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Шановні колеги!
Запрошуємо вас до творчої співпраці на сторінках нашого часопису. Спо

діваємося, що матеріали, які розкриватимуть результати ваших наукових 
досліджень, відповідатимуть методологічним засадам сучасного україно
знавства. Редакція журналу публікуватиме наукові розвідки, ґрунтовані на 
поважній джерельній базі, побудовані на принципах системного, комплексного 
аналізу української спільноти на всьому часопросторі її існування – від вито
ків до сьогодення – в усій повноті й суперечливості її буття та в порівнянні 
з іншими спільнотами. Важливо наголосити на залученні українознавцями 
до свого інструментарію набутків сучасної гуманітаристики. З іншого боку, 
нинішні суспільні та геополітичні обставини спонукають до вивчення про
блем історичних коренів української спільноти й історичної пам’яті, а разом 
з тим її цивілізаційного вибору та соціокультурних особливостей. Важли
во, щоб тематика досліджень охоплювала як масштабні суспільні процеси 
і явища, так і розкривала різноманітні аспекти мікроісторії, роль, запити 
і життєві шляхи окремих людей як учасників соціокультурного процесу. Су
часна російськоукраїнська війна гостро вказує на кризу гуманітарної полі
тики України не лише на анексованих та окупованих теренах, а в цілому як 
засадничої системи будівництва держави. Це визначатиме і планування про
блематики досліджень, і вибір тем до публікацій на сторінках журналу.

До друку приймаються наукові статті українською та іншими мовами, 
які друкуються вперше і мають як проблемноузагальнювальний, так і кон
кретнофактологічний характер та стосуються різних аспектів життя 
спільноти, оперті на оригінальні практичні дослідження. 

Подані матеріали повинні містити:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими проблемами;
– аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та аналіз джерел, за
лучених автором;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
– висновки з пропонованого дослідження і перспективи подальших роз

відок у відповідній тематиці.
Статті просимо оформляти відповідно до вимог, викладених на сайті 

Науководослідного інституту українознавства.

Редакція журналу
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УДК 32(477)
DoI: 10.30840/2413-7065.2(67).2018.141732

БЕЗПЕКОВА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ АНЕКСОВАНОГО КРИМУ

Олена ГАЗІЗОВА
orcid.org/0000-0002-5353-5637
кандидат історичних наук, 
провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті зроблено аналіз етнополітичних викликів в системі національної 
безпеки України, що призвели до анексії півострова, політико-правові механізми забезпе-
чення етнополітичної безпеки щодо збереження територіальної цілісності й суверенітету 
України в боротьбі за деокупацію та реінтеграцію Криму. З’ясовано, що, починаючи з 90-х 
років ХХ ст., науковці акцентували увагу на етнополітичних дестабілізаційних факторах 
в Автономній Республіці Крим, зокрема, на постійну підтримку Росією російської громади 
півострова, лобіювання ідеї «руського мира» та «исконно русcкого Крыма» і недостатню під-
тримку Україною української та кримськотатарської громад, які здатні були б протистоя-
ти сепаратистським загрозам. Тому російське етнокультурне середовище не лише фактич-
но не зазнало згортання з часів радянської епохи, але й було домінуючим в етнополітичному 
просторі Криму. 

В свою чергу після повернення на територію півострова кримські татари, незадоволені 
такою ситуацією, вимагали від української держави повної реабілітації своїх прав, у тому 
числі етнокультурних та майнових. Етнокультурні проблеми української громади півост-
рова постійно ігнорувались з боку владних структур як Криму, так і офіційного Києва, що 
сприяло частковій асиміляції українців. Певною мірою вимоги етнічно політизованої росій-
ської більшості на півострові були збалансовані зростаючими етнокультурними та ет-
нополітичними вимогами кримськотатарської меншини. Саме тому протягом багатьох 
років незалежності вдалося зберегти етнополітичну стабільність на півострові, перенісши 
етнополітичний конфлікт між основними етнічними громадами в латентний стан.

Розглядається проблема визначення правового статусу кримськотатарського народу 
як корінного народу України в контексті державної етнонаціональної політики України. До-
сліджено сучасний стан законодавчої бази щодо регулювання кримськотатарського питан-
ня та правового статусу АР Крим.

Ключові слова: Автономна Республіка Крим; анексія; державна етнонаціональна політи-
ка; кримські татари; корінний народ; гуманітарні виклики; етнічні громади.

SECURITY STRATEGY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF 
ETHNOPOLITICAL CHALLENGES OF THE ANNEXED CRIMEA

Olena HAZIZOVA
Candidate of Historical Sciences,
lead research fellow of the Historical Studies Department of RIUS

© Газізова О.

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
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Газізова О. Безпекова стратегія України в контексті...

Починаючи з 2014  р., в Україні осо-
бливої гостроти набули етнополітичні 
виклики в системі національної безпе-
ки України: анексія Криму та етнополі-
тичний конфлікт на Сході України; про-
яви сепаратизму та втрата контролю над 
частиною території; формування само-
проголошених квазідержавних утворень 
на Донбасі; неоголошена гібридна війна 
з Російською Федерацією, яка підтримує 
функціонування ДНР та ЛНР. Усі ці ет-
нополітичні виклики взаємопов’язані, 
оформилися в цілу систему загроз етно-
політичній безпеці держави. 

Актуальність досліджуваної про-
блематики обумовлена тим, що саме ет-
нополітичний конфлікт в Криму та на 
Сході України засвідчив: підтримання 
етнополітичної стабільності є найголов-
нішим завданням етнонаціональної 

політики держави, запорукою терито-
ріальної цілісності та недоторканності. 
Водночас законодавство та дії держав-
них органів влади повною мірою не за-
безпечили етнополітичної стабільності, 
що спричинило етнополітичну дестабі-
лізацію з усіма її складовими (викорис-
тання власної національної меншини 
для анексії територій країни її прожи-
вання, незаконні референдуми, неого-
лошена гібридна війна).

Саме етнополітична нестабільність 
вважається головною загрозою для без-
пеки держави. Так, М. Вавринчук визна-
чає етнополітичну безпеку як «захище-
ність від внутрішніх та зовнішніх загроз, 
стійкість до несприятливих впливів 
зсередини та ззовні, забезпечення та-
ких умов, які б гарантували існування 
та всебічний розвиток кожної особи 

Annotation. The article presents an analysis of ethnopolitical challenges in the national security 
system of Ukraine, which had led to the annexation of the peninsula, and also defines political and legal 
mechanisms for providing ethnopolitical security for conserving territorial integrity and sovereignty 
of Ukraine in the struggle for de-occupation and reintegration of Crimea. It is determined that since 
the 1990s, scientists focused their attention on ethnopolitical destabilizing factors in the Autonomous 
Republic of Crimea, in particular the constant support by Russia of the Russian community of the 
peninsula; lobbying the idea of the “Russian World” and “genuinely Russian Crimea”; the insufficient 
support by Ukraine of the Ukrainian and Crimean Tatar communities, who could have opposed 
separatist threats. Thus, Russian ethnocultural environment did not only avoid scaling back in the years 
since the Soviet era but also dominated in the ethnopolitical space of Crimea. 

In turn, after returning to the territory, Crimean Tatars, unsatisfied with such a situation, demanded 
from the Ukrainian state the full vindication of their rights, including ethnocultural and property ones. 
Ethnocultural problems of the peninsula’s Ukrainian community were constantly ignored on the part 
of the authorities as in Crimea so in the official Kyiv, which contributed to the partial assimilation 
of the Ukrainians. To some extent, the demands of the ethnically politicized Russian majority in the 
peninsula were balanced by the growing ethnocultural and ethnopolitical demands of the Crimean 
Tatar minorities. Thus, it was possible to keep the peninsula ethnopolitically stable for many years by 
suspending the ethnopolitical conflict between the key ethnic communities. 

The article considers the problem of determining the legal status of Crimean Tatar people as the 
indigenous people of Ukraine in the context of the state ethnonational policy of Ukraine. It studies the 
contemporary state of the legal framework as for the regulation of the Crimean Tatar question and the 
legal status of the AR of Crimea.

Key words: Autonomous Republic of Crimea; annexation; state ethnonational policy; Crimean 
Tatars; indigenous people; humanitarian challenges; ethnic communities.
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незалежно від її етнічного походження і 
рівня розвитку суспільства і держави, не 
беручи до уваги загальну кількість і чи-
сельність етноспільнот» [6, c. 7]. 

Основною метою дослідження є ана-
ліз етнополітичних викликів у системі 
національної безпеки України, що при-
звели до анексії півострова, та визначен-
ня політико-правових механізмів забез-
печення етнополітичної безпеки щодо 
збереження територіальної цілісності й 
суверенітету України в боротьбі за де-
окупацію та реінтеграцію Криму.

Етнополітичні процеси в їх істо-
ричному та соціокультурному зрізі по-
даються науковцями Інституту полі-
тичних і етнонаціональних досліджень 
ім. М. Ф. Кураса (Т. А. Бевз, М. С. Кар-
мазіна, О. Я. Калакура), Інституту історії 
НАН України (В. Смолій, С.  Кульчиць-
кий, Л.  Якубова). Етнополітичні аспек-
ти національної безпеки України в кон-
тексті сучасних викликів досліджують у 
своїх працях В. Котигоренко, Ю. Кали-
новський, Ю. Косьмій, О. Майборода, 
С. Асланов, М. Вавринчук та ін.

Важливими для нашого дослідження 
є матеріали збірника документів і матері-
алів «Крим в умовах суспільно-політич-
них трансформацій (1940–2015)»  [19]. 
Процес формування політики України 
щодо Кримського півострова, дії Ро-
сії після анексії висвітлено у посібнику 
Н.  Беліцер «Кримські татари як корін-
ний народ: історія питання і сучасні 
реалії»  [5] та у виданнях Українського 
незалежного центру політичних дослі-
джень «Крим після анексії. Державна 
політика, виклики, рішення та дії»  [20], 
«Зелена Книга. Державна політика щодо 
Криму» [12].

Питання етнополітичного чинника 
в безпековому вимірі України постійно 

стають предметом наукових дискусій. 
Ю. Калиновський акцентує увагу на 
тому, що стабільний розвиток україн-
ської етнонаціональної моделі прямо за-
лежить від врегулювання міжетнічних 
суперечностей, забезпечення захисту 
національних інтересів на всіх рівнях: 
громадянин, суспільство, держава, етно-
національні групи. Етнополітичною без-
пекою вчений вважає стан захищеності 
етнонаціональних утворень у державі, 
нації в цілому та особистості (незалежно 
від етнічної ідентифікації) від внутріш-
ніх і зовнішніх загроз у вигляді геноци-
ду, ксенофобії, насильницької асиміля-
ції [13, c. 60]. 

На думку Ю. Косьмія, впроваджен-
ня системи етнополітичної безпеки по-
требує напрацювання та прийняття 
відповідної Стратегії або Концепції ет-
нополітичної безпеки та її узгодження зі 
Стратегією національної безпеки Украї-
ни [16, c. 159].

Упродовж усіх років незалежності 
України науковці констатували перма-
нентну етнополітичну нестабільність у 
Криму та вказували на те, які згубні на-
слідки вона може мати для національної 
безпеки, територіальної цілісності та су-
веренітету України. 

В. Котигоренко до загроз етнопо-
літичної стабільності в Криму зарахо-
вує: втручання Росії у внутрішні спра-
ви України з намаганням блокувати 
євроінтеграційні прагнення України та 
провокувати російську громаду Криму 
на конфлікт з Українською державою й 
більшістю її населення; утворення і ді-
яльність у Криму російських організа-
цій, які декларують наміри виходу авто-
номії зі складу Української держави та 
її приєднання до Російської Федерації; 
негативне ставлення етноросійської 
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більшості до депортованих народів, що 
повертаються до Криму [17, c. 39]. 

На думку О. Майбороди, головним 
етнодестабілізаційним фактором було 
те, що Крим упродовж багатьох десяти-
літь був об’єктом російської колонізації, 
що забезпечило кількісне домінування 
росіян після виселення кримських та-
тар. За словами дослідника, утворена в 
1991  р. на півострові автономія в скла-
ді України хоча формально визначалася 
як територіальна, насправді була росій-
ською національно-територіальною ав-
тономією [23, c. 30]. 

Так, за даними Всеукраїнського пе-
репису населення, на території АРК 
проживають представники понад 125 
національностей і народностей. Се-
ред населення АРК переважна біль-
шість росіян, чисельність яких склала 
1180,4 тис. осіб, або 58,5%. Частка укра-
їнців у загальній чисельності населення 
півострова склала 24,2% (492,2 тис. осіб.) 
Третє місце займають кримські тата-
ри. Їх чисельність, порівняно з пере-
писом населення 1989  р., збільшилася 
в 6,4 раза і налічувала на дату перепису 
2001 р. 243,4 тис. осіб. Частка кримських 
татар у загальній чисельності населення 
АРК збільшилася на 10,2% і становила 
12,1% [10 с. 14–20]. 

При цьому варто зазначити, що на-
віть з боку офіційного Києва не було за-
безпечено права українців як титульної 
нації та кримських татар як корінного 
народу на отримання освіти рідною мо-
вою, не задовольнялись інформацій-
но-культурні потреби етнічних громад 
Криму. 

Поділяємо точку зору І. Лосєва: «Сьо-
годні Автономна Республіка Крим є фак-
тично російською національною автоно-
мією в Україні, де національно-культурні 

інтереси кримських татар і українців май-
же не представлені» [22]. 

І хоча це інформація станом на 
2008  р., на жаль, вона була актуальною 
і на початок 2014  р., оскільки націо-
нально-культурні інтереси українців та 
кримських татар за роки незалежності 
України фактично ігнорувалися україн-
ською владою. Комплекс меншовартості 
українців Криму посилювало бачення 
ними потужної підтримки, яку надавала 
Росія місцевим росіянам у сфері культу-
ри, мови, освіти, захисті національних 
прав тощо.

На підтвердження наведемо деякі 
статистичні дані. З 583 шкіл, що фун к-
ціо нували у Криму в 2014 р., лише 7 були 
україномовними, а з 23,4% школярів  – 
етнічних українців – державною мовою 
навчалися лише 0,7% [8, с. 22].

Незважаючи на те, що кримсько-
татарські громадські організації домо-
глися відкриття на півострові 15 шкіл з 
кримськотатарською мовою навчання, 
у 2013/14 н. р. рідною мовою здобували 
освіту 5551 кримськотатарська дитина, 
національно-культурні потреби крим-
ських татар не задовольнялися повніс-
тю, кількість навчальних місць в крим-
ськотатарських класах не відповідала 
реальним потребам. Однією з причин 
такої ситуації була відсутність кваліфі-
кованих педагогічних кадрів, недостатнє 
забезпечення навчальною літературою 
тощо [8, с. 22].

У 2002  р. в АР Крим виходило 575 
друкованих періодичних видань: росій-
ською – 441; російською і українською – 
61; кримськотатарською – 28; іншими – 
41 [18, с. 492]. 

Що ж стосується української преси, 
то в АР Крим видавались газета «Крим-
ська світлиця» з трьома додатками 
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(сумарний тираж 3 тис. примірників), 
«Дзвін Севастополя» (за підтримки 
«Просвіти») тиражем до 1000 примірни-
ків. У той же час загальний тираж росій-
ськомовних видань становив 3 млн. при-
мірників. Вони повністю фінансувалися 
з бюджету АР Крим. 

Подібна ситуація і в телерадіопрос-
торі. Тривалість україномовних передач 
на каналах телебачення і радіо постійно 
скорочувалася. Кількість працівників 
української редакції Державного радіо-
мовлення з 20 чоловік у 1995 р. зменши-
лася до 6 чоловік у 2001р. [18, с. 493]. 

Натомість російське етнокультурне 
середовище практично не зазнало згор-
тання з радянських часів. Цією ситуа-
цією були невдоволені кримські татари, 
які після повернення на територію пів-
острова вимагали від Української держа-
ви повної реабілітації своїх прав, у тому 
числі етнокультурних та майнових, а 
також українці, які опинилися в статусі 
меншини на півострові. Частково ви-
моги етнічно політизованої російської 
більшості на півострові врівноважува-
лися зростаючими етнокультурними 
та етнополітичними вимогами крим-
ськотатарської національної меншини. 
Саме тому протягом багатьох років не-
залежності вдавалося зберігати позірну 
етнополітичну стабільність, перевівши 
етнополітичний конфлікт між основ-
ними етноспільнотами в латентний 
стан [2, с. 316].

Проросійські організації та партії 
кілька разів ініціювали вихід Криму зі 
складу України та приєднання до Росій-
ської Федерації. Серед таких кроків – про-
голошення незалежності Криму, спроби 
скасування в судому порядку Конститу-
ції автономії 1998  р., яка закріплює пе-
ребування півострова в складі України. 

Нормативно-правові акти кримської 
місцевої влади, зокрема Декларація про 
державний суверенітет Криму (1991 р.), 
Акт про проголошення державної само-
стійності Республіки Крим (1992  р.) та 
Конституція Республіки Крим (1992 р.), 
містили ознаки сепаратизму. Актом про 
проголошення державної самостійності 
Республіки Крим Верховна Рада Криму, 
виходячи з необхідності прискорення 
процесу становлення державності Рес-
публіки Крим і базуючись на результа-
тах волевиявлення 1991 р., проголосила 
створення суверенної держави Респу-
бліки Крим. Цим документом територія 
Республіки Крим у межах Кримського 
півострова оголошувалася неподільною 
та недоторканною [9]. 

Ці нормативно-правові акти були 
нелегітимними, суперечили українсько-
му законодавству, дестабілізували етно-
політичну ситуацію на півострові та за-
гострювали міжетнічні відносини. 

Як справедливо зазначає К. Вітман, 
всі роки незалежності супроводжува-
лися міжетнічною напруженістю в ре-
гіоні на тлі перманентного конфлікту 
центральної влади та влади автономії – 
боротьба за повноваження та намаган-
ня зберегти півострів у складі України 
будь-якою ціною обумовили неувагу 
державної етнонаціональної політики 
до етнополітичних проблем Криму. За 
твердженням дослідника, Київ практич-
но не втручався в перебіг етнополітич-
них процесів, намагаючись зберегти по-
зірний міжнаціональний мир в регіоні та 
статус-кво Криму як адміністративно-
територіальної автономії [7, c. 277]. 

В результаті зовнішнього втручан-
ня в етноконфліктогенну ситуацію в 
Криму Російської Федерації на почат-
ку 2014  р. та проведення так званого 
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«референдуму» 16 березня 2014 р., в ході 
якого, за офіційною статистикою Росій-
ської Федерації, 96,6% виборців висло-
вилися за возз’єднання Криму із Росією 
на правах суб’єкта Російської Федерації, 
Автономна Республіка Крим була окупо-
вана державою-агресором. Хоча ще до 
результатів волевиявлення 11 березня 
2014  р. кримський парламент прийняв 
Декларацію про незалежність АРК та 
міста Севастополь, якою проголосив Ав-
тономну Республіку Крим незалежною 
і суверенною державою з республікан-
ською формою правління [26].

Натомість з боку офіційного Киє-
ва усі ці нормативно-правові акти були 
визнані незаконними. В.о. Президента 
України зупинив дію постанови крим-
ського парламенту № 1727-6/14 «Про Де-
кларацію про незалежність Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя» 
як такої, що не відповідає Конституції 
та законам України. Конституційний 
Суд визнав проведення загальнокрим-
ського референдуму неконституційним. 
Верховна Рада України, протидіючи 
етнополітичній дестабілізації та сепа-
ратизму, достроково припинила повно-
важення Верховної Ради АРК, але всі ці 
заходи з блокування процесу дезінте-
грації України виявилися неефективни-
ми, оскільки центральні органи влади 
не мали можливості для їх імплемента-
ції на території півострова, контрольо-
ваного незаконною кримською владою, 
що спирається на військову присутність 
Росії. Тому між Херсонською областю та 
анексованим Кримом вимушено було 
облаштовано адміністративний кор-
дон [2, с. 327].

На сьогодні політика України щодо 
окупованого півострова перебуває у ста-
ні формування, і хоча не існує єдиного 

документа, який би описував стратегію 
повернення та реінтеграції Криму, мож-
на виділити ряд основних стратегічних 
рішень, що стосуються тимчасово оку-
пованого Кримського півострова. 

До таких рішень, на думку фахівців 
Українського незалежного центру полі-
тичних досліджень, належать: 

1. Стратегія національної безпеки 
України, прийнята 26 травня 2015  р., 
яка визначає метод, яким буде здійсне-
но деокупацію, та передумови для цього: 
«Відновлення територіальної цілісності 
України та цілісності демократичних ін-
ститутів на всій її території, реінтеграція 
тимчасово окупованих територій після 
їх звільнення є стратегічним завданням 
політики національної безпеки. Виходя-
чи з пріоритету мирних засобів, Україна 
буде використовувати всі можливі засо-
би захисту своєї територіальної ціліс-
ності, які не суперечать міжнародному 
праву. Запорукою національної безпе-
ки і відновлення територіальної ціліс-
ності України є потужні Збройні сили 
України, інші утворені відповідно до 
законів України військові формування, 
що забезпечені сучасним озброєнням і 
військовою технікою, активна зовніш-
ньополітична діяльність, ефективні роз-
відувальні, контррозвідувальні і право-
охоронні органи».

2. Закон України «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій тери-
торії України» визначає основні засади 
політики України щодо мешканців оку-
пованого півострова. Серед основних є 
положення про те, що Україна не визнає 
насильницького надання громадянства 
РФ мешканцям окупованих території 
та продовжує вважати їх громадянами 
України. Це положення закладає основу 
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для формування політики щодо насе-
лення півострова.

3. Міністерство закордонних справ 
визначило, що основними напрямками 
політики щодо Криму на міжнародній 
арені є невизнання незаконної анексії 
українського півострова, продовження 
дії санкцій, допоки російські солдати не 
покинуть територію Криму, захист су-
веренних прав України у міжнародних 
судах. 

4. Було створено Міністерство з пи-
тань тимчасово окупованих територій, 
чиє завдання полягає у тому, щоб Укра-
їна виконувала свої зобов’язання щодо 
мешканців окупованих територій згідно 
з міжнародним правом.

5. Комісія з питань забезпечення ста-
більного функціонування системи націо-
нального телебачення і радіомовлення 
проводить активну роботу для віднов-
лення здатності України доносити інфор-
мацію до масового глядача та слухача, 
який мешкає на окупованій території. 

6. Міністерство освіти спільно з 
Міністерством з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України розробили 
спрощену процедури вступу до ВНЗ на 
території України для мешканців окупо-
ваних територій. 

7. Кримських татар та деякі менш 
чисельні народи Криму було визнано 
корінними народами України, триває 
робота над змінами до Х розділу Кон-
ституції, який регламентує статус АРК у 
державі Україна [12, c. 54–55].

Анексія Криму в Україні стала сер-
йозним дестабілізаційним чинником 
у регіоні, що загострив етнополітичні 
суперечності на півострові. Найбільше 
етнічне невдоволення демонструють 
кримські татари та етнічні українці, які 

зазнають постійної дискримінації за 
ознакою етнічної належності, мови, ві-
росповідання з боку державних струк-
тур Криму та РФ. У середовищі цих 
етноспільнот ширяться процеси полі-
тизації етнічності, характерні для етно-
політичної нестабільності та початкової 
стадії етнічних конфліктів [1, c. 52]. 

За даними перепису, зробленого під-
контрольною російській владі Федераль-
ною службою державної статистики, на 
півострові суттєво зменшилася кіль-
кість українського та кримськотатар-
ського населення: 15,8 відсотка україн-
ців і лише 10,6 відсотка кримських татар. 
Найбільше росіян – 68,3 відсотка проти 
58,3 у 2001  р.  [24]. Як бачимо, відсоток 
українців зменшився майже на третину. 
Таким чином, ідея «руського міра» ак-
тивно втілюється в життя окупаційною 
владою.

Глава Меджлісу кримськотатарсько-
го народу Рефат Чубаров відзначає, що 
кількість кримських татар, які залиши-
ли Крим з моменту окупації, перевищує 
офіційну цифру – 10 тис. осіб [25]. 

Загалом, за офіційною статисти-
кою, на сьогодні нараховують близько 
27 тисяч внутрішньо переміщених осіб 
з території окупованого півострова на 
материкову Україну. При цьому, як спра-
ведливо зауважує перший заступник мі-
ністра інформаційної політики України 
Еміне Джепарова, реальна кількість пе-
реселенців із Криму в кілька разів пере-
вищує офіційні дані [14].

Після анексії Криму почався новий 
етап в історії кримськотатарського на-
роду: він знову втратив свою етнічну 
територію і вимушений відстоювати свої 
права як корінного народу України. 

Поділяємо думку С. Грабовського та 
І. Лосєва, які стверджують, що попри 
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декларативну прихильність офіційно-
го Києва кримські татари у період із 
1991  р. по 2014  р. не завжди відчували 
розуміння та прихильне ставлення як з 
боку місцевої влади районів і міст пів-
острова, так і з боку слов’янського на-
селення, насамперед російського. Тим 
часом політична активність кримських 
татар суттєво врівноважувала дії про-
російських угруповань і виступала важ-
ливим чинником громадського життя у 
Криму [21, с. 42].

Небажання української влади ви-
рішувати проблеми правового статусу 
кримськотатарського етносу посилюва-
ло сепаратистські настрої та міжетніч-
ну напругу на півострові і стало однією 
з головних причин окупації території 
АР Крим Російською Федерацією. «Лише 
зараз суспільство поступово усвідом-
лює те, що якби кримські татари вчас-
но були наділені відповідними правами 
й повноваженнями як корінний народ 
Криму/України на національному і між-
народному рівнях, цієї трагедії, мож-
ливо, вдалося б уникнути»,  – вказує 
М. Джемілєв [5].

Важливим кроком у вирішенні крим-
ськотатарського питання стало при-
йняття 20 березня 2014  р. Верховною 
Радою України Постанови «Про Заяву 
Верховної Ради України щодо гаран-
тії прав кримськотатарського народу 
у складі Української держави», яка га-
рантує захист і реалізацію невід’ємного 
права на самовизначення кримськота-
тарського народу в складі суверенної і 
незалежної Української держави. Цією 
Постановою Верховна Рада України до-
ручила Кабінету Міністрів України тер-
міново подати проекти законів України, 
нормативно-правових актів України, 
які визначають та закріплюють статус 

кримськотатарського народу як корін-
ного народу України [29].

17 квітня 2014 р. було прийнято За-
кон України «Про відновлення прав осіб, 
депортованих за національною ознакою» 
№ 1223-VII. Цей Закон визначає статус 
осіб, депортованих за національною 
ознакою, встановлює гарантії держави 
щодо відновлення їхніх прав, принципи 
державної політики та повноваження 
органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування щодо відновлення 
прав цих осіб [19, с. 1010–1011].

Указом Президента України П. Поро-
шенка від 3 листопада 2014 р. № 841/2014 
«Положення про Уповноваженого Пре-
зидента України в справах кримськота-
тарського народу» встановлено повно-
важення Уповноваженого Президента 
України в справах кримськотатарського 
народу щодо забезпечення додержання 
конституційних прав кримськотатар-
ського народу як корінного народу Укра-
їни [19 с. 1018].

12 листопада 2015  р., через 71 рік 
після трагедії кримськотатарського на-
роду, Верховна Рада України прийняла 
Постанову № 792-VIII «Про визнання 
геноциду кримськотатарського наро-
ду». У Постанові йдеться не тільки про 
вшанування пам’яті жертв депортації 
кримськотатарського народу 1944  р., а 
й етноцид Російською Федерацією, який 
розпочався після окупації Криму: сис-
темний тиск на кримськотатарський на-
род, репресії громадян України за націо-
нальною ознакою, організація етнічно і 
політично вмотивованих переслідувань 
кримських татар, їхніх органів, таких як 
Меджліс кримськотатарського народу та 
Курултай кримськотатарського народу, 
на тимчасово окупованій території Укра-
їни з боку державних органів Російської 
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Федерації, починаючи з дати початку 
тимчасової окупації, є свідомою політи-
кою етноциду кримськотатарського на-
роду [19, с. 1020].

Ще у 2103  р. народним депутатом 
України, національним лідером крим-
ських татар М. Джемілєвим був ініційо-
ваний проект закону «Про Концепцію 
державної етнонаціональної політики 
України», поданий на розгляд Верховної 
Ради 04.07.2013 р. У Концепції подається 
тлумачення поняття «корінного народу» 
як «автохтонної етнічної спільноти, ет-
ногенез якої відбувся на території в меж-
ах сучасних кордонів України, становить 
етнічну меншість у складі її населення і 
не має власного державного утворення 
за межами Української держави. Корін-
ними народами в Україні є кримські та-
тари, караїми, кримчаки» [31].

Метою проекту закону «Про статус 
кримськотатарського народу» №  4433 
від 13 березня 2014 р. (автор Г. Москаль) 
є створення правових підстав для регу-
лювання та реалізації державної політи-
ки у сфері повернення, облаштування і 
відновлення прав кримськотатарського 
народу, сприяння процесу адаптації та 
інтеграції кримськотатарського народу в 
українське суспільство. У законопроекті 
визначено статус кримськотатарсько-
го народу як корінного народу Украї-
ни, примусово переселеного з території 
Криму [32].

У Проекті Закону України «Про пра-
ва корінних народів України» №  4501 
від 20 березня 2014 р. (автори В. Клич-
ко, В. Карпунцов, О. Продан та ін.), що 
був обговорений 11  квітня 2014  р., пе-
редбачено встановити, що корінними 
народами в Україні є кримські татари, 
караїми, кримчаки, визначити статус 
корінних народів в Україні та закріпити 

правові гарантії на повне здійснення 
всіх прав людини і основоположних 
свобод особами, що належать до корін-
них народів, визнаних нормами міжна-
родного права [33].

Із початком конституційної реформи 
у 2014–2015 рр. було розпочато дискусії 
про визначення майбутнього статусу 
Автономної Республіки Крим у Консти-
туції України. Меджліс кримських та-
тар розглядав можливість зміни статусу 
Кримської автономії з територіальної на 
національно-територіальну автономію 
кримських татар як частину політики 
деокупації Кримського півострова. В 
Конституції України Автономна Респу-
бліка Крим визначається як невід’ємна 
складова частина України, яка вирішує 
питання в межах повноважень, визна-
чених Конституцією України. Водночас 
де-факто Кримська автономія, створена 
за територіальною ознакою, була авто-
номією росіян та російськомовних в уні-
тарній Україні [20, с. 14]. 

У травні 2016  р. Президент України 
П. Порошенко ініціював створення ро-
бочої групи в рамках Конституційної 
комісії для розробки змін до Конститу-
ції, що стосуються права кримських та-
тар на самовизначення. «Ми хоч і із за-
пізненням, але усвідомили необхідність 
створення в Криму національної авто-
номії кримських татар із повним гаран-
туванням рівних прав і свобод етнічних 
українців, росіян та інших етносів пів-
острова. Ми зобов’язані почати в пар-
ламенті України процес внесення змін 
і доповнень до розділу 10 Конституції 
України – АРК, які б у повній мірі вихо-
дили з невід’ємного права кримськота-
тарського народу на самовизначення в 
складі суверенної та незалежної Україн-
ської держави» [28].
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Заступник голови Меджлісу крим-
ськотатарського народу Ільмі Умеров 
зазначає, що у разі прийняття відповід-
ної поправки до Конституції це надасть 
Україні додаткові аргументи у боротьбі 
за повернення окупованого півострова. 
«Можна буде говорити, що ми готові ви-
рішувати проблеми корінного народу, 
ми готові вирішувати питання про реа-
лізацію права на самовизначення, ми го-
тові і будемо вирішувати їхні проблеми, 
пов’язані з асиміляцією, і так далі» [36].

Водночас політика України щодо 
тимчасово окупованої території Крим-
ського півострова багато в чому є кон-
тра версійною та не до кінця сфор-
мованою. Реакції держави потребує 
вимога громадських організацій відмі-
нити Закон України від 12 серпня 2014 р. 
№ 1636-VII «Про створення вільної 
економічної зони «Крим» та про осо-
бливості здійснення економічної діяль-
ності на тимчасово окупованій терито-
рії України», Постанову Національного 
банку України від 03.11.14 № 699, якими 
кримчан прирівняно до нерезидентів. 
Несформованими лишаються відповіді 
на питання щодо майбутнього Криму в 
складі України та політики України сто-
совно мешканців окупованих територій, 
які співпрацювали з окупаційною вла-
дою [12, с. 55].

