою для свого часу. Юліан у
спілкуванні з підданими пішов далі, ніж його попередники. Але моменти
людського спілкування між імператором і населенням зустрічалися й раніше.
Цінність «Ненависника бороди» у тому, що імператор цим твором поставив себе на
один рівень зі своїми підданими. При тому, що мета твору була передусім
політична, а процесі його написання Юліан показав себе, у першу чергу, не як
політик, а як людина. Показав себе вразливим, показав, що може бути ображений.
Це демонструє нам, що, в цілому, демократичні елементи були живі у римському
суспільстві IV ст., й імператор далеко не завжди розглядався як dominus et deus.
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«Misopogon» as an example of self-presentation of Emperor Julian
The famous speech of the Roman emperor of the IV century AD Julian «Misopogon»
(«Beard-Hater») is an extraordinary example of how a ruler can present his image to his
subjects. The article explores this question. Among the research tasks are the following: to
determine the reasons, circumstances and purpose of writing «Beard-Hater» by Emperor
Julian; to find out the genre of the work and its specifics; to single out the methods used by
Julian to portray himself in a good light and the Antiochians in a bad light; to investigate how
the very fact of writing «Misopogon» can affect the assessment of the relationship of the
Roman emperor and his subjects in the IV century.
The speech was written in early 363 in Antioch before the ruler left the city to participate
in the Persian campaign. Julian’s policy was unsuccessful in the city. His desire to attribute
paganism was not accepted by the population. Interventions in the food crisis and setting
maximum grain prices have only exacerbated the crisis. Attempts to reform the curia led to
the fact that this institution was in opposition to the ruler. The emperor understood that his
failures in Antioch would be known to the people throughout the empire. Therefore, to
rehabilitate himself as a politician, he wrote a speech in which he tried to put the blame for all
the failures on the Antiochians.
Misopogon is written in the tradition of epideictic rhetoric. It uses its two main varieties –
the word of praise (panegyric) and accusatory speech (invective), creatively rethinking them.
Julian presents a speech as an invective to himself and a eulogy to Antioch. In fact, the
opposite is true – the emperor glorifies himself and exposes the bad customs of the
Antiochians. Julian describes himself as a wise ruler who respects and cares for his subjects, as
well as a spiritually rich person. The ruler opposes ungrateful and down-to-earth Antiochians
who are only interested in sensual pleasures. According to Misopogon, the ruler’s activities in
the food crisis failed because of their greed, and religious reform was not implemented
because of lack of their spirituality.
In his speech, Julian showed himself not so much a ruler as a man. He allowed himself to
start figuring relationship with the Antiochians. The ruler revealed his feelings, showed that
the events in Antioch were of great concern to him. The emperor showed himself vulnerable
to his subjects and thus put himself on a par with them.
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The article examines the religious views of the founder of the Watchtower Society, Charles
Taze Russell, and their influence on the development of the doctrinal system of Jehovah’s
Witnesses. The role of a religious leader in the eyes of his followers is described. The doctrines
concerning the nature of the Divine, the name of God, human nature, the state of the dead, hell,
the second coming of Christ, immortality and eternal life are illuminated. It has been established
which views of Russell remained unchanged in the doctrines of Jehovah’s Witnesses, and which
underwent a certain correction.
Keywords: Trinity, Jehovah, soul, Millennium, second presence of Christ, immortality

Introduction. Charles Taze Russell (1852-1916) was the founder of the Watch Tower
Bible and Tract Society and the International Bible Students Association. From this
movement originated the Religious Organization of Jehovah’s Witnesses and numerous
communities of Bible Students. Russell was born on February 16, 1852, in Allegheny,
Pennsylvania. Charles’ parents belonged to the Presbyterian Church, but at a young age,
he joined the Congregational denomination. After experiencing disappointment, in 1869
he began attending a small group of Adventist Christians in his hometown, and the
following year Charles founded his own Bible study group. Later, his associates began to
call him «Pastor Russell». In 1879, he began publishing Zion’s Watch Tower and Herald of
Christ’s Presence. Later, in 1884, Charles Russell founded the Watchtower Society and
became its first president. This marked the beginning of the International Bible
Researchers’ Movement, headquartered at the Allegine Bible House. In 1909, the office
moved to Brooklyn, New York. Russell is the author of a large number of articles in the
Watchtower magazine, including a significant number of books and brochures. It is
especially worth noting that he is the author of a six-volume work, The Study of
Scriptures, in which he set out his doctrinal ideas that formed the basis of the above
religious movements. Although his associates called him a «Pastor,» he had no special
theological education1. In 1882, Charles was chosen as his spiritual mentor by a group of
his followers in Pittsburgh, Pennsylvania. During his lifetime, Russell was chosen as a
mentor to about 500 groups of like-minded people in the United States and Britain2.
Charles Russell did not avoid open discussions with ministers of various Christian
churches on controversial issues. His performances had a great impact on the audience.
For example, immediately after one of the debates, a minister of one of the churches
Chryssides G. Historical Dictionary of Jehovah’s Witnesses. Toronto: The Scarecrow Press, 2008. P. 119120.
2 Jehovah’s Witnesses-Proclaimers of God’s Kingdom. New York: Watch Tower Bible and Tract Society,
1993. P. 54.
1
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approached Russell and said, «I am glad to see you turn the hose on hell and put out the
fire»3. Russell during his life and after his death, like-minded people have repeatedly
acknowledged: «a faithful and wise slave», mentioned in Matthew 24: 45-47. This
statement meant that this man was appointed by God to: «provide timely spiritual
nourishment for believers. «Thousands of readers of Pastor Russell’s writings believe
that he filled the office of « that faithful and wise servant»4. We also have evidence that
Charles Russell personally called himself a «faithful and wise slave»: «His modesty and
humility precluded him from openly claiming this title, but he admitted as much in
private conversation»5. He often tried to spread his views among a large number of
people. In particular, the first president of the Society used Newspaper Gospelling. Pastor
Russell’s sermons were published in many American periodicals, and by 1913 his articles
had reached 15 million readers6.
The best way to spread his views was the biblical film «Photo-Drama of Creation»,
which premiered in 1914. This eight-hour film showed the entire biblical story, including
the process of the Creation of the World and the Flood. The film entered the history of
world cinema as «the first major screenplay which incorporated synchronized sound
(recorded speech), moving film, and magic lantern color slides»7.
Pastor Russell also frequently preached in the cities of the United States and Canada,
and since 1891 has visited Europe twelve times8. In particular, on March 24, 1911, the
pastor visited the city of Lviv (Ukraine), where he planned to deliver a speech: «Zionism
in Prophecy»9.
Charles Russell died on October 31, 1916, and Joseph Franklin Rutherford became the
next president of the Watchtower Society10. It was he who, in 1931, at a public
convention in Columbus, Ohio, announced to his fellow believers: «We desire to be
known as and called by the name, to wit, Jehovah’s witnesses»11. Since then, international
Bible scholars have adopted the name Jehovah’s Witnesses12. This movement is known to
the world under this name to this day. The religious movement of Jehovah’s Witnesses
has spread throughout the globe, and today has representatives in 240 countries and
territories, and continues to grow rapidly. As of the end of 2020, the number of Jehovah’s
Witnesses in the world is approximately 8.5 million13. Among them, in Ukraine, there are
128 thousand people14. As Charles Russell became the founder of the powerful and
Ibid. P. 130.
Biography // The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. 1916. No. 23, Vol. 37. P. 357.
5 Ibidem.
6 Jehovah’s Witnesses-Proclaimers of God’s Kingdom. New York: Watch Tower Bible and Tract Society,
1993. P. 58.
7 Timeline of Greatest Film Milestones and Turning Points in Film History: The Year 1914 // Filmsite:
The Gratest and Best in Movie History. URL: https://www.filmsite.org/1914-filmhistory.html
8 Redeker C. Pastor C.T. Russell: Messenger of Millennial Hope, Distinguished Founder of the Bible
Students and His Legacy. Temple City: Pastoral Bible Institute, 2006. P. 42-43.
9 2002 Yearbook of Jehovah’s Witnesses. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 2002. P. 121.
10 Jehovah’s Witnesses-Proclaimers of God’s Kingdom… P. 66.
11 Isaiah’s Prophecy – Light for All Mankind II. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 2001.
P. 53-54.
12 This Is Our Spiritual Heritage // The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom. 2013. No. 4,
Vol. 134. P. 4.
13 2020 Grand Totals // Watchtower Online Library. 2020. URL: https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lpe/1102020991
14 «Country
and Territory Reports» // Watchtower Online Library. 2020. URL:
https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1102020992
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multimillion-dollar Religious Organization of Jehovah’s Witnesses, there is a need to
explore a number of his outstanding views that are reflected in the doctrinal system of
this Religious Organization.
Historiography. Many researchers in world and domestic science have studied the
dogmatic ideas of Charles Taze Russell. Most of these studies have focused on the
biography and religious views of this charismatic figure and the history of the
organization and beliefs of the Religious Organization of Jehovah’s Witnesses. Their
studies can be divided into the following areas: 1) Soviet historiography; 2) modern
scientific research – domestic and foreign; 3) confessional literature.
1) In the Soviet period, the authors, for example, E. Bartoshevich, E. Borisoglebskiy15,
A. Moskalenko16 described the figure and views of Charles Russell, his activities and
beliefs in the Organization of Jehovah’s Witnesses, guided by the narratives of communist
ideology. However, their works contain significant historical material, as well as an
analysis of the religious activities of this Organization.
2) Modern scientific works on the life and views of Charles Russell are characterized
by adherence to scientific methodology. These include the works of P. Yarotskyi17,
F. Zidek18. The peculiarity of F. Zidek’s work is the description of the activity and
development of Charles Russell’s theology for each year of his life synchronously with the
events, phenomena, scientific discoveries that took place in the world. A significant part
of the sixth volume of the ten-volume work «History of Religion in Ukraine» edited by
P. Yarotsky is devoted to the description of the history, activities, and development of the
doctrine of the Religious Organization of Jehovah’s Witnesses. In particular, it contains
the stages of the formation of Charles Russell as a religious leader.
3) Confessional works can be divided into: a) works of Jehovah’s Witnesses and Bible
Students; b) works of authors of other denominations. The former include a book on the
history of Jehovah’s Witnesses published by the Watchtower Society19 and a book by
С. Redeker published by the Pastoral Bible Institute20. The authors of the second
subgroup include: A. Dworkin’s work «Pseudo-Christian sect «Jehovah’s Witnesses»«21,
which covers the history and views of Jehovah’s Witnesses through the prism of the
views of the Orthodox Church. The fundamental work of W. Martin22, a well-known
Christian apologist from the United States, conducts a thorough analysis of the views
reflected in the publications of the Watchtower Society on the part of Protestant ideology.
In particular, he cites several quotations from the works of Charles Russell. There is a lot
of useful information in these works, but its general content is biased, as the former tend
to idealize Russell, and the latter tries to portray his views and activities mostly in a
negative light.
Бартошевич Э., Борисоглебский Е. Именем бога Иеговы. Москва: Издательство политической
литературы, 1960. 160 с.; Бартошевич Э., Борисоглебский Е. Свидетели Иеговы. Москва:
Издательство политической литературы, 1969. 216 с.
16 Москаленко А. Секта иеговистов и её реакционная сущность. Москва: Государственное
издательство «Высшая школа,», 1961. 70 с.
17 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / за ред. Яроцького П. Київ-Дрогобич: Сурма С, 2008. T. 6:
Пізній протестантизм в Україні (П’ятидесятники, Адвентисти, Свідки Єгови). 632 с.
18 Zydek F. Charles Taze Russell: Jego Życie I Czasy. Człowiek, Millennium I Posłannictwo. Białogard:
Straż, 2016. 459 p.
19 Jehovah’s Witnesses-Proclaimers of God’s Kingdom… 750 р.
20 Redeker C. Op. cit.
21 Дворкин А. Псевдохристианская секта «Свидетели Иеговы». С.-Петербург: Формика, 2002. 78 с.
22 Мартин У. Царство Культов. Санкт-Петербург: Логос, 1992. 351 с.
15

126

ЕМІНАК

The historiography of the study is extensive, but focuses largely on the study of the
doctrinal system of Jehovah’s Witnesses, with only partial attention to the views of
Charles Russell. F. Zidek’s work is primarily devoted to the life and work of the leader of
the Bible Students, and only indirectly to the description of his religious views. And
S. Redecker’s book contains a biography and views of Charles Russell in the context of
their influence on the beliefs not of Jehovah’s Witnesses, but of the Pastoral Bible
Institute, a group that broke away from the Watchtower Society. Therefore, in this article,
we will attempt to highlight some outstanding dogmatic ideas of Charles Russell, which
are covered in his fundamental work «Study of Scriptures», and explore how these views
are reflected in the further development of the doctrine of the Religious Organization of
Jehovah’s Witnesses.
Key definitions of this study. The Advent Christian Church is one of the main
denominations that emerged from the movement of William Miller in the 1830s and
1840s, who preached the imminent Second Coming of Jesus Christ in the United States.
The organizational church structure of this doctrine was formed in 1860. One of the
founders of this movement was the miller Joseph Turner. The religious views of Adventist
Christians were covered in the periodicals Second Advent Watchman and World’s Crisis.
The Adventist Christian Church was distinguished from traditional US denominations by
its belief in the conditional immortality of man, as opposed to the belief in the
immortality of the soul. As of 2007, Advent Christian Church had 23,000 members in the
United States and has representatives in 20 countries23.
A look at the nature of the Deity. Throughout his religious career, Charles Russell
consistently denied the Christian doctrine of the Triune God. He conducted a thorough
analysis of this teaching, examining whether this teaching is consistent with biblical
content and common sense. The catechisms of the traditional churches, which profess the
doctrine of the Trinity, believe that there is a Father, a Son, and a Holy Spirit are
components of one person, and they are equal in glory and power. Thus, official church
documents simultaneously acknowledge the one God and, at the same time, say that
there are three Gods. This inconsistency is recognized even by the most famous
defenders of this doctrine, saying that they are not able to truly understand, understand,
and even more so to explain it. However, they emphasize that it is: «an incomprehensible,
unexplainable great mystery»24. And the origin of this teaching is not the Holy Scriptures,
but the traditions of the so-called Fathers of the Church of the II-III centuries, from which
the system of the Papacy arose. Therefore, the doctrine of the Trinity became one of the
delusions by which Satan, through the Papacy, overshadowed God’s truth. Trinity and the
recognition that there is unity in the relationship between the heavenly Father and the
heavenly Son. However, this unity is not evidence that Heavenly Father and Son are one
person and that they have the same greatness and power25.
Jesus Christ in his prehuman existence is represented as the Archangel, ie the highest
angel, named Michael. He is the «only direct creation» of the Almighty God26. While all the
Advent Christian Church // The Association of Religion Data Archives (ARDA). URL:
https://www.thearda.com/Denoms/D_1101.asp; We Are Advent Christian // Advent Christian General
Conference. URL: https://acgc.us/about/#Structure; Land G. Historical Dictionary of the Seventh-Day
Adventists . Toronto: The Scarecrow Press, 2005. P. 11-12.
24 Russell C.T. Studies in the Scriptures. Brooklyn: International Bible Students Association, 1923 Vol. 5:
The At-One-Ment between God and Man. P. 60.
25 Ibid. P. 54-55, 59-62.
26 Ibid. P. 88.
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other sons of God, that is, angels and men, received their existence through Christ. Jesus
was exalted to such a level as to be next to Jehovah in greatness and power. That is why,
like other created beings, the Son of God is not worthy to worship, because only Heavenly
Father has the right to do so27.
In turn, according to Russell, the Holy Spirit is not a divine person but is «the spirit,
influence, or power» used by Heavenly Father and the Son of God28. Russell found no
reason to believe that he was another Divine being, a separate person from the Father
and the Son. The Holy Spirit can also be called the «divine will» because it is a force used
in all parts of the universe to do God’s will29.
Jehovah’s Witnesses profess this view of Charles Russell on the nature of the Godhead.
View of the Trinity: «Beyond a doubt, the Trinity doctrine has confused and diluted
people’s understanding of God’s true position»30.
A look at the status of Jesus Christ concerning God the Father: «Jehovah God alone is
Almighty. He created the prehuman Jesus directly. Thus, Jesus had a beginning and could
never be coequal with God in power or eternity»31.
A view of the nature of the Holy Spirit: «Holy spirit... is a controlled force that Jehovah
God uses to accomplish a variety of his purposes»32. This force is comparable to an
electric current.
Name of God. In 1931, 15 years after Charles Russell’s death, the International Bible
Students Movement adopted the name Jehovah’s Witnesses. The title emphasizes that:
«Jehovah» is the personal name of God, which is still one of the hallmarks of this religious
organization. In Pastor Russell’s writings, this name is quite common. In the six-volume
Studies in the Scriptures, it is mentioned more than 500 times, and in the Watchtower
from its first issue in July 1879 until the death of this religious leader in late 1916, it is
used more than 2,200 times. «Jehovah» is the name of Almighty God, which means «Selfexistent,» meaning «Immortal». It cannot belong to anyone but Heavenly Father. The
exception is the use of this name to His special messengers when they speak on behalf of
the Creator, that is, are His representatives. The name Jehovah is used several thousand
times in the Hebrew original books of the Old Testament. However, the reader of the
Bible does not often notice it in the pages of Scripture, because the error of the
translators, who translated this name as «Lord», became apparent. Charles Russell
emphasizes that this special name of God is mentioned only four times in the most
common English translation of the Bible, the King James Version. In other cases,
alternatives are used: «God» – 298 times, and «Lord» – more than 5,000 times. The
reason for this change of God’s name, the leader of the Bible Students believes the
religious views of the translators themselves. The translators were «supporters of the
Trinity,» so they were wary of using Jehovah’s name in every place33.
Jehovah’s Witnesses continue to hold this view. They believe that Jehovah is «the
personal name of the only true God»34. In their work on the Name of God, Jehovah’s
Witnesses consider cases where, in their view, Jehovah’s name has been replaced by the
Ibid. P. 53, 72-74, 84, 88.
Ibid. P. 165.
29 Ibid. P. 165, 169, 182.
30 Should You Believe in the Trinity? Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 2006. P. 30.
31 Ibid. P. 16.
32 Should You Believe in the Trinity?… P. 20.
33 Russell C.T. Op. cit. Vol. 5: The At-One-Ment between God and Man. P. 40, 47, 65.
34 Reasoning from the Scriptures. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1989. P. 191.
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title Lord in the books of the New Testament. «This example demonstrates how the
removal of the name of God from the Greek Scriptures contributed to confusing Jesus and
Jehovah in the minds of many»35.
The nature of the human soul. Russell emphasized that the Bible does not say
anything about the transmission to each person: «part or spark of God’s life»36. It is the
idea that the divine particle is transmitted at birth to each person that has become the
basis of many false religious systems. As a result, the theory of eternal torment in hell
emerged. But if man were created like animals, he could die without fear of eternal
torment. But having the spark of divine life in him is eternal because God himself is
eternal. It follows that God is not capable of destroying His creation, even if such
destruction were desirable. And if man’s existence has no end, then there must be a place
where he will be: eternal bliss imitates a small number of saints, and eternal torment and
suffering await those who have been reluctant to live in holiness. As a result of such
considerations, the conclusion arises that the idea of the natural immortality of the
human soul deeply degrades God’s power and character. This statement makes sense
because God, who has the power to create man, does not have the power to destroy him
because he had a universal spark of life of the Creator himself. Thus, this theory not only
has no biblical basis, but on the contrary is a fiction of the Middle Ages, which God’s Word
strongly rejects. Therefore, according to Russell, man «composed of two elements, body
and spirit»37. These two components form the soul, an intelligent being endowed with
sense organs. The body is related only to the physical organism, so it is not able to
embody the whole human personality, although without the body can not exist and man.
Nor can the body be identified with the soul, because God «can destroy both soul and
body in Gehenna». (Matthew 10:28). However, on the other hand, without the body with
its ability to feel could not be the soul itself. Similarly, the spirit of life does not represent
the whole human personality, although without the breath of life man also cannot exist38.
The spirit, the life force that Adam received, was also present in all animals: birds,
beasts, reptiles. When one of them loses this vital energy, as a result dies, «man as well as
the lower creatures»39. Everyone dies in this way, only a human differs in that a ransom
was paid for him by the sacrifice of Christ, and he will receive in the future the promised
liberation from the power of death through the resurrection of the being, the soul.
So Russell believes that Christians who believe in the immortality of the soul «made a
league with death»40 because they consider death their friend. And the Bible states that it
is man’s greatest enemy and retribution for his sin. However, these Christians have
agreed with the grave, as they consider it only a place where there is an earthly body,
which, in their opinion, is not bad to get rid of. Therefore, when they do not acknowledge
that the punishment for sin is death, oblivion, they are ready to believe the deception of
the devil that retribution for sinners is eternal torment41.
Today, Jehovah’s Witnesses have the same view of the human soul.
Man himself is a soul, not a soul: «Man was a soul, he did not have a soul as something
The Divine Name That Will Endure Forever. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 2006.
P. 26.
36 Russell C.T. Op. cit. Vol. 5: The At-One-Ment between God and Man. P. 307.
37 Ibid. P. 308.
38 Ibid. P. 307-308, 338-339.
39 Ibid. P. 320.
40 Russell C.T. Op. cit. Vol. 5: The At-One-Ment between God and Man. P. 370.
41 Ibidem.
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immaterial, invisible, and intangible residing inside him»42. Also, the concept of the soul
does not mean something immortal and indestructible. The soul is the result of a
combination of two elements: «The Genesis account shows that a living soul results from
the combination of the earthly body with the breath of life»43.
About Hell. Charles Russell suffered a severe death at the age of nine. His parents also
buried their three young children. Therefore, the fate of the dead was of great interest to
Young Charles and became decisive in his further spiritual search. In his youth, he refused
to accept the traditional doctrine of the eternal torment of sinners: «I cannot believe that
there is a just and wise God who would do such a thing to a poor, unfortunate human
being»44. In 1869 he began attending the Advent Christian Church45. This denomination
rejected the above view and believed that: «the wicked will be «punished with
everlasting destruction;»« and «suffering complete extinction of being»46.
The Hebrew word «Sheol» and the Greek word «hades» are translated in the King
James Version Bible as «Hell». The closest in meaning to these words, which are found in
the original text of Scripture, is the word «forgetfulness.» There is nothing in the word
«Sheol» to indicate joy, suffering, or any other expression of feelings. Sheol, hades,
oblivion accepts the dead, all without exception, good and bad. There is no light, nor
knowledge, nor wisdom, no meditation, and no tongue glorifies the Lord there or
despises Him. That place is also described as «a condition of absolute silence»47. Sheol in
most cases in the biblical text means «grave», but in a more detailed study, this word is
not just a grave in its usual meaning, namely - oblivion48. Also in the word Sheol, there is
not the slightest hint of fire or suffering, and this is only the cessation of life. The greatest
argument that Sheol is not a place of suffering is the biblical words that tell of its future
destruction (1 Corinthians 15:55: Revelation 20:14). Therefore, even if one thinks that
the souls of sinful people are suffering there, at least he must admit that this place will not
exist for all eternity because the Lord Himself has predetermined that it will be
destroyed49.
Jehovah’s Witnesses today continue to take a similar view on this issue: «Sheol, or
Hades, is thus not a literal place in a specific location. Rather, it is the common grave of
dead mankind, the figurative location where most of mankind sleep in death»50. It is
worth noting that today this Religious Organization recognizes that the Sheol is «most of
mankind», and not all the dead. According to this view, the rest of the dead are now in
Gehenna and have no hope of resurrection51.
The second coming of Christ. Charles Russell played a significant role in the events
of the Second Coming of Christ in his doctrinal system. However, he had his own, special
view on the subject. His first work in 1877 was a pamphlet entitled The Object and
Insight on the Scriptures. Vol. 2. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1988. P. 1004.
Ibid. P. 1005-1006.
44 Rutherford J.F. Oration at evening service // The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. 1916.
No. 23, Vol. 37. P. 373.
45 Jehovah’s Witnesses-Proclaimers of God’s Kingdom… P. 43-44.
46 Statement of Faith // Advent Christian General Conference. URL: https://acgc.us/about/#Beliefs
47 Russell C.T. Op. cit. Vol. 5: The At-One-Ment between God and Man. P. 354.
48 Ibid. P. 363.
49 Ibid. P. 354, 363-364, 373.
50 What Does the Bible Really Teach? . Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 2016. P. 212-213.
51 Who Will Be Resurrected? // The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom. 2005. No. 9, Vol. 126.
P. 16-17.
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Manner of Our Lord’s Return52. For him, the way Jesus Christ comes and appears is
paramount in the proper perception of God’s plan for mankind. He called for avoidance of
misconceptions about the purpose and manner of this event, which were widespread in
many churches. This event, as many expect, is not intended to destroy the earth and most
of humanity in the fire, but in fact, it will be «the time for the bestowment of the favors»53.
The Second Coming cannot be considered a one-time event, as this period will be
stretched in time. Therefore, Russell, reflecting on this topic, prefers the word
«presence». Many people, when considering the Second Coming, very often refer to the
event or moment of arrival, and it would be worthwhile to keep in mind the «period of
presence», as in the case of the First Coming of Christ54. However, the Second Presence of
the Lord will cover a much longer period than the duration of His earthly life, and it will
last a thousand years55
It is a great mistake to think that the glorified spiritual body of Christ is the same body
that was crucified on the cross and laid in the tomb of Joseph of Arimathea. And the
crucified physical body of Jesus was supernaturally taken from the tomb and at the same
time «it did not decay or corrupt»56. Russell does not say for sure, but suggests that God
made Jesus with the human body: 1) it is decomposed into a gaseous state; 2) it is still
preserved somewhere by God, as a majestic monument of His love and redemption57.
Therefore, after His resurrection, the Lord Jesus was raised to the level of «divine nature»
and is no longer a human being, but a spiritual being that no human being can see unless
he makes himself visible in a supernatural way58.
As a result, in His Second Coming, Christ will be present in an invisible way, doing work
that people in the world will not be aware of for some time. In other words, His coming
must quietly take place, unobserved, it will be completely unknown to the world, just as a
thief comes, that is, without noise (Matthew 24: 33-34)59. The fact that Christ is already
present can be seen not with natural vision, but only to the eye of faith, through the study of
biblical prophecies60. Sometime after the beginning of the invisible presence of the Lord,
there will be great sorrow. Then will come to an end, all sorts of state and religious
institutions. There will be social chaos and anarchy until the full establishment of the
Kingdom of God with society, which will be organized based on justice, love, and equality61.
Jehovah’s Witnesses continue to profess this view of the Second Coming of Christ.
Jesus Christ was resurrected in «a spirit body,» and his physical body was
decomposed into elements by God so that it did not undergo a process of decay62.
Therefore, the return of Christ «would be an invisible presence as a mighty spirit
person»63.
Jehovah’s Witnesses-Proclaimers of God’s Kingdom… P. 47.
Russell C.T. Op. cit. Vol. 2: The Time is at Hand. P. 104.
54 Ibid. P. 107.
55 Ibid. P. 103-107.
56 Ibid. P. 129.
57 Ibidem.
58 Ibid. P. 128-131.
59 Ibid. P. 143.
60 Ibid. P. 149.
61 Ibid. P. 143, 149, 168.
62 The Resurrection of Jesus – Its Meaning for Us // The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom.
2014. No. 22, Vol. 135. P. 4.
63 Keeping Watch for 100 Years // The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom. 1979. No. 13,
Vol. 100. P. 5-6.
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Immortality and eternal life. According to Russell, the terms «immortality» and
«eternal life» are broadly similar in meaning. However, on closer inspection, eternal life
and immortality are not synonymous. To possess immortality means more than to live
forever. Immortality is a characteristic of «the divine nature»64. Neither angelic nor
human nature nor the nature of any other creature is involved. It is possessed only by
Jehovah God, and as an exception among the created beings the partners of the divine
nature will be the Son of God Jesus Christ, and His Church, the little flock, the bride of
Christ. It is worth noting here that Charles Russell distinguished between those who
would belong to the Church of Christ and live with Him in heaven and those who would
live on earth during the Millennium and be able to receive eternal life, not immortality.
Therefore, in the future, millions of people will be able to enjoy eternal life, but only those
who belong to a small flock will become immortal65.
The word «immortal» means - imperishable, indestructible and imperishable. This is a
state in which death is impossible, i.e., a state of inviolability of death. The existence of
any creature depends on various factors and therefore cannot be considered immortal.
From the beginning, only God had an existence that had no beginning and did not require
any support. In turn, other beings, as well as the Son of God, we’re all mortal. However,
the term «mortal» describes the state not of the one who dies, but of the one who can die,
because the length of his life depends on God. For example, spiritual beings such as angels
are mortal because they can be destroyed by God if they rebel against their Creator. An
example is Satan, who was one of the holy angels before he sinned. And Russell quotes
from Hebrews 2:14 as the clearest statement about the destruction of Satan66.
It follows that Adam was created mortal. In this state, he could both die and have
eternal life depending on fidelity and obedience to his Creator. If Adam had been created
immortal, incapable of death and destruction, God’s warning and judgment would have
been only an empty threat to him. In turn, Jesus Christ after His resurrection is called
«who alone possesses immortality» (1 Timothy 6:16). Of course, in this statement about
the exalted position of Christ, it must be understood that the unique and highest status of
Jehovah God is not taken into account. At His resurrection, the Son of God received
immortality, which is only an element of divine nature, because He perfectly fulfilled the
will of Heavenly Father on earth. If the Son of God had immortality before His
resurrection, He could not become the Savior of the world because He could not die.
Christ, suffered and died for the sins of mankind and only after that was glorified by God
to a state of immortality67.
The opportunity for people to receive immortality was not promised to people who
lived before the time of Christ’s death. According to the Divine Plan, a special place will be
occupied by «a small number of His creatures»68. This privilege does not apply to angels,
cherubim, or seraphim, but only to the Son of Man and His bride, the Church. Just as
Christ became a partaker of the divine nature at His resurrection, so the Church will
experience this change at the resurrection from human nature to the glory of the divine
nature during His Second Presence69.
Russell C.T. Op. cit. Vol. 5: The At-One-Ment between God and Man. P. 388.
Ibidem.
66 Ibid. P. 389-392.
67 Ibid. P. 391-393.
68 Ibid. P. 393-394.
69 Ibid. P. 393-396.
64
65