Міжнародна спільнота одностайно 
стала на бік України в етнополітично-
му збройному конфлікті з Росією. Рада 
безпеки ООН висловила підтримку те-
риторіальній цілісності України, закли-
кала всі сторони до політичного діалогу 
і нагадала Російській Федерації про ви-
конання міжнародних угод. Однак пре-
зидент РФ вважає, що Будапештський 
меморандум про гарантії територіальної 
цілісності не поширюється на нинішню 

Україну, нову державу, яка постала вна-
слідок революції і з якою Російська Фе-
дерація жодних міжнародних договорів 
не підписувала [35]. 

Спостерігаючи за спробами етнопо-
літичної дестабілізації та дезінтеграції 
України, європейські держави, в яких 
проживає російська національна мен-
шина, висловили стурбованість та за-
декларували намір закрити кордони 
для росіян. Міністр закордонних справ 
Чехії запропонував Євросоюзу зупини-
ти переговори з Росією про скасування 
візового режиму. На думку дипломата, 
окупаційний, дезінтеграційний сценарій 
чекає і ЄС, якщо росіяни будуть безпере-
шкодно пересуватися і жити на території 
євроспільноти [37]. Адже Росія декларує 
право захисту російських співвітчизни-
ків у геополітично важливих для себе 
регіонах всіма можливими засобами, в 
тому числі й військовими. 

США підтверджують, що питання 
анексії Росією Криму не буде знято з 
порядку денного, поки півострів не по-
вернеться під контроль України. Пост-
пред США в ООН С. Пауер запевнила, 
що санкції, впроваджені Заходом через 
анексію РФ Криму, триватимуть так дов-
го, допоки Росія нелегально окуповува-
тиме цю частину України [27].

На початку 2016  р. міністр закор-
донних справ П. Клімкін виступив із за-
явою, що стратегія з повернення Криму 
в України є і складається вона з двох ба-
зових частин – політико-дипломатичної 
та інформаційної. Перша, політико-ди-
пломатична, полягає в підтримці єдності 
і солідарності з Україною цивілізовано-
го світу, політики невизнання окупації 
Криму і дії санкцій щодо Росії. Друга, 
інформаційна, полягає в протидії росій-
ській пропаганді в Криму [15]. 
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Таким чином, як наголошує наукова 
спільнота, за період незалежності Укра-
їни Крим так і не став українським в ет-
нополітичному та етнонаціональному 
сенсах: не було заблоковано інформа-
ційний, пропагандистський, фінансовий 
вплив з боку Росії на жителів півострова; 
процеси формування української полі-
тичної нації на основі громадянської на-
лежності в Криму майже не відбувалися; 
не було проведено повної реабілітації 
депортованих осіб, зокрема кримських 
татар. Це обумовило конфліктність 
міжнаціональної взаємодії, етнополі-
тичну нестабільність, підживлювану 
постійним втручання сусідньої Росії в 
ситуацію в Криму, що в результаті за-
вершилося військовою інтервенцією та 
порушенням територіальної цілісності 
України [4, c. 325]. 

Отже, кримське питання на цей час 
залишається серйозним етнополітичним 
викликом Україні. Анексія півострова 
стала прикладом того, як етнополітична 
нестабільність у регіоні, підживлюва-
на деструктивною діяльністю сусідньої 
держави, що має найбільшу національну 
меншину в Україні, яка в Криму стано-
вила більшість, стала приводом для ет-
нополітичної дезінтеграції України: по-
рушення суверенітету, введення військ, 
сецесії півострова [3, c. 128].

За цих умов, на думку фахівців Укра-
їнського незалежного центру політич-
них досліджень, виглядає доцільним 
урядовим, законодавчим інститутам, 
суспільству: ухвалити зміни до Консти-
туції України в частині розділу Х; до-
опрацювати, з огляду на зміни до Кон-
ституції, і ухвалити проект закону «Про 
статус кримськотатарського народу в 
Україні»; розробити і ухвалити проект 
закону «Про кримськотатарську мову в 

Україні»; ухвалити проект закону «Про 
корінні народи в Україні»; розробити і 
ухвалити проекти законів, що унорму-
ють діяльність представницького і вико-
навчого органів автономії в Криму; роз-
робити і ухвалити проект закону «Про 
особливий режим урядування в Криму», 
що врегулює діяльність органів влади в 
автономії у разі загрози територіальній 
цілісності і державному суверенітету 
України [12, c. 48].

Попри те, що Україна не має можли-
востей для реалізації напрацьованого 
законодавства на території окупованого 
півострова, вироблена за період 2014–
2017 рр. нормативно-правова база щодо 
регулювання етнополітичних проблем-
них питань Криму має вирішальне зна-
чення у ході розроблення та реалізації 
стратегії деокупації і реінтеграції Криму 
та відновлення територіальної цілісності 
України. 
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Анотація. У статті розглядається внесок професора Київського університету ім. Св. Во-
лодимира Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова у становлення демографічної 
проблематики вітчизняної історичної науки. Аналізується участь вченого в дискусії  60–70- х 
років XIX ст., пов’язаної з двома теоріями щодо колонізації південно-східних українських зе-
мель після татарської навали середини XIII ст. Одна з них пропагувала думку про зміну ет-
нічного складу населення Русі внаслідок тюрко-татарських домішок, друга стверджувала, що 
колонізація спустошених татарами руських земель належить Польщі. 

Власний погляд на проблему Владимирський-Буданов викладає у передмовах до трьох то-
мів 7-ї частини АЮЗР, де опубліковано описово-статистичні документи зазначених земель 
XV–XVII ст. На підставі глибокого знання наративних і аналізу значного числа документаль-
них джерел вчений доводить, що окраїнні руські землі не були повністю спустошені тата-
рами. Дослідник простежує колонізаційні процеси, що відбувалися в південно-східних україн-
ських землях протягом XIII–XVII ст., виділяє етапи активізації та спадів, з’ясовує участь у 
них очільників ВКЛ та Речі Посполитої і переконує, що уряди цих держав не дбали належним 
чином про захист окраїн. Першим у вітчизняній історіографії на документальній основі до-
слідник обраховує чисельність людності окраїнних повітів ВКЛ та Польського Поділля на 
середину XVI ст. і аргументовано доводить, що колонізація південно-східних земель відбува-
лась силами руського люду (селянства, міщанства і шляхти) під прикриттям козацтва, яке 
становило реальну військову силу і само брало активну участь у загосподаренні цих земель.

Ключові слова: М. Ф. Владимирський-Буданов; окраїнні руські землі; татарське спусто-
шення; джерела; ВКЛ; Річ Посполита; колонізація.

ISSUES OF HISTORICAL DEMOGRAPHY IN THE SCIENTIFIC WORKS 
OF MYKHAILO VLADYMYRSKYI-BUDANOV
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Doctor of Historical Sciences, associate professor, Head of the Historical Sites Department of RIUS

Annotation. The article deals with the contribution of the professor of Kyiv St. Volodymyr University 
Mykhailo Vladymyrskyi-Budanov to the formation of the demographical agenda of the Ukrainian 
historical science. The article analyzes the input of M. Vladymyrskyi-Budanov into the discussion of 
the 1860s–1870s concerning two theories of colonization of the south-eastern Ukrainian lands in the 
aftermath of the mid-13th century Tatar invasion. One of the theories maintained the idea that the 
ethnic composition of the Rus population changed as a result of the Turkic and Tatar blood mingling, 
whilst the second attributed colonization of the devastated by the Tatars Rus lands to the Polish state.
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Ворончук І. Проблеми історичної демографії в науковому...

Як головний редактор Київської ар-
хеографічної комісії Михайло Флегон-
тович Владимирський-Буданов здій-
снював не лише загальне керівництво, а 
й практичну археографічну діяльність, 
пов’язану з пошуком, відбором, аналі-
зом документальних джерел та залу-
ченням їх до наукового обігу шляхом 
підготовки до публікації. Протягом 34 
років (1882–1916) перебування на посаді 
за його редакцією було видано 23 томи 
документального видання «Архив Юго-
Западной России», яке й на сьогодні за-
лишається в українській археографічній 
практиці неперевершеною за обсягом 
та вагомістю публікацією джерел з істо-
рії Правобережної України XIV–XIX cт. 
Загальна характеристика цього видан-
ня міститься в працях Ореста Левиць-
кого  [20], Віктора Романовського  [25, 
с.  95–98], Бориса Ватулі  [7, с.  192], Гри-
горія Сергієнка  [27, с.  63–75], Ярослава 

Дашкевича  [14, с.  130–140], Миколи 
Ковальського [17, с. 55–73], Олега Жур-
би [16, с. 75–109].  

Особисто М. Владимирським-Буда-
новим було підготовлено 5 томів 50-том-
ного видання: це три томи 7-ї частини, 
де опубліковані документи з історичної 
демографії Правобережної України XV–
XVIII ст., та IV і VI томи 8 частини, при-
свячені проблемам землеволодіння XV–
XVIII ст. [8, c. 74]. 

Одним із перших у вітчизняній на-
уці Владимирський-Буданов звернув-
ся до питань історичної демографії. На 
документальній підставі він розглянув 
проблему заселеності східних та півден-
них регіонів України у XV–XVII  ст., зо-
крема простежив зміни, що відбувалися 
в розміщенні населення на цих терито-
ріях протягом зазначеного часу, пока-
зав участь та роль місцевого люду в їх 
залюдненні та загосподаренні, з’ясував 

Vladymyrskyi-Budanov conveyed his views on the subject in the introductions to the three volumes 
of the 7th part of South-Western Russia’s Archives, which contains descriptive and statistical documents 
regarding the south-eastern lands in the 15th–17th centuries. Relying on his profound knowledge 
of narrative sources and analysis of a large number of documentary sources, the historian proved 
that remote areas of Rus had not been totally devastated by Tatars. Vladymyrskyi-Budanov traced 
colonization processes in the south-eastern Ukrainian lands during the 13th–17th centuries; identified 
the periods of their rise and decline; established that the rulers of the Grand Duchy of Lithuania and the 
Polish Commonwealth participated in these processes; ascertained that the authorities of these states 
did not appropriately protect remote Rus areas. He was the first in the Ukrainian historiography who, 
on the documentary basis, estimated the population of the remote counties of the Grand Duchy of 
Lithuania and the Polish Podillia in the mid-16th century, and reasonably argued that colonization of 
the south-eastern lands was carried out by the Rus people (peasantry, townsfolk, and gentry) under 
the protection of Cossacks, who constituted a real military force and actively participated in the 
development of those lands.

Key words: M. Vladymyrskyi-Budanov; remote Rus lands; Tatar devastation; sources; the Grand 
Duchy of Lithuania; the Polish Commonwealth; colonization.

Пререкания ... творят науку (разумеется, если они про-
исходят между людьми сведущими и компетентными, или по 
крайней мере имеющими некоторые понятия о предмете).

М. Ф. Владимирский-Буданов
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етнічний та соціальний склад людності. 
Ці важливі демографічні питання до-
слідник розглянув у безпосередній вза-
ємодії з тогочасними історичними умо-
вами та подіями.  

У 60–70-х роках XIX  ст. проблема 
заселеності та етнічного складу україн-
ських земель мала не лише наукове зна-
чення, вона була однією з найактуальні-
ших проблем політичної ваги, оскільки 
в цей час було висунуто дві взаємно 
протилежні теорії. Одна з них, так звана 
«туранська», обстоювала думку, за якою 
українське населення (за тодішньою тер-
мінологією  – «русское» або «население 
Южной Руси») має домішки турансько-
го, тобто тюрко-татарських племен (еле-
ментів), при цьому стверджувалось, що 
вони були настільки значними, що в них 
розчинилося слов’янське начало. Цей 
погляд ґрунтувався на тезі про активний 
приплив тюркських племен: хозарів, пе-
ченігів, берендеїв, чорних клобуків, по-
ловців, який начебто супроводжувався 
повсюдним винищенням слов’янського 
населення, що, врешті, завершилось 
перемогою татарського завоювання єв-
ропейської Русі. Саме цим пояснювали 
утворення так званих етнографічних 
особливостей «малороссийского племе-
ни» [4, c. 1]. 

Інша теорія була пов’язана з претен-
зіями революційно налаштованої поль-
ської громадськості, яка 1863  р. висту-
пила проти російського самодержавства 
і закликала до відновлення польської 
державності в межах 1772  р. включно з 
Правобережною Україною, вважаючи 
її частиною Польщі. Не лише польські 
публіцисти, а й авторитетні науковці 
стверджували, що протягом XV–XVII ст. 
польські колоністи змішались із залиш-
ками корінного населення і поклали 

початок нового, близького до поляків, 
етнічного утворення [ 4, c. 2]. 

Польські історики Кароль Шайно-
ха, Ян Тадеуш Любомирський, Алек-
сандр Яблоновський, відомий критик 
Михайло Грабовський та ін. висунули 
тезу про цивілізаційну роль Речі Поспо-
литої на українських теренах. Одним із 
перших виступив близький приятель 
Пантелеймона Куліша Михайло Грабов-
ський  [15,  с. 471–472]. Він переконував, 
що всі звинувачення щодо пригноблен-
ня українського народу поляками пере-
більшені, оскільки саме поляки сприяли 
поширенню в Україні вищої польської 
культури: «Литвины прогнали из этой 
страны татар. Поляки эти безлюдные 
пустыни почти вновь населили. ... Гос-
подство Польши над Украиной было 
справедливым .., оно было благотвор-
ным. Состояние Украйны до Хмельниц-
кого, ее населенность и богатство гово рят 
о том слишком убедительно» [12, с. 312–
318]. Кароль Шайноха сформулював так 
звану теорію «польського плуга», згідно 
з якою заселення повністю спустошеної 
татарською навалою Русі почалось із за-
хідних околиць Речі Посполитої. Однією 
з особливостей польського народу він 
називає любов до землі й сільського гос-
подарства, завдяки чому силами поляків 
й відбувалася колонізація безлюдного 
краю  [32, s. 63]. На його думку, спершу 
в XV  ст. головно вихідці з Мазовії за-
селили Червону Русь, Волинь і Західне 
Поділля, а протягом другої половини 
XVI–XVIII  ст. осадницький рух охопив 
степи Брацлавщини й Східного Поділля. 
Отже, вважав Шайноха, загосподарення 
безлюдної України було заслугою рядо-
вої польської шляхти, яка однією рукою 
боронила Русь від татарських загарб-
ників, а другою направляла «pracowity 
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pług polski» [32, s. 70–79]. Тадеуш Любо-
мирський підкреслював у відродженні 
руських земель значну роль польського 
капіталу, який відродив до життя спо-
чатку Червону Русь, в XVI ст. переніс ді-
яльність у брацлавські й подільські пус-
телі, на початку XVII  ст.  – в київські, а 
в середині XVII ст. перетнув Дніпро [31, 
s. 342]. Ще вище оцінював роль Польщі 
стосовно українських земель Александр 
Яблоновський, який писав, що Литва 
заслонила безсилу Русь від татар після 
татарської навали, але не змогла її за-
люднити, загосподарити та наблизити до 
європейської цивілізації. Це стало «істо-
ричною місією» Польщі, яку вона вдало 
виконала [34, s. VI–IX]. 

Ці ідеї викликали гостру полеміку, 
в якій з українського боку взяли участь 
Михайло Олександрович Максимович, 
Володимир Боніфатійович Антонович, 
Микола Дмитрович Іванишев, Михайло 
Петрович Драгоманов, Микола Івано-
вич Костомаров, Пантелеймон Олексан-
дрович Куліш, Павло Гнатович Житець-
кий, Цеслав (Чеслав) Нейман, Агатангел 
Юхимович Кримський та ін. Щоправда, 
трохи раніше почалася дискусія М. Мак-
симовича з російським істориком 
М.  Погодіним, який стверджував, що 
до татарської катастрофи Подніпров’я 
було заселене великоросами, які після 
навали назавжди переселилися на пів-
ніч, а українці, що вийшли з Карпат, 
прийшли й оселилися на їхньому місці 
лише у XVI  ст. Цю думку спростовува-
ли М. Максимович і М. Костомаров. 
Зокрема, Максимович писав: «Народ 
Украинский, так же как и Волынский, и 
Галицкий, убывал сотнями и тысячами 
от схваток с татарами, от хищного по-
лонения ими; однако народонаселение 
Украины, так же как и Волыни и Галича, 

все продолжалось по-прежнему, как 
продолжается доныне в стародавних 
городах и селах, приумножившихся 
новонаселенными» [22, с. 136]. 

Твердження про начебто повне спус-
тошення Русі, зокрема Київської землі, 
внаслідок Батиєвої навали категорично 
заперечував В. Антонович. Він загалом 
вважав, що цей міф було створено са-
мими істориками, оскільки вони апріо-
рі сприйняли літописні повідомлення. 
Тому дослідник поставив під сумнів 
літописні версії про повне спустошен-
ня Русі й, ретельно проаналізувавши 
інформацію давніх літописів: Іпатіїв-
ського, Лаврентіївського, Густинського, 
а також київський «Синопсис», зробив 
висновок: «... общепринятое мнение о 
запустении Южной Руси есть не более 
как исторический мираж» [1, с. 224]. На 
підставі літописних наративів він на-
очно проілюстрував, як різні літописці 
поступово за рахунок текстових при-
рощень, перебільшень і прикрашань 
довільно створили картини повного за-
пустіння Київської землі [1, с. 223]. Саме 
цим, вважав він, і скористалися польські 
історики, які наполягали на колонізації 
польськими вихідцями «спустошено-
го» краю. Проте, зауважує вчений, ці 
начебто вихідці з берегів Вісли чомусь 
являють собою суцільну масу з харак-
тером руської, а не польської народнос-
ті  [1,  с.  224]. Представник української 
школи в польській історичній науці Цес-
лав Нейман думки про мирні придбан-
ня польського плуга на східних теренах 
України називав байкою, що зводиться, 
по суті, до того, що так звані «колоніза-
тори» поселялись серед маси місцевого 
здавна осілого тут люду. В першій по-
ловині XVII ст., зазначав він, на півночі 
Брацлавщини вже зовсім не було пустих 
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земель, а після татарських нападів насе-
лення спустошених місцевостей швид-
ко поповнювалось за рахунок менш 
зруйнованих руських земель, зокрема 
склад брацлавського зем’янства попо-
внювався переважно волинською шлях-
тою [24, с. 104]. На конкретних прикла-
дах Ц. Нейман показує, що земські уряди 
посідали вихідці з місцевої шляхти укра-
їнського походження: Кропивницькі, 
Микулинські, Дешковські, Шашки, Чер-
ленковські, а сенаторські  – представ-
ники українського князівства: Вишне-
вецькі, Збаразькі, Сангушки, Капусти. 
Він заявляє, що польського селянства 
тут загалом не було, а незначний при-
йшлий польський елемент складався ви-
ключно зі шляхетського стану [23, с. 533; 
24,  с.  103–104]. В той же час П. Куліш, 
на якого великий вплив мав М. Грабов-
ський, сприйняв польські погляди щодо 
загосподарення поляками південних і 
східних українських земель. Більше того, 
він вважав, що українські території були 
спустошені, а поляки колонізували їх на-
віть двічі: перший раз – після Батиєвого 
нашестя, а вдруге  – після Хмельниччи-
ни, коли Україна знову перетворилась на 
пустелю [18, с. 83–88]. 

Активну участь в дискусії взяла Ки-
ївська археографічна комісія, оскільки 
саме в цей час було опубліковано де-
кілька томів АЮЗР, джерельні матеріа-
ли яких заперечували названі теорії [16, 
с.  80–82]. Тож після виходу першої час-
тини АЮЗР поляки звинуватили діячів 
Київської комісії у фальсифікації та під-
робці актів. З метою переконати їх в ав-
тентичності документів керівництво Ко-
місії офіційно запросило усіх бажаючих 
приїхати до Києва для ознайомлення з 
оригіналами опублікованих актів, проте 
таких не знайшлося [20, с. 94].

Обґрунтовану відповідь претензіям 
на східні й південні українські землі дав 
Владимирський-Буданов у трьох томах 
7-ї частини АЮЗР, які містять докумен-
ти про заселення України. З усіх 8 частин 
АЮЗР сьому частину вважають найціка-
вішою і найважливішою, оскільки опу-
бліковані тут документи розкривають 
процеси заселення південно-східних 
українських земель і відіграють значну 
роль у спростуванні положень про на-
чебто вирішальний внесок Польщі у ко-
лонізацію краю.

Ці томи були підготовлені Михайлом 
Владимирським-Будановим, щоправда, 
два із них – I і III – у співпраці з дійсними 
членами Київської археографічної комі-
сії Володимиром Антоновичем і Володи-
миром Щербиною. Відбір актів першого 
тому належить Антоновичу. Серед 85 до-
кументів цього тому найважливішими 
є люстрації, тобто описи, містечок і сіл 
Київського воєводства і в першу чергу 
замків: Житомирського (1545  р.), Київ-
ського (1552  р.), Черкаського (1552  р.), 
Канівського (1552  р.), Чорнобильського 
(1552 р.), Остерського (1552 р.), Вінниць-
кого (1552 р.), Мозирського (1552 р.). Тут 
вміщено також інвентар замку і містечка 
Буремль 1573 р., перепис війська Велико-
го князівства Литовського (далі – ВКЛ) 
1565  р., жалувані грамоти світським 
та церковним (зокрема православним 
церквам і монастирям) власникам на зе-
мельні володіння тощо. 

У II томі, повністю підготовлено-
му дослідником, опубліковано загалом 
29 документів описово-статистичного 
змісту і серед них люстрації Київської 
землі 1471 р., міста Кременця 1563 р. та 
цілої низки староств: Любомльського 
(1564 р.), Барського (1565 р.), Хмільниць-
кого (1565  р.), Кам’янецького (1565  р.), 
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Ратненського (1565  р.), Вінницького 
(1616 р.). Тут вміщено також «Описание 
границ Киевского воеводста 1566 г.», 
«Тарифа подымной подати воеводства 
Браславского 1629 р.», «Показание числа 
жителей Владимирского повета, по по-
воду сбора поголовной подати, 1567 г.» 
та ін. Під назвою «Данные, извлеченные 
из присяжных показаний о количестве 
дымов в городах и селах, подлежавших 
оплате подымного во время войн Хмель-
ницкого 1648–1658 гг.» міститься ство-
рена Владимирським-Будановим табли-
ця, що показує число жителів поселень 
Житомирського, Луцького, Володимир-
ського повітів. Аналогічні відомості за-
значаються також і щодо низки поселень 
Кременецького повіту, віднайдені до-
слідником в луцьких і володимирських 
актових книгах, оскільки книги Креме-
нецького повіту за цей час не збереглись. 
Таблиця наочно демонструє величезні 
демографічні втрати мирного населення, 
що зазнала Волинь внаслідок воєнних 
дій часів української революції середини 
XVII ст. 

У першій частині III тому Владимир-
ським-Будановим було опубліковано 22 
документи, серед яких «Реестр сбора 
людей на военную службу из королев-
ских имений в воеводствах Волынском, 
Браславском и Киевском 1579 г.», лю-
страції Київського воєводства 1570  р. і 
Київського замку 1616 р., Овруцького та 
Брацлавського староств 1616 р., перепис 
поселень і димів Волинського воєвод-
ства під час стягнення подимного подат-
ку 1662 р., переписи населення Володи-
мирського повіту (1678  р.) та Луцького 
(1677–1679 рр.) у зв’язку зі збором пого-
ловного податку тощо1. Характеристика 

1 Саме на підставі опублікованих Владимирським-
Будановим у II і III томах АЮЗР документальних 

різновидів вміщеного в цих томах доку-
ментального матеріалу зроблена М. Ко-
вальським [17, с. 61–64].  

Редакційне опрацювання докумен-
тальних публікацій в усіх трьох томах 7-ї 
частини АЮЗР включає заголовок із на-
звою документа, його стислий зміст, дату 
написання. В надавчих листах вказано 
імена надавців та прізвища отримувачів. 
Після документа подається легенда із за-
значенням назви фонду, номера актової 
книги чи іншого джерела, номера відпо-
відних аркушів. 

Документальному матеріалу кож-
ного тому передує написана Владимир-
ським-Будановим ґрунтовна передмова 
аналітичного характеру, кожна з яких за 
змістом, колом розглянутих проблем та 
обсягом становить окреме монографіч-
не дослідження. Передмова до I тому має 
назву «Население Юго-Западной России 
от половины XIII до половины XV в.», 
до II  – «Население Юго-Западной Рос-
сии от половины XV в. до Люблинской 
унии (1569)», до III – «Акты о заселении 
Южной России XVI и XVII вв.». Отже, 
як бачимо за назвами передмов, дослід-
ник в історичній ретроспективі аналізує 
процес заселення українських земель, 
зокрема Правобережжя та Поділля, про-
тягом XIII–XVII ст., тобто упродовж по-
над півтисячолітньої доби. 

Приступаючи до роботи, М. Вла-
димирський-Буданов чітко формулює 
дослідницьку проблему та накреслює 
конкретний план її з’ясування. Він пи-
сав: «Вопрос о населении заключает в 
себе несколько различных частных во-
просов, а именно: 1) о населенности, т. е. 
матеріалів Олег Богданович Ярошинський склав 
таблиці: 9 – «Динаміка зменшення податкової 
бази Речі Посполитої в 1648–1662 рр.» та 10 під 
назвою «Динаміка демографічних змін на Волині 
в 1648–1662 рр.» [30, c. 323–325].   
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густоте населения и географическом ра-
спределении его в разные эпохи, времен-
ном падении численности населения и 
восстановлении ее (колонизации); 2) об 
этнографическом составе населения, 
т. е. о том, было ли оно всегда однород-
ного племенного состава (русское), или 
во время периодических приливов и 
отливов населения вследствие опусто-
шений и новой колонизации изменялся 
и внутренний  – племенной состав его 
примесью чужеземных элементов? 3)  о 
социальном составе его, т. е. о классах, 
на которые распадалось население и 
которые в разные времена в той или дру-
гой местности имели преобладающее 
значение»  [4,  с.  I]. Отже, дослідник чіт-
ко уявляє шляхи розкриття поставленої 
перед собою проблеми. Кожне з визна-
чених питань Владимирський-Буданов 
розглядає в усіх передмовах до кожного 
з трьох томів відповідно до хронології 
документальних матеріалів. Він неодно-
разово повертається до начебто вже роз-
глянутих у попередніх передмовах пи-
тань та доповнює їх новими висновками, 
отриманими на підставі нових, опублі-
кованих ним документальних джерел. 

Наразі, застосовуючи проблемний 
підхід, розглянемо, за допомогою яких 
джерел, принципів та методів учений 
з’ясовує перше із поставлених питань 
про заселеність українських південно-
східних земель, простежує тимчасове 
падіння чисельності люду, його віднов-
лення, розподіл за географічною озна-
кою та процеси колонізації краю протя-
гом зазначеного часу.

Усі передмови побудовані Влади-
мирським-Будановим на опублікова-
них в тому чи іншому томі документах. 
Оскільки дослідник будує наратив на 
таких описово-статистичних джерелах, 

як «люстрація» і «тариф», він детально 
розтлумачує значення цих термінів. Роз-
криває також зміст найважливіших для 
дослідження понять, таких як староство, 
волость, селище, двір, староста, слуги, 
люди, челядь тощо. Зокрема, вчений по-
яснює, що люстрація становила опис 
«государственных имуществ», тобто дер-
жавних (скарбових) маєтностей. В того-
часних документах державні маєтності 
часто називають також терміном «коро-
лівщина», які передавались у пожиттєве 
держання старостам за умови збирання 
ними і внесення до скарбу певної суми 
коштів, що становили основу держав-
них прибутків. Як правило, люстрації 
проводились за ухвалою вальних сеймів 
спеціально створюваними комісіями з 
фіскальною метою для оцінки госпо-
дарсько-фінансового стану королівщин 
і встановлення на цій підставі розміру 
державного податку, відомого під на-
звою «кварта». За обсягом конкретних 
соціально-економічних та історико-гео-
графічних відомостей люстрації вважа-
ють найбільш інформативними з-поміж 
інших видів описово-статистичних дже-
рел [5, с. 21; 21, с. 1–2]. 

До люстрації входив опис централь-
ного замку та міста, його природного 
розташування, стану фортифікацій, на-
явності військового спорядження (гар-
мат, зброї, пороху) та продовольчих 
припасів, а також повинностей припи-
саного до замку населення. Тут ішлося 
про економічні засоби замку: прибутки 
від промислів, у першу чергу мислив-
ства і рибальства, вказувалися торгові, 
судові, корчемні збори тощо, а в зв’язку 
з цим зазначалась чисельність міщан [5, 
с. 21–22]. Щоправда, Владимирський-Бу-
данов негативно оцінював магдебурзьке 
право, тож вважав, що його поширення 
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звільняло городян від значної части-
ни повинностей та податків. В люстра-
ції зазначалися приписані до замку 
села, за виразом дослідника, «нередко с 
поименным исчислением жителей»  [5, 
с. 22]. Проте з такою інтерпретацією по-
важного автора не можна погодитись, 
бо це не зовсім відповідає тогочасним 
реаліям. Адже у цих документах ідеться 
не про окремих жителів, а про домогос-
подарів, тобто голів домогосподарських 
структур, які могли налічувати до кіль-
кох десятків людей  [11, с.  265–269]. Ха-
рактеризуючи люстраційні документи, 
Владимирський-Буданов роз’яснює їхню 
особливість: описи стосувалися лише 
державних маєтків, у них не йшлося 
про приватні володіння [5, с. 22]. Тож з 
метою виконання поставлених завдань 
вчений використовує ще один вид доку-
ментів фіскального характеру – так зва-
ні «тарифи». Він розтлумачує також і це 
поняття та відмінність цієї різновиднос-
ті документів: якщо в люстраціях місти-
лась інформація про населення держав-
них поселень (королівщин), то тарифи 
становили відомості про сплату податків 
і містили дані про домогосподарства усіх 
поселень, зокрема й приватних, із перелі-
ком мешканців та їх роду занять тощо [5, 
с. 31–32]. Щоправда, дослідник не заува-
жує, що від сплати подимного звільня-
лися шляхта, католицьке духовенство та 
фільваркова челядь [11, с. 429–430]. 

Аналіз люстраційних актів Влади-
мирський-Буданов розпочинає з фраг-
мента давнього недатованого опису 
Київщини. Ця найдавніша з люстрацій, 
що дійшли до нашого часу, збереглась 
у складі Литовської метрики у вигляді 
фрагмента більшого колись опису без 
дати під назвою «на Рси», який розпо-
чинається без будь-якої, характерної для 

люстраційних актів, вступної частини 
та формуляра. Невеличка частина цього 
фрагмента (інвентар міста Житомира), 
опублікована раніше польською мовою 
у I томі VI частини АЮЗР, підготовле-
ного Іваном Новицьким [10] і Костянти-
ном Козловським  [9], була продатована 
1501  р.  [3, с.  2–5]. Критичний підхід до 
джерела, повністю опублікованого Вла-
димирським-Будановим у II томі, змусив 
його засумніватися щодо відповідності 
існуючого вже датування історичним 
реаліям. Аналізуючи зміст опису і по-
рівнюючи його з пізнішими люстрацій-
ними актами та іншими документами 
Київщини середини XVI ст., зіставляючи 
наявність поселень (міст, сіл і селищ), 
числа зазначених у них домогосподарств 
тощо, він аргументовано довів раніший 
час виникнення документа, який про-
датував 30-ма роками раніше, а власне 
1471 р.  [5, с. 23–27]. У цьому виявилася 
глибока дослідницька ерудиція та інту-
їція вченого, вміння піддавати критиці 
й аналізувати документальний матеріал. 
Владимирський-Буданов не лише засто-
совує зовнішню критику, аби пересвід-
читися в автентичності джерела на під-
ставі зовнішніх ознак, а й внутрішню, 
зокрема, в даному разі з’ясовує, наскіль-
ки дата відповідає описуваним подіям. 
Він використовує такий засіб, як «пере-
хресний допит» різних джерел, всебічно 
зіставляє та аналізує їхні відомості сто-
совно різної інформації, що міститься в 
них, її датування та інших аспектів. 

Отже, розгляд цієї проблеми Влади-
мирський-Буданов починає з питання 
щодо ступеня спустошеності південно-
східних руських земель внаслідок Бати-
євої навали середини XIII ст., чи мало це 
зруйнування цілковитий характер і чи 
потребувала Русь сторонньої допомоги 



32 №2 (67) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

у відновленні населення та державнос-
ті. Полемізуючи з Яблоновським, який 
стверджував, що після татарської нава-
ли окраїнні руські землі перетворились 
на суцільну пустелю  [34, s.VI], Влади-
мирський-Буданов звертається як до 
наративних, так і документальних дже-
рел. На підставі літописних свідчень він 
встановлює низку великих міст, зокрема 
Кременець, Данилів, Холм, які змогли 
захиститися від ворога і залишилися не-
зруйнованими. Щодо Болохівської землі 
дослідник вважав, що татари її загалом 
не зачіпали, оскільки залишили боло-
хівців для забезпечення татарського 
війська збіжжям, через що з ними потім 
розправився волинський князь Дани-
ло  [4, с.  12–16]. Для доведення більш-
менш задовільного стану Києва він на-
водить повідомлення папського легата 
Плано Карпіні, який вже 1246  р., тобто 
через 5 років після навали, засвідчив про 
наявність у Києві 200 населених дворів. 
Він нагадує також про подорож 1245 р. 
князя Данила до Києва, який тоді пере-
бував під управлінням намісника суз-
дальського князя Ярослава  – Дмитра 
Єйковича. Вчений висловлює думку, що 
знищити Київ повністю татари побою-
валися через релігійні вірування місце-
вого населення, оскільки він становив не 
лише політичний, а й релігійний центр. 
На його переконання, значна частина на-
селення південно-східних руських кня-
зівств знайшла захисток у лісах і боло-
тах, куди татарська кіннота проникнути 
не змогла. Найкращим для цього місцем 
він називає Полісся: Прип’ятське (по 
правому боці Дніпра) та Задесенське (по 
лівому). Крім того, дослідник вважав, 
що руські люди в масовому порядку ря-
тувалися, переміщуючись на захід, тож 
перемоги чехів над татарами пояснював 

посиленням чеського війська руськими 
втікачами [4, с. 18–21]. 

Вчений окреслює географію усієї те-
риторії Русі до татарського завоювання 
і простежує, що життя там не припи-
нилося, в цих межах руське населення 
про дов жувало проживати і в татарську 
добу, тут також залишилося кілька міст, 
які змогли протистояти й продовжували 
захищати себе. Більше того, він вислов-
лює припущення, що в татарську добу 
руська колонізація могла просунутися 
ще південніше, оскільки придніпров-
ські, прибузькі та придністровські степи 
могли бути заселені виведеними татара-
ми з центральних районів полоненими 
для заготівлі ними продовольства для 
татарських потреб [4, с. 23–25]. 

Перший етап нового заселення цен-
тральних частин українських земель, Во-
лині й Галичини, після Батиєвого погро-
му Владимирський-Буданов пов’язував 
з колонізаційною діяльністю галицько-
волинських князів Данила і Василька 
Романовичів та їхніх наступників Лева 
Даниловича і Володимира Василькови-
ча. Він наголошує на державотворчих 
можливостях руського народу, що зна-
йшло вияв у створенні королівства кня-
зя Данила, який вже 1257 р. зміг повер-
нути окраїнні руські городи, у зв’язку з 
чим називає Данила «собирателем рус-
ской земли» [4, с. 22–31]. 

Наступним важливим етапом коло-
нізації він вважав XIV ст., коли терито-
рія давньоруських князівств опинилася 
між двома державами: Волинь, Київська 
і Чернігівська землі  – у складі Велико-
го князівства Литовського, а Галичина 
і Західне Поділля – в Короні Польській. 
Щоправда, М. Владимирський-Буданов 
вважав, що на початку XIV ст. відбулось 
збройне завоювання Русі литовцями [4, 
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с. 37–38]. Вчений некритично сприйняв 
літописні оповіді про похід великого 
литовського князя Гедиміна на Волинь 
і Київ 1320 р., внаслідок чого стверджує 
про спустошення Волині, Києва, Овруча 
та Житомира [4, c. 38–40]. Справді, існує 
легендарний переказ Густинського літо-
пису про збройний похід великого ли-
товського князя Гедиміна на Київ 1320 р., 
а пізніше й на Волинь, проте ці події були 
визнані недостовірними. Першим піддав 
цей переказ ґрунтовній науковій критиці 
В. Антонович у праці «Нарис історії Ве-
ликого князівства Литовського», яка ви-
йшла у 1878 р. Він проаналізував інозем-
ні хроніки, зокрема лівонські, прусські, 
польські, ранні литовські літописи, й 
показав, що переказ, введений в історіо-
графію «Хронікою» Матвія Стрийков-
ського і запозичений пізніше автором 
Густинського літопису, є міфічним  [26, 
c. 47–55]. Антонович довів, що Волинь 
залишалася під управлінням місцевих 
князів принаймні до 1335–1340  рр.  [26, 
с. 47–58]. Недостовірним вважав це по-
відомлення також і Михайло Грушев-
ський  [13, с.  18–19, 427–430]. Цієї дум-
ки дотримується і більшість сучасних 
литуаністів  [28, с.  138–139]. Вважають, 
що зближення Великого князівства Ли-
товського з руськими землями відбулося 
не внаслідок завоювання, а завдяки ди-
настичному шлюбові. 1340 р. волинські 
бояри запросили на княжий стіл Гедимі-
нового сина Любарта, який охрестився 
під іменем Дмитра. Інший Гедимінів син 
Коріат-Михайло починає просуватися 
на Поділля і утверджується в західній 
частині цього регіону, так званому Ма-
лому Поділлі [28, с. 139]. 

Оскільки більшість українських зе-
мель опинилися у складі ВКЛ, Влади-
мирський-Буданов характеризує участь 

великих литовських князів у колоніза-
ції окраїнних територій. Відновлення 
населення південних окраїн в межах до 
татарської навали, а подеколи просуван-
ня навіть і далі в причорноморські сте-
пи він пов’язує з енергійними заходами 
великого литовського князя Ольгерда, 
його сина, київського князя Володимира 
Ольгердовича, і його нащадків, а на По-
діллі – з Коріатовичами та князем Вітов-
том [4, с. 7]. 

Більше того, він вважав, що в другій 
половині XIV  ст. Київська земля була 
цілком самостійною державою, яка пе-
ребувала у союзних стосунках з Литвою, 
а потім і Польщею. Саме тому великий 
литовський князь Вітовт, прагнучи вста-
новлення єдиновладдя, позбавляє влади 
кількох практично самостійних князів, 
зокрема й київського Володимира Оль-
гердовича. Проте Владимирський-Бу-
данов вважав, що й після цього Київ не 
перестав бути самостійним уділом, тим 
більше, що 1440  р. тут утверджуються 
нащадки Володимира Ольгердовича, 
які попри литовське походження дотри-
мувалися руських звичаїв і традицій в 
управлінні [4, с. 50–51]. 

Незважаючи на поразку об’єдна-
них литовсько-руських сил на Ворсклі 
1399 р., напад Едигея на Київ 1416 р. та 
низку татарських походів на українські 
землі протягом середини XV ст., дослід-
ник приписує Вітовту та Олельковичам 
нові колонізаційні успіхи. Територію 
руської колонізації в цей час Владимир-
ський-Буданов обмежує річкою Рось. 
Він простежує, що на теренах уздовж 
верхньої Росі та Стугни, заселених ще до 
татарської навали, навіть до XIV ст. уці-
ліли не лише назви давніх поселень, а й 
колишні старі укріплення. Великому ли-
товському князю Вітовту він приписує 
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створення укріпленої лінії до Дніпров-
ських порогів та розширення володінь 
до Чорного моря: «…пределы литов-
ского государства дошли до Чорного 
моря ... в силу фактического обладания 
южными степями», де виникли такі по-
селення, як Чичиклей, Тягинка, Очаків, 
Хаджибей [4, с. 52–57]. 

Більша частина цих земель входила 
до Київського князівства, яке займало 
величезні простори: від Мозиря на пів-
ночі, до Чорного моря на півдні та від 
басейну Дністра на заході до Донця на 
сході. У другій половині XV  ст. князів-
ство охоплювало не лише майбутнє Ки-
ївське воєводство, а й Брацлавське, част-
ково Подільське та все Задніпров’я від 
Любеча до Засулля. Тож саме заслугою 
Київського князівства він вважав коло-
нізацію південних степів, окрім півден-
но-західного Поділля [4, с. 57]. 

Таким чином, XIV  – першу третину 
XV  ст. Владимирський-Буданов розгля-
дав як добу певних колонізаційних успі-
хів, проте першу половину XVI ст. харак-
теризує як період значного ослаблення 
колонізації, що пояснює зовнішніми та 
внутрішніми чинниками. Зовнішні до-
слідник вбачає в утворенні Кримського 
ханства, завоюванні Константинополя 
турками, які закріпились на європей-
ському континенті, внаслідок чого напа-
ди кочівників отримали новий імпульс. 
За наративними джерелами, зокрема лі-
тописами, він простежує інтенсивність 
татарських нападів кінця XV – середини 
XVI ст., початок яких поклав напад хана 
Менглі Гірея 1482 р. на Київ [5, с. 6]. 

Цей руйнівний напад Владимир-
ський-Буданов порівнює з походом Ба-
тия, оскільки після нього дослідник спо-
стерігає тимчасове запустіння окраїнних 
городів та Задніпров’я, яке простежує до 

самого кінця XVI  ст. Проте саме з цим 
спустошенням він пов’язує й початок 
зворотного наступального руху на татар-
ські степи руської людності в особі коза-
цтва, яке, на його думку, було виключно 
національно-руським явищем, оскільки 
його головний контингент становили ви-
хідці з Волині, Полісся, Сіверщини та Бі-
лорусі, але ніяк не з Польщі [5, c. 8]. 

Серед внутрішніх чинників послаб-
лення колонізаційного руху дослідник 
називає бездіяльність уряду ВКЛ, кон-
кретно великих литовських князів, котрі 
утримували в своїх руках одночасно два 
скіпетри, оскільки були й польськими ко-
ролями. Отже, вони володіли значними 
військовими силами обох держав, проте 
не дбали про захист південних кордонів. 
Оцінюючи 30-річне правління Зигмунта 
Старого, він відзначає відсутність будь-
яких спільних дій проти нападників. 
Увага короля, зазначає вчений, була зо-
середжена на боротьбі з Московією, в 
той час як татари панували в Південній 
Русі. Порівнюючи опис Київської землі 
1471 р. з люстраціями 1545–1552 рр., він 
звертає увагу, що в останніх вже не зга-
дується багато поселень 1471 р., які або 
зникли, або перетворилися на пусті се-
лища [5, с. 7, 17]. 

Характеризуючи колонізаційні про-
цеси, Владимирський-Буданов розглядає 
різні його способи, серед яких одним із 
головних вважає державну колонізацію, 
а найважливішою умовою успішної ко-
лонізації – побудову на окраїнах захисної 
лінії укріплень у вигляді замків, оскільки 
вони відігравали головну роль у захисті 
місцевого населення від татарських на-
падів. У зв’язку з цим він розглядає стан 
фортифікаційних споруд, які дісталися 
Литовській державі ще з часів київських 
Рюриковичів. Дослідник називає три 
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лінії укріплень: перша – північна – про-
ходила по Десні, Дніпру і Прип’яті, дру-
га – середня – від устя Десни до верхів’їв 
Росі і Тетерева, третя  – південна  – від 
нижнього Дніпра через верхній Буг до 
Дністра. На першій знаходились замки 
Любеч, Мозир, Овруч, на другій – Остер, 
Київ і Житомир, на третій – Канів, Чер-
каси, Звенигород, Вінниця, Брацлав. Ця 
лінія завершувалась на Поділлі Баром і 
Кам’янцем. Він простежує, що на сере-
дину XVI  ст. від них практично нічого 
не залишилося, зокрема, в середній лінії 
укріплень городи Білгород, Василів, Ко-
тельня, Гуляльники, Раставиця перетво-
рились на спорожнілі городища. На тре-
тій лінії були зовсім відсутні укріплення 
по Сулі, а на правому березі Дніпра вже 
не існувало Звенигорода. Тож, конста-
тує Владимирський-Буданов, описаний 
за князя Семена Олельковича по берегу 
Чорного моря південний кордон Литов-
ської держави відкочується далеко на 
північ [5, с. 4–5]. 

З ліквідацією Київського князівства 
дослідник спостерігає також і значне 
погіршення стану фортифікацій пів-
денно-східних земель. За люстраціями 
1545  р. і 1552  р. він показує стан Київ-
ського, Житомирського, Брацлавського, 
Вінницького, Канівського, Черкаського 
замків, обраховує їхнє військове споря-
дження, чисельність гарнізонів: драбів, 
пушкарів, стрільців, замкових слуг тощо. 
За свідченнями люстраторів, на сере ди-
ну XVI ст. окраїнні замки знаходились у 
жалюгідному стані: наприклад, у Канів-
ському замку дерево погнило и поопа-
дало, а «что не поопадало, то от ветру 
колышется». Такі оборонні споруди, кон-
статує він, не в змозі були захищати кор-
дони держави, тим більше, що деякі з них 
були зруйновані татарами [5, с. 74–84]. 

Далі Владимирський-Буданов про-
стежує стан південно-українських зе-
мель після політичної унії 1569  р. Він 
полемізує з Яблоновським, який вважав, 
що унія 1569  р. забезпечила нове жит-
тя українським «пустиням» і відкрила 
цілу епоху в розвитку колонізаційного 
руху [34, s. XII]. Тож, розмірковуючи про 
роль Польщі в колонізації окраїн, Влади-
мирський-Буданов визнає, що справді з 
часу унії 1569 р., коли Волинь, Київське 
та Брацлавське воєводства опинилися у 
складі Речі Посполитої, вона отримала 
можливість впливу на долю південно-за-
хідної Русі. Проте зазначає, що Польща 
не стала ініціатором колонізації та загос-
подарення цих земель новими поселен-
цями. Колонізаційний рух цієї доби він 
розглядає лише наслідком ствердження 
польських порядків в результаті спершу 
політичної 1569  р., а пізніше церковної 
1596 р. уній, які викликали спротив на-
селення. Незадоволені новими поряд-
ками люди відповіли на них масовими 
втечами на східні окраїни. Це, на його 
думку, перш за все були вихідці з Воли-
ні, Київщини та Сіверщини. У степах 
пожвавлюється життя, виникають села 
і міста, але це відбувається не завдяки 
урядовим заходам Речі Посполитої, яка 
лише провокувала втечі людей. Степове 
життя, стверджує дослідник, виникає 
лише під прикриттям запорізького ко-
зацтва, а Польща тільки скористалася 
колосальним переселенським народним 
рухом, роздаючи величезні земельні об-
шири польській шляхті [4, c. 8–9]. 

Він доводить, що нова влада так 
само, як і попередня, не дбала про за-
хист українських окраїн. Аналізуючи 
люстрації українських замків: Київсько-
го, Білоцерківського, Черкаського, Ка-
нівського, Житомирського 1570  р., він 
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вкотре зазначає їх катастрофічний стан. 
Навіть заяви на сеймі 1592 р. київського 
воєводи князя Костянтина Острозького 
про незадовільний стан та необхідність 
ремонту Київського і Білоцерківського 
замків не дали результатів. Лише після 
пожежі Київського замку 1605  р. було 
прийнято сеймову ухвалу про його від-
новлення  [33, s. 495]. Проте попри за-
уваження ревізорів та попередження 
сеймів протягом наступних 60–70 років 
держава не зробила жодних зусиль для 
поліпшення ситуації на своїх нових кор-
донах [6, s. XVIII–XXVI]. Тож, констатує 
дослідник, татарські напади продовжу-
вались практично всю першу половину 
XVII ст. [6, s. XVIII–XXVI]. 

Разом з тим Владимирський-Буда-
нов віддає належне королю Стефану Ба-
торію як найенергійнішому з-поміж ін-
ших, який, на його думку, добре розумів 
значення колонізації південних окраїн, 
проте саме на нього покладає провину 
за роздачу земель, яку той започаткував. 
Роздача земель приватним власникам з 
метою їх заселення існувала здавна, це 
практикувалося ще урядами ВКЛ, про-
те як головний колонізаційний захід, 
що освячувався силою закону, дослід-
ник простежує лише з часу входження 
українських земель до Речі Посполитої. 
Конституція сейму 1590  р. «Про розда-
чу пустинь, що лежали за Білою Церк-
вою» давала дозвіл королю на роздачу 
земель по обох берегах Дніпра [33, s. 318; 
6,  с.  XXVI–XXVIII]. Цю постанову вче-
ний оцінює вкрай негативно, оскільки 
перехід земель у приватні руки зміцню-
вав лише окремих осіб, але одночасно 
значно підривав фінансову могутність 
самої держави. На цій підставі він зро-
бив висновок, що внаслідок такого під-
ходу центр ваги у справі колонізації 

загалом перейшов від державної влади 
до приватних осіб [6, с. XXVII]. 

Аналізуючи колонізаційний процес, 
Владимирський-Буданов відзначає його 
потрійний характер. На перше місце він 
ставить військову колонізацію (засну-
вання замків з військовими гарнізона-
ми), оскільки попереду мирних поселень 
для їх захисту були висунуті замкові 
укріплення. На документальних мате-
ріалах він доводить, що попри незначні 
розміри замків та незадовільний стан 
укріплень вони, проте, були тими осе-
редками, навколо яких оселялися люди. 
І хоча це було напіввійськове населен-
ня, воно займалося промислами, таким 
чином військова колонізація вела за со-
бою промислову, а отже, й міську коло-
нізацію. Поруч виникали також і села, 
частина з яких залишалася ще від дота-
тарських часів, а частина була заснована 
вперше, тож відбувалась і землеробська/
селянська колонізація. Землеробську 
колонізацію він ставить на друге місце, 
проте вважав її найміцнішою, оскільки 
землеробська праця прив’язувала по-
селенця до землі. За ними просувалася 
й землевласницька колонізація, яку він 
хронологічно починає з XV ст. Вона була 
пов’язана з роздачею урядом окраїнних 
«пустинь» з правом закликання нових 
поселенців, тобто їхнього заселення, що 
було вигідно для держави  [4,  с.  58–63]. 
Аргументуючи свою думку, він зверта-
ється до документальних матеріалів Ки-
ївського архіву давніх актів і наводить 
багато прикладів земельних пожалувань 
великих князів Свидригайла, Казими-
ра, Олександра, київських Володимира і 
Семена Олександровичів та ін. Завдяки 
цим земельним пожалуванням руська 
колонізація просувалася на південь від 
Росі, на Задніпров’я, а також відбувалася 
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у прибузьких степах біля Хмільника, 
Він ниці і Брацлава. 

Рівноцінною землевласницькій він 
розглядав монастирську колонізацію, 
називаючи монастирі «передовими ко-
лоніями», які сприяли і промисловій, і 
землеробській колонізації. Як правило, 
це були старі київські монастирі: Киє-
во-Печерський та Микильський Пус-
тинний, які отримали від великих кня-
зів та їхніх намісників значні земельні 
пожалування  [4, с.  68–69]. На підставі 
аналізу низки документів, зокрема «За-
писи о денежных и медовых данях», він 
зробив висновок про поширення ви-
ключно руської колонізації [4, с. 69–70]. 
Цікавим є спостереження дослідника 
щодо давнього способу (відомого ще за 
уставними грамотами Київської землі) 
тимчасового користування волостями, 
коли ними почергово володіли бояри 
місцевого замку [4, с. 60–68]. 

М. Владимирський-Буданов розгля-
дає також проблему заселеності окраїн-
них українських територій на середину 
XVI ст. З цією метою на підставі люстра-
цій Київського, Житомирського, Канів-
ського, Черкаського, Вінницького пові-
тів 1552 р. та Брацлавського 1545 р. ним 
була створена «Таблица числа поселений 
и населенности украинных Литовских 
поветов 1545–1552 года», в якій обрахо-
вано загальне число поселень: міських, 
сільських, селищ (тобто безлюдних сіл) 
та число домів («фамилий»)  [5,  с.  32]. 
Він наводить низку загальних даних 
щодо приписаних до замків сіл, обра-
ховує чисельність домів окремо по по-
вітах і залежно від люстраційних даних, 
на підставі зазначених в описах верств 
населення показує соціальну структуру 
жителів даної місцевості, зокрема зем’ян 
(серед них князів і панів), селян, міщан, 

стрільців, замкових слуг, пушкарів, дра-
бів, служебників, козаків тощо [5, с. 32–
59]. Там, де дані дають можливість, як, 
наприклад, за люстрацією Черкаського 
повіту, він зазначає чисельність окремих 
груп людності, зокрема князів і панів, 
бояр, городових слуг, пушкарів, тяглих 
міщан, та непостійного населення, як-от 
козаків, драбів, старостинських служеб-
ників тощо  [5,  с.  47–50]. За люстрацією 
Вінницького повіту обраховує домогос-
подарські структури міста Вінниці окре-
мо за 1545 р. та 1552 р. та сільських посе-
лень королівщин і приватних маєтків [5, 
с. 50–54]. 

Проведені дослідником підрахун-
ки показали, що на цьому величезному 
просторі існувало 208 поселень, у тому 
числі 6 міст, а також 80 селищ, тобто 
поселень, що не мали постійних осілих 
жителів. Одним із перших в українській 
історіографії Владимирський-Буданов 
спробував обрахувати чисельність на-
селення окраїнних повітів ВКЛ. У шес-
ти окраїнних повітах ВКЛ – Київському, 
Житомирському, Канівському, Черкась-
кому, Вінницькому і Брацлавському  – 
він нарахував 3399 домів, які називає 
«домами (семействами)», отже, дослід-
ник ототожнює дім з родиною. Про-
те дім і родина не тотожні між собою. 
Тогочасне поняття «дим» (дом) значно 
ширше, ніж поняття «родина», за на-
шими спостереженнями, дим дорівнює 
поняттю «домогосподарство», яке охоп-
лювало, як правило, декілька спорідне-
них сімей разом з челяддю та іншими 
співмешканцями, зокрема підсусідками 
і коморниками [11, с. 254–265]. Прийма-
ючи за Яблоновським кожну родину за 5 
осіб, дослідник обраховує все населення 
шести повітів у 17000 душ обох статей. 
Невідповідність отриманого числа він 
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пояснює недостатньою повнотою лю-
страційних актів, поза якими, на його 
думку, залишався «бродячий» люд, під 
яким він називає козаків, котрі не під-
давалися жодним урядовим переписам 
та обчисленням. Розуміючи, що це число 
абсолютно не відповідає тогочасним ре-
аліям, він довільно збільшує його удві-
чі – до 34000, зауважуючи при цьому, що 
й це збільшене число є вкрай заниженим 
і не дає жодних уявлень про чисельність 
тогочасного населення України [5, с. 33]. 

Владимирський-Буданов звертає 
ува гу на зміни щодо порядку державно-
го управління замками. В давньорусь-
кий час замки підтримували князі, які 
призначали для управління своїх посад-
ників з дружинами. В литовсько-руську 
добу управління окраїнними замками 
доручалось старостам з числа здебіль-
шого волинських князів або магнатів, 
які передовіряли свої функції намісни-
кам або підстаростам з числа наближе-
них слуг, через що, на думку дослідника, 
втрачалась система державного управ-
ління ними. Замкові гарнізони мали 
складатися з пушкарів і жовнірів, проте 
вони були не в усіх замках. За люстра-
ціями 1552  р., гарнізони Канівського і 
Черкаського замків становили роти дра-
бів, що перебували на державному утри-
манні. Замкові потреби обслуговували 
слуги/служки  [5, с.  95–100]. З видатних 
південно-східних старост, які просла-
вились особистою відвагою в боротьбі 
з татарами, дослідник називає Костян-
тина Івановича Острозького, Євстафія 
Дашкевича, Предслава Лянцкоронсько-
го, Берната Претвича [5, с. 87–95]. 

Приступаючи до з’ясування 
аналогічних питань щодо Поділ-
ля, Владимирський-Буданов пояс-
нює його географічне розміщення та 

територіально-адміністративний поділ, 
який тоді часто змінювався. Його гео-
графію він окреслює як територію, що 
лежала між Бугом і середньою течією 
Дністра, зі сходу її прикривав Вінниць-
кий повіт, а з півдня  – Брацлавський. 
На середину XVI ст. територія Поділля, 
що була захоплена 1340 р., складалася з 
Кам’янецького, Меджибізького, Лети-
чівського, Хмільницького, Зіньківського 
(1542  р. перейменовано на Барський) і 
Червоногродського повітів. Наприкінці 
XVI  ст. Меджибізький і Летичівський 
були об’єднані в один (за назвою Лети-
чівський), а Червоногродський не був 
окраїнним, тож дослідник не бере його 
до розгляду. 

За люстраціями подільських повітів 
дослідник підкреслює, що попри часті 
татарські спустошення руських земель 
на початку XV  ст. населення віднов-
лювалося в тих же межах без будь-якої 
допомоги з боку Польщі. Більше того, 
у степах Червоної Русі, тобто частини 
Поділля, захопленій Польщею, він не 
бачить жодних успіхів колонізаційної ді-
яльності, там, вважає вчений, польській 
шляхті надавалися вже раніше населені 
руськими людьми маєтки [5, с. 17–18].

Характеризуючи фортифікаційні 
споруди Поділля, Владимирський-Буда-
нов відзначає Кам’янецький замок, який 
для цілої Польщі став першокласною 
фортецею, справжньою «твердинею», 
оскільки був кам’яним укріпленням пів-
дня України. Під час зведення на руїнах 
старого Рова нового міста Бара тут та-
кож було збудовано й замок, забезпече-
ний королевою Боною гарнізоном, що 
складався з кількох сотень піших і кін-
них жовнірів. Перебудований у 1534  р. 
Хмільницький замок на середину XVI ст. 
було укріплено валом [5, с. 85–87]. 
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З метою показати залюднення По-
ділля Владимирський-Буданов обрахо-
вує його населення. На підставі тарифів 
1530–1570 рр. він створює «Таблицу чис-
ла поселений и населенности украинных 
поветов Польского Подолья», яка охоп-
лює Кам’янецький, Меджибізький, Ле-
тичівський, Зіньківський/Барський та 
Хмільницький повіти, де показано число 
міських та сільських поселень, а також 
міщанських домів та сільських ланів за 
роки 1530, 1542, 1565–1566, 1569 [5, с. 34]. 

За цими документами, зокрема та-
рифами 1530–1542  рр., він обчислює 
поселення Кам’янецького повіту із за-
значенням числа плугів на 1530  р. та 
додатком нових на 1542 р. Усього в цьо-
му повіті він налічив 179 поселень, 15 
з яких 1542  р. фігурують як повністю 
спустошені  [5,  с.  60–63]. На 1570  р. він 
зазначає число домогосподарств міст 
Кам’янця (645), Смотрича (91), Гродка 
(196), Чемерівців (185), Кудринців (168), 
Сатанова (135), Чернокозинців (112)  [5, 
с.  60]. Аналогічні обрахунки робить по 
Летичівському повіту  [5, с. 64], Меджи-
бізькому  [5, с.  64–65], Зіньківському/
Барському [5, с. 65–67] та Хмільницько-
му [5, с. 67]. 

Обчислюючи населення Поділля, до-
слідник зауважує, що джерела не дають 
підстав виробити методику обрахунку, 
оскільки відсутні дані щодо співвідно-
шення числа людей до одного плуга  [5, 
с.  69–70]. Врешті, як і в першому ви-
падку, він бере за взірець обрахунки 
Яблоновського, прирівнює плуг до двох 
господарів або 10 людей і за цією мето-
дикою обчислює людність кожного пові-
ту окремо [5, с. 70–71]. Вивчаючи процес 
заселення Поділля, Владимирський-Бу-
данов простежує протягом 100 років 
(1493–1588) збільшення тут чисельності 

поселень удвічі, проте, порівнюючи з 
числом поселень окраїнних повітів ВКЛ, 
відзначає значно меншу заселеність По-
ділля [5, с. 72]. 

Таким чином, на підставі значного 
кола документальних і наративних дже-
рел Владимирський-Буданов прийшов 
до таких висновків. 

Татарська навала середини XIII  ст. 
завдала значної шкоди українським пів-
денно-східним землям, але не перетво-
рила їх на суцільну пустелю. Людність, 
яка збереглась, стала джерелом нового 
зростання населення. Дослідник просте-
жує колонізаційні процеси на цих тери-
торіях і виділяє кілька етапів їх віднов-
лення та спадів протягом XIII – першої 
половини XVII ст., з’ясовує участь у них 
очільників ВКЛ та Речі Посполитої. Він 
аргументовано доводить, що політична 
унія 1569  р., внаслідок якої до Речі По-
сполитої увійшли Волинська, Берестей-
ська та Київська землі, не дала позитив-
них результатів щодо організації захисту 
південно-східних українських окраїн 
новою державою. Річ Посполита не ста-
ла також організатором їх заселення, 
оскільки внаслідок роздачі урядом вели-
чезних земельних просторів у приватні 
руки справа колонізації загалом пере-
йшла від державної влади до приватних 
осіб. Разом з тим колонізація цих обши-
рів продовжувалась, проте вона відбува-
лась лише завдяки ініціативі місцевого 
населення та вихідців з Волині, Брацлав-
щини та Сіверщини, тобто силами русь-
кого народу за підтримки козацтва. 
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Одним із перших у вітчизняній науці Владимирський- 
Буданов звернувся до питань історичної демографії. На до-
кументальній підставі він розглянув проблему заселеності 
східних та південних регіонів України у XV—XVII ст., зокре-
ма простежив зміни, що відбувалися в розміщенні населен-
ня на цих територіях протягом зазначеного часу, показав 
участь та роль місцевого люду в їх залюдненні та загоспо-
даренні, з’ясував етнічний та соціальний склад людності. 
Ці важливі демографічні питання дослідник розглянув у 
безпосередній взаємодії з тогочасними історичними умова-
ми та подіями. 
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ЗЛОЧИНИ БІЛЬШОВИЗМУ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ
 НА ПОЧАТКУ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. 

Сергій ГУБСЬКИЙ
orcid.org/0000-0003-0203-651Х
науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті висвітлюється злочинна діяльність партії більшовиків на Кате-
ринославщині (сучасна Дніпропетровщина) під час утвердження радянсько-комуністичної 
форми державності на початку 20-х років ХХ ст. щодо селянства, робітників, інтелігенції, 
політичних опонентів, духовенства. Зазначається, що Катеринославська губернія належала 
до найбільших адміністративно-територіальних одиниць щойно утвореної Української Со-
ціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Вона охоплювала переважну більшість південно-
східної частини України. Такі масштаби регіону призвели до того, що він перетворився на 
своєрідний полігон суспільно-політичного, економічного та військового курсу більшовиків з 
усіма драматичними наслідками, що з нього випливали.

Наприкінці 1920 р. фронтова громадянська війна поступово перетворилася на боротьбу 
більшовицького режиму проти селянських мас. Ця війна більшовиками називалася бороть-
бою з «політичним бандитизмом». Розкриваються найголовніші фактори, що зумовили по-
ширення й зростання селянського повстанського руху, одним із яких була економічна політи-
ка, яку проводили на селі більшовики. 

Акцентується увага на масовості селянського руху в Україні та допомозі уряду УНР ота-
манам, які поділяли ідею незалежності України. 

Розглядаються репресивні заходи, які застосовувала більшовицька влада для ліквідації по-
встанського руху: створення спеціальних надзвичайних органів – воєнних нарад, переведення 
Катеринославщини на фронтове становище, введення інституту заручництва, відповідачів 
та кругової поруки. Каральні заходи більшовики застосовували і проти робітників, які ви-
магали підвищення мізерного продовольчого забезпечення та поліпшення важких умов праці.

Наголошується, що наслідки голоду 1921–1922 рр. для Катеринославщини можна порів-
няти з результатами Першої світової та національно-визвольної воєн. Більшовицька влада 
не допомогла голодуючим, а, навпаки, стимулювала голод у тих південноукраїнських регіонах, 
де був поширений антикомуністичний рух селян. За підрахунками дослідників, під час цього 
голоду Катеринославська губернія втратила близько 1 млн. жителів.

Ключові слова: Україна; Катеринославщина; боротьба; повстанський рух; більшовики; 
голод; українське селянство.
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Після закінчення Другої світової ві-
йни на судовому процесі в Нюрнберзі у 
1946 р. ідеологія Німецької націонал-со-
ціалістичної робітничої партії була ви-
знана людиноненависницькою, а сама 
ця політична організація  – злочинною. 
На жаль, подібного після розпаду СРСР 
у 1991  р. і краху комуністичної системи 
не сталося. Навпаки, теперішній пре-
зидент Російської Федерації В.  Путін 
назвав розпад Радянського Союзу «най-
більшою геополітичною катастрофою 
ХХ століття». І якби, мовляв, В.  Ленін у 
1922  р. погодився з думкою Й.  Сталіна 
про «автономізацію» радянських респу-
блік, то не було б ніяких юридичних під-
став для створення нових незалежних 
держав, оскільки вони перебували б у 

складі Російської Федерації як звичайні 
автономні утворення і не мали б навіть 
формальних прав для виходу зі складу 
єдиної, хоча декларативно й федератив-
ної, держави. Проте, хоча в Конституції 
СРСР й було записано право кожної со-
юзної республіки на вільний вихід із Со-
юзу, керівництво СРСР упродовж його 
існування всіма можливими засобами, 
а найбільш дієвими, з точки зору біль-
шовицьких ідеологів, були репресивні 
(арешти, тюремне ув’язнення, розстрі-
ли, голодомори, виселення цілих народів 
тощо), тримало підвладні йому народи в 
міцних лещатах компартійної диктатури.