132

ЕМІНАК

Thus, those who will enjoy eternal life will become physically perfect and morally and
mentally like the Creator. However, in the state of immortality, greater benefits are
available. And those who will possess it will receive not human, but divine nature and will
become «new creatures», «the image of God’s being», born of the Holy Spirit70.
This view of the difference between immortality and eternal life continues to be
professed by Jehovah’s Witnesses.
Jesus received immortal life after His resurrection, which is «not just eternal - it cannot
be decayed, it cannot be destroyed»71. Those who will be with Christ in heaven will also
have immortality: «the anointed members of the Christian congregation... Receive the
resurrection to an immortal spiritual life»72. Regarding God’s angels, even they are
mortal73. Therefore, «you can see the difference between immortality and eternal human
life»74. Other saved people from the «other sheep,» who do not belong to the «anointed»,
to the «little flock», who will rule with Christ in heaven, «whose hope is everlasting life on
earth»75.
Conclusions. Charles Russell played a prominent role in the formation of the
International Bible Students movement. He was a spiritual leader, his works had great
authority among his associates. He was considered a «faithful and wise servant» whose
appearance was foretold by Jesus Christ. After his death, several religious groups of Bible
Scholars were formed, among which the defining one was the one led by Joseph
Rutherford. It was this lightness that became known as Jehovah’s Witnesses in 1931.
Today, this Religious Organization has many millions of followers around the world.
Ukraine also has a significant number of representatives of this doctrine.
Charles Russell developed a holistic doctrinal system that bore many differences with
the teachings of traditional Christian churches. The most noticeable of his views is the
rejection of faith in the Triune God. Russell introduced this view as a product of the early
papacy. In his view, Heavenly Father, who alone is worthy of worship and has the right to
bear the name of Jehovah, has long since given existence to His Son, Jesus Christ. And
already through Christ God created the whole world and all living beings. The Holy Spirit
is a divine power or influence that God uses to accomplish His purposes.
Russell noticed that the name Jehovah was hardly mentioned in the popular King
James Version. In his opinion, the reason for this was the Trinitarian views of the
translators themselves.
As for the view of human nature, he believes that the human soul is similar to the souls
of animals, only with the difference that man is created in the image of God. Man, like
animals, at death passes into a state of non-existence, but to repel them he hopes for
resurrection. For this reason, the concept of «hell», Hebrew «Sheol», Greek «hades» is not
a place of eternal torment with burning fire, but simply a place of oblivion. All the dead
are there waiting for the resurrection.
Charles Russell also had his own opinion on eschatology. Yes, he believed that the
Second Coming of Christ would be invisible to people because Christ was not raised in a
Ibid. P. 393-396.
Insight on the Scriptures. Vol. 1. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1988. P. 1189.
72 Ibid. P. 1189-1190.
73 Ibid. P. 1190.
74 Questions From Readers // The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom. 1984. No. 7, Vol. 105.
P. 31.
75 Gathering Things in Heaven and Things on Earth // The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom.
2006. No. 4, Vol. 127. P. 24.
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physical body, but as an invisible powerful spiritual person. This event will not be onetime but will last for a thousand years. Therefore, Russell is more inclined to use not the
expression «Second Coming», but prefers the expression «Second Presence». This event
will not have the goal of destroying the earth by fire, but will be the time of the gift of
special blessings from the Lord to all mankind.
Russell makes a clear distinction between the concepts of «immortality» and «eternal
life». By eternal life, he means a state in which a person lives without the risk of losing it,
but realizing that his existence depends entirely on God. It can be received by people who
will live on earth during the Millennium. And immortality means a state of
indestructibility and is a quality of divine nature. Immortality is influenced by: 1) Jehovah
God forever; 2) Jesus after his resurrection and purification to the divine nature; 3) The
Church of Christ, the «little flock», during the Second Presence of Christ.
The religious organization of Jehovah’s Witnesses left certain points of Charles
Russell’s doctrinal ideas unchanged, and some were corrected. In particular, this applies
to the view of Sheol. The nature of Sheol has remained unchanged, but it is in this place
that most people are, and not all who died without exception. A certain number of the
dead are in «hell,» and they have no hope of resurrection.
Thus, Charles Taze Russell had a fundamental influence on the development of the
religious views of the Religious Organization of Jehovah’s Witnesses. Many of his ideas
are professed by representatives of this religious group to this day. This article did not
aim to fully consider Russell’s doctrinal system. Only attention is paid to the significant
milestones of his teachings. For example, this article did not conduct a detailed study of
the different levels of saved people, those who will live in heaven and those who will live
forever on earth, and the relationship between them. Israel’s important role in Russell’s
eschatological system has also been raised.
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Релігійні погляди Чарльза Тейза Рассела та їх відображення у віровченні Свідків
Єгови
У статті розглянуто релігійні погляди засновника Товариства Вартової Башти
Чарльза Тейза Рассела. Окреслено їхній вплив на розвиток доктринальної системи
релігійної організації Свідків Єгови. Поданий короткий опис діяльності цього
релігійного лідера, та значення його постаті в очах його однодумців. Висвітлено
концепції, що стосуються природи Божества, імені Бога, природи людини, стану
померлих, другого пришестя Христа, безсмертя та вічного життя.
Джерельну базу складають безпосередньо праці цього релігійного керівника. У
процесі дослідження виявлено, що члени руху Міжнародних Дослідників Біблії вважали
Чарльза Рассела «вірним і мудрим рабом» про появу якого передвіщав Христос.
Засновник Товариства Вартової Башти був прихильником ідей антитринітаризму,
визнаючи Христа першим Божим творінням, а Святого Духа – божественною силою та
впливом. Вважав, що ім’я Єгова може належати тільки Небесному Отцю та рахував
помилкою заміну цього імені різними титулами у тексті деяких перекладів Біблії.
Рассел відкидав ідею природного безсмертя душі. Натомість, на його думку, людина
сама є живою душею, результатом поєднання тіла з духом, іскрою життя. Шеол,
природу смерті, він сприймав як стан небуття. Однак для усіх без вийнятку померлих є
надія повернення до життя завдяки воскресінню. Тема способу другого приходу Христа
у цього релігійного лідера тісно пов’язана з Його воскресінням. Оскільки, на його думку,
Ісус воскрес не у фізичному, а в духовному тілі, то і Його повернення слід очікувати
невидимим для людей. Тому він часто використовував вираз «друга присутність».
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Рассел вважав, що поняття «безсмертя» та «вічне життя» не є тотожними. Перше має
ширше значення та є характеристикою винятково божественної природи та його
отримують лише Христос і невелика кількість обраних Богом людей.
Визначено, що Свідки Єгови і надалі сповідують вказані погляди Рассела. Лише, як
вони вважають, у шеол потрапляють не усі померлі, оскільки декотрі перебувають у
стані вічної смерті, не маючи надії на воскресіння.
Ключові слова: Трійця, Єгова, душа, Тисячолітнє царство, друга присутність Христа,
безсмертя
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In the article the scientific views of the prominent Ukrainian historian, professor of the
Universities of Warsaw and Lviv Myron Korduba (1876-1947) on the origin of the Belarusian
people are highlighted. The key works of the scientist on the problems of nation-building of the
Eastern Slavs are taken into account, in particular, the little-known among Slavists study of
M. Korduba «Some remarks on the origin of the Belarusian nation (in the margins of Dr. Jan
Stankiewicz’s article)». The problem of ethnogenesis of the Belarusian people in the
interpretation of M. Korduba is considered in the context of modern historiographical discourse.
Keywords: Myron Korduba, origin of the Belarusian people, Lithuanians, Lithuanian-Polish
era, pre-modern identities

Belarus, like Ukraine, has undergone long-term linguistic and cultural assimilation by
the Russian people as part of joint state formations with Russia. The question of its
economic and even political independence is quite acute today, when the threat of its
absorption by its northern neighbor has arisen again. Russian historiography is
accustomed to emphasizing that Ukraine, Belarus, and Russia have followed a common
path of historical and cultural processes. The discussion of the advantages of the union of
the three East Slavic, so to speak, «fraternal» peoples continues, moreover, today we hear
more and more narratives about the so-called single «Russian» people. All three East
Slavic nations have not yet got rid of the «ghosts of the past», and Belarus is timidly trying
to gain its place in the world of developed nations, in fact denying its desire to nationalize.
Therefore, the study of historical ways of development of the Eastern Slavs in the premodern period remains highly relevant, and is one of the important tasks of modern
historical science.
In this regard, the concept of the emergence of the Belarusian people proposed by
Myron Korduba, the famous student of Mykhailo Hrushevsky, a prominent historian,
historiographer, public and political figure, is of interest. In historical science there is a
discussion about the role of the Lithuanian factor in the formation of pre-modern
Ukrainian and Belarusian nations, which today also acquires a political overtone. A
number of scientific works by M. Korduba1 are analyzing the significance of the
Кордуба М. Одне з найважливіших питань історії України // Державний архів Львівської області
(далі – ДАЛО). Ф. Р-2923. Оп. 1. Спр. 6. 17 арк.; Korduba M. Geneza narodowości ukraińskiej // ДАЛО.
Ф. Р-2923. Оп. 1. Спр. 14. 13 арк.; Кордуба М. Найважніший момент в історії України (Україна у
складі Литовської держави) // Літературно-науковий вістник. 1930. Т. 102. Ч. 6. С. 539-546;
Кордуба М. В обороні історичної правди // Літературно-науковий вістник. 1931. Т. 106. С. 424438; Кордуба М. Ще кілька слів у справі «Найважнішого моменту в історії України» (Академіку
Степанови Смаль-Стоцькому у відповідь) // Літературно-науковий вістник. 1931. Кн. 10. Т. 107.
С. 902-903; Korduba M. Die Einstellung der Ukrainisсhen Nation // Contributions a L`histoire de
L`Ukraine au VII-e Congres international des sciences historiques. Varsovie, 1933. P. 19-67.
1
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Lithuanian period in the assertion of the individuality of the East Slavic nationalities.
The outlined problem has become partly the subject of research of modern Ukrainian
historiography. In particular, in the context of considering the issue of scientific
discussion in Ukrainian and foreign historical science in the interwar years of the
twentieth century, we have a number of theoretical and methodological studies on the
origin of the Ukrainian, Belarusian and Russian nationalities. These are first of all the
works of V. Potulnytskyi2, V. Masnenko3, L. Zashkilniak4, I. Lysiak-Rudnytskyi5,
V. Danylenko and O. Dobrzhanskyi6, S. Plokhiy7, in which M. Korduba’s role in the
discussion is emphasized. A more detailed study of the origin of the Ukrainian nation in
the concept of M. Korduba can be found in the publications of N. Yusova8 and I. Fedoriv9.
However, there has been no comprehensive coverage of M. Korduba’s scientific views on
the ethnogenesis of the Belarusian people in the scientific literature, what became the
subject of this article. The historian’s work «Some remarks on the origin of the Belarusian
nation (in the margins of Dr. Jan Stankiewicz’s article)» remained little known10.
Discussions about the possible common history of the Slavic peoples in general, and
the Eastern Slavs in particular, kept arising repeatedly throughout the twentieth century.
In the 1930s, this issue was actively discussed by well-known European scholars,
especially Polish, Czech, German and Ukrainian. The works of Yaroslav Bidlo, Marcel
Handelsman, Otto Ghosh and others are well worth mentioning11. The discussion about
the common Ukrainian-Belarusian nation in the early modern period intensified in the
1930s in Ukrainian historiography as well12. The reason for this was the article by
M. Korduba «The most important moment in the history of Ukraine», published in the
Literary-Scientific Bulletin13. Galician and Eastern Ukrainian scholars in emigration
actively discussed the origins of Rus and the formation of East Slavic nations in the mass
media of that time. Stepan Smal-Stotskyi, Vadym Scherbakivskyi, Simon Narizhnyi,
Потульницький В. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХVІІІ-ХХ
століть. Київ, 2002. 480 с.
3 Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.).
Київ, Черкаси, 2001. 440 с.
4 Зашкільняк Л. Історіографічна творчість М. Грушевського на тлі європейської історичної думки
кінця ХІХ – початку ХХ ст. // М. Грушевський і українська історична наука. Збірник матеріалів
конференцій. Львів, 1999. С. 32-37.
5 Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації // Історичні есе: В 2 т. Київ, 1994.
Т. 1. С. 11-28.
6 Даниленко В., Добржанський О. Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність. КиївЧернівці: Інститут історії України НАН України, 1996. 232 с.
7 Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі.
Київ: Критика, 2015. 430 с.
8 Юсова Н. Міркування Мирона Кордуби стосовно часу й обставин утворення української
народності // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Інститут історії
України, 2009. C. 197-215.
9 Федорів І. Концепція етногенезу східнослов’янських націй у науковій спадщині Мирона Кордуби
в контексті історіографічного дискурсу українських й зарубіжних учених першої половини ХХ ст.
// Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні
відносини. Тернопіль, 2010. Вип. 5. У 2 ч. Ч. 1. С. 265-272.
10 Кордуба М. Кілька зауважень щодо походження білоруської народності (на полях статті д-ра
Яна Станкевича) // Кордуба Мирон. Вибрані статті / Упор., переклад: Наталія Ткачова, Ольга
Ткачова. Тернопіль, 2011. С. 14-29.
11 Потульницький В. Україна і всесвітня історія… С. 17-19.
12 Плохій С. Походження слов’янських націй… С. 99.
13 Кордуба М. Найважніший момент… С. 539-546.
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Maksym Slavinskyi, Konstantyn Chekhovych, Panas Fedenko, Fedir Sliusarenko, Serhii
Shelukhin, Pavlo Smirnov, Vasyl Simovych, Mykola Chubaty, Stepan Tomashivskyi and
others took part in it14.
During the controversy over M. Korduba’s article, M. Chubatyi stated that the dating of
the genesis of the Ukrainian people during the period of occupation of Western Russian
lands by Lithuania was far too late. He also expressed the opinion that it was Belarusian
lands that benefited most from the incorporation of Russian lands into the Lithuanian
state, thus claiming that the occupation was much more significant for the origin of the
Belarusian nation than the Ukrainian one, the beginning of which, according to
M. Chubatyi, must have taken place in the 12-13 centuries. In response, M. Korduba in his
next publication on this topic in «Dilo» newspaper noted that he had not found any fact
that would indicate the existence of a separate Belarusian nation, even in the first half of
the 17th century. Belarusian national community and the separation of the Belarusian
nation could occur no earlier than in the second half of the 17th century15.
Such theses of M. Korduba provoked the reaction of the famous Belarusian linguist,
historian Jan Stankiewicz, who in response wrote the article «The time of the emergence
of the Belarusian and Ukrainian peoples»16. It should be added that J. Stankiewicz, known
in historiography of this issue as the author of the concept of the origin of the Belarusian
people from the Balts, claimed that «when the Slavs came to this territory, they mixed
with the Balts and formed a new, Belarusian people». The Baltic-Slavic basis of the
Belarusian people, in his opinion, is evidenced by the Baltic geographical names,
surnames, common throughout the Belarusian territory17. J. Stankiewicz denied the socalled «proto-Rus’» period of the Belarusian people, and transferred the time of its origin
(as well as the Ukrainian people) to prehistoric times, generally distinguishing two
periods in its ethnogenesis: Baltic and Proto-Slavic. He considered the development of the
Belarusian language among other Slavic languages to be quite separate, independent of
the intermediate stages in its development, and the language itself to have developed
directly from one of the dialects of the common Slavic language18.
In the 1960’s, an attempt to justify the so-called «Baltic» concept of the origin of the
Belarusians was made by the Moscow archaeologist and anthropologist Valentin Sedov,
who also believed that the ethno-cultural features of the Belarusians were formed as a
result of assimilation by East Slavic groups in the 6-13 centuries of the ancient Baltic
population of Belarus, which was the substrate of the Belarusian ethnos in the 1416 centuries. In general, the concept of «Baltic substrate» was later criticized by Moses
Greenblatt, Vasyl Bondarchyk, Mykhailo Pylypenko19.
It should be noted that for a long time there was no consensus on the problem of
ethnical affiliation of the ancestors of modern Belarusians in the structure of Slavdom.
Belarusian ethnologist, anthropologist and historian Igor Chakvin claims that the vast
majority of researchers have long convincingly stated the East Slavic ethnogenetic roots
Федорів І. Концепція етногенезу... С. 268.
Кордуба М. Початки української нації (у відповідь Українському історико-філологічному
товариству) // Діло. 1930. Ч. 286. С. 2-3.
16 Станкевич Я. Час виникнення білоруського та українського народів // Національна справа.
1931. № 4/5-6. С. 23-35.
17 Ковалів П. Українська мова та її становище серед інших слов’янських мов. Вінніпеґ, 1954. С. 29.
18 Ibid. С. 30.
19 Чаквін І. Походження білорусів. Сучасна історіографія проблеми // Народна творчість та
етнографія. № 6. 2009. С. 7.
14
15
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of Belarusians, but the historiography of this issue has a large number of works, for
example, on the West Slavic origin of their ancestors. The Belarusian people were
declared a local dialect and ethnographic group of Poles and Russians; in other cases it
was artificially divided into independent regional groups «Polischuks», «Lithuanians»,
«Belarusians», which have long been under the linguistic and cultural influence of
neighboring Slavic peoples; yet in still other cases they were considered as a separate
Slavic ethnic group with its own features of language, material and spiritual culture,
traditions and self-consciousness, which historically arose20.
In this regard, M. Korduba’s article «Some remarks on the origin of the Belarusian
nation (in the margins of Dr. Jan Stankiewicz’s article)» should not go unnoticed by
historians21. In this work the scholar presents a number of strong arguments, confirmed
by sources, about the time of origin of the Belarusian people, its language and literature.
He also analyzes ethnic names Belarus, «Lithuanians», «Belarusian», the role of the
Lithuanian period for ethnic and political life of Belarusians and some other aspects
related to the ethnogenesis of Belarusians in the framework of his author’s concept of the
origin of Eastern Slavs and gives an estimate of the role of Kievan Rus’, the LithuanianPolish and Khmelnytsky’s eras in these processes22. M. Korduba makes his arguments
and substantiations in the form of a polemic with J. Stankiewicz. Actually, the tasks of our
research are the analysis of the above aspects in the scheme of ethnogenesis of the
Belarusian people of M. Korduba’s.
Ethnonyms attracted the scientist’s attention: Lithuanian, Lithuania, Ruthenian, Rus’,
Russian and Belarusian, the interpretations of which are conceptually different in both
historians. J. Stankiewicz denied that the neighbors of the Belarusians and Ukrainians did
not distinguish between the two peoples and called them by the common name of the
Ruthenians; and claimed that from the first half of the 14th century Belarusians were
known to their neighbors as Lithuanians, and Belarus as Lithuania, and that was what
Belarusians called themselves. Instead, M. Korduba emphasizes that the names Lithuania
and Lithuanians did not have a national character yet. As they were used at that time only
in the geographical and political sense to denote people who lived on the lands that were
part of the Lithuanian state, as well as, for example, the names Galicians, Silesians,
Pomeranians, etc. were used. «Belarusians were called Lithuanians not because this name
was intended to describe their ethnic identity, but to denote their political (state)
affiliation», the historian wrote, emphasizing that this is how not only Belarusians, but also
representatives of other nationalities from Lithuanian state were called, whereas the
Belarusians themselves very rarely used this ethnic name23. J. Stankiewicz’s thesis, claiming
that the names of Lithuania and Lithuanians in the 15-17 centuries were used to denote the
Belarusians in the ethnographic sense, is rebutted by the fact that the actual Baltic
Lithuanians had no other name to identify themselves, thus using it for that very purpose24.
At the same time, M. Korduba emphasizes that the following names were much more
common among Belarusians: Rus, Rusyn, Ruthenian. He points to the well-known fact
that the coryphaeus of «Belarusian» literature, Francisk Skorina, was recorded in the acts
of the University of Cracow as a Lithuanian, which certainly meant his state affiliation,
Ibid. С. 6.
Кордуба М. Кілька зауважень… С. 14-29.
22 Ibidem.
23 Ibid. С. 15, 17.
24 Ibid. С. 17.
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and he himself called his famous translation of the Bible (1517) «Russian Bible».
Therefore, in the 15th and 17th centuries, M. Korduba concludes, Belarusians were called
(by others as well as by themselves) either Lithuanians or Russians. The first name had a
political and state meaning, and was common to all citizens of the Lithuanian State
(Lithuanians, Belarusians, Ukrainians, and Jews); whereas the second one had a national
character, and served to jointly denote Belarusians and Ukrainians. Moreover, there was
no name that meant only Belarusians and distinguished them from other ethnic groups.
Even if there was a separate name to denote only Belarusians, it would not mean that
they had the consciousness of a national community separate from others25.
In this regard, as I. Chakvin rightly notes, the name Lithuanian appeared for
Belarusians primarily in the sense of a political name (definition of state citizenship). In a
sense, it reflected the broadest level of consolidation of the entire Belarusian people, as
well as its integration with the Lithuanians, who also used this definition. The stateterritorial name of Lithuania covered in the 14-17 centuries almost all the lands of
Belarus. However, it was most durable and persistent among the Belarusians living in the
border lands with Lithuania, Ukraine, Russia, as well as in the areas of mixed Balto-Slavic
population. Starting from the second half of the 16th century, representatives of privileged
feudal circles of the Grand Duchy of Lithuania also considered themselves Lithuanians26.
As for the ethnical name «Belarusian», M. Korduba points out that it first appeared in
Western Rus’ in 1596 (to denote the literary language under the influence of the Moscow
nomenclature) in the Polish edition of «The Sermon of St. Cyril» by Stefan Zizani, where
the preface mentions that this book was published «also in Belarusian». In ancient times,
Belarusians did not call themselves or their country Belarus. M. Korduba emphasizes that
«the origin of this name is still unclear»27. He disagrees with the version of H. Ilyinskyi,
which was supported by J. Stankiewicz, that this name was formed by Poles on the basis
of geographical names that contain the element «biel» («white» in Belarusian) (Biela,
Bielsk, Bielowiezha, etc.), because geographical names derived from the element «biel»
(«white»), are widespread throughout the Slavic region: in the Great Russian territory
(White Sea (Beloie More), Belozersk, Beloberezhie, etc.), in all ethnographic Ukrainian
lands, and also in Polish lands. In particular, the scientist notes that list of such names in
the «Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland» spreads over several dozen
pages. In addition, the western part of the Belarusian territory bordering Poland, which
contains the geographical names quoted by H. Ilyinskyi, was known in Poland as Black
Russia, while the name of Belarus referred more to the south-eastern part of the
ethnographically Belarusian lands, the center of which was Mogilev. In the West in the
15 century, the name of White Russia denoted, as a rule, the north-eastern regions, and
almost always was applied to the Great Russian lands and the territories of the Moscow
princes28. Instead, in the Moscow State in the 16 – first half of the 17 century the name
Belarus or Little Russia was applied to the Russian lands that were part of the LithuanianPolish State, which at that time meant both Belarusian and Ukrainian lands. It was only
from the time of Bohdan Khmelnytsky’s uprising that these two concepts began to be
distinguished there. Thus, M. Korduba claims that the name Belarus was primarily
geographical and not national29.
Ibidem.
Чаквін І. Походження білорусів… С. 11-12.
27 Кордуба М. Кілька зауважень… С. 18.
28 Ibidem.
29 Ibid. С. 19.
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The historian puts forward the version that the term «Belarusian» was coined in the
office of the Moscow princes to denote the business and literary language used in the
Russian lands of the Polish-Lithuanian state in the 15th and 17th centuries. The term was
adopted without any reservations whether this language can really be identified with
Belarusian in the modern sense of the word, that is, whether the old Moscow conditional
term really corresponds to the existing national one. At the time, when both the names
«Little Rus’» and «White (Bela) Rus’» were used in the Moscow region for the political
definition of the Rus’ lands that remained within the Polish-Lithuanian state, only the
name «Belarusian» was used by the Muscovites regarding the literary language spoken
there. In other words, it was a specific Moscow term; neither Ukrainians, nor Poles, nor,
in the end, Belarusians themselves used this term to denote this language. Instead they
called it «Russian» while Church Slavonic was known as «Slavic». Since the term was used
by Moscow scribes quite conditionally, they did not delve into whether the letter, say,
comes from Vilnius or, for example, Podillia, or has linguistic features closer to the
Belarusian dialect, or Ukrainian, everything that came from «southwestern lands and was
written in Cyrillic, not Church Slavonic, was called «Belarusian script»30. Therefore,
M. Korduba claimed, both of these concepts (Belarusian and national) for the period of
the 15th – 17th centuries cannot be identified a priori.
As I. Chakvin rightly points out, the fact that other «Russian» lands (Ukraine) of the
Grand Duchy of Lithuania passed away in the second half of the 16th century under the
jurisdiction of the Kingdom of Poland, while the Belarusian regions remained part of the
«Lithuanian» part of the Commonwealth, played a role in the stable preservation of the
names Rus’ and Russians in the lands of Belarus. It is probable that the different color
(White, Black, Red) and other differential (Big, Small) names of Rus’, which existed since
ancient times, also reflected a certain semantic difference in the ethnic and ethnographic
heterogeneity of the general concept of «Rus’». In addition, different groups of the
population at that time perceived their ethnicity in different ways31.
According to M. Korduba, another proof of the existence of a common UkrainianBelarusian nation in the 15-17 centuries is the Western Russian script. The historian
claims that even its superficial knowledge convinces that the literary language of that
time, which was formed on the basis of the Church Slavonic language, absorbed elements
of the dialects of both vernaculars, Ukrainian and Belarusian, as well as a significant
number of Polonisms. Over time, due to the proximity of the Ukrainian and Belarusian
languages («in those days much larger than today»), the «Russian language» was formed
with sounds common to the Belarusian and North Ukrainian dialects, avoiding the
brighter features of the Ukrainian and Belarusian languages. Such literary language was
easily understood by both Ukrainians and Belarusians. The authors of such writing were
authors of both Ukrainian and Belarusian origin. Therefore, these two facts, says the
historian, give solid grounds to consider this writing to be «the common good of both
peoples»32. The author of the article also reminded that such well-known linguists as
P. Zhytetskyi and M. Vozniak both shared the statement33.
In a number of his works, M. Korduba emphasizes that the key event in the history of
the Eastern Slavs of that time, which contributed to the split of the once united Rus into
Ibidem.
Чаквін І. Походження білорусів… С. 11.
32 Кордуба М. Кілька зауважень… С. 20.
33 Ibidem.
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two separate parts was the Lithuanian peaceful occupation, resulting in a border between
the populations of the single state, which led to alienation. «On both sides of the border
separate worldviews and psyches are formed», the historian wrote34. However,
M. Korduba emphasizes, even then, and even in the time of B. Khmelnytsky, the
population of Ukrainian and Belarusian lands was still one common ethnic entity35. It was
based on the structure of political relations, common historical past and traditions,
religious and church life and cultural influences36. M. Korduba’s thesis that the Lithuanian
era was crucial for the national differentiation between Ukraine (and Belarus), which
were under the influence of the West, and Muscovy (present-day Russia) (which was
influenced by the Tatar East) was praised in I. Lysiak-Rudnytskyi’s article «Formation of
Ukrainian people and nation»37.
Therefore, M. Korduba could not possibly agree with the statements of J. Stankiewicz
about the «huge difference» between the political life of Belarusians and Ukrainians in the
Lithuanian period, and that historical Lithuania from a political point of view was actually
the Belarusian State38. According to the historian, both O. Shakhmatov and K. Kadlets
spoke about the Russian, relatively Western-Russian character, and hence the BelarusianUkrainian character of the Lithuanian state, referring primarily to cultural relations. As
for political relations, «Dr. Stankiewicz is very wrong if he believes that the centralization
initiated by Witold, which undoubtedly eliminated the remnants of Ukrainian statehood,
concerned only Volyn, Chernihiv, Kyiv and Podillia regions»39. It began with Belarus, in
particular with the liquidation in 1392 of the Trotsky principality, and then the Briansk,
Vitebsk, and others. In the new Lithuanian state, the indigenous Lithuanian families
certainly had the advantage, who, having accepted Catholicism, took a privileged position
in relation to Ukrainian and Belarusian nobility. This led to the opposition of the Russian
elite against Witold, uniting it around Svydrygail, and when under Kazimir Jagiellonchyk
the indigenous Lithuanian Catholic families became even stronger, Belarusian and
Ukrainian political forces began to seek support in Moscow. «In this regard, it would be
very interesting to hear from Dr. Stankiewicz, on what exactly the Belarusian character of
the Lithuanian state, which, according to him, is a dogma for Belarusian historiography,
was based, and how it showed itself»40.
In the mentioned publication, J. Stankiewicz expressed another contradictory thesis,
as if by the middle of the 17th century Belarusian culture undoubtedly dominated the
culture of the Ukrainian people. M. Korduba responds with the following arguments.
First, the period from the middle of the 14th century to the middle of the 16th century was
a time of decline of literary creativity and any intellectual movement throughout
Lithuanian, White and Ukrainian Russia. The so-called Lithuanian-Russian chronicles
with their stereotyped and primitive way of narration, pale and poor style, in terms of
literary value cannot be compared with the ancient Russian chronicles of the princely
period. The same decline is observed in architecture, painting, and goldsmith crafts. The
intellectual movement came to life only in the second half of the 16th century, and is
concentrated in so-called cultural centers. In ethnographically Ukrainian lands these
Кордуба М. Найважніший момент… С. 544.
Ibidem.
36 Ibid. С. 545.
37 Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу… С. 26.
38 Кордуба М. Кілька зауважень… С. 21.
39 Ibid. С. 22.
40 Ibidem.
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include: Milianovychi (near Kovel), Lviv, Ostrog, and Kyiv. Two cultural centers appeared
on the Ukrainian-Belarusian border: in Zabludov and Slutsk, and one in the center of the
Belarusian lands in Vilno. Therefore, there can be no question of any «undeniable
dominance» of Belarusian culture over Ukrainian. The cultural life of the whole of Rus’ at
that time was integral, common, as a product of the joint efforts of both ethnic groups,
Ukrainian and Belarusian! The whole intellectual movement of that time took place
according to their common understanding and their harmonious interaction41.
M. Korduba backs up his words with concrete historical facts, which testify to the active
exchange of cultural values in the Ukrainian-Belarusian lands through joint congresses,
actions, conferences. Therefore, «we have no right to talk about any distinction of a
separate Belarusian culture or even more so its opposition to the Ukrainian one»42.
The absence of a separate Belarusian nation in the middle of the 17th century,
according to M. Korduba, is also proved by the events of B. Khmelnytsky’s national
liberation war (note that M. Korduba was an excellent specialist in this period of
Ukrainian history, being the author of a number of works on the problems of
Khmelnytsky liberation movement and leadership). He denies J. Stankiewicz’s position on
the alleged hostile attitude of Belarus towards the Cossacks. Despite B. Khmelnytsky’s
official alliance with Moscow, there were constant quarrels between the Cossack army
operating in Belarus and squads of Moscow troops caused by completely opposite goals.
The Cossacks believed that Belarus should be included in the autonomous Ukraine as a
common homeland, and Moscow sought to seize it under the direct rule of the tsar43. A
good example of existing at that time feelings of the national community of Belarusian
intellectual circles with the Ukrainian ones, and at the same time the separation from
Moscow, which already then was claiming the exclusive representation of ancient Russia
and the legacy of Vladimir the Great, he cites an interesting story where a Vilno merchant
I. Liskevich presented to Moscow ambassadors an anthem in honor of B. Khmelnytsky
and Vyhovsky, composed in Vilno, which glorified Khmelnytsky as a defender of the
Orthodox religion, the head and leader of the entire Russian people44.
M. Korduba agrees with J. Stankiewicz that in the 11-13 centuries «there was no
national unity of Belarusians with Ukrainians or with Russians», because in ancient
princely Rus’ a common Rus’ people national feeling had not yet been formed, and
therefore there was no common Rus’ nation. Rus’ of the princely period formed only a
common cultural sphere45. In one of his other works «Die Einstellung der Ukrainischen
Nation» we read the following: «a common state, a common faith and a common literary
language become powerful foundations on which one common all-Russian, though not a
nation in the full sense of the word, but rather certain cultural sphere is built». The
natural evolution of the East Slavic tribes on the territory of the future Kyiv State could
have led to their transformation into «separate nationalities», but the creation of a
Russian state prevented this process. According to M. Korduba, the spread of Christianity
and, as a result, the centralization it brought, further stifled the process of ethnic
separation46.
Ibid. С. 23.
Ibid. С. 24.
43 Ibid. С. 25.
44 Ibid. С. 26.
45 Ibidem.
46 Korduba M. Die Einstellung der Ukrainisсhen… S. 25.
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Therefore, it seems completely illogical, «when the existence of a separate Belarusian
nation is deduced from those princely times. The Polotsk principality, to which
Stankiewicz refers, was the same political appanage without any national character as
any other land in Russia of that time». Moreover, it did not cover a major part of the
Belarusian lands, as Smolensk region formed a very separate appanage, remaining in
close contact with the Kiev Principality; part of the Belarusian lands belonged to Siversk
and Turovo-Pinsk appanages, and Minsk region had been torn away from Polotsk by
Volodymyr Monomakh47. Such considerations of M. Korduba were very close to modern
discussions about the ethno-national character of Kievan Rus. As S. Plokhiy notes, as far
as Belarus is concerned, local historians are looking for the sources of the modern
Belarusian nation in the history of the Kryvychi tribes and the Polotsk principality. They
have the same grounds for this as Ukrainian historians who look for the sources of their
state in the conglomerate of principalities located on the territory of Ukraine, but still no
«all-Belarusian» identity then, apparently, existed even in its initial form. The history of
the Polotsk principality, like the histories of other Russian principalities – Kyiv, Chernihiv,
Pereyaslav or Suzdal, is very convenient to start a modern national narrative, but as a
starting point in search of sources of modern national identities, it is not very suitable48.
Denying the concept of all-Russian nationality, Ukrainian and Belarusian scholars have
reasonably questioned the level of ethnic homogeneity of the Kievan Rus State and its
ability to create one nationality from different ethnic and tribal strata49.
So, M. Korduba in a number of his works on certain aspects of the ethnogenesis of
Belarusians, Ukrainians and Russians, does not look for nations where they do not yet
exist, in particular, in the Proto-Slavic or Kievan Rus’ period. Separation of southwestern
lands together with their subsequent inclusion into the Lithuanian state in the second
half of the 14th century contributed to the consolidation of Russian tribes into a separate
ethnic group different from the Great Russians, and the creation of initially UkrainianBelarusian, and later separate Ukrainian and Belarusian nations50. In addition, the
historian claimed that the Grand Duchy of Moscow was the successor of the Mongol
world and Byzantium, whereas Ukrainian and Belarusian lands, which came under the
influence of Lithuanian-Polish cultural and intellectual circles, were under the influence
of Western Europe and experienced all Western European civilizational processes51. The
Union of Lublin in 1569 separated the Ukrainian lands from the Lithuanian State and thus
weakened their then close ties with the Belarusian lands52. But the consequences of
changes caused by this act will be felt only in a few decades53 (the author means changes
in the national identity of Ukrainians and Belarusians).
The second such important moment, according to M. Korduba, was the separation of
the Hetmanate (Kyiv and the Left Bank of Ukraine) from the Polish-Lithuanian State
(1648) and their connection with Moscow (1654, 1667). This part of Ukraine became in
the second half of the 17th and 18th centuries the center of the political and cultural
movement of Ukrainians, while in the lands that remained under Poland, national life was
Кордуба М. Кілька зауважень… С. 26.
Плохій С. Походження слов’янських націй… С. 49.
49 Ibid. С. 51.
50 Кордуба М. Найважніший момент... С. 539.
51 Korduba M. VII-e Congres international des sciences historiques. Resumes of present communications
at the Congress. Warsaw, 1933. Vol. 2. P. 208.
52 Кордуба М. Кілька зауважень… С. 28.
53 Ibid. С. 29.
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declining. At that time, the main centers of cultural life of Belarusians, especially Vilno,
still remained part of the Polish-Lithuanian State. This resulted in further differentiation
of both ethnic groups (Ukrainians and Belarusians), which eventually led to their division
into two separate nationalities. Therefore, M. Korduba concludes, J. Stankiewicz’s
statements about the genesis of the Belarusian people before the Lithuanian occupation
(not to mention the prehistoric era) do not withstand scientific criticism54.
In the second half of the 20th – 21st centuries a number of new studies have emerged in
this sphere. Some of them were focused on determining the origins of the peculiarities of
culture, language, and self-consciousness of Belarusians. The other aimed at clarifying the
ethnic, socio-economic and political processes that led to the formation of the Belarusian
nation. Another layer of research on the problem concerned the older stages of East
Slavic and All-Slavic ethnogenesis. In 2015, the work of the famous medievalist Serhiy
Plokhiy «Origin of Slavic Nations: Pre-modern identities in Ukraine, Russia and Belarus»
appeared as a sample of sound scientific research, with modern methodology, solid
categorical apparatus and a clear vision of the problem55. Based on the analysis of a
sufficient number of professional studies, as well as a number of sources, S. Plokhiy
claims that the Belarusian national project was based on the Russian identity, which had
previously developed in the Grand Duchy of Lithuania, but failed to create a separate
identity in early modern times56. According to the majority of modern historians, the
Mongol invasion is a crossroads where Russian history has gone its own way, while the
history of Ukraine and Belarus has gone its own way. The main factor in the removal and
further distancing and alienation was that from the middle of the 13th century
northeastern Russia submitted to the Mongols, and the rest of the Russian territories,
having remained under Mongol supremacy for much less time, came under the rule of
Lithuanian princes and Polish kings. The political history of Ukrainian and Belarusian
lands in the 13-14 centuries is a process of coexistence and competition of several large
and small principalities that emerged on the ruins of Kievan Rus57.
Modern scientific works have made it possible to identify the ethnic features that from
ancient times to the present bring Belarusians closer to all other Slavic peoples, especially
Russians and Ukrainians. Further research on the ethnogenesis of the East Slavic peoples
will expand the thoroughness of solving the outlined aspects of the ethnic history of the
Belarusians. The modern programs for building national projects in Ukraine and Belarus,
in their turn, should not deny the common features, periods and pages of the past, but,
upon rethinking them, creatively interweave them both in the present-day life as well as
in the outline of world history.
REFERENCES
Aleksievets, L., Seko, Ya. (2015). Plokhiy S. Pokhodzhennia slovianskykh natsii. Domoderni
identychnosti v Ukraini, Rosii ta Bilorusi. Kyiv: Krytyka, 2015. 430 s. [The origin of Slavic nations.
Pre-modern identities in Ukraine, Russia and Belarus. Kyiv: Critique, 2015. 430 p.]. Ukraina-YevropaSvit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny, 15, 331-334 [in
Ukrainian].
Ibidem.
Плохій С. Походження слов’янських націй…; Алексієвець Л., Секо Я. Плохій С. Походження
слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Київ: Критика, 2015. 430 с.
// Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні
відносини. 2015. Вип. 15. С. 332.
56 Плохій С. Походження слов’янських націй… С. 396.
57 Ibid. С. 56.
54
55