Україна за ці роки зазнала чи не най-
більших втрат: людських, духовно-світо-
глядних, морально-етичних тощо.

Annotation. The article covers the criminal activity of the Bolshevik Party in Katerynoslav 
(modern Dnipro region) during the establishment of the Soviet-communist form of statehood in the 
early 1920s. The activity regards peasantry, workers, intellectual elite, political opponents, clergy. 
It is noted that Katerynoslav province belonged to the largest administrative-territorial units of the 
newly formed Ukrainian Socialist Soviet Republic (USSR). It covered the overwhelming majority of 
the south-eastern part of Ukraine. Such territorial scale of the region led to the fact that it turned into 
a peculiar field of sociopolitical, economic, and military course of the Bolsheviks with all the dramatic 
consequences thereupon.

At the end of 1920, the frontline civil war gradually evolved into a struggle for the Bolshevist regime 
against the peasant masses. Bolsheviks called this war a struggle against “political banditism”. Attention 
is drawn to the most important factors that predetermined the spread and growth of the peasant rebel 
movement, one of which was the Bolshevist economic policy pursued in villages.

The emphasis is put on the scale of the peasant movement in Ukraine and the help of the UPR 
government to the atamans (riot leaders) who shared the idea of Ukraine’s independence.

Considerable attention is paid to the repressive measures taken by the Bolshevik authorities to 
eliminate the rebel movement: the creation of special extraordinary bodies – military meetings; the 
transfer of Katerynoslav region to the front line; the introduction of the hostage institution, defendants, 
and mutual responsibility. The Bolsheviks used punitive measures against workers who demanded an 
increase in meagre food provision and the improvement of difficult working conditions.

It is also noted that the consequences of the 1921–1922 famine for Katerynoslav can be compared 
to the results of the First World War and civil wars. The Bolshevik authorities did not help the hungry; 
instead, they stimulated the famine in the southern Ukrainian regions with the active anti-communist 
movement. According to the research, during that famine Katerynoslav province lost about 1 million 
inhabitants.

Key words: Ukraine; Katerynoslav region; struggle; rebel movement; Bolsheviks; famine; Ukrainian 
peasantry.
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Після поразки національно-демокра-
тичної революції 1917–1921 рр. та утвер-
дження в Україні комуністично-радян-
ської форми державності більшовики 
продовжили започаткований ними після 
приходу до влади визискувально-дема-
гогічний експеримент над підвладною їм 
людністю.

Катеринославська губернія (сучас-
на Дніпропетровщина) належала до 
найбільших адміністративно-терито-
ріальних одиниць щойно утвореної 
Української Соціалістичної Радянської 
Республіки (УСРР). Вона охоплювала 
переважну більшість південно-східної 
частини України. Такі масштаби регіону 
призвели до того, що він перетворився 
на своєрідний полігон суспільно-полі-
тичного й економічного курсу більшо-
виків з усіма драматичними наслідками, 
що з нього випливали.

В українській зарубіжній історіогра-
фії, присвяченій утвердженню радян-
сько-комуністичної форми державності 
в Україні, у т. ч. і на Катеринославщині, 
особливою ґрунтовністю виділяються 
роботи І. Герасимовича [6], Є. Пастерна-
ка [15], В. Сахна [17], О. Станіміра [18], 
М. Стахіва [19], в яких простежено про-
цес розвитку радянської окупаційної 
системи влади, описані катастрофічні 
наслідки економічної політики більшо-
виків в перші роки свого правління, ма-
сові репресії проти населення та трагічні 
масштаби голоду в Україні на початку 
20-х років ХХ ст., зокрема в її південно-
східних регіонах.

У кінці 1980-х  – на початку 1990-х 
років внаслідок демократичних зру-
шень склалися сприятливі умови для 
відродження історичної науки. Розпо-
чався інтенсивний процес критичного 
переосмислення власного минулого, 

з’явилась можливість опрацювання та 
публікації істориками багатьох архівних 
матеріалів, особливо із закритих раніше 
фондів спецслужб. Цей комплекс факто-
рів сприяв появі нових оригінальних на-
укових праць, у т. ч. із дослідженої нами 
проблематики.

Спочатку з’являються роботи, в яких 
по-новому висвітлюється політика ра-
дянської влади періоду «воєнного кому-
нізму», зокрема застосування більшови-
ками прямих репресій щодо цивільного 
населення з метою вилучення продре-
сурсів на всій території тодішньої УСРР 
та опір українських селян більшовиць-
кій владі [14; 16; 20].

Після відновлення незалежності 
України в 1991 р. спектр досліджень на-
уковцями злочинів більшовизму під час 
утвердження радянсько-комуністичної 
форми державності на початку 20-х ро-
ків ХХ ст. в Україні загалом і на Катери-
нославщині зокрема значно розширив-
ся. З’являються ґрунтовні наукові праці, 
в яких на багатому фактичному матеріа-
лі розкрито конкретно-історичні аспек-
ти виникнення тоталітарного режиму. 

Так, С. Кульчицький подає основні 
вектори протистояння влади і вироб-
ників хліба, переконливо доводячи, що 
«система відносин держави з селянами 
ґрунтувалася на насиллі, а не на ринко-
вих засадах» [13, с. 97]. О. Ганжа визна-
чила фактори виникнення повстансько-
го руху українських селян, вирішальним 
серед яких вона вважає невдалу продо-
вольчу політику більшовиків та методи 
її здійснення  [5]. В своєму дослідженні 
В. Ченцов аргументовано наголошує, що 
саме продрозкладка, а потім продпода-
ток виявилися суттєвими механізмами 
взаємовідносин селян і більшовиків у той 
час  [23]. Процес створення і практична 
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діяльність воєнних нарад в Україні ви-
світлюються у дисертації Д.  Архірей-
ського  [1]. У рамках дослідження істо-
рико-правових аспектів становлення 
більшовицької влади Є.  Юрійчук про-
аналізувала методи реалізації політики 
більшовиків [24]. Предметом досліджен-
ня дисертації Б. Хорошуна є продоволь-
ча політика комуністичного режиму та 
наслідки її реалізації в Україні в міжво-
єнну добу  [21], а військово-політичний 
аспект її здійснення на Катеринославщи-
ні в 1919–1923 рр. розглядається в праці 
В. Бурмаги [13]. В монографії В. Дудчака 
висвітлюється національно-визвольна 
боротьба українського народу за влас-
ну державність на Катеринославщині та 
Херсонщині в 1917–1930 рр. [11]. Б. Дра-
марецький у своєму дослідженні, ана-
лізуючи причини голоду 1921–1923  рр. 
в Україні, доводить, що він насамперед 
виник внаслідок злочинної політики 
більшовицького керівництва, яке своїми 
постійними реквізиціями продоволь-
ства залишило населення напризволяще 
з цією бідою, і тільки завдяки іноземній 
допомозі вдалося уникнути ще більшої 
кількості голодних смертей  [10]. Це та-
кож документально підтверджують те-
матичні видання, присвячені даній про-
блематиці [7; 8].

У книзі М. Дніпренка на прикладі од-
ного села на Катеринославщині яскраво 
показано наслідки більшовицьких екс-
периментів «будівництва світлого май-
бутнього» для простого народу та ор-
ганізовану збройну боротьбу українців 
проти московських окупантів і їх місце-
вих прислужників  [9]. Значну наукову 
цінність становить 5-томний збірник 
статей «Міста і села Дніпропетровщини 
у вирі політичних репресій». На багато-
му фактичному матеріалі, з урахуванням 

опублікованих раніше засекречених ар-
хівних даних, спогадів очевидців, автори 
висвітлюють широкомасштабні репресії 
більшовиків проти інтелігенції, гоніння 
безбожної влади на церкву та духовні 
цінності народу, терор проти селянства 
Придніпров’я, зокрема про переселення 
в українські села, жителі яких померли 
від голоду, етнічних росіян з території 
Російської Федерації [14].      

У цьому зв’язку важливу роль у збе-
реженні історичної пам’яті народу, зміц-
ненні національної свідомості, самоіден-
тичності відіграє критичне осмислення 
подій минулого, перемог і поразок на 
шляху національного державотворення 
в ХХ  ст. Необхідно проаналізувати по-
милки, що призвели до втрати власної 
держави, та показати механізм дії ре-
пресивно-каральної більшовицької сис-
теми, що призвела до багатомільйонних 
людських жертв, для недопущення по-
дібного в майбутньому.

У 1920 р. після семи років безперерв-
них військових дій економіка України 
перебувала в кризовому стані. Загальні 
збитки оцінювалися в 10 млрд. крб. зо-
лотом [22, с. 144]. Незважаючи на кризу 
в сільському господарстві, більшовики 
продовжували політику примусового 
вилучення сільськогосподарської про-
дукції. Подібна практика викликала 
гостре незадоволення селянства, яке 
складало більшість населення тогочас-
ної України. Селянське невдоволення 
стало ґрунтом потужного повстанського 
руху, який охопив буквально всю тери-
торію України. За офіційними даними 
радвлади, наприкінці 1920  – на почат-
ку 1921 р. у повстанських формуваннях 
нараховувалося понад 100 тис. чоловік, 
проте насправді підрахувати чисель-
ність повстанців було неможливо  [22, 
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с. 144]. Напруження боротьби в Україні 
було таким, що на придушення селян-
ського руху більшовицький уряд зму-
шений був кинути дві третини частин 
РСЧА, що донедавна діяли проти військ 
П. Врангеля. Крім того, проти повстан-
ців діяли підрозділи військ внутрішньої 
охорони (ВОХР) і внутрішньої служби 
(ВНУС) чисельністю у 50 тис. чоловік, а 
також частини особливого призначення 
(ЧОП), міліція та інші воєнізовані під-
розділи [22, с. 144].

Наприкінці 1920  р. фронтова гро-
мадянська війна поступово перетвори-
лася на боротьбу більшовицького ре-
жиму проти селянських мас. Ця війна 
більшовиками називалася боротьбою 
з «політичним бандитизмом». Під ним 
комуністична влада розуміла сукупність 
виступів, заворушень, збройної бороть-
би і підпільної діяльності будь-яких за 
своїм політичним походженням, соці-
альною базою і місцем перебування сил. 
Серед найголовніших факторів, що зумо-
вили поширення і зростання селянсько-
го повстанського руху, була економічна 
політика, яку проводили на селі більшо-
вики. Вся політика так званого «воєн-
ного комунізму» була позаекономічним 
засобом втручання держави у приватне 
господарство селян, супроводжувалася 
штучними заходами з соціально-майно-
вого розшарування українського села. 
Особливістю повстанського руху в Укра-
їні насамперед було те, що повстав загал 
українського селянства, яке зі зброєю 
в руках відстоювало свої інтереси, про-
тестуючи проти реальної політики ра-
дянської влади. Розвиткові повстанства 
також сприяли наслідки господарської 
розрухи, часта зміна влади, велика кіль-
кість прихованої зброї, згодом масова де-
мобілізація з Червоної армії тощо.

Серед найбільш відомих отаманів 
Катеринославщини, які поділяли ідею 
незалежності Української Народної Рес-
публіки (УНР) і боролись за її реаліза-
цію, слід назвати К.  Степового на Кри-
воріжжі, П. Семесенка в Солонянському 
повіті, М. Брову, який діяв в селах Дзво-
нецькому, Олексіївці, Нікольському та 
Василівці, М.  Мелашка у Верхньодні-
провську, Верхівцевому, Олександрії та 
навколишніх селах, Т. Гладченка головно 
у Сурсько-Михайлівці, А. Рибалко-Зірку 
в Нікополі. Також слід назвати отаманів 
Карпенка (Софіївка), Федорченка (Весе-
лі Терни), І. Черненка та Марину Криво-
шею (Новомосковськ, Петрівка, Мануй-
лівка), отамана з анархістським ухилом 
Лєнту (Синельниківщина). Координував 
діяльність повстанських загонів згада-
них отаманів від уряду УНР уповнова-
жений С. Петлюри доктор Гелєв [9, с. 46].

Більшовицький уряд вживав усіх 
можливих заходів для ліквідації по-
встанського руху, який становив реаль-
ну загрозу пануючому ладу. 23 квітня 
1920  р. було прийнято положення про 
організацію Управління силами Пів-
денно-Західного фронту  [22, с.  147]. В 
губерніях утворено управління началь-
ників губернських дільниць тилу, у по-
вітах  – комендатури, на які й поклада-
лися завдання боротьби з повстанцями. 
Повітові чекісти мали право формувати 
надзвичайні трійки, спеціальні каральні 
експедиції. 20 квітня 1920 р. РНК Укра-
їни прийняла «Коротку інструкцію по 
боротьбі з бандитизмом і куркульськи-
ми повстанцями», основна увага в якій 
приділялася посиленню репресивних 
заходів щодо селянства, передбачала-
ся можливість знищення сіл, арешту й 
ув’язнення чоловічого населення «бан-
дитських» місцевостей, майнових і 
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продовольчих контрибуцій, розстрілів 
місцевих мешканців [22, с. 147–148].

Для боротьби з набираючим силу 
українським повстанством наприкінці 
1920  р. було створено спеціальні над-
звичайні органи  – воєнні наради. Упо-
вноваженому Реввійськради М.  Фрунзе 
доручили організувати постійну нараду 
з відповідними структурами на місцях. 
До складу постійної наради входили 
члени уряду УСРР, секретарі ЦК КП(б)У, 
представники військового командуван-
ня, ВУНК, деяких інших органів влади. 
Загальною метою створення воєнних 
нарад визначалися: повна ліквідація по-
встанства, адміністративна розбудова 
нової влади на селі і виконання продо-
вольчих завдань [1, с. 11–13].

8 грудня 1920 р. Раднаркомом Укра-
їни і ЦК КП(б)У було затверджено «Ко-
ротку інструкцію по боротьбі з банди-
тизмом», яка фактично підтверджувала 
пункти інструкції від 20 квітня, зміцню-
ючи саме репресивно-каральну модель 
стосунків нової влади з українським 
селянством. Інструкція надавала право 
каральним загонам протягом 24 годин 
знищувати на місці «злісних ворогів ра-
дянської влади», під категорію яких мо-
гла потрапити будь-яка людина. 28 груд-
ня 1920 р. спільною постановою уряду і 
командуючих збройними силами респу-
бліки територія України ділилася на спе-
ціальні дільниці – губернські та повіто-
ві – для мобілізації зусиль регіональних 
властей у боротьбі з повстанцями  [22, 
с. 148].

24 січня 1921  р. при командуючо-
му збройними силами України і Криму 
М.  Фрунзе було утворено Постійну на-
раду по боротьбі з бандитизмом. Від 
19 лютого 1921  р. вона стала робочим 
органом вже самого РНК республіки і 

мала консолідувати і координувати «ді-
яльність усіх політичних, радянських, 
як воєнних, так і цивільних, організацій 
і установ по боротьбі з бандитизмом на 
території України»  [22, с.  149]. Її регіо-
нальними структурами були губернські 
(ГВН), повітові (ПВН) та районні (РВН) 
воєнні наради. На Катеринославщині, 
як і в інших губерніях, була створена 
постійно діюча нарада у складі голови 
губвиконкому, секретаря губпарткому, 
голови опродкомгубу та губчека, а також 
головнокомандуючого військами губер-
нії. Метою діяльності наради був збір 
продовольства і відправка його в росій-
ські промислові центри.

Приступаючи до виконання постав-
леного завдання, Катеринославський 
губвиконком на час проведення кампанії 
оголосив усю територію на «становищі 
фронту з усіма наслідками, що випли-
вають», і попередив, що «невиконання 
розпоряджень і наказів губернської вій-
ськової наради буде покаране з усією су-
ворістю фронтових положень» [2, с. 207]. 
На початку 1921 р. на території Катери-
нославської губернії було введено воєн-
ний стан, а в березні – оголошено фрон-
тове становище. Це давало можливість 
суттєво урізати громадянські права на-
селення, виправдовувати беззаконня.

Уся губернія поділялася на райони, у 
кожному з яких створювався польовий 
штаб на чолі з революційною трійкою. 
Штаб оголошувався на час діяльнос-
ті в районі вищим органом влади, при 
кожному з таких штабів діяли ревтри-
бунали. Останнім надавалося «необ-
межене право у виборі міри покаран-
ня»  [2, с.  208]. Вироки, які виносилися 
ревтрибуналами, затверджувалися по-
льовими штабами і негайно приводи-
лися в дію членами трибуналів. Масові 
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експропріації, а разом з ними і каральна 
політика до селянства застосовувалися 
до осені 1921 р., коли навіть радянській 
владі стали очевидні масштаби руйну-
вання сільського господарства.

Боротьба на селі все більше перетво-
рювалася на взаємознищення місцевого 
населення, розділеного на повстанців-
противників і функціонерів-прихильни-
ків більшовицької влади. В усіх волостях 
і в багатьох селах діяли як повстанські 
загони, так і загони місцевих комуніс-
тичних активістів.

Значні загони повстанців знаходили-
ся у Приоріллі (Китайгород, Царичанка, 
Бабайківка, Гупалівка), а також у районі 
Новомосковського лісу. Ними керували 
отамани Зінченко, Садовий, Куталов, 
Петрошенко, Матвієнко. На Криворіж-
жі, у районі Магдаліновки та Мишу-
риного Рогу, діяли великі повстанські 
загони Іванова, Мелашка, Живодера, 
Петраша та інших отаманів. У районі 
Синельникового оперували повстанські 
групи Коробки, Гаркуші та інші, які на-
падали на селище і особливо на заліз-
ничний вузол. У Миколаївській волості 
перебували повстанські загони Іванова, 
Свища і Клепача. Значною силою продо-
вжували залишатися загони Н.  Махна, 
що рейдували Катеринославщиною та 
суміжними територіями  [2, с.  208–209]. 
Невеликими загонами по 100–200 осіб 
повстанці чинили напади на урядові 
установи, комнезами, радянських акти-
вістів, продзагони і зривали реквізицію 
продовольства у селян.

Активно до руху опору селян при-
єдналася українська інтелігенція. За 
таких умов національний рух здобув 
прихильників на півдні й південному 
сході України, у т. ч. й на Катеринослав-
щині, де виступи селян мали відверто 

проукраїнський характер. Ці настрої по-
ширились і серед робітників краю. Так, 
24 лютого 1920 р. конференція робітни-
ків і службовців Кам’янського схвалила 
постанову Всеукраїнського революцій-
ного комітету про визнання рівноправ-
ності української національної культури 
і мови з російською [2, с. 209].

Перехід до непу, оголошений у бе-
резні 1921 р. Х з’їздом РКП(б), не відразу 
змінив стосунки між владою і україн-
ським селянством. Через посуху і невро-
жаї селяни були неспроможні сплачува-
ти фіксований продподаток, тим більше 
його розмір насправді не набагато від-
різнявся від розміру продрозкладки 
1920 р. (168 млн. пудів на 1921 р. проти 
170 млн. пудів хліба у 1920 р.) [22, с. 149]. 
До того ж вилучення продподатку з уро-
жаю 1921  р. періодично здійснювалося 
методами продрозкладки.

Продрозкладка стала каменем спо-
тикання у відносинах між українським 
селянством і більшовицькою владою. 
Селяни не бажали миритися з безце-
ремонним втручанням держави в їхню 
господарську діяльність, що вело до 
фактичної руйнації їхніх господарств, 
позбавляло політичної та економічної 
незалежності. У відповідь на свавілля 
більшовиків спалахнула справжня се-
лянська війна, пік якої припав саме на 
1921 р. Селянство у цей час масово під-
тримувало антибільшовицькі сили, ма-
ючи надію, що «скоро прийдуть Махно, 
поляки і Врангель, котрі не дадуть зби-
рати податок,  [і] …комуністи не підуть 
збирати податок там, де є банда…» [22, 
с. 150]. За офіційними даними, в Україні 
на 7 липня 1921 р. існувало 83 повстан-
ських формування загальною чисельніс-
тю 5820 чоловік, у т. ч. на Катеринослав-
щині 7 формувань (650 чол.). Наприкінці 
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цього ж року в Катеринославській гу-
бернії чекістами нараховувалося 12 по-
встанських загонів чисельністю більш 
ніж 900 бійців [12, с. 42, 96].

В одному з урядових бюлетенів за-
значалося, що за період з 1 червня до 1 
грудня 1921  р. тільки на Катеринослав-
щині «бандити здійснили 39 нападів на 
населені пункти, станції, мости, склади 
та інші об’єкти» [22, с. 151].

Жорстоким методом боротьби з по-
встанським рухом було введення інсти-
туту заручництва, що в наш час визна-
чається складовою частиною тероризму. 
Цей репресивний захід широко вико-
ристовувався більшовиками з початку 
громадянської війни. В Україні було роз-
роблено спеціальні інструкції Постійної 
наради, які наказували «до числа заруч-
ників … брати тих, хто користується 
популярністю й авторитетом всього 
села, аби усе село почувало себе відпо-
відальним за них»  [22, с.  153]. Перш за 
все заручництво використовувалося у 
випадках невиконання селянами про-
дрозкладки. Так, у квітні 1921 р. під пря-
мим тиском властей «у Краснокутській 
волості … на сході-мітингу  [селяни] 
постановили за невиконання картопля-
ної розкладки протягом 24 годин взяти 
заручників з власного кола. У Верхньо-
дніпровську у січні 1921  р. було оголо-
шено, що у разі невиконання розкладки 
на сало і птицю до 1-го лютого будуть 
братися заручники з-поміж куркулів по 
20–30 чоловік на волость» [22, с. 153].

Арештованих заручників направля-
ли до тюрем, причому складалися спис-
ки з зазначенням їх матеріального стану. 
Також система заручництва використо-
вувалася для роззброєння цивільного 
населення. У разі невидання зброї за-
ручників розстрілювали. З цієї причини, 

наприклад, 10 жовтня 1921 р. розстріля-
ли Мороза, селянина села Олександрів-
ки Павлоградського повіту, 12 жовтня – 
Пархоменка, жителя Берестової того ж 
повіту [23, с. 198].

У листопаді 1921  р. Катеринослав-
ським губернським виконкомом було 
організовано каральну експедицію, 
учасники якої, прибувши до сіл Суха-
чівка і Діївка, скликали в них сходки, на 
які примусово зібрали громадян віком 
від 15 до 60 років. Селян вишикували і 
висунули їм ультимативні вимоги щодо 
видання «бандитів» і зброї. Як свідчили 
самі чекісти, «у селі Сухачівка було ви-
явлено 19 чоловік, належність яких до 
бандитизму безсумнівна… Сходці було 
зачитано вирок трійки стосовно вище-
зазначених осіб. На площі перед сход-
кою було встановлено кулемет, виведено 
арештованих, вишикувано їх у шеренгу 
і вирок виконано». Таким же чином від-
бувся «революційний суд» і в Діївці, де 
на підставі постанови трійки були роз-
стріляні 10 селян. Зокрема, вищу міру 
покарання застосували щодо селян: 
Сербина (53 роки), Недільки (50), Васи-
ленка (36), Чорного (20) [23, с. 190].

Ще одним приводом для застосуван-
ня інституту заручництва були вбивства 
радянських активістів. У липні 1921 р. в 
с. Петриківка Новомосковського повіту 
повстанцями було вбито декілька членів 
місцевого Комітету незалежних селян 
(КНС), і керівництво повітової воєнна-
ради ухвалило розстріляти 5 заручни-
ків з числа «найбільш злісних куркулів», 
«про що широко повідомити населен-
ня, опублікувавши списки розстріля-
них» [22, с. 153–154].

Також причиною широкого викорис-
тання інституту заручництва було пере-
ховування селянами повстанців і осіб, які 
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сприяли повстанському руху. Населенню 
оголошувалися накази місцевих органів 
влади: «Для забезпечення видачі винних 
у розпорядження революційного трибу-
налу за вказівкою комітетів незалежних 
селян передаються заручники з куркуль-
ського елементу, які у випадку невидачі 
бандитів, їх приховувачів і всіх, хто брав 
участь у злочинах, підлягають розстрілу, 
а майно їх конфіскації» [23, с. 199].

Заходом, аналогічним інституту за-
ручництва, слугувала т. зв. кругова по-
рука. Причини її застосування щодо ци-
вільного населення були аналогічними 
причинам використання заручництва. 
Кругова порука запроваджувалася ра-
дянською владою в так званих «бан-
дитських», «неблагонадійних» районах 
і була безпрецедентним засобом роз-
прави з нелояльним населенням. «Якщо 
двох або декількох осіб амністовано під 
загальну взаємну і кругову поруку, – за-
значалося в інструкції для воєнних на-
рад,  – то порушення сили амністії для 
одної з них є в той же час припиненням 
амністії і для всіх, хто поручився». Гро-
мадяни, які пов’язувалися владою круго-
вою порукою, каралися не лише за будь-
які власні дії, але й за недонесення про 
«контрреволюційні явища» [23, с. 199].

У багатьох районах України, в т. ч. і 
на Катеринославщині, замість кругової 
поруки і заручництва застосовувався ще 
один такий надзвичайно ефективний у 
«боротьбі з бандитизмом» засіб більшо-
виків, як інститут відповідачів, що прак-
тикувався повсюдно.

Відповідачі призначалися «з верств, 
що співчували бандитизмові, переважно 
з куркульського елементу, впливового 
й авторитетного серед місцевого насе-
лення, а також з родичів бандитів»  [23, 
с. 200].

Особлива увага зверталася на вчите-
лів і «взагалі інтелігентів петлюрівського 
забарвлення». У списку відповідачів села 
Городище (липень 1923  р.) значилися 
«релігійний елемент, попівській підла-
бузник, ставлення до радвлади байду-
же». Відповідачі були змушені з-поміж 
себе обирати «комітет» з трьох осіб і 
двох кандидатів, котрі в першу чергу не-
сли відповідальність за порядок у своє-
му селі [23, с. 200].

З карної справи ДПУ «Про звинува-
чення Боківського інституту відповіда-
чів» у недогляді вбивства вночі 11 грудня 
1922  р. міліціонера у Боковому Криво-
різького повіту можна дізнатися, що від-
повідачі, які повинні були протягом ночі 
патрулювати вулицями села, знаходи-
лися вдома. За цим фактом надзвичай-
на трійка по боротьбі з «бандитизмом» 
винесла вирок: засудити С.  І. Скринни-
ка, 56 років, І.  А.  Даниленка, 44 років, 
Г.  С.  Стеценка, 48 років, А.  П.  Довганя, 
45 років, до розстрілу з конфіскацією 
майна, інших десятьох відповідачів – до 
штрафу у розмірі 100 карбованців з кож-
ного, а у разі невиплати його – до 4 міся-
ців примусових робіт [23, с. 203].

Згідно з інструкцією відповідачі, 
котрі довели свою відданість радян-
ській владі, переводилася у кандидати, 
а в окремих випадках виключались із 
списків. Це приводило до поширення 
доносів, підбурювало людей один про-
ти одного. Доходило до випадків, коли 
військнаради приймали такі рішення: 
«Зважаючи на те, що громадянка Гаври-
ленко сама видала свого сина, як банди-
та, звільнити її з-під арешту» [23, с. 203].

Невід’ємною частиною караль-
ної політики більшовицької влади 
були розстріли громадян, що брали 
участь у виступах або підозрювалися у 
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«бандитизмі». За приклад може служити 
діяльність карального загону, який про-
водив акції наприкінці 1921  р. у селах 
Павлоградського повіту: в Кочережках 
карателями було спалено хати селян, 
чиї родичі брали участь у повстансько-
му русі, та розстріляно голову місцевого 
виконкому Волоска, котрий відмовився 
видавати односельців; у селі В’язівок де-
кого із затриманих селян розстріляли, 
частину відправили до концтабору, а в 
решти  – конфіскували все майно. Голо-
ва ревтрійки цього загону у звіті про 
виконану роботу зробив висновок: «За 
вороже ставлення селян цих сіл до ра-
дянської влади стосовно них треба вжи-
вати репресивних заходів, аж до зни-
щення села» [23, с. 205].

В умовах економічної кризи на по-
чатку 1921  р. ускладнилася політична 
ситуація в містах Катеринославщини. 
Робітники, особливо висококваліфіко-
вані, з незадоволенням сприймали во-
єнно-комуністичну зрівнялівку, а тому 
здебільшого не підтримували більшо-
вицьке керівництво. Натомість зріс 
вплив інших політичних партій, пере-
дусім меншовиків і есерів, які діяли під 
лозунгами боротьби з диктатурою біль-
шовиків і відновлення демократії.

Після антибільшовицького повстан-
ня у Кронштадті в березні 1921 р. на Ка-
теринославщині розпочалися репресії 
проти опозиційних сил. Тільки в Кате-
ринославі 13 березня було заарештова-
но понад сотню найвпливовіших членів 
РСДРП(м), яких спеціальним потягом 
під посиленою охороною відправили до 
Харкова. Після цього меншовики, яким 
вдалося уникнути арешту, були зму-
шені працювати напівлегально. Вони 
розгорнули інтенсивну агітаційну ро-
боту в профспілках та на виробництві, 

випустили чимало листівок та відозв 
(«Підсумки Жовтневої революції», «Кого 
треба судити, або До чергового погро-
му», «Під загрозою нових репресій»).

Головною їх метою була демократич-
на трансформація влади в Україні від-
повідно до формування багатоукладної 
економіки. Це викликало нові арешти 
меншовиків на початку 1922  р. У Кате-
ринославі було заарештовано 24 члени 
цієї партії, майже всіх вислали далеко за 
межі України. У листопаді 1922  р. пле-
нум Катеринославського більшовицько-
го губкому констатував розгром меншо-
вицької організації в краї. На початку 
1924  р. катеринославські меншовики, 
зазнавши нових репресій, припини-
ли свою політичну діяльність. Пізніше 
практично всі вони були фізично зни-
щені в часи «великого терору» 1937–
1938 рр. [2, с. 222–223].

Наприкінці травня 1921  р. продо-
вольча ситуація у великих містах краю 
стала катастрофічною. Робітникам нада-
вали продуктові картки Катеринослав-
ського продовольчого комітету, за якими 
їм безкоштовно відпускалися продукти. 
Проте норми постачання були мізерни-
ми – пайок до 100 г, та й то видачі здій-
снювалися не щодня. На підприємствах 
прокотилася хвиля страйків.

Влада відповіла репресіями, але це 
лише посилило антивладні виступи. За-
страйкував оплот більшовизму в краї – 
Брянський завод, де робітники у травні 
протягом 9 днів взагалі не отримували 
продуктів харчування. 26 травня 1921 р. 
розпочався страйк у вагонних майстер-
нях Катерининської залізниці, основний 
лозунг робітників був «За вільні Ради». 
Владі були висунуті економічні та полі-
тичні вимоги, робітничий рух набував 
антикомуністичного характеру.
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У ніч на 1 червня 1921 р. більшовиць-
ка влада провела масові арешти серед 
робітників-залізничників. У відповідь 
робітники організували у губернському 
центрі заворушення, що отримало назву 
«маленький Кронштадт». Вони постійно 
мітингували біля будинку управління 
залізниці. У представників влади із на-
товпу страйкуючих кидали каміння.

Чекістів, які намагалися розігнати 
мітингуючих, забили до смерті інстру-
ментами, а начальника залізничної мі-
ліції викинули з четвертого поверху 
управління.

У місті за рішенням влади було вве-
дено режим воєнного стану. Загони че-
кістів взяли під збройну охорону вок-
зал, телеграф, управління залізниці. 
Катеринославські паровозні майстерні 
оголошувалися закритими, робітники 
підлягали перереєстрації. Вночі чекісти 
провели масові арешти (понад 200 осіб), 
а наступного дня на територію залізнич-
них майстерень увійшли війська і по-
вністю придушили повстання.

Розпочалася масова розправа біль-
шовицької влади над робітниками. По-
над чверть заарештованих уночі 2 черв-
ня 1921 р. були вивезені на берег Дніпра 
і розстріляні з кулеметів, трупи поскида-
ли у воду.

Для всіх робітників катерининських 
залізничних майстерень організували 
перереєстрацію. Працівники, які її не 
пройшли, виключалися з профспілки з 
позбавленням усіх прав і продовольчих 
карток, що означало голодну смерть.

Після придушення розпочався по-
силений контроль за пролетарським 
середовищем через мережу таємних ін-
форматорів та ЧК. Особисту участь у 
репресіях проти катеринославських ро-
бітників взяли голова Раднаркому УСРР 

Х. Раковський, командуючий Червоною 
армією в Україні М. Фрунзе, відомі біль-
шовицькі діячі М.  Бухарін, К.  Вороши-
лов, С.  Будьонний  [2, с.  204–205]. Поді-
бні каральні акції влада здійснювала і в 
інших місцях.

Влітку 1921  р. країну вразила жор-
стока посуха, що своїми розмірами за 
попередні сто років поступалася лише 
лихоліттям 1869, 1885 і 1891  років. Де-
градоване продрозкладкою сільське 
господарство не змогло протистояти 
такому масштабному стихійному лиху. 
Неврожай внаслідок посухи потягнув 
за собою страшенний голод. На півдні 
України голодували 7  млн.  осіб, у Ка-
теринославській губернії налічувало-
ся близько 1100 тис. голодуючих. Голод 
зумовив масове вимирання населення у 
південних районах України.

Крім того, в 1921 р. масово розмно-
жились шкідники сільськогосподар-
ських культур, від яких найбільше по-
страждали Катеринославська і Донецька 
губернії [2, с. 210].

Голод 1921 р. розпочався у найбільш 
неврожайному Гуляйпільському повіті, 
де на початку жовтня 1921  р. було за-
реєстровано перші випадки голодних 
смертей. У грудні 1922  р. у Катеринос-
лавському повіті було 45 тисяч голоду-
ючих; у Криворізькому  – 60,5 тисячі; у 
Бердянському  – 74 тисячі; у Гуляйпіль-
ському  – 140,5 тисячі, з яких 63 тисячі 
дітей [2, с. 210]. На Катеринославщині у 
січні 1922 р., згідно з офіційними данни-
ми, голодувало 560 тис. осіб, а допомо-
гу отримувало лише 150 тисяч. До літа 
1922  р. на Катеринославщині були ви-
знані голодуючими Катеринославський, 
Новомосковський, Верхньодніпров-
ський, Миколаївський, Криворізький, 
Павлоградський повіти [2, с. 211].
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У березні 1922 р. у степових губерніях 
голодувало 1,4 млн. осіб, тобто 15% насе-
лення. На кінець місяця це число зросло 
до 3,2  млн.  осіб, тобто понад 34% насе-
лення, а до червня – до 3,8 млн. У деяких 
місцевостях взимку та навесні голодува-
ло до 80% жителів. У степових повітах 
фіксувались факти канібалізму та про-
дажу людського м’яса. Серед міст краю 
особливо постраждав Нікополь, де спо-
стерігалося буквально вимирання робіт-
ників. Допомога в більшості складала 1/8 
фунта хліба, і та надавалася лише 15% 
голодуючих [2, с. 212]. На Катеринослав-
щині у містах зі 120 тис. членів проф-
спілок залишилося тільки 60 тисяч. На 
Дніпровському заводі у Кам’янському 
буденним явищем стали смерті робітни-
ків прямо на робочому місці. У лютому 
1922 р. в Катеринославі щоденно із май-
стерень виносили опухлих робітників, 
які падали біля верстатів. Почастішали 
самогубства. Комуністи із сільських осе-
редків переходили в повстанські загони 
чи масово намагалися виїхати з Катери-
нославської губернії [2, с. 224–225].

Голод викликав чимало хвороб і 
сприяв поширенню пошестей. Тільки за 
сім місяців 1922 р. у степових губерніях 
України хворіло на холеру 24,4 тис. осіб, 
на черевний тиф – близько 19,6 тис., на 
висипний – 136,6 тис. та на зворотний – 
141,7 тис. осіб. З січня по квітень 1922 р. 
у результаті систематичного недоїдання 
на півдні республіки захворіло 268,3 тис. 
осіб. До вересня 1922  р. їх чисельність 
досягла 490,3 тис. Значно зросла смерт-
ність населення. Іноді гинули цілі хуто-
ри і села [2, с. 225].

Влітку 1922  р. південні райони 
України вразив новий неврожай. Голод 
та хлібозаготівлі призвели до недосі-
ву. У 1922  р. в Україні вдалося засіяти 

14,4 млн. десятин проти 17,1 млн. у 1921 р. 
та понад 19 млн. у 1916 р. На Катерино-
славщині недосів був набагато більшим, 
ніж в інших губерніях. Крім недосіву, її 
та інші степові губернії спіткав новий 
неврожай через посуху. Вона охопила 21 
повіт – територію на третину меншу, ніж 
у 1921  р. У Катеринославській губернії 
посуха охопила 82% території, особливо 
постраждали Миколаївський, Криво-
різький та Катеринославський повіти. 
Валовий збір зерна у степових губерніях 
утричі перевищував рівень 1921  р., од-
нак становив менше 40% рівня 1916  р. 
Дефіцит продовольства у краї склав 
близько чверті від наявних і міг бути лег-
ко покритий за рахунок більш врожай-
них центральних та північних губерній 
України. Однак восени 1922  р. компар-
тійно-радянське керівництво розпочало 
експорт українського хліба. 13,5 млн. пу-
дів українського зерна врожаю 1922  р. 
було продано за кордон, продовжувався 
його вивіз до Росії. І це в той час, коли 
у степових губерніях голодувало близь-
ко 2 млн. дітей, з яких тільки половина 
отримувала допомогу від благодійниць-
ких зарубіжних організацій. Хоча з літа 
1922  р. українське село почало отри-
мувати реальну допомогу, її вистачало 
лише для половини голодуючих, оскіль-
ки пріо ритетом влади залишалися ро-
сійські промислові регіони та Донбас, і 
третина вилученого в Україні хліба була 
вивезена до Росії. Південь республіки, 
який найдужче потерпав від лиха, за-
лишився на самозабезпеченні [2, с. 214]. 
Внаслідок цього голод в Україні тривав і 
в першій половині 1923 р., тоді як у ро-
сійському Поволжі він припинився.

Дослідники вважають, що більшо-
вицька влада цілком свідомо стимулю-
вала голод на Катеринославщині та в 
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сусідніх губерніях. Як уже зазначалося, 
на початку 1921 р. тут був потужний ан-
тикомуністичний рух селян. Він пішов 
на спад лише в кінці цього року. Голод 
виявився фактором, який ефективніше, 
ніж каральні експедиції, боровся з по-
встанцями. Тому влада терор голодом 
запровадила для придушення антибіль-
шовицького руху на півдні України. Так, 
у придушенні махновського руху голод 
відіграв дуже вагому роль.

Також голодом скористалися і ка-
ральні органи більшовиків. Були випад-
ки, коли чекісти і чонівці вривалися в 
голодуючі села, розстрілювали всіх по-
головно, а потім все списували на «бан-
дитів», есерів та меншовиків. А голодні 
селяни не могли вчинити опору. Пра-
цівникам ДПУ в цей час були збільшені 
посадові оклади приблизно у 3 рази, їх 
перевели на спеціальні пайки, і голоду 
вони не знали [2, с. 224].

Наслідки голоду 1921–1922  рр. для 
Катеринославщини можна порівняти 
з результатами Першої світової та на-
ціонально-визвольних воєн. За 1914–
1920  рр. Катеринославська губернія 
втратила близько 1,5 млн. жителів, а під 
час голоду  – ще близько 1  млн.  Багато 
людей померло, багато виїхало за межі 
голодного краю. Документи свідчать, що 
це переселення було масовим. Напри-
клад, у 1921 р. 73 сім’ї бідняків з с. Верб-
ки (Павлоградський повіт) залишили 
село і виїхали – це чверть його населен-
ня [2, с. 214].

Навесні 1922 р. з Росії на Катерино-
славщину було направлено близько 5 тис. 
переселенців, а всього в цей час з цен-
тральноросійських губерній на південь 
України було переселено близько 20 тис. 
чоловік, яких забезпечили земельними 
наділами. У Павлограді було створено 

спеціальний пересильний пункт, який 
пропускав до 1 тис. переселенців до 10 
днів. Загалом до кінця 1922  р. в Украї-
ну переселено з Поволжя, Уралу, Казах-
стану майже 450 тисяч етнічних росіян 
переважно у східні та південні губернії. 
Також сюди направляли тисячі демобілі-
зованих військовослужбовців Червоної 
армії [2, с. 214–215].

На початку 20-х років судові проце-
си проти священнослужителів право-
славної церкви на Катеринославщині 
ще не були такими резонансними, як на 
Харківщині та Київщині. Але й тут до 
кримінальної відповідальності за роз-
повсюдження «провокаційних чуток», 
переховування церковних цінностей 
та опір при їх вилученні, ненадання 
урядовим комісіям описів церковного 
майна тощо було притягнуто сотні слу-
жителів культу. Судові процеси, розпо-
чаті у 1922 р. проти церковнослужителів 
і керівництва церковних громад, з усією 
відвертістю розкривають репресивну 
політику безбожницької влади під час 
кампанії з вилучення церковного май-
на начебто для потреб голодуючого на-
селення. Проте навіть у неврожайних 
районах ця кампанія мала незначну під-
тримку, і часто не лише селяни, а й ро-
бітники висловлювали своє негативне 
ставлення до неї.

Таким чином, діяльність більшо-
вицької партії на початку 20-х  років 
ХХ  ст. в Україні загалом і на Катери-
нославщині зокрема була спрямована 
на утвердження своєї влади різними 
примусовими засобами: військовими, 
експропріаторськими, демагогічними, 
терористичними та ін. Це призвело на-
самперед до величезних людських втрат, 
руйнації способу життя населення, 
моралі, світогляду, духовності. Але, 
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незважаючи на всі зусилля більшовиків, 
їм не вдалося знищити в народу праг-
нення до свободи, незалежності, духов-
ного відродження. 
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Наприкінці 1920 р. фронтова громадянська війна посту-
пово перетворилася на боротьбу більшовицького режиму 
проти селянських мас. Ця війна більшовиками називалася 
боротьбою з «політичним бандитизмом». Під ним кому-
ністична влада розуміла сукупність виступів, заворушень, 
збройної боротьби і підпільної діяльності будь-яких за сво-
їм політичним походженням, соціальною базою і місцем пе-
ребування сил. Серед найголовніших факторів, що зумови-
ли поширення і зростання селянського повстанського руху, 
була економічна політика, яку проводили на селі більшо-
вики. Вся політика так званого «воєнного комунізму» була 
позаекономічним засобом втручання держави у приватне 
господарство селян, супроводжувалася штучними захода-
ми з соціально-майнового розшарування українського села. 
Особливістю повстанського руху в Україні насамперед було 
те, що повстав загал українського селянства, яке зі зброєю 
в руках відстоювало свої інтереси, протестуючи проти ре-
альної політики радянської влади.
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ДІЯЛЬНІСТЬ КОМАНДИ ЗАПІЛЛЯ ТА КОМАНДИ ЕТАПУ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ ЗО УНР У ПЕРІОД З ЧЕРВНЯ ПО ГРУДЕНЬ 1919 РОКУ

Михайло ГАЛУЩАК
orcid.org/0000-0002-6255-8101
аспірант НДІУ

Анотація. У статті автор досліджує діяльність Команди Запілля та Команди Етапу – 
центральних органів виконавчої влади і військового управління Західної області Української 
Народної Республіки (ЗО УНР). Після військових поразок на фронті навесні 1919 р. 9 червня 
1919 р. Державний Секретаріат та Українська Національна Рада наділили Євгена Петруше-
вича повноваженнями диктатора. Внаслідок цього уряд ЗО УНР було ліквідовано, а повно-
важення Державного Секретаріату Військових Справ передано до Команди Запілля. Коман-
дування військами на фронті і надалі зберігала за собою Начальна Команда Галицької Армії. 
Команда Запілля, як і ДСВС, поширювала свою владу на тилову територію, яка, відповідно до 
лінії бойових дій, була змінною. Пріоритетним завданням новоствореного військового органу 
передусім було забезпечення потреб армії та проведення мобілізації. Структура Команди За-
пілля була розгалуженою. До неї входили три відділи, діяльність яких охоплювала практично 
все військове життя у тилу. Відповідно до Наказу Головнокомандувача генерала Олександра 
Грекова від 25 червня 1919 р. Команда Запілля мала складатись із 24 старшин, 4 урядників, 
22 підстаршин, 33 стрільців, 27 писарів. Варто додати, що генерал позитивно оцінював ді-
яльність Команди Запілля, однак вважав, що вона не вповні забезпечує потреби фронту.

Після переходу збройних сил ЗО УНР за р. Збруч у середині липня 1919 р. повноваження 
Команди Запілля було передано Команді Етапу. Однак через погане матеріальне забезпечен-
ня армії, яке було покладено на уряд УНР, та неналежну комунікацію з місцевим населенням 
Команді Етапу на Наддніпрянщині було ще важче виконувати свої функції, аніж Команді За-
пілля. Відтак Команда Етапу вирішила розширити коло своєї діяльності, зокрема провадила 
культурно-просвітню роботу серед місцевого населення Наддніпрянщини. Коли восени 1919 р. 
у Галицькій Армії почав масово поширюватися тиф, Команда Етапу взялася за організацію 
госпіталів та дбала про соціальний захист військових. Історія цього військового органу за-
вершується на початку 1920 р., коли збройні сили ЗО УНР увійшли до складу Червоної армії.

Ключові слова: ЗО УНР; Галицька Армія; Команда Запілля; Команда Етапу.

ACTIVITY OF ZAPILLIA AND ETAP COMMANDS OF THE WR UPR 
ARMED FORCES FROM JUNE 1919 TO DECEMBER 1919

Mykhailo HALUSHCHAK
postgraduate student of RIUS

Annotation. In the scientific article, the author examines the activities of Zapillia and Etap Com-
mands – central bodies of executive power and military management of Western region of the Ukrai-
nian People’s Republic (WR UPR). After military defeats at the front in the spring of 1919, on June 9, 
1919, the State Secretariat and the Ukrainian National Council endowed Yevhen Petrushevych with 
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В умовах сучасного російсько-укра-
їнського збройного конфлікту на Дон-
басі Україна не відкидає можливого 
повномасштабного вторгнення Росії на 
свою територію. У разі такого розвитку 
події перед Збройними силами Украї-
ни можуть постати такі ж виклики, як і 
перед Галицькою Армією у 1919 р., коли 
лінія фронту, на відміну від нинішньої 
лінії розмежування на Донбасі, постійно 
переміщалась. У даному контексті акту-
альним є досвід діяльності Команди За-
пілля та Команди Етапу Галицької Армії, 
яких прийнято вважати наступниками 
Державного Секретаріату Військових 
Справ, який, у сьогоднішньому розу-
мінні, практично відігравав функції вій-
ськового міністерства. 

Мета статті  – проаналізувати діяль-
ність Команди Запілля та Команди Ета-
пу Галицької Армії у період з червня по 
грудень 1919 р., доки Галицька Армія іс-
нувала як самостійне військо.

Стан дослідження питання діяльнос-
ті Команди Запілля та Команди Етапу в 
українській історіографії не є достатнім. 
Особливої уваги заслуговують праці вій-
ськових Галицької Армії про ці військо-
ві органи: отаман Омелян Клюн у своїй 
праці «Армійський вишкіл УГА» харак-
теризує вишколи в Галицькій Армії від 
початку Чортківської офензиви до по-
чатку укладення договору з денікінцями 
на початку листопада 1919  р.  [29]; сот-
ник Володимир Бемко у статті «Коман-
да Запілля та Команда Етапу» частково 
розкриває основні моменти історії цих 
військових органів влади  [23]; стаття 
сотника Миколи Алиськевича «Вишкіл 
Команди Етапу У.Г.А на Україні»  [22] 
значною мірою стосується питань мо-
білізації та системи вишколів серед га-
лицьких військових; сотник Микола 
Хробак висвітлює роботу обозництва в 
Галицькій Армії  [37]; сотник Осип Ле-
вицький у статті «Пропаганда й преса» 

the powers of the dictator. Consequently, the WR UPR Government was liquidated, and the powers 
of the State Secretariat for Military Affairs (SSMA) were transferred to Zapillia Command. The Chief 
Command of the Galician Army retained the command of the troops at the front. Like SSMA, Zapillia 
Command distributed its authority to the rear territory, which varied according to the battle line. The 
priority task of the newly formed military authority was to provide the army with all necessities and to 
organize mobilization. Zapilla Command had a ramified structure. It consisted of three divisions, the 
activities of which covered almost all military life in the rear. In accordance with the Order of General-
in-Chief Oleksandr Hrekov of June 25, 1919, Zapillia Command had to consist of 24 sergeants-major, 
4 officers, 22 subsurgeants-major, 33 soldiers, and 27 secretaries. General Hrekov positively estimated 
the activities of Zapillia Command, but believed that it did not fully meet the needs of the front.

After the WR UPR armed forces crossed the Zbruch River in mid-July 1919, the powers of Zapil-
lia Command were transferred to the Etap Command. However, due to the poor financial support of 
the army, which had been assigned to the Government of the Ukrainian People’s Republic (UPR), and 
improper communication with the local population, it was even more difficult for the Etap Command 
to perform its functions in the Dnipro region than for Zapillia Command. Therefore, the Etap Com-
mand decided to expand its range of activities; in particular, to engage in cultural and educational 
work among the local population of the Dnipro region. With the massive spread of typhus among the 
Galician military in the autumn of 1919, the Etap Command engaged in the organization of hospitals 
as well as in the social protection of the military. The history of this military body ended in early 1920 
when the armed forces of the Western region of UPR entered into the Red Army.

Key words: WR UPR; Galician Army; Zapillia Command; Etap Command.
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пише про культурно-просвітню діяль-
ність Команди Етапу на Наддніпрянщи-
ні  [30]; четар Іван Вислоцький аналізує 
діяльність розвідки у збройних силах 
ЗО УНР у запіллі [24]; підхорунжий Лев 
Шанковський у своїй статті «Організа-
ція УГА в світлі Наказів НКГА з червня–
липня 1919  р.»  [38] розглядає структу-
ру Команди Запілля та Команди Етапу, 
зосереджує увагу на їхній діяльності у 
питанні мобілізації. У працях історика 
Олександра Дєдика «Чортківська офен-
зива» (т. І [27], т. ІІ [28]) є чимало інфор-
мації про історію виникнення Команди 
Запілля та її діяльності під час військо-
вих дій Галицької Армії у червні 1919 р. 
Володимир Рутар у статті «Інтендатура 
Галицької Армії»  [33] розглядає діяль-
ність Інтендатури Команди Запілля та 
Команди Етапу. Наталія Вовк у дисерта-
ції «Інформаційне забезпечення Україн-
ської Галицької Армії (листопад 1918  – 
липень 1919  рр.)» зосереджується на 
питанні інформаційного забезпечення 
армії силами Команди Запілля та Коман-
ди Етапу  [25]. Основними науковими 
джерелами для написання статті стали 
архівні матеріали.

Автор статті ставить перед собою 
завдання: проаналізувати структуру Ко-
манди Запілля та Команди Етапу; окрес-
лити історію цих військових органів; ви-
значити ефективність їхньої діяльності. 

Відступ Галицької Армії на всій лінії 
фронту в травні 1919 р. змусив керівни-
цтво Західної області Української На-
родної Республіки (ЗО УНР) реформу-
вати структуру військового керівництва 
держави. 9 червня 1919  р. уряд і Укра-
їнська Національна Рада надали Євгену 
Петрушевичу статус «уповновласненого 
диктатора» та зосередили у його руках 
всю виконавчу та законодавчу владу. 

Військове міністерство  – Державний 
Секретаріат Військових Справ (ДСВС) 
ЗО УНР – разом з урядом було ліквідо-
ване. Його функції перейшли до Коман-
ди Запілля, яку було створено 26 травня 
1919 р. [2]. 

Очолити новостворену Команду 
Запілля доручили полковнику Григо-
рію Коссаку, який до цього командував 
ІІІ  Корпусом Галицької Армії. За спо-
гадами генерала Михайла Омелянови-
ча-Павленка, полковник добре надавав-
ся для цієї посади: «Ніде правди діти, 
полковник Коссак був добрим господа-
рем» [31, с. 178]. 25 червня генерал Олек-
сандр Греков перевів Григорія Коссака 
з посади команданта запілля на посаду 
командира V Корпусу Галицької Армії, 
а 26 червня 1919 р. Григорій Коссак на-
казом ч. оп. 3619 повідомив про свою 
відставку і про факт, що до видужання 
генерала Віктора Курмановича його на 
посаді команданта запілля заступатиме 
Сень Горук [5]. Після переходу Галицької 
Армії за Збруч 16 липня 1919 р. повно-
важення Команди Запілля перейшли до 
Команди Етапу, яка впродовж корот-
кого часу в червні 1919 року існувала 
як окрема структура у підпорядкуван-
ні Начальної Команди Галицької Армії 
(НКГА)  [38, с.  281]. Очолював Команду 
Етапу на Наддніпрянській Україні пол-
ковник Йосип-Михайло Вітошинський.

Територіально повноваження Ко-
манди Запілля розповсюджувались на 
тилові території. Завданнями ново-
створеної військової установи були: по-
стачання збройним силам необхідного 
військового спорядження; задоволення 
щоденних потреб солдатів (озброєння, 
одяг, харчування, медична допомога, 
ремонтні майстерні тощо); здійснення 
адміністративно-поліцейських функцій; 
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забезпечення призову до армії; органі-
зація старшинських і підстаршинських 
вишколів, курсів тощо; налагоджен-
ня комунікації з місцевим населенням; 
формування частин IV і V корпусів [27, 
с.  16–17]; налагодження функціонуван-
ня військових госпіталів у Чорткові, 
Теребовлі й Бучачі, табору полонених у 
районі Копичинців, притулку для вій-
ськових у селі Кривче [23, с. 364].

Структура Команди Запілля на кі-
нець червня 1919  р. була визначена у 
такому складі: командант запілля, на-
чальник штабу, ад’ютант, персональний 
референт, канцелярія, архів. Також до 
військової установи входило три відді-
ли: 1-й – займався питаннями мобіліза-
ції, вишколів, військових запасів; 2-й  – 
стаційні команди, жандармерія, поліція; 
3-й – забезпеченням зброєю, амуніцією, 
зв’язком та технічними, санітарними і 
ветеринарними справами. Команді За-
пілля також підпорядковувались: Ін-
тендатура (займалась забезпеченням 
Галицької Армії); відділи санітарних 
справ, ветеринарії та обозництва (тран-
спортних засобів, які призначені для пе-
ревезення боєприпасів, продовольства 
та ін.); судейський референт; преподоб-
ництво (вищий духовний орган польо-
вого духівництва армії). Відповідно до 
Наказу генерала Олександра Грекова від 
25 червня 1919 р. Команда Запілля мала 
складатись із 24 старшин, 4 урядників, 22 
підстаршин, 33 стрільців, 27 писарів [38, 
с. 284].

Через переміщення лінії фронту те-
риторія запілля весь час була динаміч-
ною. Успішний початок 7 червня 1919 р. 
Чортківської офензиви призвів до того, 
що згідно з Наказом НКГА від 14 черв-
ня 1919 р. до запілля вже були включені 
території повітів, на яких ще тиждень 

тому пролягала лінія фронту – Чортків, 
Гусятин, Борщів та Заліщики. На Над-
дніпрянській Україні діяльність Коман-
ди Етапу влітку 1919 р. поширювалася на 
район північніше залізничної лінії Про-
скурів–Жмеринка–Вінниця. За південну 
частину цієї лінії відповідала Дієва армія 
УНР [23, с. 364].

Пріоритетним завданням Команди 
Запілля було питання призову на служ-
бу у збройні сили ЗО УНР. Звільнення 
нових територій під час Чортківської 
офензиви призвело до збільшення кіль-
кості мобілізованих до армії, що від-
повідно порушило питання про їхні 
вишколи. Історик Олександр Дєдик при-
пускає, що, можливо, саме через це 12 
червня 1919  р. Головнокомандувач Га-
лицької Армії Олександр Греков наказом 
ч. оп. 3078 призначив шефом штабу Ко-
манди Запілля отамана Карла Долєжаля, 
фахівця з питань мобілізації [3]. Історик 
Володимир Рутар зазначає, що Команда 
Запілля у питаннях мобілізації, зокрема, 
займалась збором і розподілом до ар-
мії старшин, вишколами, організацією 
старшинських і підстаршинських шкіл і 
курсів [33].

Вояків, які вже мали військовий до-
свід, одразу відправляли на фронт. Тих 
новобранців, яким потрібно було ще 
удосконалити свої військові навички, 
відправляли у Армійський та корпусні 
вишколи [4]. Армійським вишколом ко-
мандував отаман Еміль Клюн. Вишкіл 
мав тривати 6 тижнів. Планувалось при-
звати до армії 20 тисяч вояків [6]. Еміль 
Клюн у своїх спогадах пише, що з цих 
мобілізованих 5 тис. мали бути постійно 
готовими до походу, а 15 тис.  – прохо-
дити навчання. Отаман Галицької Армії 
Вільгельм Льобковіц на основі фран-
цузьких військових посібників розробив 
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для вишколу програму ближнього бою. 
Еміль Клюн зазначає, що перші військові 
навчання в часи Чортківської офензиви 
в червні 1919 р. проводились у містечку 
Товсте, яке південніше Чорткова. Зго-
дом вишколи перенесли в село Цигани 
(тепер Борщівського району Тернопіль-
ської області)  [29, с.  366]. Після пере-
ходу Галицької Армії за Збруч військові 
проводили свої вишколи в с. Грушка та 
його околицях, що на схід від Кам’янця-
Подільського [29, с. 365]. 

У зв’язку з недостачею амуніції ново-
бранцям пропонувалось по можливості 
приносити з собою зброю та одяг, за що 
можна було отримати грошову компен-
сацію  [30, c. 89]. У Галичині командан-
том вишколів був сотник Северин Крас-
нопера, з переходом на Наддніпрянську 
Україну його функції виконував сотник 
Микола Мельник. Історик Наталія Шу-
мінська зазначає, що вишколи під час 
Чортківської офензиви не були належно 
проведені, оскільки станом на 24 червня 
Команда Запілля здійснила лише одне 
поповнення на фронт. Мобілізовані не 
мали належної зброї, амуніції та продо-
вольства [39, с. 117]. Генерал Олександр 
Греков у своєму Наказі військам від 24 
червня 1919  р., оцінюючи перших два 
тижні існування Команди Запілля, за-
значав, що за цей час «зроблено много, 
але далеко не відповідно тому, що за сей 
час виконано на фронті» [1].

Проблеми з поповненням своїх рядів 
чекали Галицьку Армію і на лівому бере-
зі Збруча. У зв’язку з тим, що уряд УНР 
неналежно фінансував армію ЗО УНР, 
це призвело до погіршання матеріаль-
ного становища військових, кількість 
мобілізованих наддніпрянців щоразу 
ставала меншою. Микола Алиськевич 
згадує, що під час вишколу відправив в 

Інтендатуру посланця щодо поповнення 
одягу, харчів та грошей, однак остання 
відмовила у цьому і рекомендувала йому 
втримувати вишкіл за рахунок цукру із 
цукроварень Під’ямпеля. Обміняти цей 
товар, до прикладу, на товари з Руму-
нії було важко, оскільки румуни міцно 
охороняли свої кордони і не допускали 
товарообміну з українцями. Відбува-
лась певна блокада українського війська 
з боку південно-західного сусіда  [22, 
с.  15]. Так описує вересневий (1919  р.) 
призов до війська Лев Шанковський: 
«Не маючи зброї, амуніції, військового 
виряду, одягу, білля й взуття, в умовах 
поширення тифу ці новобранці, у вели-
кій більшості, розбігалися по своїх се-
лах» [38, с. 273]. 

Бажаючи збільшити кількість стар-
шин у запіллі, у жовтні 1919 р. при Ко-
манді Етапу було створено «Школу етап-
них боєвонеспосібних старшин». До неї 
відправляли непридатних для служби 
старшин, які перебували у канцеляріях 
на фронті [39, с. 157].

Окрім чоловіків, до військової спра-
ви активно закликали і жінок, про що 
йдеться у розпорядженні Інтендатури 
від 12 серпня 1919 р. Жінкам пропонува-
ли роботу у канцелярії Інтендатури [15]. 
Заборона на призов до війська поширю-
валася, зокрема, на працівників пошт і 
телеграфів. Їх можна було мобілізувати 
лише з дозволу їхнього керівництва [18]. 
Звільненим із військової служби перед-
бачалося виплатити одномісячну зар-
плату і 30-денні боєві [21]. 

Сотник Микола Алиськевич, який 
командував вишколом у Ямполі (Він-
ницька обл.), згадував, що Команда 
Етапу дбала і про патріотичний вишкіл 
новобранців. «За дня вправи, а вечером 
відчити в поодиноких сотнях на тему 
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української історії»,  – писав згодом га-
лицький військовий [22, с. 15].

До компетенції Команди Запілля та 
Команди Етапу належало і представлен-
ня військових до нагород чи підвищення 
у ранзі. Право ж видавати військові на-
городи старшинам за особливі заслуги 
належало виключно Диктаторові. У На-
казі НКГА від 17 червня 1919 р. йшлося, 
що рекомендації щодо нагородження 
військових, які перебувають на фронті, 
мають надходити до глави держави від 
Начального вождя армії, а для тих, які 
знаходяться у тилу, – від команданта за-
пілля [9].

Команда Етапу також піклувалась 
про військових, які потребували медич-
ної допомоги. В одному із розпоряджень 
Інтендатури Галицької Армії регламен-
тувалось поводження у госпіталях як із 
військовими наддністрянської, так і над-
дніпрянської армій: «Ранені і хворі Гал. 
Армії одержують в придніпровських 
лічницях повне одержане в натурі (ліч-
не, зміна білля, опіка і т. п.), але жодних 
належностей в грошах. Той поступок 
мають примінити всі лічниці Гал. Ар-
мії також для ранених і хворих придні-
прянської Армії.., як ГА, так і Дієвої ар-
мії УНР» [12]. Галицьких військових, які 
потребують лікування, по можливості 
потрібно було відправляти у госпіталі 
галичан. Всі виплати, які повинен отри-
мати галицький військовий, що перебу-
вав у наддніпрянських госпіталях, мав 
виплачувати найближчий військовий 
відділ, постій чи стаційна команда [12].

Для ведення фінансів у Галицькій 
Армії 19 червня 1919  р. у Команді За-
пілля було створено «Головну військову 
скарбницю». Вона виплачувала кошти 
для скарбниць НКГА, корпусів та ін-
ших структурних підрозділів Команди 

Запілля, а згодом і Команди Етапу  [11]. 
Всі відділи армії у запіллі та на фронті, 
яким необхідно було отримати кошти із 
скарбниці, мали надсилати свої вимо-
ги за два дні до того, коли вони їм були 
потрібні  [13]. Перевірку та контроль за 
фінансовою діяльністю в армії, що зна-
ходилась у тилу, здійснювали інтендант-
ські та ліквідаційні комісії [33].

До компетенції Інтендатури Коман-
ди Етапу також належало збір коштів 
для потреб армії та розрахунки щодо 
закупівлі товарів. У етапній полосі, між 
лінією фронту та запіллям, вся еконо-
мічно-адміністративна служба поклада-
лась на Ліквідатуру Команди Етапу, на-
чальника якої призначала Інтендатура 
Команди Етапу [14]. 

Команда Запілля також відповідала 
за транспортні засоби у війську для пе-
ревезення боєприпасів, продовольства 
та ін. Обозним референтом було при-
значено сотника Миколу Дячишина [37, 
с.  269]. З переходом за Збруч Команді 
Етапу була підпорядкована і служба зо-
внішньої та внутрішньої розвідки («Роз-
відча служба»)  [24, с.  355], яку очолю-
вав поручник Родіон Ковальський  [26, 
с.  58]. Військовий санітарний референт 
також був підзвітний Команді Запілля. 
З травня 1919  р. на цю посаду призна-
чено полковника Андрія Бурачинського. 
Його помічниками були сотник Євген 
Гайдкевич і поручник Леонтій Макси-
монько [40, с. 281]. 