146

ЕМІНАК

Chakvin, I. (2009). Pokhodzhennia bilorusiv. Suchasna istoriohrafiia problemy [The origin of the
Belarusians. Contemporary historiography of the problem]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 6, 6-13
[in Ukrainian].
Danylenko, V. & Dobrzhanskyi, O. (1996). Akademik Stepan Smal-Stotskyi. Zhyttia i diialnist
[Academician Stepan Smal-Stotskyi. Life and activity]. Kyiv-Chernivtsi [in Ukrainian].
Fedoriv, I. (2010). Kontseptsiia etnohenezu skhidnoslov’ianskykh natsii u naukovii spadshchyni Myrona
Korduby v konteksti istoriohrafichnoho dyskursu ukrainskykh y zarubizhnykh uchenykh pershoi
polovyny XX st. [The concept of ethnogenesis of East Slavic nations in the scientific heritage of Myron
Korduba in the context of the historiographical discourse of Ukrainian and foreign scientists of the
first half of the twentieth century]. Ukraina-Yevropa-Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats.
Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny, (Vol. 5 (1), pp. 265-272). Ternopil [in Ukrainian].
Korduba, M. (N.d.). Odne z naivazhlyvishykh pytan istorii Ukrainy [One of the most important question
in the history of Ukraine]. State Archives of Lviv region. Found R-2923. List 1. File 6 [in Ukrainian].
Korduba, M. (N.d.). Geneza narodowości ukraińskiej. State Archives of Lviv region. Found R-2923. List 1.
File 14 [in Polish].
Korduba, M. (1930). Pochatky ukrainskoi natsii (u vidpovid Ukrainskomu istoryko-filolohichnomu
tovarystvu) [The beginnings of the Ukrainian nation (in response to the Ukrainian Historical and
Philological Society)]. Dilo, 286, 2-3 [in Ukrainian].
Korduba, M. (1930). Naivazhnishyi moment v istorii Ukrainy (Ukraina u skladi Lytovskoi derzhavy)
[The most important moment in the history of Ukraine (Ukraine as part of the Lithuanian State)].
Literaturno-naukovyi vistnyk, 102 (6), 539-546 [in Ukrainian].
Korduba, M. (1931). Shche kilka sliv u spravi «Naivazhnishoho momentu v istorii Ukrainy» (Akademiku
Stepanovy Smal-Stotskomu u vidpovid) [A few more words in the case of «The most important
moment in the history of Ukraine» (in response to Academician Stepan Smal-Stotsky)]. Literaturnonaukovyi vistnyk, Book 10, Vol. 107, 902-903 [in Ukrainian].
Korduba, M. (1931). V oboroni istorychnoi pravdy [In defense of historical truth]. Literaturno-naukovyi
vistnyk, 106, 424-438 [in Ukrainian].
Korduba, M. (1933). Die Einstellung der Ukrainischen Nation. Contributions a L’histoire de L’Ukraine au
VII-e Congres international des sciences historiques, Varsovie, 19-67 [in Germany].
Korduba, M. (2011). Kilka zauvazhen shchodo pokhodzhennia biloruskoi narodnosti (na poliakh statti
d-ra Yana Stankevycha) [Some remarks on the origin of the Belarusian nation (in the margins of the
article by Dr. Jan Stankiewicz)]. In Korduba Myron. Vybrani statti. Ternopil, P. 14-29 [in Ukrainian].
Kovaliv, P. (1954). Ukrainska mova ta yii stanovyshche sered inshykh slov’ianskykh mov [Ukrainian
language and its position among other Slavic languages]. Winnipeg [in Ukrainian].
Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Formuvannia ukrainskoho narodu y natsii [Formation of the Ukrainian
people and nation]. Istorychni ese (Vol. 1, pp. 11-28). Kyiv [in Ukrainian].
Masnenko, V. (2001). Istorychna dumka ta natsiotvorennia v Ukraini (kinets XIX – persha tretyna XX st.)
[Historical Thought and Nation-Building in Ukraine (late 19th – first third of the 20th century)]. KyivCherkasy [in Ukrainian].
Plokhiy, S. (2015). Pokhodzhennia slov’ianskykh natsii. Domoderni identychnosti v Ukraini, Rosii ta
Bilorusi [The Origin of Slavic Nations: Pre-Modern Identities in Ukraine, Russia and Belarus]. Kyiv [in
Ukrainian].
Potulnytskyi, V. (2002). Ukraina i vsesvitnia istoriia: Istoriosofiia svitovoi ta ukrainskoi istorii XVIII-XX
stolit [Ukraine and World History: Historiosophy of World and Ukrainian History of the 18th – 20th
Centuries]. Kyiv [in Ukrainian].
Stankevych, Ya. (1931). Chas vynyknennia biloruskoho ta ukrainskoho narodiv [The Time of Origin of
the Belarusian and Ukrainian Peoples]. Natsionalna sprava, 4/5–6, 23-35 [in Ukrainian].
Yusova, N. (2009). Mirkuvannia Myrona Korduby stosovno chasu y obstavyn utvorennia ukrainskoi
narodnosti [Myron Korduba’s Reflections on the Time and Circumstances of the Formation of the
Ukrainian Nation]. Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho, 197-215 [in
Ukrainian].
Zashkilniak, L. (1999). Istoriohrafichna tvorchist M. Hrushevskoho na tli yevropeiskoi istorychnoi
dumky kintsia XIX – pochatku XX st. [Historiographical work of M. Hrushevsky against the
background of European historical thought of the late XIX – early XX centuries]. In Proceedings of
conferences: M. Hrushevsky and Ukrainian historical science. Lviv, 32-37 [in Ukrainian].

Eminak, 2021, 4 (36)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

147

Ірина Федорів
(Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
Тернопіль, Україна)
e-mail: feirol@i.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1344-8053
Питання етногенезу білоруського народу у науковій концепції Мирона Кордуби
Метою статті є висвітлення наукових поглядів видатного українського історика,
історіографа, бібліографа, громадсько-політичного діяча – Мирона Кордуби (18761947 рр.) щодо походження білоруського народу у контексті сучасного
історіографічного дискурсу. В українській і зарубіжній історіографії дискусія про
спільну українсько-білоруську народність у ранньомодерний період виникла у 1930-х рр.
Приводом до неї стала стаття М. Кордуби «Найважніший момент в історії України
(Україна у складі Литовської держави)».
До уваги взято ключові праці вченого з проблем націєтворення східних слов’ян:
«Одне з найважливіших питань історії України», «Geneza narodowości ukraińskiej», «В
обороні історичної правди», а також маловідоме в українській історіографії
дослідження «Кілька зауважень щодо походження білоруської народності (на полях
статті д-ра Яна Станкевича)», на основі котрих подано схему етногенезу білоруського
народу у трактуванні М. Кордуби. Мова йде про час виникнення білоруського народу,
його мови, літератури, культури; аналіз етнонімів Біла Русь, «литвини», «білоруський»,
роль Київської держави та Литовсько-польської доби для етнічного й політичного
життя білорусів.
Особливе місце у роботі займає дискусія, котра виникла між М. Кордубою та
білоруським мовознавцем й істориком Я. Станкевичем з приводу часу виникнення
білоруського народу. М. Кордуба наголошував, що відокремлення білоруської
народності від українсько-білоруської національної спільноти могло відбутися не
раніше, як у другій половині ХVII ст. Приводом до цього стало перебування головних
осередків культурного життя білорусів, передусім Вільно, у складі Польсько-литовської
держави, відрив від неї Гетьманщини (Києва і Лівобережної України) (1648) та їх
зв’язок з Московською державою (1654, 1667), а також Люблінська унія 1569 р., що
від’єднала українські землі від Великого Князівства Литовського і цим послабила їх
тогочасний тісний зв’язок із білоруськими землями. Натомість Я. Станкевич говорив
про генезис окремої білоруської народності від часу, що передував литовській окупації,
виводячи його із праісторичної доби.
Подальші наукові дослідження з проблем етногенезу східних слов’ян
розширюватимуть ґрунтовність розв’язання окреслених у статті аспектів з етнічної
історії білорусів.
Ключові слова: Мирон Кордуба, походження білоруського народу, литвини,
Литовсько-польська доба, домодерні ідентичності
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УЧАСТЬ «СЕЛЯНСЬКОГО СОЮЗУ» У ВИБОРАХ ДО СЕЙМУ ТА СЕНАТУ
ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 1928 РОКУ
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Проаналізовано участь партії «Селянський союз» у виборах до Сейму та Сенату
Другої Речі Посполитої 1928 р. Висвітлено діяльність очільників політичної сили під час
передвиборчої кампанії на рубежі 1927-1928 рр. Простежено хід переговорів між
«Селянським союзом» та УНДО щодо створення єдиного Блоку національних меншин для
участі у виборах. Стверджено, що у ході перемовин відбувся конфлікт між лідерами
«сельсоюзників» – братами Павлом та Антоном Васиньчуками, тому останній вийшов зі
складу партії та брав участь у виборах окремо – із Українським Народним Господарчим
Списком. Акцентовано увагу на результатах парламентських виборів 1928 р. та їхньому
впливові на подальшу діяльність «Селянського союзу».
Ключові слова: «Селянський союз», вибори до Сейму та Сенату 1928 р., Друга Річ
Посполита, Український Народний Господарчий Список