Команда Етапу займалась створен-
ням спорядження для солдатів (органі-
зовувала кравецькі та шевські майстер-
ні), матеріально допомагала госпіталям 
на фронті та відправляла волонтерську 
допомогу на передову. Питанням про-
харчування війська займалась Інтенда-
тура Галицької Армії, осідок якої був у 
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Жмеринці  [23, с.  363]. Кожного 10-го, 
20-го та останнього дня місяця Інтенда-
тура збирала з команд корпусів та час-
тин Галицької Армії дані про стан хар-
чових запасів [16]. Закупівля ж харчів та 
військового спорядження у підрозділах 
галицького війська мала проводитись за 
безпосередньою участю у процесі хоча б 
одного старшини Інтендатури  [17]. Для 
прохарчування армії Команда Етапу 
створила робітничі сотні, які допома-
гали селянам і взамін отримували хар-
чі [32, с. 231]. Внаслідок поширення епі-
демії тифу та невдач на фронті 4 жовтня 
1919 р. Інтендатуру було реорганізовано 
в окремий відділ Команди Етапу. З того 
часу Інтендатура зосереджувала свою 
увагу на придбанні ліків для солдатів, 
матеріальних та технічних засобів для 
армії і виплаті коштів. Началь ним інтен-
дантом відділу призначили сотника Іль-
ка Цьокана [33]. 

З метою юридичного врегулювання 
питання про спадщину померлих вій-
ськових (передачу зароблених грошей 
та ін.) при Команді Етапу було сформо-
вано Спадщинний відділ. До складу від-
ділу входили, зокрема, військовий капе-
лан та суддя [7]. 

Команда Етапу піклувалась і про 
сім’ї загиблих військових. В одному із 
розпоряджень Інтендатури було опублі-
ковано «Закон про заосмотрення вдів 
і сиріт» від 18 грудня 1919  р. У ньому 
йшлося, що овдовіла дружина та діти 
вбитого українського захисника отри-
мають грошову допомогу від держави, 
сума якої залежатиме від його терміну 
перебування на службі та військового 
звання. Така ж допомога розповсюджу-
валась і на овдовілу матір, яка втратила 
на фронті свого неодруженого та бездіт-
ного сина [8]. 

Команда Запілля, а згодом і Коман-
да Етапу мали також шукати залишене 
поляками військове майно та переда-
вати його на фронт солдатам Галицької 
Армії [33]. На ці військові установи по-
кладалось і встановлення денних пайок 
як для військових, так і для коней та ху-
доби. У розпорядженні коменданта Ета-
пу від 11 серпня 1919 р. йдеться, що для 
військових денно передбачаються такі 
продукти: консервова кава (36 г), цукор 
(10 г), закришка (5 г), м’ясо (500 г), каша 
(200 г), сіль (30 г), цибуля або часник 
(5 г), перець або паприка (0,5 г), омаста 
(жир.  – М. Г.) (25 г), оцет (20 мл), мука 
(20 г), хліб (500 г) або сухарі (300 г). Для 
коней денно: малої маси – 2 кг вівса або 
сіна; великої  – 4 кг вівса або 5 кг сіна; 
тяжкої – 6 кг вівса або 4 кг сіна. Для ху-
доби: 6 кг сіна і 2 кг соломи або 36 кв. м 
пасовиська або 20 кг зеленої паші [11]. 

Важливим питанням для функціо-
нування Галицької Армії було забезпе-
чення військових паливом у зимовий 
період. З 1 листопада 1919 р. до 15 квітня 
1920 р. для військових у запіллі, які про-
живали у кімнатах з одним вікном, при-
падало 10 кг дров на добу, з двома – 13 кг, 
трьома – 15 кг. Для військових на фронті 
дрова видавали у міру потреби, але не 
більше 3 кг денно на одного [19].

Зв’язок із фронтом Команда Етапу 
тримала значною мірою через польову 
пошту  [35, с.  4] та пресу. Для сталого 
зв’язку було створено Головну Польову 
Поштову Пошту (ГППП) при НКГА та 
Команді Запілля. При командах корпусів 
та бригад організовано польові пошто-
ві уряди. У разі потреби такі ж поштові 
органи мали діяти при частинах у запіл-
лі та на залізничних вузлах  [40, с.  293]. 
Очолював ГППП старший контролер 
С. Добрянський, а його заступником був 



67Українознавство №2 (67) 2018

Галущак М. Діяльність Команди Запілля та Команди Етапу...

інспектор М. Секретар  [25, с.  150]. На-
талія Вовк зазначає, що зв’язок Управи 
Польової Пошти з Командою Етапу та 
польовими поштами був складним пе-
редусім через те, що Команда Етапу не 
мала безпосереднього контакту з коман-
дами частин на фронті. Команда Етапу 
відкрила поштові уряди у Проскурові, 
Жмеринці та Козятині. Вже звідси пош-
та розсилалась за місцем призначен-
ня [25, с. 151]. 

Преса ЗО УНР у період перебуван-
ня галичан на Наддніпрянщині певною 
мірою була перейнята політичними чва-
рами між керівництвом ЗО УНР та УНР, 
що негативно впливало на мотивацію 
солдатів. До прикладу, у газеті НКГА 
«Стрілець», яку редагував Осип Наза-
рук, є численні звинувачення Головного 
отамана Симона Петлюри у неналежно-
му ставленні щодо галичан. У № 94 від 
14 листопада у зазначеній газеті йдеться: 
«За кров, яку Галицькі Війська пролили 
в обороні Великої України, не отримали 
вони навіть найпотрібніших для життя 
засобів. Голі, босі й холодні стоять досі 
на фронті» [36, с. 1]. 

Проводила Команда Етапу і культур-
но-просвітню роботу серед місцевого 
населення Наддніпрянщини, яке спо-
чатку ставилось до галичан з певним 
застереженням. Хорунжий Галицької 
Армії Дмитро Микитюк у своїх спогадах 
описує, що місцеве населення «ставило-
ся до галичан зразу не то вороже, не то 
рівнодушно, називаючи їх «австріяка-
ми», а то й «англічанами» [23, с. 363]. Од-
нією із причин цього були більшовицькі 
настрої. Керівництво ж галицького вій-
ська дбало про позитивний образ своїх 
військових. Це, зокрема, проявилось і 
на правилах поведінки солдатів, яким, 
до прикладу, заборонялось забирати у 

селян підводи [20]. У разі пошкодження 
солдатами майна місцевих жителів стар-
шини повинні були складати відповідні 
на це протоколи, де б описувались за-
вдана шкода та ціна збитків [10]. З часом 
завдяки комунікації це недовір’я було 
зведено до мінімуму: «…селяни самі 
запрошували стрільців на квартири та 
гостили їх як рідних» [23, с. 363]. Отаман 
Галицької Армії Омелян Клюн згадував, 
що військові з Галичини організовува-
ли на Наддніпрянщині віча, читальні 
«Просвіти», роздавали пресу та  ін. Був 
в армії генерала Мирона Тарнавського 
і свій оркестр, який кожної неділі в ін-
шому селі давав концерт. Час від часу 
військові ставили у селах аматорські ви-
стави [22, с. 16]. 

Намагаючись систематизувати про-
світницьку роботу, яку проводила армія 
ЗО УНР, у серпні 1919  р. при Команді 
Етапу було створено відділ для освіти. 
Спочатку його осідком був Кам’янець, а 
згодом  – Жмеринка. Начальником від-
ділу було призначено сотника Осипа 
Левицького. Відділ мав за мету «поглиб-
лювати освіту нашого вояцтва та скріп-
лювати в нього народно-патріотичного 
духа, але й нести одночасно освіту між 
селянські маси, будити й розбудовувати 
в них національну свідомість та переко-
нувати їх в необхідності діяти для добра 
та визволення рідної землі» [30, с. 325].

Під кінець літа солдати створили 
т. зв. «жнивні сотні», які допомагали міс-
цевому населенню збирати урожай  [29, 
с.  366]. Для військових читали лекції з 
історії та літератури. У запіллі відділ 
для освіти опирався передусім на етап-
ні сотні. Для 5–6 сотень призначався 
один старшина, який відповідав у них 
за освітню роботу. Цей старшина був 
зв’язковим між сотнями та відділом. Для 
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просвітньої роботи у сотнях передавали 
часописи, книжки, відозви та ін. Осип 
Левицький так прокоментував просвіт-
ню діяльність Галицької Армії на Над-
дніпрянщині: «Взялися ми ламати льо-
дову кригу, то й ламали її, не питаючи як 
і чим» [30, с. 327]. 

Після переходу Галицької Армії на 
сторону більшовиків у кінці грудня 
1919 р. Команда Етапу продовжила свою 
діяльність у системі Червоної Україн-
ської Галицької Армії, однак вона вже не 
виконувала своїх первинних функцій, 
що фактично свідчить про завершення 
історії цього військового органу зброй-
них сил ЗО УНР.

Підсумовуючи, можемо зробити ви-
сновки, що Команда Запілля та Команда 
Етапу за своєю структурою вповні відпо-
відали класичній структурі військового 
міністерства. Вони мали у своєму підпо-
рядкуванні значну кількість підрозділів, 
кожний з яких відповідав за свій напря-
мок роботи у системі розбудови зброй-
них сил у тилу та допомозі фронту. Се-
ред основних завдань, покладених на 
ці військові органи, були мобілізація, 
вишкіл та допомога армії на передовій. 
Враховуючи динамічність лінії фронту, 
територія, на яку мали вплив Команда 
Запілля та Команда Етапу, постійно змі-
нювалась. Командування Галицької Ар-
мії позитивно оцінювало діяльність Ко-
манди Запілля, однак зауважувало, що 
вона вповні не забезпечує потреб фрон-
ту. Серед причин цього були і об’єктивні 
обставини, зокрема, те, що на україн-
ських землях війна тривала вже п’ятий 
рік і люди були матеріально виснажені, 
щоб достатньо забезпечити військових. 
Відтак призвані до війська не завжди 
були матеріально забезпеченими і не 
проходили належного вишколу.

З переходом Галицької Армії за 
Збруч повноваження Команди Запіл-
ля з усіма її підрозділами були передані 
Команді Етапу. Наддністрянські та над-
дніпрянські військові поділили між со-
бою територію тилу та контроль за ним. 
Порівняно з Командою Запілля Команді 
Етапу було важче виконувати покладені 
на неї функції. Передусім через нена-
лежне матеріальне забезпечення з боку 
уряду УНР та погану комунікацію з міс-
цевим населенням, яке інколи з обереж-
ністю, а то й з недовірою ставилося до 
солдатів з Галичини. Відтак для усунен-
ня цих непорозумінь Команді Етапу до-
велося розширити межі своєї діяльності 
та розпочати просвітню роботу серед 
місцевого населення. Внаслідок вересне-
вих військових невдач на фронті та ма-
сового поширення тифу серед особового 
складу Галицької Армії восени–зимою 
1919 р. Команда Етапу більше уваги по-
чала приділяти соціальному захисту вій-
ськових. Свою історію цей військовий 
орган збройних сил ЗО УНР завершив у 
грудні 1919 р. з переходом армії на сто-
рону більшовиків, які розпочали процес 
ліквідації війська галичан.

ЛІТЕРАТУРА
1. ЦДАВО.  Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 139.
2. ЦДАВО. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 49. 

Арк. 158 зв.
3. ЦДАВО. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 51. 

Арк. 204.
4. ЦДАВО. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 47.
5. ЦДАВО. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 55. 

Арк. 146.
6. ЦДАВО. Ф. 2188. Оп. 3. Спр. 4. Арк. 63.
7. Загальні розпорядження Н.І.Г.А. Ч. 4. 

Начальна Інтендатура Г. А. при К. Е. 20 жов-
тня 1919 р. С. 6.

8. Загальні розпорядження Н.І.Г.А. Ч. 6. 
І. Ч. 1840. Начальна Інтендатура Г. А. при 
К. Е. Вінниця. 18 грудня 1919 р. С. 2–3.



69Українознавство №2 (67) 2018

Галущак М. Діяльність Команди Запілля та Команди Етапу...

9. Наказ військам Н.К.Г.А. Ч. 23. Чорт-
ків, 17 червня 1919. Українська Галицька Ар-
мія. Том 2 / за ред. Д. Микитюка. Вінніпег: 
Канадійська Фармера, 1960. С. 348.

10. Наказ Українському Війську Галиць-
кої Армії, 10 червня 1919  р. Українська Га-
лицька Армія. Том 1 / за ред. Д. Микитюка. 
Вінніпег: Канадійська Фармера, 1958. С. 619.

11. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І. Ч. 214 (Ч. 704. І. Д.). Начальна Інтенда-
тура Г. А. при К. Е. 12 серпня 1919 р. С. 1. 

12. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І. Ч. 214 (Ч. 704. І. Д.). Начальна Інтенда-
тура Г. А. при К. Е. 12 серпня 1919 р. С. 4.

13. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І. Ч. 452. Начальна Інтендатура Г. А. при 
К. Е. 12 серпня 1919 р. С. 3.

14. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І. Ч. 455. Начальна Інтендатура Г. А. при 
К. Е. 12 серпня 1919 р. С. 3.

15. Розпорядження по Галицькій Армії 
Н.І. Ч. 492. Начальна Інтендатура Г. А. при 
К. Е. 12 серпня 1919 р. С. 4. 

16. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І. Ч. 377. Начальна Інтендатура Г. А. при 
К. Е. 25 вересня 1919 р. С. 1.

17. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І.Г.А. Ч.: 864 (Ч. 1238) / Інт. Д.) Начальна 
Інтендатура Г. А. при К. Е. 25 вересня 1919 р. 
С. 8.

18. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І.Г.А. Ч.: 1664. Начальна Інтендатура Г. А. 
при К. Е. 25 вересня 1919 р. С. 18. 

19. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І.Г.А. Ч.: 1269 39. Начальна Інтендатура 
Г. А. при К. Е. 25 вересня 1919 р. С. 19.

20. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І. Ч. 3367. Начальна Інтендатура Г. А. при 
К. Е. 18 грудня 1919 р. С. 1.

21. Розпорядження по Галицькій Армії. 
Н.І. Ч. 3367. Начальна Інтендатура Г. А. при 
К. Е. 18 грудня 1919 р. С. 3.

22. Алиськевич М. Вишкіл Команди Ета-
пу У.Г.А. на Україні. Літопис Червоної кали-
ни. 1932. Ч. 3. С. 14–17.

23. Бемко В. Команда Запілля і Коман-
да Етапу. Українська Галицька Армія. Том 1 / 

за ред. Д. Микитюка. Вінніпег: Канадійська 
Фармера, 1958. С. 362–364. 

24. Вислоцький І. Розвідча служба. Укра-
їнська Галицька Армія. Том 1 / за ред. Д. Ми-
китюка. Вінніпег: Канадійська Фармера, 
1958. С. 354–359.

25. Вовк Н. С. Інформаційне забезпечен-
ня Української Галицької Армії (листопад 
1918 – липень 1919 рр.): дис. канд. іст. наук : 
07.00.01. Львів, 2015. 215 с.

26. Вовк Н. С. Спеціальні служби секрет-
ності Української Галицької Армії як скла-
дові системи інформаційного забезпечення 
війська. Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». Держава та армія. 
2014. № 809. С. 57–61.

27. Дєдик О. Г. Чортківська офензива. 
Частина І. 2-ге виправлене видання. Львів: 
Видавництво «Астролябія», 2015. 232 с. 

28. Дєдик О. Г. Чортківська офензива. 
Частина ІІ. Львів: Видавництво «Астроля-
бія», 2015. 192 с.

29. Клюн О. Армійський вишкіл. Україн-
ська Галицька Армія. Том 1 / за ред. Д. Мики-
тюка. Вінніпег: Канадійська Фармера, 1958. 
С. 365–367.

30. Левицький О. Пропаганда й преса. 
Українська Галицька Армія. Том 1 / за ред. 
Д. Микитюка. Вінніпег: Канадійська Фарме-
ра, 1958. С. 325–334.

31. Омелянович-Павленко М. Спогади 
командарма (1917–1920): документально-ху-
дожнє видання / упоряд. М. Ковальчук. Київ: 
Темпора, 2007. 608 с. 

32. Павлишин О. Євген Петрушевич 
(1863–1940) : ілюстр. біогр. нарис. Львів: Ма-
нускрипт, 2013. 400 с.

33. Рутар В. Інтендатура Галицької Ар-
мії (1918–1919  рр.). Військово-науковий віс-
ник. Вип. 15. Львів, 2011. URL: http://www.
stattionline.org.ua/vornka/38.html

34. Рутар В. Є. Організація тилового за-
безпечення Галицької армії у 1918–1919 рр.: 
дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Львів, 2012. 
294 с.

35. Секретар М. Польова пошта У.Г.А. Лі-
топис Червоної калини. 1930. Ч. 9. С. 4–8.



70 №2 (67) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

36. «Такого ще не було!» Стрілець. 
Кам’янець. 14 листопада 1919. С. 1.

37. Хробак М. Обозництво. Українська 
Галицька Армія. Том 1 / за ред. Д. Микитю-
ка. Вінніпег: Канадійська Фармера, 1958. 
С. 268–270.

38. Шанковський Л. Організація УГА в 
світлі Наказів НКГА з червня–липня 1919 р. 
Українська Галицька Армія. Том 2 / за ред. 
Д. Микитюка. Вінніпег: Канадійська Фарме-
ра, 1960. С. 269–296.

39. Шумінська Н. В. Становлення Га-
лицької Армії, особливості комплектування 
та підготовки особового складу (листопад 
1918 – листопад 1919 рр.): дис. канд. іст. наук: 
07.00.01. Львів, 2016. 263 с.

40. Щуровський В. Польова пошта. Укра-
їнська Галицька Армія. Том 1 / за ред. Д. Ми-
китюка. Вінніпег: Канадійська Фармера, 
1958. С. 293–296.

REFERENCES
1-6. Central State Archives of the Supreme 

Bodies of Power of Ukraine (TsDAVO). [in Ukr.]
7. General orders of the Chief Intendancy 

of the Galician Army (C.I.G.A), P. 4. (october 
20, 1919). Nachalna Intendatura G.A. pry K.E. 
(Chief Intendancy of the Galician Army under 
etap Command), p. 6. [in Ukr.]

8. General orders of C.I.G.A., P. 6.1., 
P. 1840. (December 18, 1919). Nachalna 
Intendatura G.A. pry K.E. Vinnytsia, pp. 2–3. [in 
Ukr.]

9.  C.C.G.A. Army order, P. 23. (June 
17, 1919, Chortkiv). In: D. MYKYtIUK, ed., 
Ukrainian Galician Army. (1960). Part. 2. 
Winnipeg: Kanadiiska Farmera, p. 348. [in Ukr.]

10. order to the Ukrainian Galician 
Army (June 10, 1919). In: D. MYKYtIUK, 
ed., Ukrainian Galician Army. (1958). Part. 1. 
Winnipeg: Kanadiiska Farmera, p. 619. [in Ukr.]

11. Directive for the Galician Army. C.I., 
P. 214 (P. 704. I. D.). (August 12, 1919). Nachalna 
Intendatura G.A. pry K.E., p. 1. [in Ukr.]

12. Directive for the Galician Army. C.I., 
P. 214 (P. 704. I. D.). (August 12, 1919). Nachalna 
Intendatura G.A. pry K.E., p. 4. [in Ukr.]

13. Directive for the Galician Army. C.I., 
P. 452. (August 12, 1919). Nachalna Intendatura 
G.A. pry K.E., p. 3. [in Ukr.]

14. Directive for the Galician Army. C.I., 
P. 455. (August 12, 1919). Nachalna Intendatura 
G.A. pry K.E., p. 3. [in Ukr.]

15. Directive for the Galician Army. C.I., 
P. 492. (August 12, 1919). Nachalna Intendatura 
G.A. pry K.E., p. 4. [in Ukr.]

16. Directive for the Galician Army. 
C.I., P.  377. (september 25, 1919). Nachalna 
Intendatura G.A. pry K.E., p. 1. [in Ukr.]

17. Directive for the Galician Army. 
C.I.G.A., P.: 864 (P. 1238) /Int.D.). (september 
25, 1919). Nachalna Intendatura G.A. pry K.E., 
p. 8. [in Ukr.]

18. Directive for the Galician Army. C.I.G.A., 
P.: 1664. (september 25, 1919). Nachalna 
Intendatura G.A. pry K.E., p. 18. [in Ukr.]

19. Directive for the Galician Army. C.I.G.A., 
P.: 1269 39. september 25, 1919). Nachalna 
Intendatura G.A. pry K.E., p. 19. [in Ukr.]

20. Directive for the Galician Army. 
C.I., P. 3367. (December 18, 1919). Nachalna 
Intendatura G.A. pry K.E., p. 1. [in Ukr.]

21. Directive for the Galician Army. 
C.I., P. 3367. (December 18, 1919). Nachalna 
Intendatura G.A. pry K.E., p. 3. [in Ukr.]

22. ALYsKeVICH, M. (1932). etap 
Command’s training in the U.G.A. Litopys 
Chervonoi Kalyny, (3), pp. 14–27. [in Ukr.]

23. BeMKo, V., MYKYtIUK, D., ed. 
(1958). Zapillia Command and etap Command. 
In: Ukrainian Galician Army. Vol. 1. Winnipeg: 
Kanadiiska Farmera, pp. 362–364. [in Ukr.]

24. WYsLotsKYI, I., MYKYtIUK, D., ed. 
(1958). The Military Intelligence. In: Ukrainian 
Galician Army. Vol. 1. Winnipeg: Kanadiiska 
Farmera, pp. 354–359. [in Ukr.]

25. VoVK, n. (2015). Information Support 
of the Ukrainian Galician Army (November, 
1918  – July, 1919).  [A thesis for Candidate of 
Historical sciences degree, specialty 07.00.01]. 
Lviv, 215 p. [in Ukr.]

26. VoVK, n. (2014). special secret services 
of the Ukrainian Galician Army as Components 
of the Military Information support system. 



71Українознавство №2 (67) 2018

Галущак М. Діяльність Команди Запілля та Команди Етапу...

Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska 
politekhnika”. Derzhava ta armiia. (Lviv 
Polytechnic national University Bulletin. state 
and Army), (809), pp. 57–61. [in Ukr.]

27. DIeDYK, o. (2013). Chortkiv Offensive. 
Part I, 2nd edition, revised. Lviv: Astroliabiia, 
232 p. [in Ukr.]

28. DIeDYK, o. (2015). Chortkiv Offensive. 
Part II. Lviv: Astroliabiia, 192 p. [in Ukr.] 

29. KLIUn, o. (1958). training in the Army. 
In: D. MYKYtIUK, ed., Ukrainian Galician 
Army. Vol. 1. Winnipeg: Kanadiiska Farmera, 
pp. 365–367. [in Ukr.]

30. LeVYtsKYI, o. (1958). Propaganda 
and Press. In: D. MYKYtIUK, ed., Ukrainian 
Galician Army. Vol. 1. Winnipeg: Kanadiiska 
Farmera, pp. 325–334. [in Ukr.]

31. oMeLIAnoVYCH-PAVLenKo, M., 
KoVALCHUK, M., comp. (2007). Memoirs 
of the Commander-in-Chief (1917–1920): 
Documentary and Artistic edition. Kyiv: 
tempora, 608 p. [in Ukr.]

32.  PAVLYsHYn, o. (2013). Yevhen 
Petrushevych (1863–1940): An Illustrated 
Biography. Lviv: Manuskript, 400 p. [in Ukr.]

33. RUtAR, V. (2011). Intendancy of the 
Galician Army (1918–1919). Viiskovo-naukovyi 
visnyk (Military scientific Bulletin).  [online]. 
Vol. 15. Lviv. Available at: http://www.
stattionline.org.ua/vornka/38.html [in Ukr.]

34. RUtAR, V. (2012). The Organization 
of the Logistics of the Galician Army in 1918–
1919.  [A thesis for Candidate of Historical 
sciences degree, specialty 07.00.01]. Lviv, 294 p. 
[in Ukr.]

35. seKRetAR, M. (1930). Military Mail 
in the U.G.A. Litopys Chervonoi Kalyny, (9), 
pp. 4–8. [in Ukr.]

36. This Happened for the First time! 
(november 14, 1919). Strilets, p. 1. [in Ukr.]

37. KHRoBAK, M. (1958). Military Units 
transportation. In: D. MYKYtIUK, ed., 
Ukrainian Galician Army. Vol. 1. Winnipeg: 
Kanadiiska Farmera, pp. 268–270. [in Ukr.]

38. sHAnKoVsKYI, L. (1960). 
organization of the UGA in the Context of 
the CCGA orders from June to July 1919. In: 
D. MYKYtIUK, ed., Ukrainian Galician Army. 
Vol. 2. Winnipeg: Kanadiiska Farmera, pp. 269–
296. [in Ukr.]

39. sHUMInsKA, n. (2016). Establishment 
of the Galician Army. Staffing and Personnel 
Training (November, 1918  – November, 
1919).  [A thesis for Candidate of Historical 
sciences degree, specialty 07.00.01]. Lviv, 
263 p. [in Ukr.]

40. sHCHURoVsKY, V. (1958). Military 
Field Mail. In: D. MYKYtIUK, ed., Ukrainian 
Galician Army. Vol. 1. Winnipeg: Kanadiiska 
Farmera. pp. 293-296. [in Ukr.]



72 №2 (67) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

УДК 378.2:321.01(477.74)

DoI: 10.30840/2413-7065.2(67).2018.142012

УТИСКИ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 
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Анотація. У статті проаналізовано утиски історичної науки на Дніпропетровщині 
в кінці 1920-х – 1930-ті роки. Характеризуючи історіографію проблеми, встановлено, що в 
працях за часів СРСР репресії подавались як необхідні, вимушені засоби, і ця концепція укорі-
нилась у вітчизняній науці на всі подальші роки існування радянської влади. В кінці 80-х – на 
початку 90-х років ХХ ст. розпочався активний пошук і оприлюднення нових фактів, оцінок, 
ціннісних орієнтацій, нових методологічних парадигм щодо політичних репресій у радянську 
добу. Показано репресивні дії тоталітарного режиму, особливості ставлення влади до істо-
риків. Проаналізовано напрямки, форми і методи ідеологічної роботи спеціальних органів у 
формуванні суспільної думки щодо проведення політичного терору проти науковців-гума-
нітаріїв (підготовка замовних рецензій та критичні публікації, висновок політредактора, 
вилучення літератури Головлітом, віза-дозвіл на друк, навішування ідеологічних ярликів, 
догана, виключення з партії, розстріл у таборах тощо). Політичний терор став найпере-
конливішим аргументом влади проти наукової інтелігенції. «Академічна справа», яку запо-
чаткували арешти відомих вчених-істориків у жовтні 1929 р., була складовою частиною 
системного перевиховання «старої професури». Встановлено, що пік політичних репресій у 
цьому краї припадає на 20–30-ті роки ХХ ст. Історики піддавалися тиску і примусу з боку 
влади та чиновників, різних громадських, фінансових, політичних організацій, засобів масової 
інформації та системи народної освіти. Політичні режими потребували не фахівців-істори-
ків, а істориків-виконавців. Ті, хто не змінював своїх поглядів відповідно до діючої політич-
ної системи, не пристосовувався до її ідеології, був проти марксизму, звільнялися з роботи, 
засуджувалися і отримували різні терміни тюремного ув’язнення або були знищені фізично. 
Подібне відбувалося й у роки боротьби з дисидентством. Наводяться приклади репресій серед 
керівників вищих навчальних закладів, видатних істориків, інтелігенції на Дніпропетров-
щині (М. Куїс, В. Пархоменко, В. Білий, Д. Яворницький та ін.).

Ключові слова: історична наука; утиски; тоталітаризм; репресії; вчені; Дніпропетров-
щина.

PRESSURE ON HISTORICAL SCIENCE IN DNIPROPETROVSK REGION 
DURING THE TOTALITARIAN ERA (THE 1920–30s)
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Annotation. The article analyzes the oppression of historical science in the Dnipropetrovsk region 
in the late 1920s–1930s. The description of the historiography of the problem has established that the 
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У кінці 1920–1930  рр. в УСРР по-
ступово згорталася політика національ-
но-культурного відродження (україні-
зації), відбувався наступ на всі сфери 
українського життя, у т. ч. науки, освіти і 
культури, з переслідуваннями, фізичним 
знищенням національних сил. В цей час 
історична наука втратила свої об’єктивні 
функції і перетворилася на ідеологічну 
зброю більшовизму, дискредитації, ни-
щення української національної історії, 
її зросійщення. 

Накопичений позитивний досвід ні-
велювався і деформувався сталінською 
адміністративно-командною системою. 
Процес українізації припинився рап-
тово на початку 1933 р. після прибуття 
в Україну секретаря ЦК ВКП(б) П. По-
стишева, представника Й.  Сталіна, 
наділеного диктаторськими повнова-
женнями. В Україні розгорталася гли-
бока й руйнівна репресивна кампанія, 

пов’язана з утвердженням тоталітарної 
системи.

Побудова демократичного суспіль-
ства в Україні неможлива без науково-
го осмислення сутності комуністичної 
системи, причин її кризи та деградації. 
Незважаючи на зусилля багатьох дослід-
ників із розсекречення радянського то-
талітаризму, все ще належить розкрити 
чимало важливих його аспектів. 

Про історію політичних репресій 
в УСРР 20–30-х років ХХ ст. написано 
чимало праць. Перші праці, присвяче-
ні осмисленню причин, перебігу і на-
слідків політичних репресій в тоталі-
тарну добу, з’явилися в 1920–1930  рр. 
Автори Є.  Гірчак, М.  Михайлик, 
М.  Орєхов, С.  Ковган та ін.  [9, 18, 22, 
24] з’ясовували завдання національно-
культурного будівництва, виступали 
проти т. зв. «націоналістичної пропа-
ганди і ліберального ставлення до неї» 

works of the Soviet period showed repressions as necessary, forced means, rooting this concept in the 
national science for all subsequent years of the Soviet power. The late 1980s – early 1990s initiated the 
active search and disclosure of new facts, estimations, axiological vectors, methodological paradigms 
as for political repressions during the Soviet era. Repressive actions of totalitarian regime, treatment 
of the historians by the authorities are shown. The article analyzes directions, forms, and methods of 
ideological work in forming the public opinion about conducting political terror against the humani-
ties scholars (preparation of ordered reviews and critical publications; conclusions of political editors; 
removal of works by the General Directorate for Literature and Publications; visa-permission for print; 
ideological labeling; reprimands; exclusion from the party; execution in camps, etc.). Political terror 
became the most convincing argument of power against the scientific intelligentsia. The “academic af-
fair”, which was initiated by the arrest of renowned historians in October 1929, was part of the systemic 
re-education of the “old professors”. It was established that the peak of political repression in this region 
fell on the 1920s–30s. Historians were subjected to pressure and coercion by authorities and officials; 
various public, financial, political organizations; the media and the system of public education. Political 
regimes did not require true historians, but historians-performers. Therefore, those who did not change 
their views in accordance with the current political system, did not adapt to its ideology, stood against 
Marxism, were fired, condemned and sentenced to different terms of imprisonment, or physically de-
stroyed. This happened in the years of the struggle with dissident movement. Examples of repressions 
are presented among the leaders of higher educational institutions, prominent historians, intellectuals 
of Dnipropetrovsk region (M. Kuis, V. Parkhomenko, V. Bilyi, D. Yavornitskyi, etc.).

Key words: historical science; oppression; totalitarianism; repression; scientists; Dnipropetrovsk 
region.
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та закликали нарощувати темпи роз-
куркулення. 

Після Другої світової війни до  1990-х 
років у дослідженнях Ф.  Шерстюка, 
О.  Макаренка, Д.  Сусла, В.  Голіченка, 
Л.  Маймескулова, А.  Рогожина, В.  Ста-
шиса [44, 38, 10, 8] відтворювалася діяль-
ність органів державної влади, а також 
специфіка діяльності громадських орга-
нізацій в боротьбі з контрреволюцією в 
20-х  – на початку 30-х років ХХ  ст. Ра-
дянські історики трактували тогочасні 
події відповідно до вимог партійних ди-
ректив, згідно з якими в наукових дослі-
дженнях мають бути тільки «правиль-
ні» висновки та коментарі. І хоча про 
репресії в них майже не йшлося, однак 
відбувалась певна систематизація, уза-
гальнення літератури та джерел з різних 
напрямків проблеми, оприлюднення 
статистичних даних та важливих фактів. 

У той же час дослідники діаспори 
Д.  Соловей, О.  Калиник та ін.  [35, 36] 
висвітлювали процес масових політич-
них репресій в УРСР, їх посилення та 
перехід у системність. Публікувалася 
об’єктивна інформація про «розстріляне 
відродження», репресованих діячів осві-
ти, науки, культури першої половини 
ХХ ст. Особлива увага приділена спога-
дам про зародження та становлення чер-
воного терору, загальній характеристиці 
більшовизму, його запровадженню та 
специфіці становлення в Україні. Вчені 
Б.  Гомзин, М.  Ковалевський, Ф.  Піґідо, 
В.  Свистун, Г. Костюк та ін.  [12, 17, 25, 
34, 19, 20] показали сутність більшовиз-
му як окупаційної влади із репресивною 
політикою від початку її встановлення в 
Україні.