Формування демократичної багатопартійної системи в Україні у
пострадянську добу спонукає дослідників до аналізу українського історичного
досвіду партійного будівництва та діяльності, їхніх здобутків і прорахунків у
контексті українського минулого. Особливо це є актуальним при вивченні історії
таких українських земель як Холмщина, Підляшшя, Волинь і Полісся, які на
початку 1920-х рр. стали частиною міжвоєнної Польщі. У той же момент цей
період став для краю часом, коли після тривалої «сплячки» в умовах перебування
у складі Російської імперії, чиєю частиною ці території були впродовж XIX ст.,
розпочався бурхливий процес розвитку політичного руху, зміцнення
національної свідомості серед місцевого українського населення. Саме в цей час
через делегування своїх представників до польського парламенту холмщаки,
підляшуки, волиняни та поліщуки отримали шанс відстоювати свої інтереси на
політичному та державному рівні.
Досліджувана у рамках статті проблематика вже частково розглядалася в
історіографії. У публікаціях радянського часу, насамперед, висвітлювалася
проблематика діяльності партій міжвоєнного періоду, які належали до лівого
блоку, але й самі розвідки характеризувалися ідеологічними кліше. Йдеться
зокрема про роботи М. Герасименка та Б. Дудикевича1, І. Заболотного2, І. Васюти3,
Герасименко М., Дудикевич Б. Боротьба трудящих Західної України за возз’єднання з
Радянською Україною (1921-1939 рр.). Київ, 1955. 224 с.
2 Заболотний І. Нескорена Волинь: Нариси історії революційного руху на Волині. 1917-1939.
Львів, 1964. 204 с.
3 Васюта І. Формування робітничо-селянського союзу в революційній боротьбі на Західній
Україні 1921-1939. Львів: Видавництво при Львівському державному університеті видавничого
об’єднання «Вища школа», 1988. 176 с.
1
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Г. Сизоненко4, С. Макарчука5. Дещо меншим рівнем заідеологізованості відзначалися доробки польських авторів (періоду існування соцтабору): С. Кжикали
(Stanisław Krzykała)6, В. Менджецького7, М. Папєжинської-Турек8, Р. Тожецького9.
Натомість більш вагомими є роботи присвячені діяльності українських партій
різного ідеологічного спрямування, зокрема і лівого, що побачили світ вже після
1991 р.: І. Бегея10, О. Власюка11, Я. Цецика та М. Кучерепи12, Г. Купріяновича13,
Ю. Перги14, М. Пиріг15, І. Соляра16, М. Шуміла17. Однак, незважаючи на вже наявні
публікації про діяльність українського політикуму, як і правого, так і лівого
спрямування, досі немає сучасної комплексної роботи, присвяченої діяльності
українських діячів, які входили до Українського соціалістичного об’єднання
«Селянський союз», зокрема і їх участі у виборах до Сейму та Сенату Другої Речі
Посполитої 1928 р. Аналіз саме цього аспекту на основі опрацювання наявного
джерельного та історіографічного матеріалу є метою даної статті.
Вибори 1928 р. стали своєрідним «лакмусовим папірцем» зрілості українських
політиків та й населення Західної України назагал. У той час, як для польської
влади вони були покликані ствердити, насамперед, територіальну цілісність
Другої Речі Посполитої та підтримку політики уряду Юзефа Пілсудського, то для
української сторони це був шанс збільшити чисельність своїх представників у
Сенаті та Сеймі для відстоювання своїх інтересів на державному рівні. Більше того,
Сизоненко Г. Сель-роб у боротьбі за возз’єднання. Львів: Каменяр, 1971. 174 с.
Макарчук С. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских
землях в период империализма. Львов: Высш. шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1983. 255 с.
6 Krzykała S. Z dziejów KPP na Lubelszczyźnie (1918-1923). Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1961. 297 s.
7 Mędrzecki W. Województwo wołyńskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i
politycznych. Wrocław: PAN Instytut Historii, Wydawnictwo Ossolineum, 1988. 202 s.
8 Papierzyńska-Turek M. Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926. Kraków: Wydaw.
Literackie, 1979. 390 s.
9 Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929. Kraków: Wydaw. Literackie, 1989. 468 s.
10 Бегей І. Українська лівиця Галичини: теорія і практика (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.).
Київ: УБС НБУ, 2015. 374 с.
11 Власюк О. Діяльність українського соціалістичного об’єднання «Селянський союз» у 19241930 рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки.
2011. Вип. 17. С. 149-162.
12 Кучерепа М., Цецик Я. Українські національні партії на Волині (1921-1939 роки): у 2 ч. Луцьк:
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. Ч. 1. 304 с.; Ч. 2. Документи і
матеріали. 292 с.
13 Kuprianowicz G. Ukraińskie życie kulturalno-oświatowe i ekonomiczne na Chełmszyźnie i
południowym Podlasiu w latach 1918-1926 // Rocznik Chełmski (Chełm). 1995. T. 1. S. 171-210.
14 Перга Ю. Діяльність українського товариства доброчинощі «Рідна хата» 1919-1930 рр. //
Часопис української історії. 2014. Вип. 30. С. 95-100; Перга Ю. Суспільно-політичне життя
українців Холмщини та Підляшшя 1918-1939 рр.: дис. канд. іст. н.: 07.00.01. Київ, 2016. 190 с.
15 Пиріг М. Становлення та організаційні принципи діяльності Українського селянськоробітничого соціалістичного об’єднання (Сельроб) у 1926-1928 роках // Мандрівець. 2013. № 4.
С. 31-37.
16 Соляр І. Консолідаційні процеси національно-державницьких сил Західної України (1923-1928).
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. 150 с.
17 Szumiło M. Działalność Antoniego Wasyńczuka w ukraińskim ruchu narodowym na Ziemi Chełmskiej i
Podlasiu w latach 1919-1922 // Rocznik Chełmski (Chełm). 1999. T. 5. S. 171-190; Szumiło M. Antoni
Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006.
147 s.; Szumiło M. Anton i Pawło Wasyńczykowie – ukraińscy działacze narodowi z Chełma // Українці
Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: зб. наук.
праць / Упор. М. Кучерепа. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. Т. 2. C. 56-64.
4
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якщо вибори 1922 р. політики та населення Східної Галичини бойкотували, то
1928 р. навпаки став часом висунення на порядок денний консолідаційних
процесів для якомога успішнішого результату на виборах18.
Зі свого боку, для політикуму Холмщини, Підляшшя, Волині та Полісся
встановлення контактів із галицькими колегами також було вкрай важливо навіть
з точки зору прагматизму – для організаційної, правової, інформаційної та
фінансової підтримки.
За таких обставин, станом на осінь 1927 р. для представників «Сельсоюзу»,
партії, що виникла 1924 р. зусиллями українських послів до польського Сейму
П. Васиньчуком, А. Братунем, М. Чучмаєм, С. Маківкою, С. Козицьким, С. Назаруком і
В. Дмитріюк, і відродилася наприкінці 1926 р. братами Васиньчуками після
переходу більшості її членів до складу «Сельробу», стало зрозумілим, що для того,
аби мати шанси отримати мандати у Сеймі та Сенаті на виборах 1928 р. потрібно
було шукати політичних союзників. У цей час з ініціативою створення єдиного
виборчого блоку всіх українських національно-державницьких партій виступало
галицьке УНДО. Одним із головних завдань цієї політсили було проголошено
ліквідацію т. зв. «сокальського кордону» та політичне об’єднання всіх українських
земель, які опинилися у складі Польщі, аби виступити на парламентських виборах
єдиним українським фронтом. Більше того, оскільки УНДО на теренах, що раніше
входили до складу Російської імперії, не мало ні значного впливу на тамтешнє
населення, ні організаційної структури, то зі свого боку ця партія також була
зацікавлена у пошуку місцевого партнера для співпраці. Тому в об’єднанні було
вирішено звернутись по допомогу саме до «Сельсоюзу», який був представлений
не тільки в Холмщині та Підляшші, а й частково на Західній Волині, а тому його
організаційною мережею могло скористатися і УНДО19.
Паралельно УНДО взяло курс на відродження Блоку національних меншин,
який постав 28 листопада 1927 р. і до якого окрім українських націоналдемократів увійшли представники кількох національних блоків: єврейського –
«Мізрахі» (клерикальна група сіоністів), безпартійні ортодокси, організації
ремісників і купців; білоруського – Християнська демократія, Православна
демократія; всі німецькі та литовські партії, за винятком комуністичних20. Однак
включення до БНМ євреїв зустріло серед низки українських політиків шквал
критики. Справа в тому, що якраз лише у листопаді 1927 р. в Парижі завершився
судовий процес над С. Шварцбардом – вбивцею С. Петлюри. Під час самого процесу
адвокати підсудного, намагаючись виправдати його у суді, наголошували, що його
дії були лише відповіддю на єврейські погроми в Україні, які, мовляв, здійснював
сам Петлюра та його прибічники у часи Української революції. Про заяви
правників регулярно писала українські преса, що спровокувало серед українського
суспільства відповідний опір, як і той факт, що за результатами суду Шварцбард
був виправданий більшістю присяжних і звільнений з в’язниці21.
Соляр І. Консолідаційні процеси національно-державницьких сил Західної України. Львів:
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. С. 115.
19 Szumiło M. Antoni Wasyńczuk 1885-1935… S. 109.
20 Зайцев О. Політичні партії західної України у парламентських виборах 1928 р. // Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича, 1995. Вип. 2. С. 174-175.
21 Feliński M. Ukraińcy w Izbach Ustawodawczych Polski Odrodzonej // Sprawy Narodowościowe. 1931.
№ 6. S. 577-578.
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Це внесло і певні корективи в комунікації УНДО із «Селянським союзом». Так,
спочатку 23 листопада 1927 р. в Холмі відбувся черговий з’їзд Народного комітету
Холмщини та Підляшшя, під час якого обговорювалося питання участі на
найближчих парламентських виборах. Під час дискусії М. Ваврисевич
розкритикував братів Васиньчуків за «угодовство», оскільки вони пропонували
налагодити зв’язки з УНДО і закликав до співпраці із «Сельробом». Однак
більшість учасників зустрічі проголосували за рішення щодо створення «сильного
загальнонаціонального блоку всіх українських земель», підтримали концепцію,
запропоновану УНДО та уповноважили в її контексті А. та П. Васиньчуків вести
переговори із єврейськими правими колами в краї22. Однак вже через тиждень,
3 грудня 1927 р. на шпальтах газети «Селянський шлях» з’явилося комюніке, в
якому зазначали, що Комітет не братиме участі у БНМ23. Крім цього у виданні
також розкритикували «ундовсько-сіоністичний» блок, якому було відмовлено у
репрезентації інтересів українців з території колишньої Російської імперії24.
Головним противником включення «Сельсоюзу» до БМН виступив очільник
Комітету А. Васиньчук. Будучи в часі існування УНР прихильником С. Петлюри, він
вважав, що після паризького процесу українці не повинні жодним чином
співпрацювати із євреями навіть з технічних питань. Втім, на той момент, у своїх
поглядах він не був єдиним. Як зазначав у звіті Замойський староста: «Характерно,
що через вбивство отамана Петлюри Шварцбардом в Парижі, серед місцевих
русинів (українців – Т.Б.) запанувало неприязне ставлення до євреїв. Русини гучно
висловлюють жаль, що в 1922 році голосували разом з євреями за список № 16
(Блоку національних меншин – Т.Б.), що принесло користь лише євреям»25. Відтак,
можна припустити, що окрім власних переконань позицією А. Васиньчука
керувало й бажання здобути популярність серед відповідно налаштованих
українських селян краю.
У той же час А. Васиньчук намагався отримати порозуміння із польською
стороною. Зокрема, на початку грудня він мав зустріч із референтом служби
громадської безпеки у Холмі, під час якої ствердив, що готовий піти на
парламентські вибори із проурядовими силами у тому разі, якщо польська влада
пішла би українцям на поступки у церковних справах26. У цей же період
представник «Сельсоюзу», правдоподібно, проводив переговори у справі
можливого входження цієї партії до соціалістичного блоку під проводом ППС27.
Однак ніяких конкретних результатів ці зустрічі не дали.
Тим часом 18 грудня 1927 р. «сельсоюзники» створили Український виборчий
комітет у складі: А. Новосада – від ґміни Кривички, М. Бориса – від ґміни Став,
І. Василюка – від ґміни Жмудь, С. Плиса – від ґміни Раколупи, Т. Лихотона – від
ґміни Турка, А. Чижа – від ґміни Букова, Й. Травинського з Любартівського повіту,
О. Бойка – з ґміни Войславичі, Є. Барана – від ґміни Циців, Г. Новосада – від ґміни
Кривички, В. Гуля і П. Васильчука – з Холма. Подібні виборчі комітети також
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (UWL), Wydział SpołecznoPolityczny (WSP), sygn. 1725, k. 258.; Feliński M. Ukraińcy w Izbach Ustawodawczych Polski Odrodzonej
// Sprawy Narodowościowe. 1931. № 6. S. 250.
23 Селянський шлях. 1927. № 32. S. 1.
24 Селянський шлях. 1928. № 2. S. 1.
25 Szumiło M. Antoni Wasyńczuk 1885-1935… S. 110-111.
26 APL, UWL, WSP, sygn. 1725, k. 258.
27 Sprawy Narodowościowe. 1927. № 5-6. S. 540.
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створили українські комуністичні та прокомуністичні організації, зокрема,
«Сельроб-правиця», «Робітничо-селянська єдність», яка сповідувала ідеологію
КПЗУ, Польсько-українське селянське об’єднання «Самопоміч хлопська», близький
до Польської комуністичної партії польсько-український блок лівого спрямування
«Робітничо-селянське об’єднання» й інші28.
На початку січня 1928 р. «Сельсоюз» офіційно розпочав виборчу кампанію.
Наприклад, А. Васиньчук активно поширював виборчі агітки на території
Томашівського повіт, але оскільки це здебільшого було електоральне поле
«Сельробу» така акція великого успіху не принесла29.
Результативнішою виявилася робота Б. Бжуся у Білгорайському повіті. Так, вже
1 січня йому вдалося провести віче у Тарногороді, під час якого від гостро
розкритикував діяльність комуністів та їхніх соратників. Водночас, упродовж січня
він зміг відновити повноцінну роботу повітового виборчого комітету та місцевих
комітетів у Лазові, Липинах і Кустраві, а також, правдоподібно, шляхом позик
акумулювати 10 тис. злотих на передвиборчу агітацію30.
Водночас, попри офіційно негативне ставлення щодо БНМ, діячі «Сельсоюзу»
надалі проводили переговори з УНДО, розуміючи, що перемога на виборах була
можливою лише у складі більшого об’єднання. Навіть А. Васиньчук погодився на
вступ до БНМ, але лише за умови отримання першого місця у списку кандидатів до
сенату. Однак у Блоці цю пропозицію категорично відхилили, оскільки Антін у
галицьких політичних колах вже сприймався як «угодник» щодо польської
влади31.
Ще одна дискусія виникла при розподілі мандатів у виборчому окрузі № 26
(Люблін, Холм, Любартів), де П. Васиньчук вимагав очолити список, чому
опонували єврейські представники. Однак врешті переговори завершилися
компромісно – український політик погодився стати у списку другим. Зрештою,
незважаючи на подальший спротив А. Васиньчука, керівництво «Сельсоюзу»
вирішило приєднатися до БНМ, а 13 січня 1928 р. на конференції у Ковелі було
досягнуто остаточних домовленостей з УНДО. Як результат, вже 17 січня було
організовано Український Центральний Виборчий Комітет Волині, Холмщини,
Полісся та Підляшшя. А 22 січня 1928 р. Ковельську резолюцію підтримало й
більшість членів Народного комітету Холмщини та Підляшшя, що призвело до
розколу всередині організації – А. Васиньчук, С. Пелех і Б. Бжусь розірвали з нею
співпрацю, вирішивши йти на вибори окремо32.
В останній тиждень січня 1928 р. на території Люблінського воєводства серед
українського населення почала поширюватися відозва «До українського народу
Холмщини, Підляшшя, Полісся та Волині» авторства А. Васиньчука. У ній
український політик і громадський діяч зазначав: «Партія УНДО без повідомлення
і згоди нашого населення створила блок з євреями-сіоністами. У такий спосіб
євреям-сіоністам було передано наші українські мандати на найбільш зникаючій
національно, міщанській Холмщині. …Партія УНДО складається з панів та
Perga Iu. The participation of Ukrainian political parties of Chelm and Podlasie regions in
parliamentary elections Second Polish Republic in 1928 // Сторінки історії. 2016. № 42. С. 101-102.
29 APL, UWL, WSP, sygn. 424, k. 9.
30 APL, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Chełmie (KPPPCh), sygn. 28, k. 11-12.
31 Sprawy Narodowościowe. 1928. № 4. S. 1.
32 Sprawy Narodowościowe. 1928. № 4. S. 55.
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землевласників. Вони власне і шукали спільників серед багатіїв-сіоністів та німцівфабрикантів. Соціалістичні та демократичні партії євреїв, німців та українців не
увійшли до блоку. Запродався їм тільки «Сельсоюз» на чолі з редактором Гулом та
моїм братом Павлом… Закликаю всіх селян, робітників та працюючу інтелігенцію
до єдиного національного виборчого фронту без УНДО та євреїв, до створення
українського народного виборчого списку селян, робітників та працюючої
інтелігенції»33. Вочевидь таким чином А. Васиньчук намагався мобілізувати на свій
бік виборців, використовуючи їхню неприязнь до євреїв і «панів з Галичини».
Тим часом 3 лютого 1928 р. завершився етап формування виборчих списків.
Висуваний А. Васинчуком Український Народний Господарчий Список (УНГС)
отримав № 36. Також був зареєстрований виборчий список до Сенату по
Люблінському воєводству та список по округу № 27 (повіти Білгорай, Замостя,
Томашів), у той час, як список по округу № 28 (повіти Янівський, Красноставський,
Грубешівський) був відхилений. В інших округах Холмщини та Підляшшя
А. Васинчуку не вистачило сил для висування своїх кандидатів. В окрузі № 27 за
списком УНГС на вибори йшли наступні кандидати: А. Васинчук, О. Банада,
С. Гаврилюк, Б. Бжусь, В. Коба. До списку № 36 кандидатів до Сенату від Люблінського воєводства були включені: А. Васинчук, О. Банада, П. Дука-Дудзінский34.
У своїх передвиборчих листівках А. Васинчук поставив на перше місце питання
про економічний розвиток краю під гаслом «Добробут господарчий принесе нам
розвиток освітньо-культурний». Також декларувалась боротьба за українську
школу, відкриття закритих православних храмів і запровадження у війську Другої
Речі Посполитої української мови35. Водночас нерідко А. Васиньчук під час своїх
промов позитивно оцінював діяльність уряду Ю. Пілсудського та почасти був
готовим агітувати за список № 1 – Безпартійний Блок Співпраці з Урядом та,
більше того, був готовим віддати йому голоси своїх виборців36. Вочевидь, завдяки
цього А. Васиньчук пробував досягнути поступок у справі українських інтересів,
або отримати від влади якнайвище місце у списках правлячої партії, як це
практикувалось на виборчих округах Волині. Однак з точки зору офіційної
Варшави Холмщина та Підляшшя були польськими етнічними теренами, на яких
майже не було свідомих українців, а тому будь-які спроби А. Васиньчука у цьому
напрямку так і залишилися односторонніми. За таких умов він остаточно вирішив
проводити абсолютно самостійну виборчу акцію. Прикметно, що в останній
передвиборчій відозві він особливо наголосив на національних гаслах: «Всі
українські селяни, робітники та працююча інтелігенція повинна віддати свої
голоси за український список. Тільки українські посли знають потреби нашого
народу в краю і будуть боротися за національне визволення та національні права,
тільки українські посли будуть боротися для народу за вітчизняну школу і
забезпечать нормальний розвиток українських культурних інституцій»37.
Тим не менше, діяльність А. Васиньчука у передвиборчий період найбільше
критикувалася колишніми соратниками – представниками «Сельсоюзу» та
«Сельробу-правиці». Наприклад, «Селянських шлях» писав, що «А. Васиньчук
Szumiło M. Antoni Wasyńczuk 1885-1935… S. 112.
APL, UWL, WSP, sygn. 343, k. 48.
35 APL, UWL, WSP, sygn. 2051, k. 70-71.
36 APL, UWL, WSP, sygn. 1726, k. 44.
37 Українська Нива. 1928. № 22. S. 2.
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перейшов до гурту угодовців та хрунів». Також у газеті його звинувачували у тому,
що за державні гроші він вносив в український виборчий фронт розбрат, і при
цьому створював із себе образ «порядного Русина»38. У «Сельробі» закликали
виборців не віддавати голосів за А. Васиньчука, який, на думку партійних діячів,
був «політичним спекулянтом та польським запроданцем»39.
Якщо на закиди «сельсоюзників» А. Васиньчук відповів лише вимогою публічно
надати докази факту отримання ним від влади якихось коштів, то відповідь на
звинувачення від «сельробівців» була радикальнішою. Політик вирішив
повернути у свою власність тижневик «Наше життя», який відігравав значну роль
у передвиборчій агітацій «Сельробу», і використати видання у своїх цілях
напередодні виборів. Для цього 1 лютого 1928 р. у Холмському старостві
А. Васиньчук написав заяву про відмову від своєї ж декларації 1920 р., як видавця
та відповідального редактора, через що газета перестала виходити вже з 8 лютого.
У той же час А. Васинчук створив нове видання з тією самою назвою. Його головна
редакція розташовувалась у Бжеші, а тижневик видавався накладом 1000
примірників, які розповсюджувались передовсім на території, де активну агітацію
проводив Український Народний Господарчий Список40.
Кандидати в депутати від українського демократичного крила подали свої
окремі списки, а також були представлені у списку Блоку національних меншин.
Представники партії «Селянський союз» (список № 18) О. Рочняк, П. Васиньчук і
В. Островський балотувалися в округах № 27 і № 28, а в округах № 25 і № 26 разом
з кандидатами від УНДО представляли Блок національних меншин41. Кандидати
від БНМ провели широку агітаційну роботу. В лютому 1928 р. лише на території
Холмського повіту відбулися масові зустрічі з виборцями у селах Верейці та
Столп’є, де були присутні мешканці зі Спаса, Новосілок, Ліщан, Поболович, Жмуді,
Чулчиць, Волі Ліщанської42.
За результатами виборів Блок національних меншин разом з
прокомуністичними партіями здобув на Холмщині та Підляшші 84 512 голосів
виборців43. БНМ, який у списку № 18 представляли члени УНДО та «Селянського
союзу», від українців з північно-західних етнічних теренів до сейму вдалося
провести свого представника П. Васиньчука44. Натомість УНГС А. Васиньчука
зазнав повного провалу. На виборах до Сейму, що пройшли 4 березня 1928 р., у
виборчому окрузі № 27 за партію проголосувало лише 389 виборців. А на
сенатських виборах, які відбулись 11 березня 1928 р., список здобув ще менше –
лише 343 голоси45.
У підсумку, замість 20 депутатів Сейму і 6 сенаторів (це результати, що українці
здобули у 1922 р.), в парламенті зразка 1928 р. українське населення Холмщини,
Селянський шлях. 1928. № 4. S. 1.
Романюк Д. Власна буржуазія визискує не менш жорстоко, чим чужа // Наше життя. 1928. Ч. 4.
22 січня. С. 3.
40 Sprawy Narodowościowe. 1928. № 22. S. 2.
41 Макар Ю., Макар В., Горний М., Салюк А. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне
життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. Т. 1.
Дослідження. Чернівці: Букрек, 2011. С. 252.
42 Перга Ю. Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918-1939 рр.… С. 116.
43 Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя: новіші часи. Вінніпеґ; Торонто, 1989. С. 204.
44 Ibidem.
45 Szumiło M. Antoni Wasyńczuk 1885-1935… S. 102.
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Підляшшя, Волині та Полісся могли представляти лише 9 депутатів, з яких тільки
1 був членом Сенату. Завдяки тому, що в цих виборах взяли участь українці
Галичини, загальне українське представництво у Сеймі склало 40 депутатів, а у
Сенаті – 11. Проте більшість депутатів-українців належало до УНДО; від цієї партії
до Сейму пройшло 26 осіб, а до Сенату – 946. У тому числі до польського парламенту
II каденції (1928-1930 рр.) потрапило 3 вихідців із первинного складу «Селянського союзу» – М. Чучмай і П. Васиньчук стали послами до Сейму, а С. Козицький –
сенатором.
Тим часом протягом 1928-1930 рр. популярність діючого «Сельсоюзу» на чолі із
П. Васиньчуком значно зменшилася, як і робота його діячів із населенням – за цей
період органи влади зафіксували лише 5 народних зібрань, ініційованих
«Сельсоюзом» (3 – у Люблінському і 2 – у Волинському воєводстві), організованих
послами сейму П. Васиньчуком і Л. Серветник.
Проте, як звітувала поліція, П. Васильчук на цей час уже не мав такого впливу
серед українського селянства як раніше. Інший посол від «Сельсоюзу» Лаврентій
Серветник, за інформацією державної поліції, здійснив поїздку Костопільським
повітом, уродженцем якого він був, де проводив низку небагатолюдних зібрань у
приватних помешканнях47.
Ще однією спробою реанімувати діяльність «Сельсоюзу» стало заснування в
Холмі групою прихильників партії на чолі з послом П. Васиньчуком у грудні 1929 р.
товариства «Сільський господар». За аналітичними оцінками Міністерства
внутрішніх справ, це було зроблено, щоб протиставитися діяльності холмського
«Комітету українських кооперативів», цілком опанованого впливами «Сельробєдності» – партії, створеної у травні 1928 р. під час з’їзду у Львові з числа «Сельроблівиці» та більшості членів «Сельробу». Проте на той час польська поліція
відзначала, що прихильники «Сельсоюзу» уже кілька місяців не виявляють жодної
активності, а ця досить невпевнена спроба реанімації впливів партії не мала
суттєвого успіху. Загалом, як робили висновок поліціанти, на теренах
Люблінського і, дещо меншою мірою, Волинського воєводств «Сельроб-єдність»
«цілковито опановує українське громадське і господарське життя»48.
Ще одну (і як згодом виявилося – останню) спробу відновити діяльність партії
П. Васиньчук зробив у квітні 1930 р., коли за його ініціативою було скликано
надзвичайну конференцію представників «Сельсоюзу». Основним у порядку
денному було питання реорганізації партії, зміни програми та статуту, пошуки
можливих союзників на майбутніх парламентських виборах. Відповідно до
аналітичного звіту Міністерства внутрішніх справ Другої Речі Посполитої, це
свідчило, що «керівники Сельсоюзу, який нині фактично не існує, мають наміри
реанімувати партію». У звіті констатували, що на Волині та в українських повітах
Люблінського воєводства навіть на початку 1930-х рр. ще існували симпатії до
колишнього «Сельсоюзу», який існував ще перед об’єднанням з
«народовольцями». Проте вони досить слабкі й організаторам партії треба
Енциклопедія українознавства: Словникова частина / ред. В. Кубійович; Наукове товариство
ім. Т. Шевченка у Львові. Львів: НТШ, 2000. С. 341-342.
47 Szumiło M. Wiecie sprawozdawcze posłów i senatorów Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej w
latach 1928-1939 // Wschodni rocznik humanistyczny. 2007. T. IV. S. 264.
48 Sprawozdanie z zycia mniejszosci narodowych za pazdżiernik, listopad I grudzież 1929 r. Warszawa,
1930. S. 52.
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докласти чималих зусиль, щоб відновити «Сельсоюз» як самостійну політичну
організацію49. З огляду на це можна припустити, що скликання надзвичайної
конференції було, насамперед, передвиборчим маневром, розрахованим на торги з
УНДО, аніж реальною спробою реанімації партії. Зрештою пошук зближення з
УНДО не дав бажаних результатів – пропозиції П. Васиньчука про об’єднання
зусиль було відкинуто.
Зрештою одним із важливих факторів, що вплинув на припинення діяльності
«Селянського союзу», стала і нестача джерел фінансування, що особливо стало
актуальним після того, коли наприкінці 1929 р. до Польщі докотилися хвилі
світової фінансової кризи, а «благодійність українських громад як місцевих, так і з
Америки, значно ослабла», тож українське культурно-освітнє і політичне життя на
той час відчуло значні труднощі з огляду на брак джерел фінансування50.
Не значно довше протривало існування і «Сельробу», якого у парламенті
репрезентували, у тому числі, колишні «сельсоюзники» М. Чучмай і С. Козицький. У
1928 р. вся увага КПЗУ зосередилася на «Сельробі-єдності» та його діяльності,
оскільки він надалі носив легальний характер і відкривав більші можливості для
впливу на українське населення51. 25 січня 1930 р. відбулося засідання ЦК КПЗУ у
справі ліквідації «Сельроб-правиці», на якому розкритиковано керівників
організації П. Крайківського, М. Чучмая та С. Козицького, а ліквідацію партії
оголошено остаточною перемогою над так званим «шумскізмом» у рядах
комуністичного руху52.
Тим не менше, це лише загострювало і так непросту ситуацію всередині партії,
де перманентними були конфлікти як між керівництвом, так і між різними
партійними ланками, місцевими представництвами та центром. Це призводило до
розчарування частини місцевих «сельробівців» та їх переходу у лави інших партій,
у першу чергу, УНДО, або ж навіть радикальних УВО та ОУН. Ці процеси
посилилися на початку 1930-х рр., коли у зв’язку із дедалі відвертішою
антиукраїнською політикою та зміцненням тоталітарного режиму в радянській
Україні підтримка «Сельробу», як і решти ліворадикальних сил, серед
західноукраїнського населення критично впала. Зрештою 5 вересня 1932 р.
польська влада остаточно ліквідувала цю партійну організацію.
Таким чином, результат виборів 1928 р. та провал на них українських
політичних сил Холмщини та Підляшшя, а разом з цим і суттєве послаблення
позицій партії «Селянський союз», були закономірним результатом діяльності
політичних партій та їх лідерів протягом 1920-х рр. Головними причинами цього
стали: дроблення партій на менші, постійні взаємні звинувачення та протидія,
неспроможність об’єднатися для досягнення спільної цілі як між собою, так і з
іншими українськими силами, наприклад, з Галичини. Фактично після цих виборів
політичні лідери Холмщини та Підляшшя втратили свою загальнодержавну та
загальноукраїнську вагу, яку вони мали після виборів 1922 р. у відстоюванні
Sprawozdanie z zycia mniejszosci narodowych za II i III kwartal 1930 r. Warszawa, 1930. S. 46.
Sprawozdanie z zycia mniejszosci narodowych za pazdżiernik, listopad I grudzież 1929 r. Warszawa,
1930. S. 53.
51 Боротьба трудящих Волині за визволення з-під гніту панської Польщі і возз’єднання з
радянською Україною (1921-1939 рр.). Ч. 1: (1921-1928 рр.): збірник документів і матеріалів /
упор.: Л. Буднікова й ін. Луцьк: Волинське обласне видавництво, 1957. C. 240.
52 Пиріг М. Український ліворадикальний рух у Польщі (1919-1929 рр.): дис.… канд. іст. н. Львів,
2016. С. 71.
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інтересів всіх українців у сеймі та сенаті, а із первісного складу «Селянського
союзу» 1928 р. до парламенту Другої Речі Посполитої потрапили лише троє: від
списку БНМ – посол П. Васиньчук і від «Сельробу» – посол М. Чучмай і сенатор
С. Козицький.
Водночас дедалі агресивніша щодо українського національного руху політика
Другої Речі Посполитої, кульмінацією якого стало проголошення 1930 р. розпуску
парламенту, масові арешти опозиційних до влади політиків, зокрема і вчорашніх
послів до сейму та сенаторів, і пацифікація мінімізували можливість вирішення
українського питання винятково парламентським шляхом. Це значно
радикалізувало настрої населення Західної України. В таких умовах, тим паче після
світової економічної кризи 1929 р., не знайшлося місця на політичній мапі ні для
«Сельсоюзу», ані пізніше і «Сельробу», яких поступово замінили серед українських
електоральних симпатій у парламенті УНДО та ВУО, а в нелегальному полі – ОУН.
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Bloc, summaries which would later be made available to U.S. decision-makers. The FBIS was an
important branch of the CIA, seeing that the United States sought to identify any vulnerability to
the adversary, and that the communist media did not enjoy freedom of expression, but instead
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The history of the Foreign Broadcast Information Service (FBIS) – whose mission
would be to monitor, record, transcribe and translate into English, and analyse foreign
broadcast programs (extended also onto press during the Cold War) – was a long one. It
was initially established as the Foreign Broadcast Monitoring Service (FBMS) on
February 26, 1941, by a directive of President Franklin D. Roosevelt. It was renamed as
the Federal Broadcast Intelligence Service on July 28, 1942 (FBIS). During World War II,
up to the end of 1945, the Service was subordinated to the Federal Communications
Commission (FCC)1. By order of the Secretary of War, pursuant to an agreement between
the Federal Communications Commission (FCC) and the War Department, on
December 30, 1945, the Federal Broadcast Intelligence Service was transferred to the
Military Intelligence Division, War Department General Staff, but it was not until
August 5, 1946, that the Service was placed under the control of the Central Intelligence
Group (CIG), the National Intelligence Authority, the latter being reorganized in 1947 as
the Central Intelligence Agency (CIA)2.
This institutional reorganization stemmed from practical necessities – given the
bipolarity of the international system that characterized the Cold War period, the United
States assumed the role of superpower and world leader of the Western Bloc. A foreign
media monitoring service (with special reference to the media in the Communist Bloc)
was all the more necessary for American decision-makers, and its transfer to the Central
National Archives of the United States (n.d.). Records of the Foreign Broadcast Intelligence Service. URL:
http://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/262.html
2 In 1947 Congress passed the National Security Act, which created the National Security Council (NSC)
and, under its direction, the Central Intelligence Agency (CIA). See Britannica (n.d.). Central Intelligence
Agency. URL: https://www.britannica.com/topic/Central-Intelligence-Agency
1
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Intelligence Agency was only a natural consequence. The 1946-47 reorganization also
included the latter, and the transfer of authority concerning media surveillance to the
foreign intelligence services was followed by the last changes in title: in NovemberDecember 1946 there was the Foreign Broadcast Information Service (FBIS), from January
to September 1947 the Foreign Broadcast Information Branch (FBIB), only to have it
return later to the Foreign Broadcast Information Service (FBIS).
The FBIS concluded its activities in 1996, following the collapse of communism and
the end of the Cold War. Until then, its role had been to gather, translate, and synthesize
information into foreign media reports, covering political, economic, scientific, cultural
issues and events throughout the world, then to make them available to U.S. decisionmakers. The scope had been extended to all foreign media, the FBIS including a Joint
Publications Research Service (JPRS), which translated foreign language print media3.
At present, FBIS records have been declassified and made available to the public and
researchers as complete (on paper) and microfiche reports. Except for the National
Archives of the United States or the CIA archive, these documents can be found as FBIS
Daily Reports in university libraries that are subscribed to Readex digital edition4.
The document we are about to analyse is part of a long set of reports that were
prepared by the FBIS for the CIA. Entitled «Trends in Communist Propaganda», the
report of November 18, 1970, is registered as vol. XXI, no. 46, having 33 pages in its
original content. Its authors are not mentioned (only FBIS as the issuing authority). It was
declassified and made available for research on August 9, 20005.
In November 1970, when this report was issued, the confrontation, known generically
as the Cold War, between the two ideologically and politically antagonistic Blocs – the
U.S.-led Western Bloc versus the Eastern Bloc built around the USSR – was in full swing.
The analysis of communist media was extremely important, given that it was subject to
complete state control. If the role assumed internally by the communist media, regardless
of the harshness of the regime or its position on the globe, was to present the official
message of the leader / single party / state and to contribute to the formation of the new
citizen (devoted to the regime), externally this press and other sources of information
were perceived as the «megaphone» for the authorities of the respective state, even if
officially the legislation provided for some freedom of expression of the press6.
Paradoxically at first glance, it was this total subordination of the media to the state (to a
single leader / party, actually) that made it interesting for Western intelligence services.
The communist media almost always disclosed the official position of state authorities
regarding a particular event. In addition to this, by collecting, translating, and interpreting
by comparison the position of the media in various communist countries, intelligence
experts could detect cracks in that (at least declaratively) monolithic unity that revolved
around the Soviet Union.
National Archives of the United States. Guide to Federal Records in the National Archives of the United
States…
4 As is the Library of the University of Washington. Foreign Broadcast Information Service (FBIS). URL:
https://guides.lib.uw.edu/research/govpubs-quick-links/FBIS
5 Foreign Broadcast Information Service. Trends in Communist Propaganda. 1970, November 18
(№ 21(46)).
33 pages.
URL:
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIARDP85T00875R000300030051-6.pdf
6 Through excessive use of censorship and self-censorship, media in the Communist Bloc did not enjoy
freedom of expression. For the Romanian case, see: Tismăneanu V. (Ed.). Raportul final al Comisiei
prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România. Bucharest: Humanitas, 2007. 810 p.
3
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In 1970 the political (not ideological) rift between China and the Soviet Union, which
began in the time of Nikita Khrushchev (First Secretary of the Communist Party of the
Soviet Union between 1953-1964), was no longer a secret7. His successor, Leonid
Brezhnev (First Secretary from 1964 to 1982), would mass troops on the common
border, and from March 1969 border confrontations escalated, including the clash near
Zhenbao / Damansky Island, on the Ussuri River, and the Tielieketi incident8. The
analysis of communist media took this rupture into account, and American experts
considered the major issues which were being debated in the Communist Bloc between
the two power centres, Moscow and Peking.
TOPICS AND EVENTS GIVEN MAJOR ATTENTION, 9-15 NOVEMBER 19709
Moscow
(3875 items)

before

9-15
November

October Revolution
Anniversary

39%

11%

-

6%

3%

5%

-

Afro-Asian
Solidarity
Conference in
Tripoli
Indochina
The Gaulle’s Death
WFDY11 meeting in
Budapest
China
Gromyko in Italy
Middle East

Peking
(2946 items)
Pakistani
President in
PRC10
Indochina

before

9-15
November

-

26%

16%

25%

1%

15%

5%

[Cambodian
National Day]
[Vietnam]

10%

4%

4%

5%

Domestic Issues

26%

17%

4%

4%

2%

7%

-

4%

-

7%

3%

3%

Middle East
The Gaulle’s
Death
DPRK12 Party
Congress

3%

4%

We can see that the Soviet press was more inclined to deal with global subjects, while
the Chinese press was more interested in issues happening domestically and in its sphere
of interest (Indochina, the Middle East, the Korean Peninsula and Pakistan).
Going beyond this quantitative percentage assessment of topics covered in the
communist press, American expertise will, however, focus either on geographical areas of
major interest to Washington, or on topics important in the international agenda.

For more details, see: Floyd D. Mao Against Khrushchev: A Short History of the Sino-Soviet Conflict.
New York & London: Frederick A. Praeger, 1964.
8 Lüthi L.M. The Sino–Soviet split: Cold War in the Communist World. Princeton University Press, 2008.
P. 340.
9 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 1.
10 People’s Republic of China (PRC).
11 The World Federation of Democratic Youth (WFDY).
12 Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).
7
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INDOCHINA
Attention is focused on reactions and counter-reactions between officials in the U.S.
and those in the Communist Bloc (through the communist press) generated by the
downing, on November 13, 1970, of an RF-4C aircraft, an unarmed photographic
reconnaissance plane flying over the airspace of the Democratic Republic of Vietnam (a
communist state located in the north of Vietnam). In this respect, the Vietnamese massmedia13, as well as the entire communist press14 denied the claims of U.S. Secretary of
Defence Melvin Laird (in office 1969 to 1973) that, according to US «Protective reaction»
policy, there was a tacit agreement with the Vietnamese regime to allow such
reconnaissance flights over Vietnam after the 1968 U.S. bombing of the North ceased.
The FBIS report picks up and critically analyses the statements of Vietnamese
communist officials, who were saying in unison: that the vast majority of Americans
opposed the war and President Nixon’s policy of prolonging and expanding it, without
making any reference to the peace proposals made by the same president on October 715;
that there was no tacit agreement for American reconnaissance flights to be made over
Vietnam, that these were in fact a violation of the sovereignty of the Democratic Republic
of Vietnam as well as a provocation from the U.S., an act of war, and that the Vietnamese
people (referring to both parts of Vietnam) were willing to properly punish the
adventurous military acts of the Americans, etc. The authors of the FBIS report note an
interesting fact: the censorship applied by Vietnamese communist officials (subsequently
assumed by the communist media) including within the manner they criticized the public
statements of U.S. Secretary Melvin Laird, when he mentioned the infiltrations of the
demilitarized area or the bombing of South Vietnamese cities by North Vietnamese
communist forces, actions that could have prompted an American response in
accordance with the 1968 agreement. Generally, Laird’s allegations were either omitted
or downplayed. For example, North Vietnamese officials did not recognize the bombing of
Saigon (the capital of South Vietnam) with four enemy missiles on November 2, 1970.
The only Vietnamese communist reference to the attack was a broadcast on November 3
on an internal radio station in Hanoi (North Vietnam) which briefly referred to an attack
on Saigon with «large weapons». In short, the reaction of the entire Communist Bloc was
almost unanimous on this issue: the American plane’s overflight was a violation of North
Vietnam’s sovereignty, with the downing of the aircraft being a legitimate act, while the
statements by U.S. Secretary Laird were in fact «threats» from the Nixon administration,
which was thereby preparing to resume military operations against the northern part of
Vietnam16.
In addition to the ideological aspect, the Vietnam War had a great emotional charge.
The Communist Bloc proved to be more adept – at least during the 1960s and 1970s – at
coagulating the anti-system discontent of the population of the opposing Bloc, often using
the formula of peace fronts, or associations/organizations that were apparently
spontaneously created. Their vast majority turned out to be centres of Communist
Reference is made to Vietnam News Agency, Hanoi Radio Broadcasting, and several articles in Nhân
Dân (the official newspaper of the Communist Party of Vietnam).
14 Articles from the Soviet newspapers Izvestiia [Известия] and Red Star [Красная звезда], comments
from TASS (Russian News Agency) and New China News Agency (NCNA) are given as examples.
15 For more details, see: Hunt R.A. Melvin Laird and the Foundation of the Post-Vietnam Military (19691973). Vol. VII. Secretaries of Defence Historical Series. Washington, 2015. P. 89-119.
16 Foreign Broadcast Information Service,1970. P. 3-5.
13
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influence17. U.S. bombings provoked social emotion, and those who opposed intervention
in the Communist North of Vietnam or the U.S. presence in South Vietnam signed
petitions or took part in these peace fronts18. The FBIS report mentioned one such
organization, The Popular Front for Peace, founded in Saigon on October 11, 1970. On
November 7 of the same year, the Popular Front for Peace presented its program, with a
10-point manifesto, calling for the withdrawal of Allied troops as an inevitable condition
for ending the war, the restoration of peace based on the national right to selfdetermination, and the setting of a legitimate government to represent the interests of
the South Vietnamese people. Although the organization or the manifesto did not refer to
the North Vietnamese communists, seeking to reflect as much as possible the views (or
the feeling that it was expressing the views) of the majority of South Vietnamese people,
the way in which the two were reflected in the North Vietnamese-controlled media was
eloquent. The authors of the FBIS report noticed this:
«The adoption of the document was reported promptly in an November 8 Liberation
Radio news item, which noted that the Popular Front for Peace had issued a manifesto on
the previous day urging formation of a government capable of satisfying the people’s
desires and the withdrawal of all allied troops. On the 10th the radio claimed that five
Saigon papers had been confiscated and another censored because they carried articles
or reports endorsing the Popular Front’s 10-point manifesto. Other Hanoi and Front
propaganda have cited the manifesto as an example of growing expressions of opposition
in South Vietnam to the Thieu-Ky-Khiem clique»19.
THE MIDDLE EAST
For the United States, the Middle East was extremely important due to oil reserves,
but also a permanently red zone because of the Arab-Israeli divergences. The Six-Day
War of June 1967, concluded with an Israeli success, deepened the perception that the
United States were a supporter of Israel, while the Soviet Union was one of the Arab
world. Some historians and political analysts believe that, between 1968 and 1972, the
Middle East was the scene of the fourth open Arab-Israeli conflict, an attrition conflict in
which the United States and the Soviet Union advanced peace plans at the United Nations
while, at the same time, they were arming the two fighting sides20.
Against this troubled background, news of the death of Egyptian President Gamal Abd
al-Nasser came on the of September 28, 1970. His vice president, Anwar al-Sadat,
succeeded him, running unopposed in the presidential election. The FBIS report pays
close attention to the transfer of power and, in particular, to the way it was reflected in
Soviet media. The election of Muhammad Anwar el-Sadat as head of the Arab Socialist
Union (ASU) and as Egypt’s leader in the party’s National Congress, held in Cairo on
September 12-13, 1970, had been promptly welcomed by the Soviet news agency TASS
on September 12. In the coming days, it published Brezhnev’s congratulatory letter to elSadat (September 13) and summarized the discussions and resolutions of the ASU
They will operate as real lobby centres in the West, trying to influence political decisions in favour of
the interests of the Communist Bloc.
18 See: Wolton T. O istorie mondială a Comunismului. Vol. III. Complicii. Bucharest: Humanitas, 2020.
P. 643-645. See the examples of British philosopher Bertrand Russell, American actress Jane Fonda, etc.
19 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 6-8.
20 Quandt W.B. The Middle East Conflict in US Strategy, 1970-71 // Journal of Palestine Studies. 1971.
№ 1 (1). P. 39-52.
17
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National Congress (September 14). The Soviet agency said that the new Egyptian leader
was committed to liberating the Arab territories and strengthening Arab cooperation,
that he appreciated Soviet support and was determined to continue the «anti-imperialist
struggle» (obviously against the United States). Also, that he had declared all political and
economic resources would be used to create a socialist society21.
Alarming for the Americans, as noted in the FBIS report, were the «sporadic
indications» from the Soviet media22 to turn the ASU into an «effective political vanguard
organization» (a formula which masked the transformation of the party into a communist
party, – our emphasis – A.T.): «to the need to create an activist, vanguard grouping within
the organization – a party within a party, consisting of progressive, leftist-oriented
Egyptians – to guide the ASU in the proper socialist, mass-political direction». The Soviet
press noted with satisfaction that an institute for socialist matters had been established
and had abolished the ban on the dissemination of Marxist literature in the country, the
study of Marxist-Leninist classics becoming a structural part of the Party school
programs. The situation of Egyptian Marxists, previously persecuted, was normalized,
and they were given the opportunity to participate in the building of the ASU and to
involve themselves in public and production life23.
Another Arab state that came to the fore in 1970 was Syria. Specifically, that year
Hafez al-Assad took power through a coup, eliminating his rival Salah Jadid. This brought
a change in the Ba’ath Party (the ruling party in Syria from 1963 and in Iraq from 1968 to
2003). Syrian Ba’athists took power in 1963, but factionalism between «progressives»
and «nationalists» was severe until 1970, when Hafez al-Assad (of the «nationalists»)
secured control24. Although Hafez later joined the Soviet Union in exchange for support
against Israel, the 1970 coup was reluctantly viewed and covered by the Soviet media, as
Havez opted to maintain capitalism and private property, as opposed to the options of the
«progressive»25, dismissed group. As noted in the FBIS report, Moscow was reluctant to
acknowledge Syrian internal developments, and the Soviet TASS agency limited itself to
short news, to delayed commentary on events in Syria, to minimizing or ridiculing
information coming from Western media outlets concerning the Syrian political crisis,
claiming that they were just unfounded «rumours», only to later confirm that there had
indeed been «differences of opinion» between the civilian wing, the ousted one, and the
military wing led by Hafez. It was obvious, at least in this first phase, from the way the
Soviet media (and the media under Soviet influence) presented the events, that Hafez alAssad’s coup took Moscow by surprise, which would have chosen – if given a choice a
choice – for the «progressive» civil wing26.
CUBA SUBMARINE BASE
After the 1962 missile crisis, another crisis loomed in Cuba in 1970. Specifically, the
United States had information that the Soviet Union had begun work on a submarine base
on the southern coast of Cuba, at Cienfuegos, a base which could repair and refuel missileForeign Broadcast Information Service, 1970. P. 9-10.
The report includes analyses of articles from Soviet newspapers such as Pravda [Правда], The New
Times [Новое Время], Red Star [Красная звезда], Prostor [Простор] etc.
23 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 10-13.
24 Galvani J. Syria and the Baath Party // Middle East Research and Information Project. 1974. Vol. 25.
P. 3-16.
25 A title which hid those groups that supported communism.
26 Foreign Broadcast Information Service,1970. P. 13-16.
21
22
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firing submarines of the Soviet Navy. Warnings were issued that this would be viewed
with the «utmost seriousness» by the United States as a violation of the KennedyKhrushchev Pact (1962), by which land-based missiles were withdrawn from Cuba27.
According to the FBIS report, Soviet media oscillated between denying the allegations,
saying they were just American inventions to justify maintaining military spending while
East-West relations were easing, and asserting Cuba’s legitimate right to allow mooring
in its ports to any ship. The FBIS used in its report the news and comments of Soviet and
Cuban news agencies28. Eventually, the crisis died down on its own.
SALT29
The disagreements between the Soviet Union and China were visible in SovietAmerican negotiations on the limitation of nuclear arsenal. While not devoting ample
space to this subject, Soviet media was cautiously optimistic about the possibility of
signing this agreement, noting that real progress had been made in previous negotiation
rounds30 and that the two sides had a constructive attitude. However, it added that «U.S.
imperialist circles have in a number of instances created additional obstacles to the
liquidation of dangerous hotbeds of tension and for the resolution of acute problems
which are poisoning the relations between states»31.
China, which would conduct its first nuclear test only in 1964, disapproved of Soviet
negotiations32. According to the FBIS report, for Chinese audiences and by using the
Mandarin dialect, Moscow used the purportedly unofficial Radio Peace and Progress to
defend the USSR’s participation in SALT – «an activity within the realm of the general
strategy of the international communist movement» – and to assail Peking for its present
silence and past criticism of SALT. China’s reaction came on November 14, accusing that
Soviet participation in SALT negotiations was «another step on the road of betraying the
interests of the anti-imperialist struggle»33.
CHILE
In November 1970, American interest in Chile was determined by Salvador Allende
winning the election34, leading a left-wing coalition that included the Communists. The
United States feared that Chile could become «another Cuba» and cut off most of their aid
to the country. The U.S. government believed that Allende would become closer to
socialist countries, such as Cuba and the Soviet Union. They feared that he would push
Chile into socialism, and therefore all U.S. investments made in Chile would be lost35.
If we were contemporaries of the events and read the FBIS report, we could say that
the Americans’ fear that Chile would be just another Communist state under Allende’s
Garthoff R.L. Handling the Cienfuegos Crisis // International Security. 1983. No 8 (1). P. 46-66.
Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 17-18.
29 The Strategic Arms Limitation Talks (SALT) were two rounds of bilateral conferences and
corresponding international treaties involving the United States and the Soviet Union. The Cold War
superpowers dealt with arms control in two rounds of talks and agreements: SALT I (signed on May 26,
1972) and SALT II (signed on June 18, 1979).
30 Negotiations took place in several rounds in Helsinki between November 17, 1969, and May 26, 1972.
31 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 17.
32 Gelber H.G. China and SALT // Global Politics and Strategy. 1970. No 12. P. 122-126.
33 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 18.
34 President of Chile between November 3, 1970, and September 11, 1973.
35 Sigmund P.E. The «Invisible Blockade» and the Overthrow of Allende // Foreign Affairs. 1974.
Vol. 52 (2). P. 322-340.
27
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leadership was somewhat justified. In November 1970, Soviet media triumphantly
announced that President Allende had publicly announced the resumption of relations
between Cuba and Chile, as a first step among Latin American countries to get out of
Washington’s tutelage. At the same time, an article in the Soviet periodical Pravda
(November 14, 1970) stated that Allende was negotiating with other Latin American
states to conclude trade agreements without U.S. patronage and to reopen Cuba with full
rights in the OAS36. Other Soviet comments indicated that some officials in Ecuador and
Peru agreed to and encouraged Allende’s actions. At the same time, the Cuban media
described in detail, in the same anti-American terms, the resumption of relations
between Cuba and Chile, following Cuban visits and letter exchanges between Fidel
Castro and Salvador Allende. Through this same branch of the Cuban media, Havana
asserted its interest in resuming relations with Peru37.
FRG38-POLAND
Eastern Europe could not be left out of this analysis. The unconditional subjugation to
Moscow of these states, most of them forcibly communized at the end of World War II,
had gradually diluted after Stalin’s death (in late 1950s and over the next decade), and
discontent had led to anti-communist riots or attempts at reformation39. Some of them
also took advantage of the ideological conflict between China and the Soviet Union, to
have (or at least claim to have) their own agenda in terms of international relations.
Therefore, the CIA diligently sought to identify cracks in the (alleged) monolithic unit of
the Communist Bloc, and the analysis of media in these communist countries was an
important element in this strategy.
Against this background, the FBIS report assesses the echoes and comments that
appeared in the communist media after the signing of the treaty between FRG and Poland
on November 18, 197040. Polish media widely commented on the treaty and praised the
courage of West German Chancellor Willy Brandt (in office from 1969 to 1974) to accept
the Oder-Neisse line as border between the two countries. Other comments, also in
favour of the treaty, came from the Hungarian press, while Soviet media only reported on
the conclusion of the agreement, without additional comments41.

The Organization of American States (OAS) [in Spanish: Organización de los Estados Americanos;
Portuguese: Organização dos Estados Americanos, both abbreviated to OEA], is an international
organization that was founded on April 30, 1948, for the purposes of solidarity and co-operation among
its member states within the Americas. During the Cold War, the United States hoped the OAS would be a
bulwark against the spread of communism.
37 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 21-23.
38 West Germany during the Cold War, officially the Federal Republic of Germany (FRG).
39 Beginning in 1953, the erosion of the communist system was gradual. Strong anti-Soviet movements,
eventually suppressed, took place in several communist countries: the German Democratic Republic
(1953), Poland (1956), Hungary (1956). In Romania, the main form of anti-communist resistance was in
the mountains, which was practiced by peasants, former officers, students, even pupils. These armed
movements were officially eliminated only in 1961. In 1968, the movement of reforming the communist
system, initiated in Czechoslovakia, was suppressed by the Soviet army and troops from Poland, East
Germany, Hungary, and Bulgaria. For more details, see: Judt T. Epoca postbelică. O istorie a Europei de
după 1945. Iaşi: Polirom, 2008. P. 287-299.
40 Kulski W.W. German-Polish Relations since World War II // The Polish Review. 1979. Vol. 24 (1).
P. 64-69.
41 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 24-25.
36
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ROMANIA-POLAND
The CIA’s interest in Romania was generated by the latter’s policy to distance its
communist regime from Moscow, which culminated in Nicolae Ceaușescu’s42 public
condemnation and refusal to take part in the 1968 intervention of Warsaw Pact troops in
Czechoslovakia, according to the Brezhnev doctrine of limited sovereignty43.
Against this background, the signing, on November 12, 1970, of a bilateral treaty
between Romania and Poland, following another similar treaty concluded on July 7 with
the Soviet Union44, was viewed in the FBIS report as an important step in easing
Romania’s relations with the Soviet Union and the Communist Bloc. However, the report
stated that «variations between the two treaties reflect Romania’s independent approach
in its dealings with other members of the Soviet Bloc, as well as an effort to achieve more
flexibility in Bloc relations by enshrining principles of autonomy in bilateral pacts», and
that between Nicolae Ceaușescu and Wladyslaw Gomulka45 there were divergences
regarding the approach46.
PRC47-PAKISTAN
The last topic discussed in the FBIS report was China-Pakistan relations during the
visit of Pakistani President Yahya Khan48 to the PRC, between the 10th and 14th of
November 1970, a meeting previously prepared by a series of exchanged delegations
between the two countries. That same year, Yahya Khan had visited the Soviet Union (in
June) and met with U.S. President Nixon (in October). The FBIS report notes – reflecting
Chinese media, especially the New China News Agency (NCNA) – that the two countries
pledged mutual aid in matters of their own interest: for Pakistan, economic support and
PRC support in self-determination for the Kashmir region and in disputes with India; for
the PRC, Pakistani recognition that the PRC Government was the sole legal government of
the Chinese people, that Taiwan was an inalienable part of the territory of the PRC, and
that the legitimate rights of the PRC in the United Nations should be restored forthwith.
The FBIS report also notes the reaction of the Soviets who, in a short message through the
TASS Agency, announced the official visit of the Pakistani President to China on
November 10, «on the same day a Mandarin broadcast over Moscow’s purportedly
unofficial Radio Peace and Progress stressed that Soviet-Pakistan relations are
characterized by mutual understanding, friendship, and cooperation, and recalled that
President Yahya Khan during his visit to Moscow in June had said Pakistan and the USSR
hold the same views on many international issues, citing particularly their close stands
on Vietnam and the Middle East. The high degree of economic cooperation, the broadcast
said, is illustrated by some 20 large joint industrial enterprises which will be the
backbone of Pakistan’s national economy»49.

General Secretary of the Romanian Communist Party between 1965-1989.
Soulet J.F. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre. Iaşi: Polirom, 1998.
P. 155-156.
44 See the text of the Treaty in newspaper Scânteia Tineretului (1970, July 8).
45 First Secretary of the Polish United Workers’ Party between October 21, 1956, and December 20,
1970.
46 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 26-28.
47 People’s Republic of China.
48 The third president of Pakistan, from March 25, 1969, to December 1971.
49 Foreign Broadcast Information Service, 1970. P. 30-34.
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Conclusions
The report of FBIS, a Service of the CIA, is another example of how the two ideological,
political, and military Blocs monitored each other during the Cold War, with each side
seeking to identify any cracks or disagreements in the opposing camp. Collecting,
translating, and analysing media in the Communist Bloc – which fully reflected the official
position of the totalitarian leader / single party / state – was another way to uncover
these cracks or disagreements which expressed vulnerabilities that the United States
could exploit in the future. In the late 1970s, even though there was a détente between
the East and the West, that even allowed negotiations prior to the signing of the first
SALT treaty, there still were enough sensitive areas around the world where the interests
of the two superpowers met and where Washington tried hard to strengthen its position
and influence: Indochina – where Americans were obviously in crisis and communist
propaganda (including popular fronts) was being effective; in the Middle East – where
the Soviets, through propaganda and other methods, were very close to claiming
themselves as supporters of the Arab cause before the U.S. (perceived as supporting
Israel); in Latin America – where, with the exception of Cuba, Chile also seemed to be
moving into the Marxist camp, with Salvador Allende winning the presidency. But there
was also good news for American decision-makers, who sensed the cracks appearing in
Eastern Europe between the Soviet Union and its satellites, or between it and China.
Even though not a military one, the Cold War was ultimately a direct confrontation
between the Soviet Union and the United States, played out in the media and the world of
information, in which each side sought to impose its own version / vision on public and
international opinion.
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Тенденції комуністичної пропаганди. Розслідування ЦРУ 1970 року
У нашому дослідженні аналізується детальна доповідь, опублікована 18 листопада
1970 р. Службою іноземного мовлення (FBIS), яка була підпорядкована Центральному
розвідувальному управлінню (ЦРУ) у часи холодної війни. Роль FBIS полягала у тому,
щоб збирати, перекладати англійською мовою та робити розширені зведення
інформації в іноземних ЗМІ, особливо тих, що входили до комуністичного блоку.
Зазначені зведення подавалися до вищих ешелонів влади США, що керувалися ними у
прийняті ключових зовнішньополітичних рішень.
Аналізований звіт FBIS (ЦРУ) є яскравим прикладом того, як два ідеологічні,
політичні та військові блоки спостерігали один за одним під час холодної війни,
причому кожна сторона намагалася виявити будь-які тріщини у протилежному таборі
ворожого. Збір, переклад та аналіз засобів масової інформації у комуністичному блоці,
що повністю відображали офіційну позицію тоталітарного лідера/єдиної
партії/держави, були ще одним способом розкрити ті розбіжності, які виражали
вразливі місця, якими Сполучені Штати могли скористатися у майбутньому.
Наприкінці 1970-х років, незважаючи на те, що між Сходом і Заходом існувала
розрядка, яка навіть дозволила провести переговори щодо підписання першого
Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСО), у всьому світі все
ще існувало достатньо чутливих сфер, де інтереси двох наддержав стикалися і де
Вашингтон наполегливо намагався зміцнити свої позиції та вплив (Індокитай,
Близький Схід, Латинська Америка). Але були й хороші новини для американського
істеблішменту, які відчували, що монолітна єдність комуністичного блоку руйнується і
виникають чіткі позиції (наприклад, СРСР проти Китаю, або Румунія проти СРСР), у той
час як США опиняються у складній ситуації в Індокитаї, на Близькому Сході або
Латинській Америці.
Холодна війна, хоча й не була військовою, у кінцевому підсумку була прямим
протистоянням між СРСР і США, яке розгорталося у ЗМІ й інформаційному просторі, в
якому кожна сторона намагалася нав’язати громадськості свою власну версію/бачення
подій, міжнародної позиції чи сповідуваних цінностей.
Ключові слова: холодна війна, комуністичні режими, комуністична пропаганда,
комуністичні ЗМІ та преса, медійна війна
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Історіографічна спадщина історії радянської доби потребує уваги науковців. Освітня
сфера, яка стала одним із механізмів формування нової людини, не стала винятком.
Особливо це стосується шкільного життя, де відбувалося долучення молодого покоління
до цінностей суспільства. Заклади освіти стали потужним знаряддям у руках
радянської влади, про що на сторінках своїх робіт висвітлювали дослідники. Їх роботи є
доволі багатоаспектними і потребують аналізу.
Ключові слова: Українська РСР, дослідження, школа, освіта, радянське суспільство