І тільки в період горбачовської пере-
будови і після відновлення незалежнос-
ті в 1991 р. в Україні почали з’являтися 

дослідження C.  Білоконя, О.  Бажана, 
І.  Біласа, І.  Винниченка, В.  Даниленка, 
Г.  Касьянова, С.  Кульчицького, О.  Руб-
льова, Ю.  Шаповала, В.  Погребняка, 
О. Щусь, В. Замкового та ін. [2, 3, 4, 7, 14, 
21, 33, 41–43], в яких висвітлюються «білі 
плями» історії України (політичні ре-
пресії в Україні, голодомори 1921–1923, 
1932–1933, 1946–1947 років, депорта-
ція населення, демографічні втрати), а 
також долі репресованих освітян, на-
уковців, культурних діячів, українських 
державних, політичних та військових 
діячів, робітників і селян. У цих публі-
каціях піддаються критиці державний 
монополізм, бюрократизм в організації 
наукових досліджень, увага акцентува-
лася на раніше замовчуваних трагічних 
обставинах життя, діяльності та долі 
вчених. У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
з’явився значний масив узагальнюючих 
наукових праць, присвячених темі по-
літичних репресій, у т. ч. репресованим 
вченим, представникам різних галузей 
науки, наукових напрямків і шкіл  [16, 
26–31], а також поодинокі розвідки про 
репресії вчених-істориків [11, 32, 37, 39, 
40, 45]. Нині синтетичного дослідження 
про утиски історичної науки на Дніпро-
петровщині в українській історіографії 
не існує.

У зв’язку з цим мета статті полягає в 
комплексному вивченні репресивних дій 
тоталітарного режиму на Дніпропетров-
щині в 30-ті роки ХХ ст.; визначенні осо-
бливостей ставлення влади до вчених-
істориків; аналізі мотивів, напрямків, 
форм та методів ідеологічної роботи спе-
ціальних органів з формування суспіль-
ної думки щодо проведення політичного 
терору проти науковців-гуманітаріїв.

Як правило, репресивні кампанії 
доби Великого терору 1936–1938  рр. 
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мали централізований характер з чіт-
кими планами під керівництвом Політ-
бюро ЦК ВКП(б), члени якого надсила-
ли накази про проведення «операцій» 
в масштабах СРСР, визначали та регла-
ментували обсяги і характер репресив-
них заходів на місцях, зокрема встанов-
лювали республіканським НКВС квоти 
(«ліміти») на засудження до страти або 
таборів «ворогів народу», включаючи 
членів їхніх сімей [6]. 

Репресії поширилися на частину 
партійно-державного апарату, військо-
вих командирів, церковнослужителів. 
У 383 списках репресованих містяться 
44  000 прізвищ партійних і державних 
діячів (39 000 осіб засуджені до смертної 
кари) [5, с. 425].

За офіційною статистикою, упро-
довж 1937–1938 рр. співробітники НКВС 
заарештували 1 575 000 осіб; засуджено 
1 345 000 (85,4% заарештованих); 681 692 
(51% засуджених) було розстріляно. Ре-
зультатом доби Великого терору стало 
значне розширення структур Державно-
го управління таборів [5, с. 425].

Відповідно до узагальнених статис-
тичних зведень (підписані у 1964 р. голо-
вою КДБ УРСР В.  Нікітченком) під час 
Великого терору 1937–1938 рр. в Україні 
засуджено 197617 осіб, левову частку з 
них приречено до страти  – 122237 гро-
мадян [6]. 

Через особливі трійки НКВС–
УНКВС УРСР пройшло 75670 засудже-
них (із них до вищої міри покарання  – 
29268 чоловік, далі ця цифра подається 
у дужках), засуджено рішенням наркома 
внутрішніх справ СРСР та Прокурора 
СРСР  – 38266 (32191), засуджено Осо-
бливою нарадою НКВС СРСР  – 5891 
(1826). Відтак майже 120 тис. засудже-
них стали жертвами саме позасудових 

органів (понад половина з них отримали 
вищу міру покарання) [6].

На Дніпропетровщині пік репресій 
припав на друге півріччя 1937 — першу 
половину 1938 року, коли за так звані 
«контрреволюційні злочини» було за-
арештовано 29521 особу, при населенні 
області в 3 млн. 424 тисячі, включаючи 
немовлят і немічних старих, у регіоні 
був репресований кожен 115 мешка-
нець [26, с. 9]. 

Нищівного удару було завдано ви-
щій освіті, особливо науці. Кількість 
українців серед штату науковців у пе ріод 
з 1929 р. по 1934 р. зменшилася з 49% до 
31%. Науково-дослідні установи та уні-
верситети Києва, Одеси, Харкова та Дні-
пропетровська, відновлені на початку 
1933 р., втратили близько 270 професо-
рів і викладачів [14, с. 313].

У виступах державних, політичних 
діячів та документах різного характе-
ру протягом усього зазначеного періо-
ду підкреслювалася недовіра до вчених. 
На практиці це призводило до масових 
чисток наукових установ та звільнень 
багатьох вчених через соціальне похо-
дження, політичну позицію, незгоду з 
проголошеними ідеями, а згодом  – і до 
арештів значної їх частини з подальшим 
фізичним знищенням. 

Найбільше утисків зазнали суспільні 
й гуманітарні науки, нищилися неугодні 
політичному режиму українські історики 
та їхні праці. Було розгромлено історичні 
школи М. Грушевського, М. Яворського, 
закрито Науково-дослідний інститут іс-
торії культури ім.  Д.  Багалія, Інститут 
української літератури ім. Т. Шевченка та 
багато інших історичних, мовознавчих, 
літературознавчих інституцій. 

У науці насаджувався догматизм, 
творчу активність учених сковували 



76 №2 (67) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

вульгарно-соціологічні схеми, наймен-
ше відхилення від яких вважалося від-
ступом від марксизму і жорстоко пе-
реслідувалося. Історикам вкрай рідко 
вдавалося не піддаватися пресингу з 
боку різних ідеологічних і політичних 
течій. Вони заглиблювалися у вир по-
літичних подій та мимоволі ставали їх 
заручниками. Нове атакування україн-
ської науки розпочалося восени 1930 р. 
Зверху нав’язувалися лише ті теми, які 
партійно-державні структури вважали 
«актуальними та революційно доцільни-
ми». За межами історичних досліджень 
в УСРР у 1930-ті роки опинилися такі 
теми, як український рух і національ-
не відродження, Українська революція 
1917–1920 рр., утворення УНР та ЗУНР, 
опір тоталітарній системі, голодомо-
ри 1921–1922 та 1932–1933 років та ін. 
Натомість всіляко заохочувалася про-
блематика, пов’язана з «ленінською на-
ціональною політикою», «інтернаціо-
налізмом», «дружбою українського і 
російського народів», ідеєю «старшого 
брата» тощо. Сформувалися історики-
інтерпретатори та історики-пропаган-
дисти, які виступали відвертими аполо-
гетами радянської дійсності, вихваляли 
«передові темпи» індустріалізації, «успі-
хи» колективізації, «мудрість» політики 
більшовиків та їхнього вождя.

Незважаючи на спротив з боку різних 
верств українського суспільства, насам-
перед інтелігенції, тоталітарний режим 
нарощував репресії та переслідування 
представників української історичної 
науки. Основний удар було нанесено по 
історичних установах ВУАН, очолюва-
них М. Грушевським, його науковій шко-
лі. У 1924  р. вчений повернувся з емі-
грації в Україну, аби своїми знаннями та 
досвідом сприяти становленню молодої 

української історичної науки. Але на по-
чатку 30-х років його становище стало 
нестерпним, а твори були оцінені як «не-
марксистські та буржуазно-націоналіс-
тичні». У 1931 р. він був заарештований. 
Через деякий час звільненого М.  Гру-
шевського примусили переїхати до Мо-
скви. По суті, це було заслання. У 1934 р. 
М. Грушевський помер за загадкових об-
ставин під час хірургічної операції. 

У 1929  р. під час дискусії з питань 
історичної науки об’єктом упередженої 
критики стали праці одного з найвідо-
міших істориків-марксистів 20-х років 
ХХ  ст., академіка ВУАН М.  Яворського. 
Вченого звинуватили в антимарксист-
ських націоналістичних помилкових 
поглядах, зокрема, у: а) спробі подати іс-
торію України як боротьбу народу Укра-
їни за українську державність; б) пере-
більшенні місця національного питання 
в революційній боротьбі; в) ідеаліза-
ції дрібнобуржуазних націоналістич-
них партій; г) трактуванні української 
революції не як частини російської, а 
як окремого витвору українського іс-
торичного процесу. Особливо гостро 
критикували погляди М.  Яворського 
щодо подвійності походження КП(б)У 
(дрібнобуржуазне і пролетарське). Роз-
права з вченим була жорсткою: його 
виключили з партії, звільнили з усіх 
посад, позбавили членства в обох ака-
деміях, а у 1931  р. заарештували і ви-
слали на Соловки, де в 1937  р. він був 
розстріляний  [13, с.  429]. Перебуваючи 
в таборах ГУЛАГу, М.  Яворський на-
писав 30 червня 1935  р. заяву про фак-
тичне зречення від комуністичної ідеї, 
про «повільне знищення, моральне й 
фізичне», наукової інтелігенції. «Я осо-
бисто «перековуватися» не збираюся, – з 
неприхованим відчаєм писав колишній 
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історик-марксист,  – боготворити «гені-
ального, улюбленого, рідного вождя всіх 
народів» не бажаю, та й взагалі вважаю 
для себе ганьбою таким шляхом купува-
ти собі волю, тим більше, коли десятки 
тисяч української інтелігенції гинуть у 
в’язницях і таборах в умовах, означених 
вище, коли їх сім’ї засуджені на повіль-
ну голодну смерть в умовах т. з. «куль-
турного і заможного життя», в умовах 
сталінського «піклування про людину», 
коли сотні тисяч пограбованих україн-
ських селян засівають Росію своїми кіст-
ками на каторжних будовах, лісозаготів-
лях та інших видах примусових робіт, 
коли стільки ж гине їх від голоду у себе 
на батьківщині, хоча начебто і там жити 
стало «веселіше»  [37, с.  119]. Відважне, 
хоча і запізніле, зізнання вченого. Зазна-
ли переслідувань і були репресовані фі-
лософи С. Семковський, П. Демчук, зна-
вець давньоукраїнського письменства 
академік В.  Перетц, літературознавець, 
член-кореспондент ВУАН Є.  Шабліов-
ський, сотні менш відомих суспільство-
знавців України.

Прямо або опосередковано істори-
ків торкнулися гучні судові процеси се-
редини і другої половини 1920-х років: 
«Шахтинська справа», процес над Пром-
партією, процес Народної революційної 
соціалістичної партії, Українського на-
ціонального центру, «Польської орга-
нізації віськової», «Блоку українських 
націоналістичних партій», «Троцькіст-
сько-націоналістичного блоку» та ін. 

У цей час відбувалося і так зване 
«оновлення» керівництва вищих на-
вчальних закладів. Зокрема, з керівників 
дніпропетровських вишів у в’язницях 
опинилися ректори Гірничого інституту 
П.  Герасимов, Металургійного  – М.  Ци-
плаков. В зоні особливої уваги НКВС та 

партійних органів був Дніпропетров-
ський державний університет і його ке-
рівники. Були заарештовані й знищені 
сталінськими поплічниками чотири ві-
домі науковці, які у різний час очолюва-
ли цей заклад, – І. Єфімов, М. Комаров-
ський, М.  Куїс, Л.  Фельдман та кілька 
проректорів. За належність до «контрре-
волюційної троцькістсько меншовицької 
шкідницько терористичної організації» 
та антирадянську пропаганду заарешту-
вали завідувачів кафедр геології уні-
верситету  – Н.  Александрова, геохімії  – 
О.  Міхей, історії ВКП(б)  – П.  Глузмана, 
професорів С.  Ринського, В.  Фідров-
ського, М.  Юр’єва, доцентів А.  Єфімову, 
С.  Ривкіну, М.  Шведененка, викладачів 
В.  Колоса, С.  Молчанова, Л.  Попова, 
П. Симоненка та ін. Обвинувачення про-
ти них мали відверто безглуздий харак-
тер. Наприклад, «антирадянський зло-
чин» В.  Фідровського (історик, з 1929  р. 
ректор Дніпропетровського інституту 
соціального виховання, викладач Дні-
пропетровської вищої комуністичної 
сільськогосподарської школи, завідувач 
кафедри суспільствознавства Дніпропет-
ровського державного університету) по-
лягав у тому, що під час виступу на заводі 
ім.  Петровського «свідомо не роз’яснив 
необхідності боротьби з перекрученнями 
марксистсько-ленінської філософії». В 
іншій лекції знову ж таки навмисно нічо-
го не сказав про вирішальну роль партії 
у справі зміцнення влади в умовах дик-
татури пролетаріату  [15, с.  215–216; 23, 
с. 174–182]. 3 липня 1937 р. В. Фідровсько-
го було заарештовано і 16 вересня 1937 р. 
за міфічну належність до троцькістсько-
зінов’євської терористичної організації 
на Дніпропетровщині (переписувався у 
1927 р. з Л. Троцьким) засуджено до роз-
стрілу, 17 вересня вирок виконано. 
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27 липня 1957  р. Військова коле-
гія Верховного суду СРСР переглянула 
справу В.  Фідровського і реабілітувала 
його через відсутність складу злочину.

У 1933–1934 рр. ректором Дніпропет-
ровського держуніверситету був Мико-
ла Григорович Куїс. Як вчений, історик 
він досліджував історію революційного 
руху й партійного будівництва на укра-
їнських землях. У витязі з протоколу 
по «чистці» парторганізації Дніпропет-
ровського університету від 5–6 грудня 
1934  р. йдеться, зокрема, про те, що за 
час своєї роботи в університеті Куїс М. Г. 
не боровся з проявами українського на-
ціоналізму, систематично прикривав і 
захищав націоналістів (Давиденка, Кар-
пенка, Чигиринського та ін.), зібраних 
ним в університеті, які використовува-
ли кафедри для ворожої роботи, допус-
кав помилки в кадровій роботі, ігнору-
вав матеріально-побутові і культурні 
потреби студентів, довів до ганебного 
стану гуртожитки, розвалив приміське 
господарство і ЗСК тощо. В протоколі 
також зазначено, що замість боротьби 
зі всіма недоліками і конкретних заходів 
з покращення роботи і розгортання са-
мокритики М.  Куїс був основним авто-
ром антипартійної доповідної записки в 
РПК, в якій приховував наявні недоліки, 
став на шлях показного благополуччя і 
бюрократичного самозаспокоєння. Та-
ким чином, звинувативши у лібералізмі 
та потуранні націоналістичним елемен-
там та належності до контрреволюційної 
троцькістської підпільної організації, 
його у 1934  р. було виключено з партії, 
заарештовано і засуджено до розстрілу. 
Реабілітований у 1957 р. [26, c. 74–75].

У Дніпропетровську у 20-х роках 
ХХ  ст. жив і працював один із найві-
доміших дослідників історії східного 

слов’янства і Київської Русі Володимир 
Олександрович Пархоменко (1880–
1942). З 1925  р. по 1929  р.  – професор 
Дніпропетровського інституту народної 
освіти, директор відділу в Дніпропетров-
ському обласному історико-археологіч-
ному музеї, голова Дніпропетровського 
наукового товариства.

В. Пархоменко є автором оригіналь-
ної теорії походження та історії розвит-
ку Київської Русі і хозарського впливу, 
у якій вагома роль відводилася східним 
впливам, її взаємовідносинам з кочів-
никами причорноморських степів тощо. 
Вчений наголошував на необхідності 
відмови від спрощення історичних про-
цесів та зведення їх до «одвічної бороть-
би» Русі зі степом. Його теорія була ви-
користана і розвинена Г.  Вернадським 
(«Ancient Russia», 1944), О.  Пріцаком 
(«The origin of Rus», 1981), а основними 
її ідеями були: Приазовська Русь і східне 
походження полян; боротьба варязько-
візантійського і хозарського капіталів як 
один із важливих факторів ранньої істо-
рії Русі; лівобережна держава Мстислава, 
союзна хозарам та печенігам; різнобіч-
ність русько-печенізьких та русько-по-
ловецьких стосунків; необхідність вра-
хування етнічної неоднорідності Степу 
і суперечностей в економічних інтересах 
кочовиків. 

Володимир Олександрович фактич-
но одним із перших спробував сформу-
лювати тези про розташування України 
між Сходом і Заходом, що було розвине-
но пізніше українською історіографією.

Саме мешкаючи в Дніпропетров-
ську, окрім суто викладацької роботи, 
вчений досліджував дещо нову на той 
час для себе тему  – історію взаємовід-
носин Русі з кочівниками, яка його дуже 
захопила. Цій проблематиці присвячені 
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його численні праці: «Початок історич-
но-державного життя на Україні» (1925), 
«Київська Русь і Хозарія» (1927), «Київ-
ська Русь і печеніги» (1927), «Русь, степ 
та варяги» (1929), «Перша відома точна 
дата існування держави Русі» (1938), «До 
питання про норманське походження 
Русі» (1938) та ін.

На думку В. Ричка, відкидаючи про-
відну роль варягів у створенні підвалин 
Давньоруської держави, В. Пархомен-
ко певною мірою все ж недооцінював 
рівень соціально-політичної зрілості 
східного слов’янства, стверджуючи, що 
слов’яни нібито запозичили у хозар ви-
токи своєї державності. Утворення Ки-
ївської Русі він розглядав як наслідок 
боротьби південно-східних слов’ян з їх 
південно-західною гілкою. В результаті 
цієї боротьби, вважав В.  Пархоменко, 
південно-східна гілка слов’ян вийшла із 
хозарського Приазов’я, утвердилася у 
Середньому Подніпров’ї, закріпивши за 
цією областю назву «Русь» [32, с. 429].

30 вересня 1929  р. В.  Пархоменка 
було заарештовано за звинуваченням у 
належності до т.зв. СВУ. І хоча на числен-
них допитах він категорично заявляв, що 
в політичних організаціях участі не брав, 
займався в основному науковою діяль-
ністю, членом СВУ ніколи не був, з його 
програмою і завданнями не знайомий і 
тому абсолютно нічого про діяльність 
цієї організації повідомити не може, у 
жовтні 1929  р. Дніпропетровським від-
діленням ДПУ були підготовлені доку-
менти, які начебто «доводили» перебу-
вання В.  Пархоменка в антирадянській 
організації, яка ставила за мету послаб-
лення радянської держави і збройну бо-
ротьбу з нею. Вченого звинувачували в 
згуртуванні навколо себе викладачів і 
студентів вищих навчальних закладів, 

вихованні їх у шовіністичному дусі бо-
ротьби з радянською владою та зв’язках 
з українськими емігрантами і підтримці 
їхніх заходів, спрямованих на боротьбу 
проти УСРР. Абсурдність цих звинува-
чень була очевидною, зокрема, й тому, 
що зв’язки Володимира Олександровича 
з українськими емігрантами полягали у 
його листуванні щодо різних наукових 
питань з відомим українським істори-
ком Д.  Дорошенком, який мешкав на 
той час у Празі. Але свідчення вченого 
до уваги взяті не були, і 8 січня 1930 р. 
йому було пред’явлено «Обвинувальний 
висновок», у якому «доводилась» його 
причетність до підпільної контрреволю-
ційної націоналістичної організації, що 
ставила за мету відновлення буржуазно-
го ладу в Україні шляхом збройного по-
встання.  Через 20 днів «трійка» Колегії 
ДПУ УРСР визнала В. Пархоменка вин-
ним і засудила до 10 років концтаборів. 
Та завдяки клопотанням сестри у червні 
1933  р. його як інваліда було звільнено 
з ув’язнення. Офіційно його реабілітова-
но 17 червня 1989 р. [11, с. 102–104].

У 1927  р. на Дніпрі було розпочато 
будівництво Дніпровської ГЕС. У цей час 
науковці Української академії наук здій-
снювали археологічні й етнографічні екс-
педиції на місцевості, яка з часом могла 
опинитися під водами Дніпра. В червні 
у такій експедиції працював і науковий 
співробітник Етнографічної комісії УАН 
Володимир Васильович Білий, який у 
1924–1925  рр. завідував етнографічним 
відділом Катеринославського крайо-
вого музею, у 1925–1926  рр.  – аспірант 
Катеринославської науково-дослідної 
кафедри українознавства по літератур-
ній секції, редактор «Етнографічного 
вісника». В червні 1927  р. упродовж 25 
днів разом з археологічною експедицією 
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Укрнауки вчений проводив етнографічне 
вивчення території Придніпров’я. У ре-
зультаті зібрав багатющий фольклорний 
матеріал, зразки матеріальної етнографії. 
Загальна кількість матеріалів, зібраних 
В. Білим, становила близько десяти дру-
кованих аркушів («Пролетарська прав-
да», 8 липня 1927 р.). Восени того ж року 
на прилюдному засіданні Етнографічної 
комісії він виголосив доповідь про свою 
подорож, ілюструючи її фотознімками. 
В «Етнографічному віснику», котрий ви-
давала Етнографічна комісія УАН, були 
опубліковані розвідки вченого «До істо-
рії збірки А. Л. Метлинського «Народные 
южнорусские песни» (1854)», «До звичаю 
кидати гілки на могили заложних мерців» 
та інші  [39]. В 1927  р. у дніпропетров-
ському журналі «Зоря» вийшла друком 
стаття В. Білого про славетного західно-
українського етнографа Володимира 
Гнатюка. У травні 1927 р. на урочистому 
засіданні, присвяченому 100-літньому 
ювілею з дня виходу збірника україн-
ських народних пісень М. Максимовича, 
В. Білий виголосив доповідь, присвячену 
дослідженню збірки Максимовича в ха-
рактеристиках сучасних критиків. У ве-
ресні 1927 р. етнограф підготував статтю 
«Минуле етнографії на колишній Кате-
ринославщині та її сучасні завдання», де 
розглянув доробок своїх попередників, 
етнографів Г.  Залюбовського, І.  Манжу-
ри, Я.  Новицького, Д.  Яворницького. 
В. Білий підтримував дружні стосунки з 
академіком Д.  Яворницьким, писав про 
нього та сторений ним музей. З листів 
В. Білого до Д. Яворницького, які збері-
гаються у фондах Дніпропетровського 
історичного музею, видно, як старанно 
виконував В.  Білий прохання вченого 
щодо уточнення окремих фактів, прі-
звищ, першодруків. Зокрема, у листі від 

10 вересня 1927  р. вчений повідомляв 
Д.  Яворницького: «Тепер же поспішаю 
Вам написати, що в статті А. Южного 
«Два дня на Днепровских порогах и у 
штундистов» – «Вестн(ик) Европы», 1881 
№ 7, є новий вар(іант) легенди про ка-
міння «Богатирі» – Жили два брати, що 
їм стало тісно. Вирішили кидати камін-
ня – хто далі кине, той залишиться, а хто 
ближче – піде геть. Один кинув – близь-
ко впав камінь; а другий так шпурнув, що 
й брата убив. Не захотів він з горя жити 
там і сам пішов кудись у інше місце». Про 
це Д. Яворницький написав у «Дніпрових 
порогах» (1925). Це один лише приклад 
допомоги учня учителеві. Як і багато ін-
ших кореспондентів, В.  Білий залюбки 
надсилав Д.  Яворницькому почуті і за-
писані в народі слова та вирази, що зна-
йшло відбиток у його листах: «… на днях 
послав Вам лексичний матеріал», «набіг-
ло ще слів з сотню. Як трохи одужаю, то 
впорядкую їх і пришлю» тощо [39]. 

В.  Білий був посередником між 
Д.  Яворницьким і часописом «Життя й 
революція», він заохочував академіка 
до написання спогадів про М. Костома-
рова, Л.  Толстого. «Редакція пропонує 
взяти стенографістку, якій вона запла-
тить гроші, щоб Вам не возиться з писа-
ниною. Що Ви на це скажете?»  – писав 
В. Білий у жовтні 1928 р. [39].

Сам етнограф у цей час брав діяльну 
участь у збірниках «Дніпровські лоцма-
ни» (1929), «Чумаки» (1931), досліджу-
вав твори Григорія Сковороди, Климен-
тія Зіновіїва. Та після процесу «СВУ» 
(1930) за результатами чистки у 1934 р. 
В.  Білий був звільнений з ВУАН, а 20 
червня 1937 р. арештований у Києві, зви-
нувачений у проведенні антирадянської 
націоналістичної пропаганди і засудже-
ний до розстрілу [45, с. 17].



81Українознавство №2 (67) 2018

Краснодемська І. Утиски історичної науки...

Видатний історик, дійсний член 
ВУАН Дмитро Іванович Яворницький, 
який 31 рік (1902–1933) очолював облас-
ний музей ім. О.  М.  Поля (пізніше Дні-
пропетровський історичний музей імені 
Д.  Яворницького), перебував під нагля-
дом ДПУ–НКВС як «соціально небез-
печний». Саме за директорства Д. Явор-
ницького відбулося становлення цього 
музею, який завдяки Дмитру Івановичу 
перетворився на один із провідних музеїв 
України, справжню скарбницю пам’яток 
української історії та культури, в якому 
було створено велику колекцію (понад 
75 одиниць) запорозької старовини. Вче-
ного добре знали на Катеринославщи-
ні як історика запорозького козацтва, 
археолога, збирача пам’яток старови-
ни. Він прочитав у краї багато лекцій, 
публікував статті в місцевій періодиці, 
приятелював з місцевими дослідниками 
О. Полем, В. Куриловим, А. Синявським, 
Я. Новицьким та представниками влади 
Г.  Алексєєвим, Я.  Гололобовим, М.  Ми-
клашевським, М. Родзянком, А. Струко-
вим, М. Урусовим та ін. 

Д.  Яворницького оминула трагічна 
доля мільйонів репресованих українців. 
І хоча він не брав активної участі у по-
літичному житті, його не арештували, не 
тримали в тюрмі чи таборі, не позбавили 
життя, та вчений перебував на обліку в 
ДПУ як соціально небезпечний елемент. 
Вже у середині 1920-х років на нього був 
донос і встановлено таємний нагляд. 
Сам знаходячись під «прискіпливим 
оком системи», Д. Яворницький не бояв-
ся підтримувати, заступатися, надавати 
роботу в музеї, залучати в Дніпробудів-
ську експедицію тих, хто зазнав утисків. 

У 1933 р. Д. Яворницький був обви-
нувачений в «буржуазному націоналіз-
мі», а керований ним музей оголошений 

«кублом націоналістичної контрреволю-
ційної пропаганди». Після такого нищів-
ного обвинувачення за наказом наркома 
освіти УСРР В. Затонського від 31 серп-
ня 1933  р. Д.  Яворницького було звіль-
нено з посади директора музею. В листі 
до приятеля Олекси Коваленка Дмитро 
Іванович писав: «Так, друже мій Олек-
са Васильовичу, мене зовсім вичистили 
з музею... Настрій у мене надзвичайно 
тяжкий. Боюсь сам за себе» [1, с. 44]. 

В 1934  р. з 17 співробітників музею 
залишилися двоє: прибиральниця Дузь і 
наглядачка Червенцова. Решту репресу-
вали різними способами. Наприклад, за-
ступника директора Ходака виключили з 
партії, наукового співробітника В. Крав-
ченка вислали за межі України, а старшо-
го екскурсовода Грекова розстріляли… 
Репресій зазнали і працівники Дніпро-
петровської археологічної експедиції, яку 
тривалий час очолював Д. Яворницький, 
співробітники Запорізького історично-
го музею, які багато в чому зобов’язані 
йому своїм становленням. Знищило 
НКВС також багатьох особистих друзів 
вченого тільки за знайомство з «відомим 
націоналістом» [40, с. 148].

У 1937  р. в Україні було сфабрико-
вано чергову справу так званого «Укра-
їнського націоналістичного контррево-
люційного підпілля» на чолі з головою 
Ради Народних Комісарів (РНК) УРСР 
П.  Любченком. Д.  Яворницького також 
зарахували до верхівки цієї організації й 
визнали «натхненником» дніпропетров-
ського «контрреволюційного підпілля». 
Заарештовані по цій справі свідчили 
проти Д. Яворницького. Зокрема, П. Не-
стерець зауважував, що «під час нарад 
активних учасників підпілля, які відбу-
валися на квартирі Д. Яворницького, … 
детально обговорювалося питання про 
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підготовку повстання, терористичних 
і диверсійних груп, … були спеціально 
виділені особи, завданнями яких було 
вербування нових учасників підпіл-
ля серед певних кіл громадськості. Так, 
Т.  Бортник і Сагатовський проводили 
таку роботу серед артистів, Д.  Явор-
ницький взяв на себе музейних праців-
ників…» [40, с. 149].

На думку слідчого, до збирання лінг-
вістичного та фольклорного матеріалу і 
видання збірника української народної 
творчості, говірок і прислів’їв були за-
лучені націоналістичні кадри для попу-
ляризації ідеї самостійної України. На 
Дніпропетровщині в цьому брав участь 
«учасник контрреволюційної організа-
ції  – академік Д.  Яворницький»  [40, 
с. 151].

Увагу слідства привертали і закор-
донні зв’язки Д.  Яворницького. Зокре-
ма, вченого звинувачували у дружбі з 
художником І. Рєпіним та його дочкою, 
які на той час проживали у Фінляндії. 
В кримінальній справі зазначається, що 
«Еварницький на зборищах … активних 
учасників підпілля, говорячи про те, яку 
користь підпіллю приносить зв’язок з 
І. Рєпіним, вказував, що він – Еварниць-
кий, багато зробив для прищеплення Рє-
піну націоналістичних ідей і зростання в 
ньому прагнення до державної самостій-
ності України» [40, с. 150].

У кримінальних справах НКВС 
Д.  Яворницький характеризується «пе-
реконаним українським націоналістом і 
фашистом, вороже настроєним до радян-
ської влади, ненавидить її і жадає зміни 
існуючого ладу, вважає правильним ство-
рення «самостійної України» з буржуаз-
но-демократичною системою правління, 
хоч вважає для себе прийнятним і вста-
новлення буржуазно-демократичного 

ладу в загальноросійському масшта-
бі» [40, с. 154–155].

Під час звинувачень й утисків Дми-
тро Іванович намагався домогтися спра-
ведливості. Він звертався до друзів, зна-
йомих, впливових осіб (В.  Затонського, 
Г. Петровського, В. Чубаря, В. Шапірова та 
ін.). Але час був страшний, люди були за-
лякані, боялися підтримувати стосунки з 
тими, хто попав у немилість. Багато з тих, 
хто потенційно міг допомогти вченому, 
самі опинилися під прискіпливим оком 
системи, а інші взагалі за ґратами [1, с. 45].

У ці складні для Д. Яворницького та 
його родини часи на допомогу прийшли 
справжні друзі. Велику підтримку вче-
ному надала історик Наталія Дмитрівна 
Полонська-Василенко (1884–1973), яку 
Дмитро Іванович називав «запорозькою 
матір’ю» (а себе  – «запорозьким бать-
ком»). Н.  Полонська-Василенко разом з 
чоловіком – академіком М. Василенком – 
мешкала у Києві, була добре обізнана в 
усіх академічних справах, про які інфор-
мувала Д.  Яворницького. Коли вченому 
припинили виплачувати пенсію, він з гір-
котою запитував: «То може я вже і не ака-
демік? Коли так, то буду шукати торбу на 
плечі і тоді гайда по світу. П’ятдесят три 
роки послужив рідному краю, а шматка 
хліба не вислужив» [1, с. 46].

Однак, незважаючи на пересліду-
вання і звинувачення, самого вченого 
не заарештували. Дослідники висува-
ють різні причини цього: похилий вік 
Д.  Яворницького, його науковий авто-
ритет, заступництво високих посадов-
ців тощо. Можна погодитися з думкою 
Ю.  Мицика, що влада прагнула вико-
ристати Д.  Яворницького як своєрідну 
«приманку», на котру мали б «клювати» 
«вороги народу», передусім «українські 
буржуазні націоналісти» [1, с. 44].
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Отже, утиски історичної науки (ака-
демічної й вузівської) в тоталітарну добу 
полягали у повній уніфікації методології 
історичної науки, викритті т. зв. «бур-
жуазно-націоналістичних організацій», 
обмеженні вчених у праві займатися на-
уковою діяльністю або повному відлу-
ченні від неї (вилучення книг з наукових 
бібліотек, звільнення з роботи) та навіть 
у їх фізичному знищенні. Упродовж 30-х 
років ХХ ст. проти істориків, філософів, 
літературознавців, які виступали проти 
марксизму, відбувались масові репре-
сії шляхом безпідставного звинувачен-
ня, арешту, фальсифікації т. зв. судових 
справ. Партійно-політичні органи цен-
зури, не чекаючи позитивних наслідків 
соціалістичного перевиховання, вдава-
лися до карально-репресивних методів. 
Радянська система політичної цензури 
мала агресивний і наступальний харак-
тер. За підрахунками М. Кузьменка, серед 
репресованих тільки на початку 1930-х 
років – 184 науковці, 92  історики, 11 іс-
ториків права, 21 етнограф, 21 археолог і 
8 істориків літератури [37, с. 120].