Друга половина 1940 – кінець 1980-х років стали періодом, коли населення
СРСР зокрема й УРСР, мало сподівання жити за часів довгоочікуваного
комуністичного майбутнього, яке швидко стало теперішнім і вже минулим. У
цьому контексті школа відігравала роль одного з інструментів конструювання
радянської людини. Важливо з’ясувати погляди науковців на цю проблематику.
Теоретичне значення дослідження полягає у поповненні історіографічного спадку
історії України, зокрема й історії шкільної освіти. Практичне застосування доречне
у процесі викладання курсів з вітчизняної історіографії, спецкурсів із соціальної та
інтелектуальної історії.
Наше питання знайшло часткове відображення у наукових розвідках. Коли на
початку 1990-х рр. дослідники більше акцентували на відкритті, долученні
джерел, вивченні раніше заборонених тем, то на початку ХХІ ст. спектр їхніх
пошуків і розширився, і поглибився, з’явилися нові теми досліджень. Тож, метою
нашої роботи є характеристика сучасної вітчизняної історіографії з історії школи в
УРСР у другій половині 1940-х – наприкінці 1980-х років. Вона передбачає
виконання таких завдань: характеристика основних векторів дослідницьких
пошуків; аналіз змістовного наповнення робіт; окреслення напрямів подальших
досліджень.
На початку ХХІ ст. учені стали більш активними у власних пошуках. Вони
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розширили спектр проблем, які вивчали. Н. Шліхта1, О. Коляструк2 вивчили
питання смислотворчих складових тогочасного соціуму, приділивши увагу
соціально-культурним аспектам. Вони довели, що тогочасний соціум мав власні
символи, до чого долучали і підростаюче покоління. Авторки наголошують, що для
соціалізації у ньому необхідно було володіти певними конструкціями проживання
та комунікацій, використовуючи відповідне понятійне навантаження,
аргументуючи, що радянське було пріоритетом і необхідною умовою життя та
співжиття усіх.
В. Даниленко, Н. Лаас, М. Смольніцька3, О. Янковська4 вивчили повоєнне
суспільство в УРСР, його матеріальний і моральний стан. У роботах
охарактеризували пріоритети розвитку Української РСР, де помічаємо, з одного
боку, велике бажання влади швидко здійснити заплановане, а з іншого – брак
матеріальних і людських ресурсів. В. Кононенко та О. Коляструк демонструють
вплив тоталітаризму не лише на матеріальний світ людини, а й на її духовний
розвиток, встановлюють причинний зв’язок між політикою сталінського режиму
та настроями населення України, станом його суспільної свідомості5.
Ю. Ніколаєць характеризує суспільно-політичні процеси в УРСР другої
половини 1940-х – першої половини 1960-х рр. в українській історіографії та
дослідження про ідеологізацію різних сфер життєдіяльності, участь учительської
інтелігенції у суспільних процесах країни6. В. Даниленко охарактеризував
суспільно-політичну кризу у Радянському Союзі кінця 1980 – початку 1990-х років
на тлі якого розгортався потужний національно-культурний рух7. Н. Брехунець
дослідила умови розвитку української школи, соціального статусу педагогів,
викладачів та учнів; розглянула наслідки національної політики партійнорадянської системи, що обумовили зменшення сфери вживання української мови,
русифікацію, денаціоналізацію та уніфікацію освіти8.
Сучасні дослідники здійснювали пошук причинно-наслідкових зв’язків явищам,
які були притаманні реформуванню освіти та шкільного життя, аналізуючи їх
динаміку. Так, О. Бажан зупинив увагу на мовних аспектах проблеми, О. Яніцький –
Шліхта Н. Історія радянського суспільства: Курс лекцій. Харків: Акта, 2015. 252 с.
Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації (із циклу «Повсякдення: візії та
смисли»). Збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-теоретичного семінару (м. Вінниця, 2728 квітня 2018 р.). Вінниця, 2019. 272 с.
3 Даниленко В., Лаас Н., Смольніцька М. Українське суспільство: від пізнього сталінізму до
хрущовської «відлиги». Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. Київ, 2014. Вип. 19.
С. 5-20.
4 Янковська О. Соціально-побутова сфера життя громадян УРСР як відбиток пріоритетів держави
від початку повоєнної відбудови до кінця «відлиги». Україна XX століття: культура, ідеологія,
політика. Київ, 2014. Вип. 19. С. 20-30.
5 Коляструк О., Коляструк О. Проблематика історії повсякденності в сучасній українській
історіографії. Історія повсякденності: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової
конференції (Переяслав-Хмельницький, 14-15 травня 2010 р.) / Упоряд.: Лукашевич О.М.,
Нагайко Т.Ю. Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 23-33; Кононенко В.В. Суспільно-політичні
настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945-1953 рр.): автореф. дис…
канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2004. 20 c.
6 Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х – першої половини
1960-х років. Вінниця, 2008. 360 c.
7 Даниленко В.М. Україна в 1985-1991 рр.: остання глава радянської історії. Київ, 2018. 278 с.
8 Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст.: історіографія: автореф.
дис… канд. іст. наук: 07.00.06. Київ, 2006. 19 с.
1
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причинах, перебігу та значенні реформи кінця 1950-х років9. Саме під час
«відлиги» було зафіксовано найвищу вимогу щодо статусу української мови.
Автори
дають
негативну
характеристику
нормативно-правовій
базі
запровадження, а фактично розширення вживання сфери російської мови, зокрема
– Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи
народної освіти в СРСР» (24 грудня 1958 р.)10.
М. Парахіна вивчила суспільно-політичний і мовно-культурний контексти
підготовки та ухвалення закону11. В. Конюх аналізує результати освітніх
експериментів, які спрямовані були на підняття загального рівня освіти
населення. Автор наголошує, що попри непослідовність реформи, значна кількість
населення отримала змогу це здійснити12. Так, В. Концур вивчила ідеологічні
аспекти діяльності профспілкових комітетів у сфері матеріального виробництва,
звернувши увагу на роль культурно-освітніх закладів профспілок в ідеологізації
населення радянської держави13.
Важливим аспектом отримання освіти у школі стало його забезпечення, на
чому акцентували дослідники, відмічаючи вплив політики на формування школи.
Вони продемонстрували функціонування закладів у різні періоди існування
радянської влади, порівнявши їх. Проте сільська школа перебувала на другому
плані після міської, оскільки до неї відносилися як до периферійної та тієї, яка б
мала підготувати майбутніх кадрів для сільського господарства та продовжувати
бути годувальницею14.
Автори вивчили діяльність Наукової ради з проблеми «Закономірності
розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй», яка
працювала на початку 1960-х рр. у системі Академії наук СРСР і мала координувати
соціолінгвістичні дослідження в країні. Проте в УРСР опрацювання цієї
проблематики було підпорядковано політичним цілям подальшого зміцнення
позицій російської мови і звуження функцій місцевих національних мов.
Українська мова, згідно з уявленнями керівництва, залишалася неперспективною і
мала влитися у «велику російську», що яскраво виявлялося уже за роки «застою».
Дослідники розглядали це питання і в діяльності дисидентського руху,
самвидавничої літератури та відомих правозахисників, про що ще піде мова
нижче15.
Бажан О. Мовний процес в Українській РСР в умовах початкового періоду десталінізації (19531955 рр.). Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. 2008. Вип. 14. С. 95-103; Яніцький О.Ю.
Освітня реформа 1958-1964 років в УРСР: причини, хід, значення. Наукові записки [Вінницького
держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. 2015. Вип. 23. С. 120-124.
10 Смолій В. (ред.). Національне питання в Україні ХХ – початку XXI ст.: історичні нариси. Київ:
Ніка-Центр, 2012. 592 с.; Асанішвілі М., Бєліков О. Комплекс історичних джерел до вивчення
шкільної реформи в СРСР у 1958 р. Нові сторінки історії Донбасу. Вінниця, 2018. Кн. 27. С. 161-171.
11 Парахіна М.Б. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр.
(з історії мовної проблеми). Український історичний журнал. 2014. № 4. С. 128-146.
12 Конюх В. Освітні експерименти доби «відлиги». Вісник Черкаського університету. Серія
Історичні науки. 2010. Вип. 182. С. 110-114.
13 Концур В.В. Профспілки України в добу «відлиги»: ідеологічний аспект (1956-1964 рр.): навч.
посіб. Горлівка: Горлівський інститут іноземних мов, 2011. 62 c.
14 Нікілєв О.Ф. Сільська школа України в 1950-х – середині 1960-х рр.: реалії стану та
функціонування. Чорноморський літопис. 2011. Вип. 5. С. 174-179.
15 Бажан О.Г. Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950-х1960-х рр. Український історичний журнал. 2008. № 5. С. 147-159; Касьянов Г. Незгодні: українська
інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. Київ: TOB «Видавництво “Кліо”», 2019. 248 с.
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Н. Брехунець, Л. Прокопів вивчили питання реформування, які відбувалися у
системі освіти протягом 1960-1980-х років: перехід на 10-річний термін навчання
в школі (1964 р.), викладання систематичних курсів з четвертого класу, а не з
п’ятого, відміни обов’язкової професійної підготовки у загальноосвітніх школах,
запровадження факультативних курсів з окремих навчальних предметів,
починаючи з 7 класу, поглибленого вивчення у 9-10 класах окремих предметів
(1966 р.), обов’язкової загальної середньої освіти (1972 р.) та їх наслідки.
Дослідники наголошують на нищенні національної школи в цілому,
підтвердженням чого стали постанова ЦК КПРС «Про подальше вдосконалення
вивчення і викладання російської мови в союзних республіках» (1978 р.),
рекомендації Всесоюзної науково-практичної конференції з проблеми «Російська
мова – мова дружби і співробітництва народів СРСР» (Ташкент, 1979 р.),
скорочення україномовних видань16.
Дослідники зазначають, що в 1984 р. було окреслено і прийнято нові напрямки
шкільної реформи. Ж. Шевчук, Н. Шліхта, Г. Касьянов наголошують, що процес
русифікації освіти здійснювався в УРСР більш інтенсивніше, ніж в інших
республіках колишнього СРСР, мав власні тенденції та характерні риси.
Стимулювання процесу русифікації у гуманітарній сфері здійснювалося як на
основі законодавчих і нормативних актів, так і на рівні конкретної практичної
діяльності органів державного управління СРСР та УРСР, які проводили в життя
положення сумнозвісної теорії «злиття націй і народностей». Процес русифікації у
сфері гуманітарної політики відбувався на тлі вихолощування з наукових праць,
творів літератури, мистецтва найбільш яскравих подій з історії України, імен
видатних діячів, що внесли помітний внесок в українську культуру, від чого
цілеспрямовано відлучали підростаюче покоління17. Політика русифікації
викликала серйозне незадоволення в українському суспільстві й, у першу чергу, в
середовищі української інтелігенції та молоді18. Дослідники присвятили власні
дослідження і проблемі мовної політики в освітній сфері, серед яких виділяємо
В. Кубайчука, О. Бажана О. Лаврут19. Мовні питання й освіта займали помітне місце
у програмних документах і конкретній практичній діяльності правозахисних
організацій, які діяли в цей час20.
Актуальною залишається регіональна історія. Вона, з одного боку, показує
оригінальні явища, процеси, події, що відбувалися у різних куточках УРСР, з іншого
– демонструє схожість і системність того, що відбувалося у загальному масштабі.
Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст.…; Прокопів Л.
Диференційований підхід до навчання в діяльності малокомплектних (малочисельних) шкіл
України (друга половина ХХ – початок ХХІ століть). Обрії. 2015. № 1. С. 37-40.
17 Шевчук Ж. Мовна політика в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): дис… канд. іст. наук:
07.00.01. Київ, 2001. 178 арк.; Шліхта Н.В. «Деідеологізація» освіти в роки перебудови: причини,
напрями реформи, суперечності. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2012. Т. 130. С. 37-42;
Касьянов Г. Освітня система України 1990-2014: аналіт. огляд. Київ: ТАКСОН, 2015. 52 с.
18 Мухіна І.Г. Ціннісні домінанти радянського освітньо-культурного простору: монографія. Харків:
Майдан, 2013. 365 c.
19 Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови). Київ: К.І.С.,
2020. 192 с.; Бажан О. Мовний процес в Українській РСР…; Лаврут О.О. Вивчення української мови
в школах Сталінської області (друга половина 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.). Гуржіївські історичні
читання. 2013. Вип. 6. С. 247-251.
20 Лаврут О.О. Українська школа Донбасу радянського періоду: сучасна історіографія проблеми.
Чорноморський літопис. 2011. Вип. 3. С. 109-116.
16
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До таких авторів відносимо І. Ковальчука21, О. Фоміну, Л. Капітан, В. Омельчука22 й
інших, які розглянули становлення та розвиток шкіл на Буковині, у Закарпатті та
Криму, продемонструвавши перевагу радянських ідеологем у цій сфері. Вони,
звертаючись до суспільно-політичних, культурних, релігійних аспектів,
зазначають їхні особливості та труднощі, які ті переживали23. Я. Верменич
здійснює регіональну аналітику у контексті дискурсів соціогуманітаристики,
характеризуючи демократичний культурний регіоналізм як детермінанту
історичного розвитку та окреслює його стратегічні пріоритети24.
Ці аспекти набули актуальності останніми роками – в умовах гібридної війни.
Зокрема, автори наголошують на спільності процесів, які відбуваються на
Донеччині, Луганщині та Криму, ще раз доводячи, що всі ми маємо спільну історію
та культурні надбання. Серед науковців виділяємо С. Кульчицького, Л. Якубову й
ін.25 Дослідники писали про розвиток не лише шкільної, а й професійно-технічної,
вищої освіти протягом ХХ-ХХІ ст. Вони зазначали про труднощі відбудовчого
періоду, втрати людського та матеріального потенціалу. Автори презентують
статистичні дані, що дозволяють простежити динаміку розвитку шкіл. Необхідно
відмітити про меншу кількість україномовних закладів за російськомовні. Перші
переважали у сільській місцевості. І навіть на початку ХХІ ст. динаміка змінювалася
на користь російськомовних, співвідношення яких складало 1 : 326.
О. Бажан вивчив нормативно-правове забезпечення включення Кримської
області до складу УРСР, чисельність населення області за національним складом за
даними переписів 1939 і 1959 років. У його роботі знайшло відображення
обговорення серед представників партійної номенклатури питання про вивчення
української мови: коли розпочинати, в якому віці. Вони зупинилися на початковій
школі, що було цілком логічно. Це спонукало вирішити певні питання. Перш за все,
кадрове, оскільки в області працювала незначна кількість учителів, які нею
володіли. Для педагогів відкривалися курси та проводилися семінари й інші
заходи. Звичайно, одразу перейти на українську мову викладання було складно,
Ковальчук І.В. Становлення української школи на Буковині у 1940-1960 рр. Збірник наукових
праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. № 2. С. 9295.
22 Фоміна О.О. Розвиток українських шкіл у Криму (середина XX – початок XXI століття): автореф.
дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Ялта, 2009. 20 c.; Капітан Л.І Закарпаття повоєнного періоду:
проблеми етнокультурного розвитку у контексті радянізації краю, 1945-1964 рр.: дис… доктора
іст. наук: 07.00.01. Київ, 2013. 528 с.; Омельчук В. З історії русифікації шкільної освіти на Волині.
Нова педагогічна думка. 2013. № 2. С. 3-5.
23 Бажан О. Що собою являла українізація Криму в 1950-х рр.? Крим: шлях крізь віки: Історія у
запитаннях і відповідях / Упоряд. Г. Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. Київ: Ін-т історії України НАНУ,
2014. С. 373-375; Лаврут О.О. Українська школа Донбасу радянського періоду…; Стражнікова І.В.
Проблеми середньої освіти західного регіону України (друга половина ХХ століття). Virtus. 2017.
Iss. 11. C. 130-133.
24 Верменич Я. Регіональна аналітика в Україні: сучасні дискурси соціогуманітаристики.
Аналітична записка. Київ: Інститут історії НАН України, 2018. 110 с.; Міщанин В. Радянізація
Закарпаття 1944-1950 рр. Ужгород, 2018. 644 с.
25 Кульчицький С., Якубова Л. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і
Батьківщини. Kиїв: TOB «Видавництво “Кліо”», 2019. 720 с.
26 Джемилев Мустафа. Шестьдесят шестая годовщина Крымской АССР. Демонстрации и митинги
крымских
татар.
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тому у регіоні школи працювали за двома планами – російськомовним та
україномовним. Автор наголошує, що ніяких супротивів з боку громадськості це не
викликало, учителі спокійно сприйняли зміни. Інша проблема полягала у науковометодичному та матеріальному забезпеченні закладів: база для викладання
української мови в школах Криму була надто бідна27.
Дослідники зверталися і до характеристики освітнього процесу, вивчення
окремих дисциплін, з’ясовуючи чинники впливу, що й обумовлювали діяльність
педагогів та отримання освіти учнями. Автори наголошували на однобокості
цього процесу, перегинах і відсутності системи. До таких дослідників відносимо
О. Лаврут, К. Богатирчук28. Важливим учасником шкільної освіти є учительство,
яке науковці розглядали з різних позицій: як професійну, соціальну, культурну
групу, учасника громадського життя, про що у своїх роботах акцентували
Л. Романець29, І. Лікарчук30, І. Елліс31.
Дослідники зупинились на тяжких наслідках Другої світової війни для
педагогів, їх участі у відбудові суспільного та культурного життя, на власній
самопожертві. Вони вивчали світогляд педагогів, який міг не співпадати з
офіційним, від чого, у першу чергу, страждали вони у психологічному та
матеріальному плані, що знайшло відображення у монографіях науковців
Інституту історії НАН України та С. Лободи32. Т. Марусик висвітлює діяльність і
внесок західноукраїнської гуманітарної інтелігенції, у тому числі й учителів у
суспільно-політичне життя. Авторка зупинилася і на культурно-духовних аспектах
проблеми33.
Історики зосередилися на вивченні повсякденного життя педагогів, шляхах
формування їх світогляду, на що впливали різні фактори, які часто не залежали від
них34. Ця сторона життя стала предметом уваги дослідників, серед яких – О. Удод,

Бажан О. Входження Кримської області до складу УРСР: освітянський аспект. Україна XX
століття: культура, ідеологія, політика. Київ, 2014. Вип. 19. C. 165-176.
28 Лаврут О.О. Вивчення української літератури та історії в школах УРСР в перше повоєнне
десятиліття. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 4. С. 118-127; Богатирчук К.О.
Трудове профільне навчання учнівської молоді в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст. Наукові праці
історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 46. С. 278-281.
29 Романець Л.М. Вчителі загальноосвітніх шкіл УРСР післявоєнного періоду (1945 – друга
половина 1950-х років): соціальний статус та повсякденне життя: автореф. дис… канд. іст. наук:
07.00.01. Черкаси, 2010. 20 c.
30 Лікарчук І.Л. Міністри освіти України: монографія: у 2 т. Т. 2. (1943-2007 рр.). Київ: Видавець
Ешке О.М., 2010. 586 c.
31 Елліс І.О. Образ учителя в суспільно-культурному житті пізньорадянського суспільства 70-80х рр. XX ст.: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Харків, 2011. 20 c.; Марчук О.А. Забезпечення
загальноосвітніх шкіл вчителями в період хрущовської «відлиги» (перша половина 60-х рр.
ХХ ст.). Наукові праці Запорізького національного університету, 2015. Вип. 42. С. 184-189.
32 Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.):
Колективна монографія / відп. ред. В.М. Даниленко: у 3-х частинах. Ч. 3. Київ, 2010. 336 с.;
Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття:
протистояння ідей: монографія. Луганськ, 2010. 503 c.
33 Марусик Т.В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40-50ті рр. XX ст.). Чернівці: Рута, 2002. 463 c.
34 Лук’яненко О.В. Методологічні лабіринти дослідження освітянського повсякдення доби
тоталітаризму. Гілея. Історичні науки. 2016. Вип. 89. С. 75-79; Лук’яненко О.В. Велика і мала
політика у Відображенні освітянської преси УРСР доби «Відлиги» (1953-1964 роки). (Ч. 1). Гілея.
Історичні науки. 2016. Вип. 110. С. 91-94.
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Л. Ковпак та інші35. Вони охарактеризували сучасні дискурси соціальної, локальної
та економічної історії, акцентуючи на їх інтер- і міждисциплінарності36.
Ю. Войцехівський розглянув питання громадсько-політичної діяльності учителів
УРСР протягом 1960-1970-х років37.
Історики зацікавлені і вивченням типово «нерадянської поведінки школярів»,
яка виявлялася у «неправильній поведінці», «дискутуванні на уроках», «зривах
занять», грабунках, «викривленні світогляду», перегляді зарубіжних фільмів,
розмальовуванні стін на будівлях, написаннях записок жартівливого змісту, які
характеризувалися як антивладні, що суперечили радянським постулатам. Серед
таких авторів виділяємо Н. Хоменко, Ю. Каганова. Перша проаналізувала листизвернення до владних структур з приводу політичних, економічних і світоглядних
позицій, виокремила причини, подальше ставлення дівчат та юнаків до реальної
дійсності38. Робота Ю. Каганова присвячена конструюванню «нової людини» у
другій половині ХХ ст. Один із розділів своєї роботи він присвятив здійсненню
цього через школу, яка і на сьогодні залишається важливим соціальним
інститутом. Дослідник підкреслював, що через неї радянська влада відлучала дітей
від сімейних цінностей і призвичаювала до радянських. Автор зупинився на
шкільних реформах, які не готували випускників до життя: у них були відсутні
знання та практика із сімейного виховання, подружнього життя та економічної
сфери. Водночас він цілком справедливо, на наш погляд, засудив недооцінку
гуманітарної складової, яка й формувала у підростаючого покоління людські
ідеали, розвивала їх світогляд. Останнє здійснювалося через численні заходи, які
могли носити і формальний характер. Недивно, що частина учнів у власних діях
показувала неприйняття, засудження або нерозуміння радянської дійсності:
можливо, через відсутність досвіду, інформації, догляду та спілкування із
дорослими. Хоча останні намагалися не обговорювати ці питання зі своїми дітьми,
або лише «на кухні», щоб не наразити їх та сім’ю на неприємності39.
Оскільки школа співпрацювала із родиною, то ми звернули увагу і на праці
відповідної тематики. Ю. Тищенко, О. Лаврут аналізували ставлення держави до
цього соціального інституту, демонструючи, фактично, його допоміжну функцію.
При цьому науковці долучили усно-історичні джерела, що було відсутнє у
попередні періоди. На їх основі здійснена спроба реконструкції взаємодії сім’ї та
школи. Автори показали роль батьківських колективів у житті школи та вирішенні
матеріальних та культурно-дозвіллєвих питань дітей40. Автори продовжували
вивчати діяльність учнівських організацій, але відкидаючи вже ідеологічну
Удод О.А. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії. Краєзнавство,
2010. № 3. С. 43-47; Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій
половині ХХ ст. (1945-2000 рр.). Київ: Інститут історії НАН України, 2003. 249 с.
36 Удод О., Блащук С., Верменич Я., Ковалевська О., Ясь О. Нариси з соціокультурної історії
українського історієписання: субдисциплінарні напрями / За заг. ред. В. Смолія. Київ, 2019. 288 с.
37 Войцехівський Ю.В. Історія. Освіта. Інтелігенція. Київ: Знання України, 2008. 119 c.
38 Хоменко Н. Листи до владних структур як джерело вивчення молодіжної повсякденності.
Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2014. Вип. 19. С. 131-137.
39 Каганов Ю.О. Конструювання «радянської людини» (1953-1991): українська версія. Запоріжжя,
2019. 432 с.
40 Тищенко Ю.А. Сім’я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х років: погляд із
сьогодення. Наукові праці історичного факультету Запорізького університету. 2017. Вип. 48.
С. 188-193; Лаврут О.О. Радянська школа у другій половині XX ст.: вимір України. Слов’янськ:
Друкарський двір, 2020. 532 с.
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заангажованість, характеризуючи механізми взаємодії учнівства та молоді з
державою. Ці питання стали темами досліджень для Д. Князевич та О. Мовчан41.
Тобто, історичні дослідження нашої проблеми змінили свій вектор,
започаткувавши нові теми та новий подих для подальших пошуків. Науковці
розглядали школу з різних позицій. Їх розвідки є досить різноплановими, що
спонукало до вивчення багатьох сторін життя закладів. Вони залишалися
важливим інструментом соціалізації підростаючого покоління, зусилля якого
спрямовувалося не лише на учнів, педагогів, а й батьків і громадськість. Школа
була однією із важливою сходинкою у соціальному ліфті суспільства, яке у
більшості виступало виразником поглядів керівної партії. Все ж, на майбутнє
варто звернути увагу на вивчення робіт істориків зарубіжжя, які презентують
власні дослідження із геополітичних міркувань, що дозволить ширше
репрезентувати картину шкільного життя в Українській РСР у другій пол. 40-х –
наприкінці 80-х років минулого сторіччя.
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School in Ukrainian SSR in Second Half of 1940s – Late 1980s: Modern Views
Soviet society was contradictory in its development. On the one hand, there was a forced
transition to new rules of coexistence, on the other hand, it was followed by significant losses
and broken destinies of people. At first, in the minds of people, there were hopes for changes
after World War II, but having realized that the ‘Father of Nations’ was not going to diverge
from his outlined way, hopes vanished. Not surprisingly, the scholars whose works were
devoted to that period paid attention to various aspects of the evolution of society. Among
them are works about the school in the Ukrainian SSR in the second half of the 1940s – late
1980s.
The goal of this study is to characterize modern domestic historiography on the history of
the school in the Ukrainian SSR in the second half of the 1940s – late 1980s. According to the
goal, the following research objectives are defined: characterization of the main vectors of
study; works content analysis; outlining the areas of further research.
The research methodology is represented by the principles of historicism, systematics, and
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objectivity. Among the methods, structural, functional, comparative, and statistical are used,
which allow studying the selected issue holistically and comprehensively.
It should be noted that historical study on the selected issue has changed its vector,
launching new studies and giving a new impulse for further research. The aspects ranging
from the conditions of school life development to the separate person expanded the number
of studied problems. Historians focused on anthropological, regional, and linguistic aspects of
the problem. The lives of participants in the educational process, who were not static
conductors of the will of the Soviet government, but lived their own lives, solving their own
problems, are presented in a new way. These aspects have long been overlooked by scholars.
The prospect of our study may be the study of works of foreign historians who present
their research on geopolitical considerations, which will allow representing more widely the
picture of school life in the Ukrainian SSR in the second half of the 40s – late 80s of the past
century.
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ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЙНИХ ВИДАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛЬНИЙ
РЕСУРС МУЗЕОГРАФІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
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Переважна часка музейних видань мають на меті не тільки розповісти про музей, а й
показати його, унаочнити колекцію. У такому сенсі музеографія являє собою симбіоз
наукового, науково-популярного та ілюстрованого видання. В даній статті
проаналізоване оформлення українських музейних видань кінця ХІХ – початку ХХ
століття, що вийшли друком у Російській імперії. До аналізу залучено різні типи видань:
каталоги, альбоми, описи, путівники, збірники. Розглянуто технічні аспекти подачі
ілюстрацій. Представлено функціональне призначення та джерельний багаж
музеографічної ілюстрації.
Ключові слова: джерело, музеографія, музейне видання, оформлення, ілюстрація,
шрифт

Значний потік інформації людина сприймає через ілюстрацію та шрифт. Буква
та рисунок дає поштовх новим знанням і діям. Саме тому системи оформлення
джерел інформації та їх зміст – вкрай важлива сфера наукових досліджень.
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. позначився піднесенням публіцистики та
книговидавничої справи, долученням до читання нових шарів суспільства.
Особливий сегмент в асортименті друкованої продукції цього часу посіла
музеографія – видання музеїв і публікації про музей. Власники музейних колекцій,
збирачі старовини та колекціонери народних традицій вважали своїм
громадянським обов’язком і честю ділитися із співвітчизниками скарбами
історичного минулого шляхом оприлюднення колекції засобами типографії.
Специфікою більшості музейних видань є наявність ілюстративних матеріалів.
Між тим, бажання показати музей, а не тільки розповісти про нього, проходило в
атмосфері творчого пошуку та становлення нових стильових трендів у культурі. У
зв’язку з цим оформлення музейної книги заслуговує окремої уваги.
Об’єктом і джерелом даного дослідження обрано українські музейні видання
кінця ХІХ – початку ХХ ст., що вийшли друком у Російській імперії. Предмет
дослідження зосереджено на оформлені музейної книги. Мета –
продемонструвати музеографічні видання з точки зору єдності змісту й
оформлення; виявити джерельну функцію музеографічної ілюстрації. Матеріал
викладено двома блоками: 1) технічні аспекти оформлення музейної книги;
2) функціональне призначення та джерельний потенціал музеографічної
ілюстрації.
Відзначимо кілька робіт останнього часу, у фокусі уваги яких оформлення
української книги. До таких належать дослідження української мистецтвознавиці
Ольги Лагутенко «Українська графіка першої третини XX століття», «GRAPHEIN.
Графіки. Нариси з історії української графіки ХХ століття», «Українська графіка ХХ
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століття»1 – в яких авторка запропонувала сучасний погляд на предмет свого
дослідження без ідеологічних кліше. Національні особливості розвитку
української графіки, а разом з тим й оформлення української книги, О. Лагутенко
подає у контексті виявлення загальноєвропейських тенденцій образотворчого
мистецтва. Дослідження переважно стосуються графіки ХХ ст. і лише дещо
зачіпають роботи ХІХ століття.
Українському книжковому дизайну присвячений альбом професорки
Мічиганського університету, дослідниці українського мистецького аванґарду
1910-1920-х років, Мирослави Мудрак «Понад кордонами. Модерна українська
книжкова графіка 1914-1945». Вона опрацювала Фонд 544 «Колекція книжкової
графіки» Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва – понад
500 книжкових обкладинок і палітурок більшою мірою пов’язаних із українською
емігрантською
культурою
ХХ ст.
На
конкретних
зразках
авторка
продемонструвала багатостильовий характер модерністської абстракції
української книги міжвоєнного періоду2.
Українська книга київського друку другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
представлена у монографії науковця-музейника Сергія Петрова «Книжкова справа
в Києві. 1861-1917». Автор, на чисельних прикладах, у динаміці охарактеризував
особливості оформлення української книги названого періоду, висвітлив питання
технічних потужностей київських друкарень, представив художників, які
співпрацювали із типографіями. Серед досягнень київської поліграфічної
продукції, автор назвав низку музеографічних творів: «досить специфічні видання,
в яких містилися народні узори» – збірки орнаментів збирачів нематеріальної
культурної спадщини; «Збірка знімків з предметів старовини, що знаходяться в
Києві у приватних руках» М. Леопардова; тематичні видання колекцій Богдана і
Варвари Ханенків серія альбомів «Старожитності руські. Хрестики і образки» та
«Старожитності Придніпров’я»3.
Технічні аспекти оформлення музейної книги.
Слід відзначити, що тривалий час книгу другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
називали «еклектичною», пов’язуючи цю характеристику з «упадництвом»,
«тріумфом анархії композиції», «безсистемністю убору»4.
Вельми критичне ставлення до зовнішнього вигляду та шрифту видань бачимо
вже у перших оцінках тогочасного друку, так би мовити «по свіжих слідах». Так,
Олександр Бенуа в статті «Задачі графіки» охарактеризував книгу 1860-1890-х
років як «цілковитий занепад», «цілковита демонстрація несмаку,… недбалості,
байдужості»5. Георгій Лукомський у замітці «Архітектура, художня промисловість і
друкована справа на Всеросійській виставці в Києві» висловив нарікання на
відсутність нових шрифтів, задоволення «банальними» Єлизаветинським
Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття. Київ: Грані-Т, 2006. 240 с.;
Лагутенко О. GRAPHEIN. Графіки. Нариси з історії української графіки ХХ століття. Київ: Грані-Т,
2007. 168 с.; Лагутенко О. Українська графіка ХХ століття. Київ: Грані-Т, 2011. 184 с.
2 Мудрак М. Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-1945. Київ: Критика,
2008. 176 с.
3 Петров С.С. Книжкова справа в Києві 1861-1917. Київ: ТОВ «УВПК ЕксОб», 2002. С. 295-315.
4 Петренко М.М. Оформление книги и книжная иллюстрация второй половины XIX века // Книга
в России. 1861-1881: в 3 т. / председ. редкол. Л.А. Шилов. Москва: Книга. 1991. Т. 3. С. 87, 90, 91.
5 Бенуа А. Задачи графики. Искусство и печатное дело. Київ: С.В. Кульженко, 1910. № 2-3. С. 41.
1
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равільоном та Олександрівським ампірним, відсутність у художників шрифту
знань словолитної справи та законів друку6.
Аналогічні оцінки знаходимо у роботах 1920-х років. Наприклад, Федір Ернст,
під впливом процесів українізації, що діяли у республіці, наділив українську книгу
«дореволюційного» часу такими епітетами: «мистецтво книги занепало й
позбавилося своїх національних рис», «видавали щось таке страшне», «розсадники
міщанського несмаку»7.
Подібне ставлення до оформлення української книги кінця ХІХ – початку ХХ ст.
зустрічаємо й у виданнях 1970-х років. Анатолій Шпаков у монографії «Художник і
книга», з відповідними ідеологічними акцентами відзначив: «які могутні сили
збудила революція, якого високого піднесення досягла радянська книжкова
графіка, що відродила великі мистецькі традиції, занедбані у часи розквіту
буржуазно-комерційних принципів у справі книговидавання (кінець ХІХ – початок
ХХ століття)»8.
Сучасні дослідники книги вважають такі оцінки вельми ситуативними,
породженими порівнянням книги другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з книгою
класицизму попереднього періоду та книгою наступних епох з притаманними їм
віяннями конструктивізму та радянського реалізму. Наприклад, на думку
М. Мудрак багатостильовий характер модерністської абстракції не псує, а фіксує
«український етнос у лаконічній, описовій і відчутній образності»9.
Сьогодні поняття «еклектична книга» втратило негативне забарвлення
несмаку, механічного поєднання різнорідних книжкових елементів. Тепер
«еклектика» – це стиль, а «еклектична книга» – продукт епохи: розвинутих
капіталістичних відносин, змін у технічному оснащенні друкарень, нових
тенденцій у мистецтві (модерн), нового стилю мислення (історичного), нових
естетичних смаків («парад речей» в інтер’єрі, наприклад). З огляду на означену
атмосферу епохи, в оформлені «еклектичної книги» виділяють такі основні риси.
По-перше, підсилений вплив ілюстративної частини. Ілюстрацій не просто стає
більше – текст і уся типографіка книги підкорюється ілюстрації. Ілюстрація
впливає на гарнітуру, кегель, тон шрифту, розмір і щільність шрифтової полоси.
По-друге, втрата строгої ієрархії у застосуванні елементів декору (що було
притаманно класицистичній книзі), більш сміливі та різноманітні варіації
поєднання шрифтів, заставок, віньєток, кінцівок10.
Нові тенденції не оминули й українську музейну книгу кінця ХІХ – початку
ХХ ст. Їх обкладинки і текстові сторінки, демонструють укладання на одній
площині одночасно кількох шрифтів різних за типом, кеглем, щільністю та
кольором. Зазвичай використаний чорний колір у різній тональності. Рідше
зустрічається червоний колір, наприклад
на обкладинці каталогу
Лукомский Г. Архитектура, художественная промышленность и печатное дело на
Всероссийской выставке в Киеве // Искусство в Южной России: живопись, графика,
художественная печать: ежемес. журн. / ред.-изд. В.С. Кульженко. Киев: Типография
С.В. Кульженко, 1913. № 7-8. С. 366.
7 Георгій Нарбут: посмертна вист. творів / Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Шевченка.
Київ: Державне видавництво України, Дежтрест «Київ-Друк», 1-ша фото-літо-друкарня, 1926.
С. 62-63.
8 Шпаков А.П. Художник і книга. Київ: Мистецтво, 1973. С. 11.
9 Мудрак М. Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-1945… С. 9-10.
10 Петренко М.М. Оформление книги и книжная иллюстрация… С. 87-125.
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«шевченківської» колекції В.В. Тарновського11; червоний і золото – у титулах серії
випусків «Старожитності Придніпров’я»12 та «Старожитності Російські»13 колекції
Ханенків. Відзначимо також введення аркушів яскравого кольору, наприклад:
рожевий титул IV-V випуску «Альбому старожитностей» Церковно-археологічного
музею14; червоний і рожевий листи для рекламної об’яви «Звіту товариства
дослідників Волині та Волинського центрального музею»15. Обкладинки, титули
та сторінки книг в міру оформлені стильними віньєтками, заставками, рамками.
Більшість музейних видань містять значний об’єм ілюстративного матеріалу.
Аналіз ілюстративного наповнення української музейної книги показав, що
його характер залежав від типу видання та призначення ілюстрації. У цілому
можна визначити такі особливості оформлення музеографічної роботи.
За способом виконання використані: а) фоторепродукції музейних предметів;
фотографії пам’яток архітектури, ландшафту; б) типографські відображення
рисунків і креслень. За кольоровою передачею представлені: а) чорно-білі тональні
фотографії та креслення – ними оформлена більшість музейних публікацій;
б) кольорові ілюстрації – так оформлена незначна кількість видань, наприклад
повноколірні рисунки в альбомах «Опис українських писанок»16, «Українські
узори»17 та фотографія-сепія в альбомі «Українське народна творчість. Різьблення
по дереву»18. За способом компоновки об’єктів показу представлені: а) комплекси
Каталог предметов малорусской старины и редкостей. Коллекции В.В. Тарновского. Выпуск I.
Шевченко. Киев: типография К.Н. Милевского, 1893. 34 с.
12 Древности Приднепровья. Каменный и бронзовый века. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск I.
Киев: Типография и фотогравюра С.В. Кульженко, 1899. 15 с. XII табл.; Древности Приднепровья.
Эпоха предшествующая великому переселению народов. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск IІ.
Киев: Фототипия и Типография С.В. Кульженко, 1899. 44 с. XXXVII табл.; Древности
Приднепровья. Эпоха предшествующая великому переселению народов. Часть ІІ. Собрание Б.И и
В.Н. Ханенко. Выпуск IІІ. Киев: Типография и Фотогравюра С.В. Кульженко, 1900. 22 с. LXIII табл.;
Древности Приднепровья. Эпоха великого переселения народов. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко.
Выпуск IV. Киев: Фото-Типография С.В. Кульженко, 1901. 30 с. ХХ табл.; Древности Приднепровья.
Эпоха славянская (VI-XIII в.). Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск V. Киев: Фото-Типография
С.В.Кульженко, 1902. 64 с. ХL табл.; Древности Приднепровья побережья Чёрного моря. Собрание
Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск VI. Киев: Фото-Типография С.В. Кульженко, 1907. 44 с. ХLІІ табл.
13 Древности Русские. Кресты и Образки. Собрание Б.И. и В.Н. Ханенко. Киев: Фототипия и
Типография С.В. Кульженко, 1899. 25 с. XVI табл.; Древности Русские. Кресты и Образки. Собрание
Б.И. и В.Н. Ханенко. Киев: Фототипия и Типография С.В. Кульженко, 1900. Выпуск 2. VI с, 25 с. XVIIXXXII табл.
14 Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея при Императорской
Киевской духовной академии. Киев: фото-лито-типография «С.В. Кульженко», 1915, Выпуск IV-V.
62 с. L табл.
15 Отчёт о деятельности Общества исследователей Волыни и Волынскаго центральнаго музея. За
1913 год. Житомир: Электрическая типография насл. М. Дененмана, 1915. С. 1-3.
16 Описание коллекции народных писанок. Выпуск 1. С альбомом из 33 хромолитографированных
и 12 черных таблиц (всего 2219 рисунков). Составил С.К. Кулжинский, Действительный член
Императорского Русского Географического Общества. / Лубенский Музей Е.Н. Скаржинской,
Этнографический отдел. Москва: Поставщик Высочайшего Двора Т-во Скоропечатни
А.А. Левенсона, 1899. 176 с. XLV табл.
17 Украинские узоры XVIII века. Вид. П. Сємєнцова. Ред. Г. Павловича. Санкт-Петербург: Невская
хромолитография, 1909. Вып. І. 8 л.; Украинские узоры XVIII века. Издание Киевского кустарного
общества. Киев: Лито-Типография С.В. Кульженко, 1912. Выпуск II. 8 л.
18 Украинское народное творчество: Резьба по дереву. Предметы домашнего и хозяйственного
обихода. Издание кустарного склада Полтавского губернского земства. Москва: Поставщик
Высочайшего Двора Т-во А.А. Левенсон в Москве, 1912. Серия IV. Выпуск 2. 28 с.
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предметів у таблицях; б) одиночні ілюстрації. За місцем розташування в
матеріальній структурі книги присутні: а) окремі вкладки-вклейки або додаткивклейки, часто на аркушах іншого ґатунку; б) ілюстрацій на сторінці шрифтового
набору.
На жаль, музейна книга кінця ХІХ – початку ХХ ст. мало промовиста щодо імен
ілюстраторів. Відомо, що до неопублікованої роботи А.П. Зосимовича «Каталог
зібрання археологічних та історичних старожитностей Катерини Миколаївни
Скаржинської» художником В.І. Івановим були виготовлені рисунки половецької
скульптури та найкращих предметів археологічної колекції К.М. Скаржинської19.
Для альбому колекції писанок музею К.М. Скаржинської «усі писанки колекції
перезняті в фарбах самим точним і найстараннішим чином зі збереженням усіх
індивідуальних особливостей роботи різних майстринь <…> чим Музей
зобов’язаний прекрасному рисувальнику п. Ходорковському в Лубнах»20.
Існує припущення, що портрети до альбому «Історичні діячі південно-західної
Росії у біографіях і портретах», укладеному переважно на збірці
В.В. Тарновського21, були виготовлені у фототипії професора університету
св. Володимира В.О. Беца22. У 1888 р. «знімки з оригінальних малоросійських
речей» В.В. Тарновського робив фотограф Петербурзької Академії мистецтв
І.Ф. Барщевський23. Обкладинка першого випуску «Каталогу українських
старожитностей»24 цього ж власника прикрашена роботою академіка живопису
Академії мистецтв М.К. Пимоненка25.
Перший випуск альбому «Українські узори»26 ілюстрував Ю.Ю. Павлович – на
той час починаючий художник-етнографіст.
Цілісний вигляд публікацій побудований силами і штатом типографій27. Кожна
із друкарських фірм достойна окремої уваги. Проте, для демонстрації розвитку
поліграфічної складової української музеографічної книги, охарактеризуємо серію
альбомів Богдана і Варвари Ханенків – «Старожитності Придніпров’я».
Оформлення шістьох тематичних випусків (1899, 1900, 1901, 1902, 1907)
підкорене єдиній видавничій програмі. Книги огорнуті твердою обкладинкою,
Рудинський М. Археологічні збірки Полтавського державного музею. Полтава: 1-ша
Радд[р]укарня «Полтава-Поліграф», 1928. С. 4-5.
20 Описание коллекции народных писанок… С. 25.
21 Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. Составили профессора
Университета св. Владимира В.Б. Антонович и В.А. Бец по коллекции Василия Васильевича
Тарновского. Выпуск 1. Киев: Типография Императорского Университета св. Владимира, 1885.
110 с.
22 Исторические деятели юго-западной России в биографиях и портретах. Выпуск 1-й. Составили
профессора Университета св. Владимира В.Б. Антонович и В.А. Бец по коллекции
В.В. Тарновского. Киев. Ц.6 р., с перес. 6 р.70 к. [рецензія] // Киевская старина. Киев: Тип.
Г.Т. Корчак-Новицкого. 1883. Год первый. Том V. Январь-Апрель. С. 882.
23 Лист І.П. Горленка № 149 від 21.06.1888. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького:
Листи вчених до Д.І. Яворницького. / упорядники: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик,
Н.Г. Чередник. Дніпропетровськ: Гамалія, 1997. Вип. 1. С. 117.
24 Каталог украинских древностей коллекции В.В. Тарновского, с приложением 16-ти таблиц
фототипных снимков. Киев: типография К.Н. Милевского, 1898. 90 с. XVI табл.
25 Клепак А. Організаційно-видавничі аспекти діяльності В.В. Тарновського-молодшого //
Сіверянський літопис. 2017. № 1-2. С. 187.
26 Украинские узоры XVIII века. Вид. П. Сємєнцова. Ред. Г. Павловича…
27 Повні назви типографій, що брали участь у продукуванні українських музеографічних творів
представлені в оформлених посиланнях на джерела.
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різного кольору для кожного випуску: синій, жовтий, помаранчевий, зелений,
червоний. Лице вкриває карта Придніпров’я, зображена золотим або срібним
тисненням. Титульну сторінку кожного видання прикрашає така ж карта тільки у
приглушене-зеленому кольорі. На її фоні подано назву видання червоним
кольором: шрифтом, стилізованим під заголовні літери типографського уставу
початку XVIII ст., (російська мова) та готикою (продубльовано французькою).
Титульну композицію обрамлює золотаво-бронзова рамка рослинного орнаменту.
Альбоми супроводжують таблиці із фотографіями предметів колекції; часто
предмети викладені продуманою композицією (віялом, відцентрованими
«променями» та іншими варіантами). Серійність оформлення не завадила
видавцям уводити зміни до поліграфічного дизайну альбомів. Особливо явно це
простежуються у використанні розмежувальних елементів тексту – заставок і
кінцівок. Так, якщо перший том має класичні кінцівки розділів, текст не
перебивають габаритні зображення, то наступні томи демонструють тенденцію до
зменшення (звуження та спрощення) кінцівок і поступової заміни їх на
горизонтальну лінію та зображення предметів колекції. Так, у томах II, III, IV
фотографія предмету колекції лише іноді виступає в якості заставки28, а кінцівка у
вигляді орнаменту присутня для кожного розділу тексту. Вже у томах V і VI
орнаментальна деталь абсолютно відсутня, частини тексту розділяє пряма
горизонтальна лінія, а в якості кінцівок і заставок виступають фотографії
предметів колекції29. Сміливий прийом! Однак, виглядає така ілюстрація дещо
чужерідно, «плямове» насищення полотна сторінки явно страждає дисгармонією.
І все ж, альбоми «Старожитності Придніпров’я» варто віднести до елітарних,
розкішних, подарункових видань. Усі випуски виконані київською типографією
Стефана Васильовича Кульженка. Вибір саме цього виробника невипадковий.
Поліграфічна база С.В. Кульженка заслуговувала на довіру, якість продукції
викликала задоволення, а то й захоплення. Власник типографії адекватно реагував
на критику й оновлював обладнання. На зламі тисячоліть типографія
С.В. Кульженка виходить на перше місце в ієрархії київського друкованого
виробництва. Тож, не дивно, що науковці та викладачі університету
св. Володимира, маючи власну «університетську друкарню», звертались до
С.В. Кульженка, якщо робота вимагала специфічного оформлення (таблиць,
шрифтів, формул, ілюстрацій)30.
Функціональне призначення та джерельний потенціал музеографічної
ілюстрації.
Представлені вище суто технічні особливості подачі ілюстрації розкривають
мистецький бік оформлення музейних видань. З такої точки зору музейна книга
виступає багатим джерелом інформації для тих, хто вивчає історію книжкового
Древности Приднепровья. Эпоха предшествующая великому переселению народов. Собрание
Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск IІ… С. 14.; Древности Приднепровья. Эпоха предшествующая великому
переселению народов. Часть ІІ. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск IІІ… С. 7.; Древности
Приднепровья. Эпоха великого переселения народов. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск IV…
С. 15, 30.
29 Древности Приднепровья. Эпоха славянская (VI-XIII в.). Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск V…
С. 24, 25, 29, 39, 55, 57, 64; Древности Приднепровья побережья Чёрного моря. Собрание Б.И и
В.Н. Ханенко. Выпуск VI… С. 8, 9, 14, 21, 30, 39, 44.
30 Петров С.С. Книжкова справа в Києві. 1861-1917… С. 295-315.
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мистецтва. Проте, музеографічна ілюстрація – потужне історичне джерело, із
глибин якого можна вичерпати інформацію для інших галузей історичного
знання: археології, музеєзнавства, біографістики. Варто відзначити, що
джерельний потенціал музеографічної ілюстрації певним чином пов’язаний із тією
первинною роллю, якою видавці наділили її від початку. За функціональним
призначенням, і похідною від нього джерельною функцією, музеографічну
ілюстрацію можна згрупувати наступним чином.
1. Предмети колекції. Цей тип ілюстрації є домінуючим в українській музейній
книзі. Переважна більшість каталогів, альбомів, описів, монопублікацій оснащені
фотографічним відображенням предметів колекцій, поданими «таблицями» –
окремим блоком після тексту, або вклейками поміж сторінок тексту.
Лідером показу виступають археологічні артефакти найдавніших часів,
культура слов’ян, період Київської Русі. Названий хронологічний діапазон
окремими томами проілюстрований у шістьох альбомах «Старожитності
Придніпров’я»31. У «Каталозі колекції старожитностей О.М. Поля» із 14-ти таблиць
кам’яній добі, епохам бронзи та скіфів, грецьким колоніям відведено 11 таблиць, а
слов’янам і княжому періоду – 3 таблиці; доба козацтва, хоч і описана у каталозі,
ілюстрацією не представлена32. Фотографії предметів музейних колекцій і рисунки
типажів Київської Русі супроводжують дослідження Л.М. Кудь «Вбрання та
прикраси давньоруської жінки»33.
Предмети XIV-XVIII ст. займають порівняно менший сегмент музеографічної
ілюстрації. Так, предмети культу в двох випусках альбомів «Старожитності
Російські. Хрестики та образки» Б.І. та В.М. Ханенків розміщені у 32 таблицях, з
яких 23 відведено дрібній металевій пластиці XI-XIV ст. і лише 9 предметам XVXVIII ст.34 В останньому випуску «Альбому старожитностей» Церковноархеологічного музею предмети релігійної тематики «литовсько-руського» та
«польсько-малоруського» періодів зайняли дещо більшу частину альбому – 23
таблиці із наявних 40, у той час як найдавнішим часам відведено лише 7 таблиць,
артефакти слов’янські та періоду Київської Русі подані у 10 таблицях35.
Найширший тематичний асортимент предметів зазначеного періоду
представлений у першому випуску «Каталогу українських старожитностей
В.В. Тарновського», де з 16 таблиць 14 присвячені «козацькій добі»: живопис,
зброя, предмети побуту, обладунки й інше36.
Для сучасного дослідника такі ілюстрації дають уявлення про фонд певного
Древности Приднепровья. Каменный и бронзовый века. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко.
Выпуск I…; Древности Приднепровья. Эпоха предшествующая великому переселению народов.
Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск IІ…; Древности Приднепровья. Эпоха предшествующая
великому переселению народов. Часть ІІ. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск IІІ…; Древности
Приднепровья. Эпоха великого переселения народов. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск IV…;
Древности Приднепровья. Эпоха славянская (VI-XIII в.). Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск V…;
Древности Приднепровья побережья Чёрного моря. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко. Выпуск VI…
32 Каталог коллекции древностей А.Н. Поля, в Екатеринославе. Составила К. Мельник. Киев.
типография С.В. Кульженко, 1893. Выпуск І. 218 с. XIV табл.
33 Сборник Археологического музея Высших женских курсов в Киеве. Под редакцией прив.-доц.
В.Е. Данилевича. Киев: Типография А.И. Гросмана, 1914. Выпуск ІІ-й. 71 с. VIII табл.
34 Древности Русские. Кресты и Образки (1899)…; Древности Русские. Кресты и Образки (1900).
Выпуск 2…
35 Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея…
36 Каталог украинских древностей коллекции В.В. Тарновского…
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музею / колекції у минулі часи, унаочнюють пріоритети колекціонування,
демонструють способи типологізації збірки, візуалізують підходи до періодизації
історії.
2. Експозиційні приміщення та експозиційні твори. Така ілюстрація – рідкісне
явище в музейній книзі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Фотографія експозиційної
кімнати Волинського музею Ф.Р. Штейнгеля, представлена у «Звіті» музею,
демонструє зародки ансамблевого методу побудови експозиції. М.Т. Біляшівський
(автор звіту) подав до фотографії підпис (указав предмети) та коментар: «на даний
час, предметами музею, що приведені у належний порядок, цілком заповнена одна
невеличка кімната в приміщені, що відведене під музей»37. Виходячи із того, що це
був перший звіт музею, фотографія експозиційної кімнати служила явним
доказом, що музей існує як відкритий для громади культурний простір.
Заслуговує на увагу фотографія предметів «шевченкіани» збірки
В.В. Тарновського, розміщена на обкладинці брошури. Музейний натюрморт,
своєрідний Vanitas, утворюють портрет Т. Шевченка, посмертна маска поета,
меморіальні речі38. Ілюстрація служить демонстрацією відданості сімейства
Тарновських Тарасу Шевченку як поету, художнику, другу.
Для сучасного дослідника розвитку музейної справи в Україні такі ілюстрації
дають можливість окреслити первинні підходи до облаштування музейної
експозиції, виявити традиційні та новаторські прийоми демонстрації колекції.
3. Пленерні об’єкти. Цей тип ілюстрації також становить незначний сегмент в
українській музеографічній продукції. Наприклад, в альбомі «Українське народна
творчість. Різьблення по дереву» показана будівля Полтавського губернського
земства39; у «Короткому вказівнику» (1916) – будівля Музею Одеського товариства
історії та старожитностей40. Утилітарна ілюстрація давала орієнтир, показувала де
знаходиться музей і як він виглядає зовні.
В альбомах «Старожитності Придніпров’я», окрім таблиць із фотографіями
предметів колекції, подано фотографії місць археологічних досліджень, схеми та
креслення з журналів розкопок41; фотографії розкопів і поховань42. Зображення
включені у структуру сторінки та подані поруч із текстовим набором, що є рідким
явищем в оформлені музейної книги рубежу ХІХ-ХХ ст. Така ілюстрація
роз’яснювала наведені у тексті факти.
Джерельна роль ілюстрацій такого типу в тому, що вони закарбували об’єкти
станом на момент їх фіксації або дослідження. З часом ці об’єкти були змінені або
втрачені під впливом антропогенних факторів і природних катаклізмів. Сучасному
досліднику такі зображення дозволять простежити динаміку змін або «відродити»
втрачений факт.
Отчёт Городецкого музея Волынской губернии барона Ф.Р. Штейнгеля за первый год с
25 ноября 1896 г. по 25 ноября 1897 г. Составил Н. Беляшевский. Варшава: Типография
Ф. Чернака, 1898. С. 2, 61.
38 Каталог предметов малорусской старины и редкостей. Коллекции В.В. Тарновского. Выпуск I.
Шевченко…
39 Украинское народное творчество: Резьба по дереву…
40 Краткий указатель Музея Императорского Одесского общества Истории и Древностей. Издание
6-е, дополненное. Одесса: Типография Т-ва «Братья Кульбергъ», 1916. обкладинка, титул.
41 Древности Приднепровья. Эпоха предшествующая великому переселению народов… С. 1, 5, 8.
42 Древности Приднепровья. Эпоха великого переселения народов. Собрание Б.И и В.Н. Ханенко.
Выпуск IV… С. 6, 7, 13.
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4. Абсолютно образотворчі видання з альбомним розворотом аркушів і
мінімумом тексту. До них належать альбоми «Українські узори XVIII віку»,
«Українське народна творчість. Різьблення по дереву». Багатим джерельним
ресурсом є службовий апарат цих видань. Наприклад, перший випуск «Українських
узорів» відкриває ім’я ілюстратора Юрія (Георгія) Юрійовича Павловича43.
Враховуючи те, що не весь ранній творчий спадок Ю. Павловича дійшов до нашого
часу, 1-й випуск альбому – важливе джерело вивчення його творчості. На сторінках
цього видання він показав себе чудовим майстром пензля, здатним запримітити
та передати на папері найдрібніші нюанси роботи вишивальниці.
Другий випуск «Українських узорів» демонструє участь Київського кустарного
товариства та Київського міського музею у справі вивчення, збирання та
популяризації предметів традиційної культури населення України. Ексклюзивним
можна назвати висвітлений на сторінках цього альбому факт про колекційну
діяльність Єлени Сергіївни Рахманової. Біографічні відомості про неї вельми скупі і
мало «тиражовані», зазвичай обмежуються тим, що вона донька декабриста
С.Г. Волконського та М.М. Волконської, і ще кількома відомостями про її шлюби.
Між тим, в альбомі представлено зразки вишивки двох підризників XVIII ст. з її
колекції44. Тож, 2-й випуск альбому «Українські узори» – поки що єдине джерело,
яке висвітлює музеальність Є. Рахманової.
Альбом «Різьблення по дереву» розкриває стратегічну діяльність Полтавського
Губернського Земства та Полтавського міського музею з оприлюднення
найкращих зразків народного мистецтва – у виданні подано перспективний план
випуску серії «Українське народна творчість»45.
Як бачимо, навіть майже безтекстове ілюстроване музеографічне видання
додає нових барв до «колективного портрету» збирачів та охоронців матеріальної
і нематеріальної культурної спадщини України.
Підсумовуючи, зазначимо, що музейна книга кінця ХІХ – початку ХХ ст. несе на
собі яскравий відбиток естетики, технологій, інтелектуальних тенденцій свого
часу. З точки зору техніки оформлення, їй притаманні стильові характеристики
«еклектичної книги», які проступають у демократичності застосування шрифтів,
декоративних елементів, фотографій, рисунків. Сміливість книжкового дизайну не
завадила видавцям створити музейну книгу такою, як треба – форма не
затьмарила зміст, демонстрація предметів колекції логічне доповнила текстові
подачі. Більш популярним варіантом ілюстрації в музейних виданнях протягом
досліджуваного періоду стабільно була демонстрація предметів колекції. Перевагу
надано предметам хронологічного діапазону «кам’яна доба – Київська Русь»,
особлива увага відведена предметам культу. Незначний сегмент становлять
фотографії експозицій, експозиційних творів, зображення пленерних об’єктів.
Як історичне джерело, музейні видання володіють різнопрофільним багажем
інформації та можуть бути задіяні у дослідженнях мистецького, історичного,
біографічного характеру. Однак, зауважимо, що інтерпретація музеографічної
ілюстрації ускладнена двома факторами. По-перше, її суб’єктивною природою:
фотограф / художник обирав той ракурс об’єкту, який вважав більш вдалим;
відповідно, фіксації були піддані не усі сторони предмету або твору. По-друге,
Украинские узоры XVIII века. Вид. П. Сємєнцова. Ред. Г. Павловича...
Украинские узоры XVIII века. Выпуск II… С. V-VI.
45 Украинское народное творчество: Резьба по дереву… С. 4, 26-27.
43
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об’єктивний чинник: можливості типографського друку певною мірою
спотворювали зображення, передача кольору втрачалась (виняток становлять
кольорові альбоми). Тож, інформативний фактаж книжкової ілюстрації має бути
збалансований залученням джерел іншого типу.
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Design of Ukrainian Museum Publications as Source of Museography
(late 19th – early 20th century)
The majority of museographic works are aimed not only to tell about the museum but also
to show it, to illustrate the collection. In this sense, museum publications are a combination of
scientific, popular science, and illustrated materials. More intense illustrating fills museum
publications starting from the late 19th century. It was facilitated by several circumstances,
including changes in the economic level (development of typographic facilities), social and
cultural situation (activation of education), and mental nature (historicism of thinking). From
the point of view of print design, the late 19th – early 20th century is called the period of
‘eclectic book’ with peculiar stylistic characteristics.
The print design of Ukrainian museum publications of the late 19th – early 20th century,
published in the Russian Empire, is analyzed in the paper. Different types of publications are
analyzed: catalogs, albums, descriptions, guides, collections, mono editions. The analysis was
conducted in two blocks: 1) technical aspects of presenting illustrations; 2) functional purpose
and source base of museographic illustration. Methods of presenting illustrations are divided
into categories: a) by method of creation; b) by the color specification; c) by the way the
objects are arranged; d) by location in the material structure of a book.
It is noted that the design of Ukrainian museum publications of the studied period is
marked by the features of the ‘eclectic book’, which show themselves in using fonts, decorative
elements, photos, and drawings. The democratization of the book and the associated search
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for a new style for it, experiments with its form have not spoilt the content of museum
publications. The book products of Ukrainian public museums and private collectors are
marked by a harmonious combination and complementarity of illustrations and text.
Museographic illustration is an important and multifaceted historical source in the field of the
history of museology, historical science, and biographical research.
Keywords: source, museography, museum publication, design, illustration, font
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Метою публікації є прослідкувати, як в історичних та етнографічних працях
дослідників ХІХ – початку ХХІ століття вивчалося питання гуцульської хати. Автор
намагається з’ясувати, яке місце гуцульське житло займало у матеріальній і духовній
культурі народу. З’ясовується, що різні дослідники у свої роботі акцентували увагу на
значенні гуцульської хати не лише як місці проживання селянина, але й як території, де
відбуваються народні обряди, проявляється образотворче мистецтво. У статті
розглядається питання композиції гуцульського житла, опис основних його елементів.
Аналіз праць дослідників побудований за хронологічним принципом.
Ключові слова: хата, оселя, кімната, піч, дерев’яний, Гуцульщина, історіографія,
культура

Самобутність Гуцульщини полягає в унікальності й оригінальності її культури.
Складовою частиною цієї культури є гуцульське житло. Попри цю унікальність,
дослідники архітектурних особливостей гуцульського житла намагалися
порівняти його із загальноукраїнським типом народної архітектури. Питання про
походження гуцульської оселі становить науковий інтерес для етнографів та
істориків. Крім цього, гуцульська оселя виконувала роль не лише місця
проживання людей, але й була тісно пов’язана з їхнім духовним світом. Важливим
для науковців є з’ясувати – наскільки гуцульське житло було інтегроване у
духовне життя мешканців цього українського етнокультурного регіону.
Висвітлення питання гуцульського житла знаходимо у дослідженнях істориків,
етнографів, письменників з ХІХ ст. і до сьогодення. Гуцульська хата розглядається
у контексті опису традиційного життя населення Гуцульщини. У ХІХ-ХХ ст.
проблемою вивчення гуцульського житла займалися різні дослідники, серед яких
визначних досягнень у вивченні вказаної проблеми досягли Р.Ф. Кайндль1,
Хв. Вовк2, В. Шухевич3, С. Вінценз4, М. Домашевський5, В. Масненко і В. Ракшанов6,
Р. Сілецький7 та інші.
Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000.
208 с.
2 Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. 336 с.
3 Шухевич В.О. Гуцульщина: в 5 частинах. Упоряд. О.О. Савчук. (Репринтне видання 18991908 рр.). Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. 1218 с.
4 Вінценз С. На високій полонині. Кн. 1: Правда старовіку. Харків: Фоліо, 2019. 636 с.
5 Домашевський М. Історія Гуцульщини. Т. 1. Чикаго-Львів: Гуцульський дослідницький інститут
в Чикаго, 1995. 501 с.
6 Масненко В.В., Ракшанов В.Б. Українська хата. Науково-популярне видання. Черкаси: БрамаУкраїна, 2012. 190 с.
7 Сілецький Р. Сільське поселення та садиби в Українських Карпатах ХІХ – початку ХХ ст. Київ:
1
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Мета та завдання. Метою статті є спроба проаналізувати, як селянське житло
Гуцульщини вивчалося у працях істориків, етнографів у ХІХ – почату ХХІ ст. До
завдань публікації можна віднести розгляд таких питань: коли дослідники почали
звертати увагу на гуцульську хату, як на об’єкт досліджень; як дослідники
характеризували гуцульське житло; яке місце гуцульська хата посідала у
матеріальній і духовній культурі народу; яким було ставлення селянина до
гуцульської хати; як гуцульська хата була пов’язана із повсякденним життям
народу.
Виклад основного матеріалу. Одним з перших дослідників, котрий намагався
системно описати життя та побут гуцулів, був український священник,
письменник, етнограф С. Витвицький. Його праці були опубліковані у другій
половині ХІХ ст. Окреме місце у його дослідженнях посідає опис гуцульського
житла. С. Витвицький зазначав, що гуцули полюбляли будувати своє помешкання
на пагорбах, які у них називалися ґрунями8. «Стіни гуцульської хати всередині
рівно обтесані, але не білені. Житло складається, звичайно, з двох протилежних
покоїв9, званих хоромами, у яких є завжди підлога. В одному з тих покоїв, як
правило, на лівому боці, мешкає сам гуцул зі своєю сім’єю, а праву половину хати
тримає незаселеною, для гостей… Крім начиння для приготування їжі в майстерно
викладеній печі, та хіба ще ліжників10 на жердці і пари образів на стіні, у спальні
гуцули більше нічого не тримають. У вітальні є образи, кахлева піч. На стіні, просто
на дереві, гуцульський бойовий стрій: перехресниця – ремені з вибитими на них
мосянжевими11 цвяхами візерунками, на яких висять порохівниця і ташка12 (…).
Там же висіла і стрільба, звана крісом, а також пара пістолетів… Тримають на стіні
лише топірець, гарапник13 і стремена. В усіх хатах є залізні клямки та міцні замки
слюсарної роботи. Вікна малі, інколи заґратовані: сінешні двері засунуті
чотиригранним тисовим або кедровим дрюком. Усередині дому, як правило, є
дуже широке ліжко, посередині стіл, а довкола стін – широкі лавки. Коминів14
жодних, лише так звані димники для вудження15 м’яса на їжу. До спальні, звичайно
прилягає комора, яка засувається зсередини зі спальні. Там складають святкове
вбрання, ґуґлі16, ґарди17, хустки. Перед вікнами є досить низький ґанок, аби
оберігати хату від снігових заметів. Той ґанок зроблено наперед вхідних дверей до
великої комори, що зветься амбаром. Там зложений набіл, тобто молоко і бринза,
господарські залізні інструменти, взуття, шкіри, необхідний запас збіжжя»18.
Дослідник зазначав, що сіни у гуцульській хаті такі великі, що можна було б у

Наукова думка, 1994. 154 с.; Сілецький Р. Традиційне селянське житло українців Галичини
початку ХХ ст. // Галичина: етнічна історія. Тематичний збірник статей. Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2008. С. 81-103.
8 Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів. Коломия: Світ, 1993. С. 22.
9 Кімнат. Тут і надалі примітки автора. – О.В.
10 Домоткане ворсисте вовняне покривало з візерунком.
11 Латунними.
12 Шкіряна торба.
13 Довгий батіг, сплетений з тонких ремінців.
14 Частина печі, труба.
15 Копчення.
16 Традиційний український верхній одяг із каптуром.
17 Те саме, що й зґарда – жіноча прикраса шиї з намистин, монет і металевих хрестиків.
18 Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів… С. 21.
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них танцювати19. У найзаможніших можна зустріти печі з кахлів20, англійські кухні,
дерев’яні канапи, лаковані шафи, стінні годинники, зокрема, у мешканців
с. Жаб’є21. Традиційні народні курні хати без комина на Гуцульщині у другій
половині ХІХ століття вже стають зникаючим явищем і збереглися деінде22. Як ми
бачимо, дослідник подає основні риси гуцульського житла. Хоч дорогі меблі та
настінні годинники були ознаками лише заможних господарів, оселі яких були у
меншості та відрізнялися від традиційних гуцульських, але С. Витвицький дає
свідчення про те, що й народне житло у зазначений період теж зазнає
трансформацій, а традиційна гуцульська курна хата поволі зникає.
Чернівецький науковець Р.Ф. Кайндль був одним з перших, хто наприкінці
ХІХ ст. здійснив узагальнену характеристику життя та звичаїв гуцулів. Окрема
частина його праці присвячена гуцульському житлу. Вибір місця для будівництва
оселі – важлива справа. Необхідно вибрати та перевірити те місце, де має
зводитися оселя. Гарним місцем є те, де лягає спати худоба, де живуть чорні
мурашки, але не червоні. Для кращого ознайомлення з місцем гуцул там лягає
спати: «Якщо йому сниться приємне, якщо уві сні ввижається гарна худоба, то
ґрунт для будівництва вибраний вдало; в противному разі гуцул остерігається
будувати на ньому. Інші випробовують місце будівництва так: ставлять склянку,
не до кінця наповнену водою і накриту листочком; якщо місце мало бути
щасливим, то наступного дня вода у склянці прибуде; якщо цього не сталося, то
слід відмовитися від цього місця. Якщо не досить дбайливо перевіряти місце
будівництва хижі, то може легко статися, що вибір упав саме на те місце, в якому
водяться чорт і злі духи… Погано також, якщо при першому ударі сокирою для
будівництва хати чути плач дітей, це ознака, що в збудованій хаті ніколи не можна
виростити своїх власних дітей»23.
Так, за Р.Ф. Кайндлем, будівництво гуцульської оселі розпочинається не з
матеріальних і технічних приготувань, а з ритуальних дійств. Будує хату гуцул з
колод. У цьому йому часто допомагають близькі сусіди. Стіни ущільнюють мохом.
Хата зрідка має кам’яний фундамент, основні чотири колоди спираються на
підкладені великі камені. Під ці колоди зсередини кладуть ладан, гроші, сіль, хліб
(для добробуту мешканців), а ззовні – вугілля, тиньк із хлібної печі (для
відлякування ворогів). Гуцульський будинок спрямований поздовжньою стіною
на схід, південний схід, південь. З цього боку знаходяться вхідні двері, вікна. Деякі
ґазди відмежовують від передньої стіни невелике подвір’я масивним дерев’яним
муром, що називається ґраждою. Різниця між будинками заможного та
незаможного господаря полягає у тому, що багаті ґазди обшивають покрівлю
ґонтами, прикріпленими залізними цвяхами, а незаможний чоловік використовує
драниці (тонкі дощечки, відколені від дерева), у багатих гуцулів уздовж передньої
стіни проходить ґанок, оселя бідного складається з однієї кімнати (хати)24.
Р.Ф. Кайндль подає характеристику житлового приміщення, що перегукується з
Witwicki S. Hucuły // Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków: Nakładem Towarzystwa
Tatrzańskiego, 1876. S. 74.
20 Керамічні плитки для личкування печей, стін будівель і т. ін.
21 Тепер смт. Верховина Івано-Франківської області.
22 Witwicki S. Hucuły // Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. S. 75
23 Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець,
2000. С. 45-46.
24 Ibid. С. 47-48.
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описами інших дослідників. Брак світла у приміщенні через малі вікна та високу
прибудову призводить до того, що присмерк в оселі є пануючим. Уся садиба, з
огляду на санітарні умови, на думку автора, бажає багато кращого25. Дослідник
вказує на те, що при деяких хатах є колодязі (керниці), або природне джерело
(цуркало)26. Праця Р.Ф. Кайндля супроводжується малюнками-схемами
гуцульського житла, характеристикою господарських і побутових прибудов.
«Якщо гуцул змушений з якоїсь причини покинути своє старе житло, то він
відправляє мотиву подяки за щастя, яке було йому дароване у тій хаті, і відходить
згодом з хлібом і сіллю в руках у нову домівку, після того, як він уже раніше
обкурив її ладаном»27.
Детальний опис гуцульського житла знаходимо у дослідженні відомого
етнографа В. Шухевича. «Осе́ док, се хата враз з иньшими будинками, садок,
ца́ рина28, пасовисько, кішниця29, словом ціле нерухоме майно одного ґазди».30
Будівництво хати розпочинається з заготівлі матеріалів, до яких відноситься,
головним чином, смерекова деревина. Вибір місця для будівництво – важливий
етап для спорудження житла: «Місце під шалаш = халаш = хату вибирає Гуцул
звичайно на горбі проти сонця; воно мусить бути щасливе, а таким є те, де
маржина31 радо спочіває, або де мурашки сиплять мурашко́ вину»32.
Будівництво хати розпочинається з того, що стельмах виготовляє хрест з малої
смерічки, який обвивається вовною, обкурюється ладаном, окроплюється
свяченою водою та ставиться в центрі майбутньої будівлі. Наступний етап –
закладання й обкурювання ладаном підвалин і всього місця майбутньої будівлі.
Під час цього дійства стельмах звертає увагу на явища довкілля – голос птахів,
тварин, які мають визначати майбутню добру чи злу долю житла та її мешканців.
Закладання підвалин хати супроводжується використанням свяченої води, хліба,
сирої білої та чорної вовни, поділеної на чотири частини монети. Після
спорудження підвалин у центрі майбутньої оселі ставиться стіл, до якого
запрошуються люди з харчами-дарунками. Це дійство може супроводжуватися
музикою та танцями. Наступного дня триває черговий етап будівництва –
закладання одвірків, а згодом – поетапно зводиться конструкція цілої оселі.
В. Шухевич наводить характеристику особливостей гуцульської хати. Зокрема,
мова йде про «побиту хату» (дах нахилений під кутом 60 градусів), «віблу33 хату»
(стіни будинку виготовлені з рівних стовбурів дерева), при́ чівки (боки даху не
добігають від стріхи до гребеня, але мають згин у ⅔ частини, звідки йдуть
прямовисно до брусу, до якого прикріплюються крокви), «миту хату» (збудована з
цілих або розпиляних обструганих зсередини колод, обмитих доданим до води
капустяним квасом для того, щоб стіни швидше пожовкли), «хату з брамою» (з
вулиці видно лише паркан із брамою і дах будинку). В. Шухевич наводить і
Ibid. С. 50.
Ibid. С. 52.
27 Ibid. С. 57.
28 Сіножать, пасовище, город.
29 Частина сіножаті чи полонини, призначена для косіння.
30 Шухевич В.О. Гуцульщина: в 5 частинах. Упоряд. О.О. Савчук. (Репринтне видання 18991908 рр.). Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. С. 128.
31 Велика рогата худоба.
32 Шухевич В.О. Гуцульщина… С. 130.
33 Круглу.
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характеристику облаштування ґражд – гуцульських садиб за спеціальним типом
огорожі, що складався суцільного дощатого паркана, а також господарських
будівель при них.
Гуцульський будинок міг складатися з однієї хати, з двох. Якщо мешканці
живуть у кімнаті з правого боку від хоромів, то оселя називається права́ чка, з
лівого – ліва́ чка, звернена до полонини хата – горішня, до низини – долішня.
Наступний етап будівництва – спорудження печі. Частина перед піччю – припічок,
з боку – запічок. До припічка вбивають дві залізні чи дерев’яні ніжки (лабки́ ), які
слугують для зведення ко́ мину. Комини можуть бути оздоблені кахлями,
прикрашеними візерунками квітів, церков, хрестів, образами святих, сценами з
життя гуцулів, гербами, тваринами. Дим з комину чи отвору печі (ка́ гли) виходить
просто у хороми. Якщо у печі немає комина, то дим іде просто у хату – через двері –
до хоромів. Така хата називається ку́ рна або бурде́ й. Піч займала майже четверту
частину кімнати. Запічок – місце де перебувають більшість часу старі люди й
маленькі діти. У куті біля печі знаходиться кочерга й інші хатні знаряддя. Властиві
для гуцульської оселі наявність ослонів, згодом – ліжок, лавиць, скринь, ручних
знарядь праці (наприклад, ручний млин), ємностей з продуктами. На сволоках
горизонтально прикріплені жердки чи перекладини, на які підвішується одяг,
святкове вбрання, ліжники. Ці перекладини часто є прикрашені орнаментом.
Поруч кріпиться колиска. Дослідник у своїй праці також наводить різні типи
замків і защіпок, які використовуються у хатах. Коли оселя збудована, ґазда у
стельмаха, а стельмах у ґазди обрядово просять прощення, господар
розплачується за роботу34.
Стіна над столом – образни́ к. Серед ікон, за гуцульською традицією, має бути
образ Св. Миколая. Ікони прикрашені свяченим зіллям, писанками й іншими
прикрасами. Стіни оселі можуть містити полиці для посуду. Оздоблений
візерунками нами́ сник над одвірком слугує не лише для зберігання посуду, але й
для окраси. На стінах хати можна зустріти топірці, табівки35, порохівниці, баклаги,
гарапники й інші речі36. Розміри й оздоблення оселі залежали від заможності її
власників. В одній оселі та різних кімнатах могла мешкати не одна родина, слуги.
Заможні ґазди могли використовувати одну кімнату для щоденного мешкання, а
світлицю – на свята37.
Гуцульська оселя – не лише місце для проживання чи святкування, але й робоче
місце ремісника. Значна частина обрядових дійств відбувалася у хаті. В. Шухевич
подає їх детальний опис. Готуючись до них, господарі важливої ваги приділяли,
щоб хата була прибраною, підготовленою до свята. З хатою пов’язані і певні
святкові ворожіння. Наприклад, перед Різдвом ґазда засвічував у хаті, виймав
столове вікно, брав під руку перший печений хлібець, у ліву руку веретено, у праву
– сокиру, обходив тричі обійстя, вітаючись, а хатні бажають здоров’я38. Таким
чином, оселя для гуцула – це не просто будинок для проживання, а певною мірою
священне місце, яке супроводжувало людину ціле життя – від народження до
кінця. Від початку будівництва та після побудови гуцульська хата – місце
релігійно-обрядових, магічних, побутових дійств.
Шухевич В.О. Гуцульщина… С. 130-140, 148-149.
Оздоблені орнаментом невеликі шкіряні сумки, які носили через плече.
36 Шухевич В.О. Гуцульщина… С. 141-143.
37 Ibid. С. 146-147.
38 Ibid. С. 638-639.
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Український етнограф Хв. Вовк, подаючи характеристику селянської оселі,
вказує на те, що «загалом, зостаючись вірні своєму загальному типові,
характеристичні українські хати тягнуться широкою смугою через цілу середню та
південну Україну, од підніжжя Карпат на схід до Орловської, східних частин
Курської та Вороніжської губерній… Отже, зовсім однаковий на цілому просторі
країни цей загальний тип української хати став одною з найголовніших та
найвиразніших етнографічних ознак українського племени»39. Попри таку
характеристику, дослідник, все ж, вказує на певні регіональні особливості
селянського житла. Етнограф пише, що гуцульська хата збудована тільки з дерева,
брусовані зруби вкриті дерев’яним дахом, поширеним на передню огорожу,
ґражду, через це хата закрита з усіх боків. Дослідник вказує на те, що форма даху
вказує на пережитки від солом’яної стріхи (чотирисхилий дах завершується
високим повздовжнім гребенем, а ребра закруглені). Хв. Вовк вказує на те, що в
Яворові, Жабйому, селах, що розташовані вище за течією Чорної Тиси, гірських
селах гуцульські хати досягають свого повного розвитку40. Дослідник прагнув не
лише навести опис гуцульської оселі, але й порівняти її особливості у різних
частинах Гуцульщини.
Низка творів художньої літератури ХХ ст. присвячені гуцульській тематиці.
Звісно ж, ці твори мають описи життя та побуту гуцулів, їхнього житла. У цьому
контексті можна згадати І. Франка, М. Коцюбинського, Г. Хоткевича. Написанню
творів передувало проживання на Гуцульщині та ретельне вивчення гуцульського
життя авторами. Тому для них гуцульське життя не лише романтика, але й
розуміння усіх складнощів і злигоднів його буття. Г. Хоткевич, автор численних
творів на гуцульську тематику, у першій чверті ХХ ст. з сумом писав про те, що на
вулицях Жабйого (найбільшого гуцульського села) вже не можна знайти жодної
гуцульської хати, лише одні корчми, шинки й оселі юдеїв. Гуцули ж змушені
перебиратися мешкати високо в гори. А трапляється так через любов селян до
горілки, махінації владних іа заможних шахраїв41.
Як ми вже бачили на прикладі Р.Ф. Кайндля, інтерес до гуцульського побуту, і
житла зокрема, проявляли не лише українці. У 1930-х роках будовою гуцульського
житла цікавився Єжи Жуковський. Його праця «Гуцульщина: внесок у дослідження
народного будівництва» була опублікована у Варшаві у 1935 р.42 Найбільш
знаменитим польським автором, котрий присвятив цикл своїх творів гуцульській
тематиці, був С. Вінценз43. У його творі присутня також тематика гуцульської оселі.
Цікавим і повчальним для сьогодення є твердження автора про те, що деревину
для забудови хоч і обирали найкращу, ніхто не вирубував лісу відразу, лише
впродовж років, бо через повну вирубку вода з джерела могла залити весь зруб.
Через це хату на новому зрубі не ставили.
Подібно до інших дослідників, С. Вінценз писав про те, що місце для побудови
оселі могло вивчатися протягом покоління, а то й не одного. Будівництву могли
передувати ночівля між двох ватр, будівництво шалашу44 з галуззя, колиби,
Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. С. 95.
Ibid. С. 97.
41 Хоткевич Г. Гуцули і Гуцульщина. Джерсі: Свобода, 1920. С. 22.
42 Żukowski J. Huculszczyzna: przyczynek do badań nad budownictwem ludowym. Warszawa: Z
zasiłkiem Tow. Przyjaciół Huculszczyzny, 1935. 39 s.
43 Вінценз С. На високій полонині. Кн. 1: Правда старовіку. Харків: Фоліо, 2019. 636 с.
44 Те ж саме, що й халаш – тимчасове приміщення для худоби.
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півхати, пів стайні, півоборогу45, зимарки чи веснарки46. Задовго перед
спорудженням оселі вибирали круглі колоди, матеріал підганяли відповідно до
планів і вимірів. Чотири кути для майбутньої хати утрамбовують камінням. Так як
й інші автори, С. Вінценз пише про те, що перед початком будівництва
прислухалися до явищ природи і голосу птахів, тварин. Могли залучати до цього
дійства й віщуна, аби він замовляннями відвернув лихо від майбутньої оселі.
Перед початком будівництва бенкетували з музикою, танцями. Згодом тривав
процес побудови оселі: «кожна частина хати – розвиток її ідеї»47. Згідно
твердження автора, гуцули надають оселі антропоморфних рис: «хата наслідує
поперечний розріз тіла людини», очі – вікна, задня частина хати – спина48. Хатиґражди, на думку автора, беруть свій початок від оборонних споруд49.
Таким чином, ми бачимо, що С. Вінценз описує гуцульську оселю як, наче, живу,
і ставлення до неї селянина не як до просто будівлі з дерева й каміння, а до чогось
священного. Набуттю чарівного значення селянській оселі сприяють і цілорічні
обряди та святкові дійства, що їх гуцули здійснюють у своїх оселях. Про вірування
гуцулів докладно писав відомий дослідних Гуцульського краю Петро ШекерикДоників50.
Традицію написання художніх і дослідницьких робіт у другій половині
продовжувала низка авторів. Серед них можемо назвати М. Ломацького. Попри те,
що його роботи написані переважно на еміграції, але важко переоцінити його
знання про Гуцульщину та любов до неї. Зустрічаємо в його творах і опис
гуцульської оселі: «Гуцульська простора хатка – стіни миті, на стінах старі,
почорнілі образи святих на полотін і на шклі. Кругом хати під стінами широкі
лавиці, що то на них не лише сидіти, але й спати можна. Лавиці застелені пухкими
ліжниками, біля дверей «намисник» – шафа, різьблена з поличками на ріжку
домашню посуду, а напроти дверей коло стіни великий стіл із різьбленими ногами,
застелений вишитою, як сніг біленькою скатертю, під другою стіною широке, теж
різьблене ліжко, застелене ліжником, над ним на жерді теж ліжники й взористі
верені51 – з хати двері до кліти – комори з одягом і біллям. У куті недалеко дверей
велика піч із «опецьком», на якому можна спати й грітися від печі»52.
Дослідник Микола Голубець у своїй праці, присвяченій українському мистецтву,
певну вагу приділив і характеристиці гуцульської хати: «це звичайно тридільна
будівля з «хоромами» – сіньми посередині та двома кімнатами – «лівачкою» і
«правичкою» – по боках. Буває, що з боків прибудовують «кліть» – комору, або й з
обох боків «притули» чи пак «колешні»53 на вівці…»54.
У ґрунтовному дослідженні М. Домашевського55 цілий розділ присвячений
Половина повітки на чотирьох стовпах для сіна.
Вінценз С. На високій полонині. Кн. 1. С. 50-51.
47 Ibid. С. 54.
48 Ibid. С. 55.
49 Ibid. С. 59.
50 Шекерик-Доників П. Рік у віруваннях гуцулів. Верховина: Гуцульщина, 2009. 353 с.
51 Домоткане вовняне або лляне рядно.
52 Ломацький М. Гомін гуцульської давнини. Мюнхен: Logos, 1961. С. 24.
53 Приміщення для худоби.
54 Голубець М. Мистецтво // Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. Київ:
Либідь, 1994. С. 529.
55 Домашевський М. Історія Гуцульщини. Т. 1. Чикаго-Львів: Гуцульський дослідницький інститут
в Чикаго, 1995. 501 с.
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дерев’яній архітектурі на Гуцульщині. Дослідник вказував на те, що у житлових
будинках гуцулів і бойків невід’ємною складовою є крита галерея на передньому
фасаді або навколо будинку, покрівля якої тримається на кронштейнах і
стовпчиках. Такі галереї властиві не лише церквам, а й житловим будинкам не
лише на Гуцульщині чи Бойківщині, але й на Черкащині, Полтавщині, Закарпатті56.
Тобто, М. Домашевський вказує на те, що гуцульські оселі є складовою
загальноукраїнського типу будівництва, хоча й із місцевою специфікою. Дослідник
писав про те, що, коли порівняти між собою дерев’яне житло різних карпатських
районів, то дерев’яна архітектура найповніше й яскравіше виражена у гуцульській
ґражді57. Говорячи про інтер’єр гуцульської хати, М. Домашевський пише про те,
що він вражає своєю композиційною єдністю та багатством фарб, він побудований
на сполученні природних кольорів і виготовлених матеріалів, з яких складається
хата: дерево, кераміка, вовняні тканини58.
У колективній праці Ю. Гошко та П. Федака59 автори подають характеристику
як постійного, так і тимчасового гуцульського житла. Науковці вважають, що у
ґенезі гуцульського житла прослідковуються дві лінії: від однокамерної кліті –
колиби та від двокамерної стаї60 – п’ятистінки, перша лінія властива сезонному і
постійному житлові, друга – сезонному. На думку дослідників, першим етапом
розвитку гуцульського житла була однокамерна хата-кліть (бурдей), найдавніша з
яких відома з 1660 р. на Рахівщині. Згодом розвиток садиби йшов шляхом
прибудов. Що стосується трикамерних будівель, то вони продовжують
давньоруську традицію ХІІ-ХІІІ ст.61
У роки української незалежності зберігається науковий інтерес дослідників до
гуцульської оселі. На думку дослідника С. Смолінського, гуцульська курна хата
відноситься до такого типу народного житла, яке існувало століттями. «У курній
хаті раціонально використовувавсь весь обсяг приміщення. Значна висота (до
250 см) давала місце для нормальної життєдіяльності людини, бо дим стояв угорі.
Верхню частину хати використовували, щоб сушити там дрова, коноплі, льон, одяг,
а для цього робили систему гряд…»62. Автор не погоджується з думкою про те, що
курна хата була лише ознакою бідних, «на певному етапі розвитку народного
будівництва вони були поширені повсюди як повноцінне житло»63. Етнограф
Р. Сілецький дотримувався думки, що традиційне карпатське народне житло
пройшло шлях розвитку від однокамерних до дво- і трикамерного, які у ХІХ – на
початку ХХ ст. стали переважаючими. Однокамерну хату гуцули називали
«бурдеєм», вона на зламі ХІХ-ХХ ст., на думку автора, була характерною лише для
бідних безземельних селян64. Р. Сілецький стверджує, що «народне житло
галицьких українців під кутом зору основних типологічних характеристик цієї
галузі матеріальної культури – горизонтального планування і системи опалення,
Ibid. С. 295.
Ibid. С. 301.
58 Ibid. С. 304.
59 Гошко Ю.Г., Федака П.М. Поселення // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. Київ:
Наукова думка, 1987. С. 182-189.
60 Постійне або тимчасове житло на полонині, де живуть пастухи влітку.
61 Ibid. С. 165-167.
62 Смолінський С. Гуцульська курна хата // Краєзнавство. 1994. № 1. С. 50.
63 Ibid. С. 51.
64 Сілецький Р. Сільське поселення та садиби в Українських Карпатах… С. 121-122.
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що відзначаються стійкістю і добре зберігають етнічну традицію, безумовно
становить невід’ємну частину української етнічної домобудівної традиції»65.
Невід’ємними складовими гуцульської оселі, на думку дослідника В. Сивака66, є
хатня піч, що часто могла оздоблюватися та прикрашатися кахлями із
зображенням сцен народної культури, зображенням рослин. Такі елементи оселі,
як меблі, сволоки, одвірки оздоблювалися мешканцями різьбою, що відрізняє
гуцульську оселю від бойківської чи лемківської.
У праці дослідників В. Масненка та В. Ракшанова67 окремий розділ присвячено
особливостям житла на Гуцульщині, подається характеристика основних типів
гуцульських осель. Характеризуючи курні хати, автори пишуть, що крім бурдеїв
(хата й сіни), існували й бухні хати (лише хата)68. А. Данилюк, порівнюючи
бойківські та гуцульські хати, вважав, що між ними є істотна різниця, що полягає
не лише в особливостях планування, а й у пропорціях і співвідношеннях окремих
частин будівель. Наприклад, гуцульська оселя має спокійний, невисокий дах, а у
бойківських оселях він стрімкий. Архітектурні форми гуцульської будівлі різкі та
графічно окреслені. Про гуцульську ґражду автор пише, що це дійсно романтичні,
життєво раціональні твори народних будівничих69. Думки про те, що гуцульська
ґражда має своє походження від найдавніших типів замкнутого двору ХІІІ-XIV ст.,
дотримується дослідник І. Сеньків70. Автор вважав, що «для гірських людей ґражда
була не лише матеріальним захистом їхніх життя і добра, а й ареною їхньої
духовної боротьби з надприродними силами зла»71.
У цілому ж, сучасні дослідники, зокрема Р. Радович72, вважають, що народне
будівництво Гуцульщини (поселення, житлові та господарські споруди двору,
високогірне будівництво) великою мірою пов’язане з головною спрямованістю
сільського господарства у цьому регіоні – гірським тваринництвом. Дослідник
вважає, що типологічні ознаки гуцульської будівельної культури становлять
етнокультурну єдність із загальноукраїнським будівництвом, але зі збереженням
особливих рис, властивих Карпатам і гуцульській культурі зокрема.
Провідну роль у символіці гуцулів відігравав хрест, тому в оселі були домашні
образи. Праця О. Богомолець присвячена характеристиці домашніх ікон
Гуцульщини. На думку авторки, їм властивий світоглядний синкретизм, що мав
свій вияв у поєднанні язичницьких та християнських елементів мистецтва і побуті
гуцулів. Домашні ікони зображували святих подібними до язичницьких богів, а у
житті були помічниками, порадниками, захисниками господарства73. Ікони були не
лише складовою гуцульського домашнього інтер’єру, а й домашньою святинею.

Сілецький Р. Традиційне селянське житло українців Галичини… С. 81.
Сивак В. Інтер’єр народного житла // Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули. Харків:
Фоліо, 2020. С. 77.
67 Масненко В.В., Ракшанов В.Б. Українська хата…
68 Ibid. С. 125.
69 Данилюк А. Шляхами України. Етнографічний нарис. Львів: Світ, 2003. С. 95-97.
70 Сеньків І. Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчості гуцулів. Чернівці: Друк Арт;
Верховина: Гуцульщина, 2014. С. 162.
71 Ibid. С. 178.
72 Радович Р. Народна архітектура // Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули. Харків: Фоліо,
2020. С. 54.
73 Богомолець О. Синкретичний характер домашніх ікон Гуцульщини // Релігія та Соціум. 2006.
№ 1-2 (21-22). С. 75.
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Висновки. Одним серед перших дослідників, котрий намагався системно
описати життя і побут гуцулів, їхнє житло, був С. Витвицький – український
священник, письменник, етнограф ХІХ ст. Згодом до дослідницької роботи
долучилися Р.Ф. Кайндль, Хв. Вовк, В. Шухевич та інші дослідники різного
походження. Інтерес до вивчення гуцульського житла як елементу матеріальної та
духовної культури не припиняється і в сучасній науці. На основі аналізу
досліджених праць можна дійти думки про те, що гуцульська оселя є логічним
продовженням і складовою традиційного українського дерев’яного будівництва,
що триває з давньоруських часів.
Проте, існує й певна специфіка. Для гуцульського житла властива одно-, дво- чи
трикамерність. До житла можуть бути прибудовані кімнати для господарських
потреб, сама оселя може мати вигляд, подібний до оборонних споруд (ґражда).
Складовими інтер’єру гуцульської оселі були піч, меблі, сволоки, одвірки. Ці
елементи могли оздоблюватися різьбою, орнаментами. Житло для гуцулів було не
лише місцем проживання чи простою архітектурною будівлею, але певним
священним осередком, що єднав родину та супроводжує людину у побуті, на свята
чи під час сумних подій протягом цілого життя. Попри те, що загальні риси
гуцульської оселі вивчені науковцями, мають місце локальні особливості, які
можуть бути об’єктом історико-етнографічних досліджень.
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Hutsul Housing as Element of Material and Spiritual Folk Culture
in Historical and Ethnographic Research
The process of how the issue of the Hutsul house has been studied in the historical and
ethnographic works of scholars of the 19th – early 21st century is highlighted in the paper. The
author tries to find out what place the Hutsul housing occupied in the material and spiritual
culture of the people.
The author has ascertained that one of the first researchers who tried to describe Hutsul
housing systematically was a Ukrainian priest, writer, ethnographer of the 19th century
S. Vytvytskyi. The research work was continued by R.Fr. Kaindl, Khvedir Vovk, V. Shukhevych,
and others.
Interest in the study of Hutsul housing as an element of material and spiritual culture does
not cease in modern science. It is stated that various scholars in their works have focused on
the importance of the Hutsul house not only as a place where the peasant lives but also as a
territory where folk rites take place, and fine arts can be found.
The composition of Hutsul housing and a description of its main elements are considered
in the paper. The analysis of scholars’ works is presented on a chronological principle.
Based on the analysis of the studied works, one can come to the conclusion that the Hutsul
dwelling is a logical continuation and part of the traditional Ukrainian wooden construction,
which has been taking place since ancient Rus times, although with local specifics. The parts of
the Hutsul dwelling interior were an oven, furniture, ceiling beams, and doorposts. These
elements could be decorated with carvings and ornaments. Hutsul housing was not only a
place of residence or a simple architectural building but also a sacred center that united the
family and accompanied a person in everyday life, on holidays, or during sad events
throughout life. Local features of Hutsul housing can continue to be the subject of historical
and ethnographic research.
Keywords: house, dwelling, room, oven, wooden, Hutsul region, historiography, culture
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