Непоправних втрат зазнала історич-
на наука і на Дніпропетровщині. Сотні 
вчених, викладачів були несправедливо 
звинувачені в антинародній та анти-
державній діяльності, звільнені з робо-
ти, отримали різні терміни тюремного 
ув’язнення. Багатьох було позбавлено 
життя. Ці трагічні історичні уроки сус-
пільство та владні інституції незалежної 
української держави не повинні забува-
ти ніколи. 
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Анотація. У статті проведено аналіз етнокультурної та етногенетичної проблемати-
ки у наукових працях В. Барана, опублікованих ним у 1955–1991 рр. З’ясовано, що у тоталі-
тарну добу гуманітарна наука перебувала під потужним контролем комуністичної влади, 
яка вимагала від радянських вчених сповідувати марксизм-ленінізм, виконувати всі завдання 
режиму й не відхилятися від ідеологічної матриці, це стосувалося дотримування ними теорії 
стадіального розвитку людства, існування у Давній Русі так званої давньоруської народнос-
ті тощо. Показано, що етногенез слов’ян та їх етнокультурний розвиток перебували серед 
пріоритетних напрямків радянської археології, тому В. Баран зі своїми слов’янознавчими за-
цікавленнями був постійно задіяний, але попри ідеологічний тиск уникав зайвої кон’юнктури 
і надавав перевагу виваженій дослідницькій праці, це стосувалося як дещо заполітизованої 
черняхівської проблематики зокрема, так і слов’янського етногенезу загалом. З’ясовано, що 
науковцю не завжди вдавалося втримати незалежну позицію, тому він змушений був під-
тримувати концепт існування єдиної давньоруської народності. Так, у деяких своїх текстах, 
але саме в тих, які набули найбільшого суспільного розголосу, зокрема у колективній моно-
графії «Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период», В. Баран обстоював 
існування давньоруської народності у часи функціонування першої східнослов’янської держа-
ви – Давньої Русі. Доведено, що В. Барану, фундатору Київської наукової школи славістів, 
та його колегам-однодумцям вдалося створити власну, якісно нову концепцію слов’янського 
етногенезу, засадничим підґрунтям якої було положення про автохтонність слов’янства 
між Дніпром і Одрою. Встановлено, що в результаті складних етнокультурних, соціальних 
і етнополітичних процесів, у яких були залучені низка культур і культурних груп Південно-
Східної і Центральної Європи І–IV ст., наприкінці IV–V ст. твориться ранньосередньовічна 
празько-корчацька культура.

Ключові слова: Україна; українці; В. Баран; українознавство; етногенез слов’ян; етно-
культурні та етногенетичні студії.

© Фігурний Ю., Шакурова О.

* Ця стаття є першою публікацією із низки запланованих праць, присвячених вивченню етнокультур-
ної та етногенетичної проблематики у науковому доробку Володимира Даниловича Барана.



89Українознавство №2 (67) 2018

Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні...

VOLODYMYR BARAN’S ETHNOCULTURAL 
AND ETHNOGENETIC STUDIES

Yurii FIHURNYI
Candidate of Historical Sciences, Head of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS

Olha SHAKUROVA
Candidate of Historical Sciences, research fellow of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS

Annotation. The article analyzes the ethnocultural and ethnogenetic issues in the works of V. Ba-
ran, published by him in 1955–1991. It was found that during the totalitarian era, humanitarian sci-
ence was under the powerful control of communist power, which required from the Soviet scientists 
to profess Marxism-Leninism and fulfil the tasks of the regime without deviating from the ideological 
matrix. This also concerned the observance of the theory which stipulated the stadial development of 
the mankind, the existence of the so-called ancient Rus nationality, etc. It is shown that the ethnogeny 
of Slavs and their ethnocultural development were among the priority directions of Soviet archaeol-
ogy; therefore, V. Baran, with his interests in Slavs, was constantly involved in the research, but despite 
ideological pressure, avoided unnecessary conjuncture in favour of a well-considered scientific work. 
This referred to as somewhat politicized Cherniakhiv problems so Slavic ethnogeny in general. It is 
established that the scientist did not always manage to maintain his independent position; thus, he was 
forced to support the concept of the existence of the unified Ancient Rus nationality. In some of his texts, 
particularly in those that had gained the greatest publicity (namely, the collective monograph “Slavs 
of the Southeastern Europe in the Pre-State Period”), V. Baran advocated the existence of the Ancient 
Rus nationality at the time of the first Eastern Slavic state – Ancient Rus. It is proved that V. Baran, the 
founder of the Kyiv School of Slavonic Studies, together with his adhering colleagues, managed to create 
his own, qualitatively new concept of Slavic ethnogeny, grounded on the idea of the autochthony of the 
Slavs between the Dnieper and Odra. It is established that as a result of complex ethnocultural, social 
and ethnopolitical processes, which involved a number of cultures and cultural groups of Southeastern 
and Central Europe in the 1st–4th centuries, and at the end of the 4th and 5th centuries, the early medieval 
Prague-Korchak culture was created.

Key words: Ukraine; Ukrainians; V. Baran; Ukrainian Studies; ethnogeny of the Slavs; ethnocul-
tural and ethnogenetic studies.

Вивчення минулого дає не лише мож-
ливість отримати певну інформацію, що 
згодом стане доступною широкому зага-
лу людської спільноти, передусім учням, 
студентам, вчителям, викладачам й усім 
зацікавленим, але й допомагає розкри-
вати особливості й закономірності роз-
витку самих наукових знань, життєді-
яльності та долі їх творців співвідносно 
з тогочасними суспільно-політичними, 
економічними, культурними процеса-
ми. Одним із таких важливих марке-
рів і стала наукова діяльність у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. видат-
ного вченого-українознавця, археолога, 
етнолога, історика, доктора історичних 
наук, професора, члена-кореспондента 
НАН України Володимира Барана. 

Актуальність дослідження заявле-
ної теми полягає в тому, що, аналізуючи 
етно культурну та етногенетичну пробле-
матику у науковому доробку В.  Барана, 
намагаємося осягнути, як тогочасна сус-
пільно-політична тоталітарна дійсність 
суттєво впливала на розвиток радянської 
науки загалом й української зокрема. 
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Наукова новизна статті полягає у 
розробці актуальної проблематики, 
яка, незважаючи на чимало публіка-
цій з цієї теми, залишається ще недо-
статньо вивченою й тому потребує 
подальших неупереджених студій. 
Осмислення співвідношення наукових 
напрацювань В. Барана, прямо і опо-
середковано пов’язаних з етнокультур-
ною та етногенетичною проблематикою 
у контексті тогочасного радянського 
парадигмального дискурсу, на преве-
ликий жаль, поки що залишається поза 
увагою дослідників, тому оприлюднення 
цієї розвідки посприяє, на нашу думку, 
кращому розумінню дослідницького до-
робку вченого, враховуючи своєрідні 
умови, в яких він жив і працював. Тож 
вказаною публікацією ми певною мірою 
доповнимо й збагатимо інформацію про 
цю непересічну і видатну особистість, 
яка відіграє важливу роль у становлен-
ні і розвитку української науки загалом 
й археології, етнології, українознавства, 
історії зокрема. 

Метою дослідження є аналіз етно-
культурної та етногенетичної пробле-
матики у науковому доробку В. Барана. 
Для досягнення поставленої мети вва-
жаємо за доцільне стисло охарактеризу-
вати стан досліджуваної проблематики 
та джерельної бази дослідження; окрес-
лити тогочасну суспільно-політичну ре-
альність та її вплив на радянську гума-
нітаристику й наукову еліту; розкрити 
сутність поглядів В. Барана на етнокуль-
турні й етногенетичні проблеми у другій 
половині ХХ ст. та підвести підсумки до-
слідження.

Ця праця реалізується в межах ви-
конання науково-дослідної роботи, 
що фінансується з державного бюдже-
ту, «Етнокультурні процеси в Україні 

(1985–2017)». Вона виконується в НДІУ 
МОН України відповідно до напрямку 
планової роботи відділу української ет-
нології.

Наукові напрацювання В. Барана у 
вивченні прадавнього минулого України 
й українців цікавили багатьох учених. 
Зокрема, його археологічну діяльність 
висвітлювали П. Толочко  [35], Л. Кру-
шельницька [27], С. Конча [26], М. Гри-
мич [1], Т. Ренке [32], Ю. Фігурний [36]; 
українознавчу  – П. Кононенко  [24, 25], 
Ю. Фігурний  [40, 41], О.  Чирков  [43], 
О. Ярошинський [40, 41]; етнологічну – 
Н.  Абашина  [3], О.  Лєбєдєва (О.  Ша-
курова)  [28, 29, 30, 42, 44, 45, 46, 47, 
48], Д.  Толочко  [34], Ю.  Фігурний  [39], 
О. Чирков [42] та інші. Разом з тим тема 
аналізу етнокультурної та етногенетич-
ної тематики у студіях В.  Барана поки 
що, на жаль, залишається недостатньо 
дослідженою і потребує новітнього на-
укового осмислення. 

Джерельною базою нашого дослі-
дження є найвагоміші наукові праці 
В. Барана, написані як одноосібно, так і у 
співавторстві, а саме: Поселення перших 
століть нашої ери біля с. Черепин. К., 1961. 
119 с. [17]; Ранні слов’яни між Дністром 
і Прип’яттю. К., 1972. 214 с.  [9]; Черня-
хівська культура (за матеріалами Верх-
нього Дністра і Західного Бугу). К., 1981. 
263 с. [12]; Die Frühslawishe siedlung von 
Raškov, Ukraine. Beiträge zur Allgemeinen 
und vergleichenden Archäologie. Mainz 
am Rhein, 1986. Band 8. 176 s. [2]; Праж-
ская культура Поднестровья К., 1988. 
160 с.  [8]; Походження слов’ян. К., 
1991. 142 с.  (у співавторстві) [14]; Давні 
слов’яни. К., 1998. 335 с.  [4]; Походжен-
ня українського народу. К., 2002. 405 с. (у 
співавторстві)  [21]; Історичні витоки 
українського народу. К., 2005. 208 с.  (у 
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співавторстві)  [20]; Черняхівські по-
селення басейну Гнилої Липи. К., 2006. 
144 с.  (у співавторстві)  [13]; Етногенез 
українського народу. К., 2007. 148 с. [19]; 
Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та 
пракорені українського народу. К., 2007. 
64  с.  [6]; Слов’янське поселення сере-
дини І тисячоліття нашої ери біля села 
Теремці на Дністрі. К., 2008. 138 с.  [11]; 
У пошуках джерел українського наро-
ду. Вибрані наукові праці. Київ, 2011. 
800 с.  (у спів авторстві)  [22]; Слов’яни у 
первісності і ранньому середньовіччі: 
збірник вибраних етнологічних праць. 
Київ, 2011. 108 с. [10]; Давній Галич. Київ, 
2017. 134 с. (у співавторстві) [18].

Загалом В. Баран є автором декіль-
кох сотень наукових праць, серед них – 
шістнадцять індивідуальних та понад 
півтора десятка колективних моногра-
фій. Усі перераховані вище дослідження 
визнані вітчизняними та зарубіжними 
науковцями як вагомий внесок у ви-
вчення слов’янського етногенезу. Тому 
його напрацювання і нині викликають 
підвищений інтерес учених та потребу-
ють подальших досліджень. 

Таким чином, проаналізувавши дже-
рельну базу та стан наукової розробки 
проблеми, ми дійшли висновків, що іс-
торіографія та джерельна складова до-
слідження є достатньою для осягнення 
етногенетичної та етнокультурної про-
блематики.

У тоталітарній державі, якою, без 
сумніву, був СРСР, головне завдання іс-
торичної науки полягало у вивченні в 
хронологічній послідовності конкрет-
ного розвитку людського суспільства та 
його закономірностей від найпримітив-
ніших форм (первіснообщинний лад) 
до комунізму (найвищої суспільно-еко-
номічної формації), що історично мав 

прийти на зміну капіталізму, найважли-
вішою сутністю якого була відсутність 
приватної власності на засоби виробни-
цтва й ліквідація усіх форм соціального і 
національного гноблення тощо.

Однією з важливих галузей істо-
ричної науки у радянську добу була 
археологія, яка досліджувала матері-
альні комплекси первіснообщинного, 
рабовласницького й феодального ладу 
та завдяки цьому мала можливість від-
творити минуле. Оскільки так званий 
стадіальний шлях розвитку людства 
(первісність, рабовласництво, феода-
лізм, капіталізм, соціалізм і майбутній 
комунізм) був базовою складовою марк-
систсько-ленінської догматичної ідеоло-
гії, тому, зрозуміло, радянські археологи 
мали як у своїх теоретичних напрацю-
ваннях, так і своїх польових практиках 
стовідсотково його дотримуватися. У 
перші десятиліття існування СРСР біль-
шовицьке керівництво більше перейма-
лося глобальними геополітичними та 
внутрішньополітичними, економічни-
ми й соціально-культурними питання-
ми розбудови соціалізму в Країні Рад, 
а вузькофаховими гуманітарними пи-
таннями, як, наприклад, етногенетична 
й етнокультурна проблематика, воно 
не цікавилося, оскільки були ще найна-
гальніші питання. Окрім того, так звана 
«радянська інтелігенція» завжди під-
озрювалася тоталітарною владою в опо-
зиційності, тому її намагалися жорстко 
контролювати, а при нагоді – безжально 
знищувати неблагонадійних. 

Комуністичні вожді провели роботу 
над помилками, зробили висновки, роз-
почали здійснювати активну політичну 
діяльність у гуманітарній сфері, осо-
бливо у так званому дражливому націо-
нальному питанні. Якщо у 20–30-х роках 
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ХХ  ст. більшовики з тактичних питань 
втілювали у життя політику коренізації 
(українізації, білорусизації, татаризації 
тощо) колишніх національних частин 
метрополії (цю політику навіть можна 
у дечому порівняти з сучасним мульти-
культуралізмом  – державною діяльніс-
тю, що сприяє збереженню культурної 
самобутності і запобіганню асиміляції 
етнічних меншин домінантною нацією), 
то вже у другій половині ХХ ст. вони взя-
ли курс на творення нової прогресивної 
соціалістичної спільноти  – радянського 
народу, який у підсумку мав позбутися 
всього зайвого в етнокультурному розу-
мінні, сповідувати комуністичну ідеоло-
гію, розмовляти виключно російською 
(так званою мовою міжнаціонально-
го спілкування), мати радянську мен-
тальність (читай російський психотип 
«общины-колхоза») і, врешті-решт, ста-
ти будівничим світлого комуністичного 
майбуття.

Для обґрунтування спроможнос-
ті створення такого етнополітичного 
феномену тоталітарні ідеологи почали 
насаджувати концепцію так званої дав-
ньоруської народності (сформулював у 
повоєнні роки В. Мавродін) [31; 47, c. 30, 
44]. Її суть полягала у тому, що у Давній 
Русі протягом кінця ІХ – початку ХІІІ ст. 
існувала монолітна давньоруська народ-
ність, яка цементувала східнослов’янську 
державу, і лише зі знищенням останньої 
монголо-татарами дещо згодом вона 
розпалася на три братні народи – росіян, 
українців та білорусів. Тому цей історич-
ний прецедент мав стати і, зрештою, став 
дієвим підґрунтям для створення ново-
го комуністичного етногенетичного за-
ідеологізованого проекту. Наскільки він 
вдався, можна переконатися на реаліях 
ХХІ ст. Вже понад чверть століття зник 

з геополітичної мапи СРСР, але його по-
родження  – так званий «совок»  – зали-
шається нагальною проблемою для усіх 
пострадянських держав. 

Саме за таких обставин археологія 
загалом і слов’янська археологія зокрема 
стають потрібними тоталітарному ре-
жиму, а етногенетична й етнокультурна 
тематика, особливо пов’язана зі східним 
слов’янством і Давньою Руссю, опиня-
ється у фокусі ідеологічних зацікавлень 
влади.

З цього приводу влучно написав 
С. Конча: «В кінці 40-х – на початку 50-х 
радянська влада «мобілізує»  – як тоді 
було прийнято висловлюватися  – на-
уковий потенціал країни на всебічне ви-
вчення проблем етногенезу, етнічної спе-
цифіки та етнічних кордонів» [26, с. 224].

Отже, врахувавши недоліки власної 
етнонаціональної діяльності (політики 
коренізації), більшовицькі ідеологи роз-
почали амбітний проект зі створення 
нового етнополітичного феномену – ра-
дянського народу, основою якого мали 
стати росіяни як найбільш віддана ре-
жиму нація, а складовими частинами  – 
українці, білоруси, молдовани, литовці, 
латвійці, естонці, азербайджанці, гру-
зини, вірмени, казахи, киргизи, таджи-
ки, туркмени, узбеки, татари, євреї, че-
ченці, калмики, удмурти, якути та інші 
великі та малі етнічні спільноти СРСР. 
А для цього вчені-історики загалом й 
археологи зокрема мали теоретично об-
ґрунтувати та наочно показати історич-
ні прецеденти й ознайомити широкий 
загал суспільства з результатами своїх 
досліджень, які згодом мали допомогти 
у практичній реалізації далекосяжних 
планів тоталітарного режиму.

Ось у такий складний і разом з тим 
цікавий час розпочав свою наукову 
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діяльність молодий дослідник. З 1953 р. 
по 1962 р. В. Баран працював молодшим, 
а з 1962  р. по 1967  р. старшим науко-
вим співробітником відділу археології 
Інституту суспільних наук АН  УРСР у 
місті Львові (зараз це Інститут украї-
нознавства АН України імені Івана 
Крип’якевича) [38, с. 20].

Саме у цьому науково-дослідному 
закладі сформувалися пріоритети його 
подальших фахових зацікавлень  – ви-
вчення слов’янської етнокультурної і 
етногенетичної проблематики. У зв’язку 
з цим Н. Абашина наголошує, що дослі-
дження проблем слов’янського етноге-
незу та соціально-економічних процесів, 
які сприяли виникненню слов’янських 
утворень, і ранньої історії слов’ян за-
галом у повоєнний період стало най-
важливішим для радянської археології, 
передусім передбачало всебічне вивчен-
ня пам’яток першої половини І тис. н.е. 
і черняхівської культури зокрема  [3, 
с. 38–39].

Початкові кроки в археології для 
В. Барана були нелегкими, але його ото-
чували доброзичливі колеги, які всіляко 
намагалися допомогти юнакові опанува-
ти складну, але таку цікаву і захоплюючу 
професію археолога. Ось як про це зга-
дує вчений: «Першу археологічну роз-
відку я провів у 1954 р., коли працював 
із завідуючим відділом археології Інсти-
туту суспільних наук АН України Юрієм 
Миколайовичем Захаруком… У 1954 р., 
ближче до осені, я почав розкопки по-
селення у с.  Черепині на Львівщині, на 
матеріалі якого написав кандидатську 
дисертацію. На тому поселенні було від-
крито кілька жител Черняхівської куль-
тури, які належали давнім слов’янам. 
Датувалося поселення третім  – почат-
ком п’ятого століття н. е., там мною було 

відкрито два надзвичайно типових жит-
ла давніх слов’ян. Це і визначило про-
блеми моїх наукових пошуків» [32, с. 23].

Особливо треба відзначити роль ві-
домого українського археолога М. Сміш-
ка у становленні молодого науковця. 
Саме під його науковим керівництвом 
В.  Баран у 1958  р. успішно захистив 
кандидатську дисертацію на тему «По-
селення першої половини І тисячоліття 
н. е. біля села Черепин Львівської облас-
ті» [38, с. 21].

Як зазначає П. Толочко, вже перші 
археологічні експедиційні досліджен-
ня визначили коло наукових інтересів 
В. Барана  – це вивчення проблеми по-
ходження та ранньої історії слов’ян, 
саме цим питанням була присвячена 
його перша археологічна публікація 
«Ранньослов’янські пам’ятки Право-
бережжя Середнього Дністра», що 
з’явилася у 1955  р. Взагалі, як наголо-
шує науковець, 50-ті роки ХХ  ст. ста-
ли переломними у вивченні ранньо-
слов’янсь ких пам’яток, саме починаючи 
з цього часу, старожитності VI–VII  ст. 
зайняли чільне місце у дослідженнях зі 
слов’янської археології, а археологічні 
пам’ятки Подністров’я склали джерель-
ну базу кандидатської дисертації Воло-
димира Барана [35, c. 5].

Перша монографія В. Барана «Посе-
лення перших століть нашої ери біля села 
Черепин» побачила світ у 1961 р. та стала 
теоретичним оприлюдненням польових 
досліджень 1954–1956 рр. Ця археологіч-
на пам’ятка першої половини І тис. н.е. 
допомагає зрозуміти той період історії, 
коли східнослов’янські племена вперше 
з’являються на історичній арені як орга-
нізована етнополітична сила. У своїй на-
уковій праці молодий вчений намагався 
вияснити співвідношення липовецької 
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та черняхівської археологічних культур 
в межах Верхнього Подністров’я  [17, 
с. 2–5].

До наукового обігу був введений уні-
кальний матеріал, що дав змогу дослід-
нику виділити окрему групу пам’яток 
римської доби, що належала прямим 
предкам слов’ян Подністров’я. Разом з 
тим, підсумовуючи дослідження, В. Ба-
ран зазначає, що у монографії свідомо 
не торкався питання про етнічну прина-
лежність населення культури полів по-
ховань черняхівського типу та його від-
ношення до слов’янських племен другої 
половини І тис. н.е., оскільки розв’язання 
цієї складної проблеми слов’янської ар-
хеології вимагало подальших археологіч-
них досліджень пам’яток першої і другої 
половини І тис. н.е. Південно-Східної 
Європи, в тому числі старожитностей 
Подністров’я і Волині [17, с. 98].

Врешті-решт, така наукова корек-
тність і виваженість стали фаховим 
кредо В. Барана упродовж усієї його до-
слідницької діяльності. Щодо тих етно-
культурних й етногенетичних проблем, 
яких він не торкався у першій моногра-
фії, то накопичення значних польових 
матеріалів протягом наступних археоло-
гічних експедицій дало йому змогу зго-
дом не лише неупереджено аналізувати 
зазначену проблематику, а й створити 
власну концепцію слов’янського та укра-
їнського етногенезу.

Протягом 1960–1964  рр. В. Баран 
проводить археологічні дослідження 
в зоні затоплення під час будівництва 
Бурштинської ДРЕС. Завдяки розкоп-
кам на поселеннях Ріпнев І, ІІ, Рако-
бути, Зелений Гай, Бовшів І, ІІ, Зви-
нячин, Підріжжя, Маківка, Дем’янів 
значно збільшується джерельна база 
для вивчення шляхів формування 

ранньосередньовічних слов’янських ста-
рожитностей на основі своєрідної групи 
черняхівських пам’яток [35, c. 5].

У першій половині І тис. н. е. на те-
ренах України загалом побутувала своє-
рідна черняхівська археологічна культу-
ра. Її особливість полягала у досить-таки 
високому культурному рівні, що стало 
наслідком контактів з Римською імпе-
рією. Окрім наукового зацікавлення чер-
няхівськими старожитностями, з’явився 
суто геополітичний аспект. Так, у роки 
Другої світової війни нацисти визна-
ли її виключно німецькою, тим самим 
безапеляційно долучивши терени, на 
яких мешкали так звані «черняхівці», 
споконвічними етнічними німецькими 
землями, сумнозвісним «життєвим про-
стором». У зв’язку з цим на тимчасово 
окупованій гітлерівцями території Укра-
їни їхні археологи проводили польові 
дослідження для підтвердження цієї тео-
рії. Враховуючи цей геополітичний бек-
граунд, після завершення Другої світової 
війни радянські компартійні ідеологи 
змушені були впритул зайнятися цією 
проблемою, щоби знешкодити злочин-
ні інсинуації Третього рейху. Археологи 
в СРСР отримали чітку вказівку зверху 
науково обґрунтувати, що це стовідсот-
ково автентична слов’янська культура. 
Саме тому у радянську добу переважна 
більшість археологів була переконана у 
її виключно слов’янській приналежнос-
ті [37, с. 53–54].

Зокрема, відомий український ра-
дянський археолог В. Довженок писав: 
«Історична інтерпретація черняхівської 
культури потребує всебічного її ви-
вчення  – від питань загальноісторич-
них умов, в яких вона складалась, до 
детального вивчення окремих речей. А 
загальноісторичні умови були такими, 
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що не можна вказати жоден народ, крім 
слов’ян, якому могла б належати чер-
няхівська культура. Характер культури 
цілком певно змальовує основні риси 
цього народу. Він мав бути осідлим і 
жити в Середньому Подніпров’ї не мен-
ше чотирьох століть. І сама культура 
цього народу складалась в умовах Лісо-
степу, в умовах економічних і культур-
них контактів з римськими провінціями, 
сарматським і дакійським населенням, а 
це знову вказує на територію Середньо-
го Подніпров’я та суміжних районів. Це 
був народ землеробський, і його земле-
робська культура також складалася в 
умовах Лісостепу. Народ цей був найчи-
сельнішим в Європі. Така маса населен-
ня не могла звідкись прийти. Народ цей 
міг вирости тільки на місці внаслідок 
довгого попереднього розвитку на вка-
заній території. Таким народом могли 
бути тільки слов’яни» [23, с. 66–67].

У свою чергу С. Конча наголошував: 
«Якщо переважна більшість вітчизня-
них дослідників розглядала цю культуру 
як слов’янську, то значна частина захід-
них авторів обґрунтовувала належність 
цієї культури готам, цілком справедли-
во вказуючи на те, що час її існування 
майже повністю збігається з часом пе-
ребування готських племен у Північно-
му Причорномор’ї (кінець ІІ – середина 
V ст.), де, згідно з писемними джерелами, 
вони навіть створили потужне племінне 
об’єднання на зразок «варварського ко-
ролівства». Теза про не слов’ян ську атри-
буцію черняхівської культури підводила 
деяких західних дослідників до дуже да-
лекосяжних висновків: зокрема, ствер-
джувалося, що слов’яни не мали глибо-
кого коріння у середовищі європейських 
народів і племен, а з’явилися лише на-
прикінці V століття у вигляді азіатської 

орди, поява якої призвела до нищення 
більш високої культури європейців  – у 
тому числі готів та інших германців. 
Відсутність незаперечно слов’янських 
па м’яток VI–VII століть пояснювалася 
цими дослідниками напівкочовим спо-
собом життя слов’ян та надзвичайним 
примітивізмом їхньої культури»  [26, 
с. 225].

Намагаючись ліквідувати лакуни, 
пов’язані з неналежним висвітленням 
таких археологічних слов’янських ар-
тефактів третьої чверті І тис. н.е., В. Ба-
ран розпочав їх активно досліджувати. 
Поєднавши власні матеріали польових 
досліджень багатошарових поселень 
Бовшів ІІ і Дем’янів (Галицький район 
Івано-Франківської області, розкопки 
1962–1964 рр.) й Зелений Гай (Заліщиць-
кий район Тернопільської області, роз-
копки 1966–1967  рр.) та напрацювання 
колег-попередників, В. Баран узагаль-
нив опрацьований ним матеріал у низці 
цікавих публікацій. Н. Абашина переко-
нана, що досліднику вдалося показати їх 
типологічний зв’язок зі слов’янськими 
пам’ятками VIII – IХ ст., а також поста-
вити питання про їх співвідношення зі 
старожитностями більш ранніх архео-
логічних культур на цій території  [3, 
с. 40–41].

У 1972 р. В. Баран видає свою другу 
монографію «Ранні слов’яни між Дні-
стром і Прип’яттю», в якій було зробле-
но підсумок двадцятирічної роботи вче-
ного над відкритими протягом 50–60-х 
років ХХ ст. слов’янськими матеріалами 
VI–VII століть – тими самими, яких так 
бракувало для заповнення незрозумілої 
лакуни між черняхівською та передрусь-
кою культурами. С.  Конча, який дослі-
джував наукові здобутки ювіляра, вва-
жає, що пам’ятки, про які йдеться, були 



96 №2 (67) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

відкриті різними дослідниками на вели-
чезному просторі між Ельбою та Дін-
цем, тобто на тому самому просторі, де 
писемні джерела фіксують слов’ян, про-
те важлива ділянка їхнього поширен-
ня  – Волинь та Східна Галичина  – стає 
відомою саме завдяки працям В. Барана. 
Зокрема, С.  Конча стверджує: «Вияви-
лося, що ці пам’ятки, які були об’єднані 
під назвою празько-корчацької культу-
ри, містяться у дещо незвичайних умо-
вах – замість пагорбів, високих річкових 
узбереж, де найчастіше містились чер-
няхівські та більш пізні слов’янські по-
селення, празько-корчацькі поселення 
та могильники розташовувалися у ни-
зинах, заплавах річок тощо. Саме ці осо-
бливості топографії пам’яток VI–VII сто-
літь стали причиною того, що тривалий 
час археологи не змогли її вловити. Зна-
йдена культура – у «слов’янськості» якої 
не було сумнівів – демонструвала типо-
во землеробський, осілий спосіб життя 
з довгочасними житлами, оснащеними з 
викладеними з кам’яних уламків печами. 
У багатьох випадках фіксувалося зми-
кання нововідкритих матеріалів VI–VII 
століть з пізнішими пам’ятками, що без-
посередньо передували часам Київської 
Русі. Практично ні в кого з дослідників 
не виникало сумнівів щодо генетичного 
зв’язку між культурами VI–VII та VIIІ–X 
століть. Нові матеріали остаточно розві-
ювали білянаукові інсинуації щодо на-
півкочового «азійського» способу життя 
ранніх слов’ян» [26, с. 225–226].

Зокрема, у другій монографії у 
дев’ятому розділі «Племінна належ-
ність населення V–VII  ст. Верхнього 
Подністров’я і Волині» В. Баран стисло 
проаналізував етногенетичні й етно-
культурні проблеми, пов’язані зі східно-
сло в’янськими пам’ятками третьої чверті 

І тис. н.е. (це VI–VII ст.). Тому він зазна-
чає, що врахування комплексних дослі-
джень археологічних пам’яток V–VII  ст. 
дає підстави аргументовано стверджу-
вати про єдність матеріальної культури 
слов’янського населення, що мешкало 
в межах території, яка на півночі дохо-
дила до Прип’яті, на заході захоплювала 
басейн Західного Бугу і Сяну, на сході 
доходила до Горені, на півдні заходила в 
басейн Верхнього Дністра. Цю слушну 
думку вченого підтверджує співвідно-
шення карти топонімів похідних від назв 
«дуліби» і карти археологічних пам’яток 
V–VII ст. типу Ріпнева ІІ [9, с. 131–132].

Зрештою, підводячи підсумки до-
слідження, В. Баран наголошує: «Ти-
пологічний зв’язок пам’яток V–VII  ст. 
з пам’ятками черняхівського типу у 
верхів’ях Дністра і Західного Бугу, що 
виразно простежується в топографії по-
селень, житловому будівництві й ліпній 
кераміці, яку слід вважати вагомою етні-
зуючою ознакою, не залишає сумнівів в 
тому, що згадана територія була заселе-
на слов’янами вже в другій чверті І ти-
сячоліття н.е., а близькість останніх до 
пам’яток більш ранньої зарубинецької 
культури, які відомі як на Західній Во-
лині, так і Верхньому Подністров’ї, дає 
підстави називати слов’ян корінним на-
селенням цієї території у першій полови-
ні І тисячоліття н.е.» [9, с. 142].

Всі ці нові археологічні та аналітичні 
дослідження і розробки В. Барана і скла-
ли основу його докторської дисертації 
на тему «Давні слов’яни між Дністром і 
Прип’яттю», що була успішно публічно 
захищена 09.02.1973 р. у Москві в Інсти-
туті археології АН СРСР. Офіційними 
опонентами здобувача стали знані вче-
ні-археологи з цієї проблематики: В. Сє-
дов, С. Плетньова, М. Смішко [5, с. 2].
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У 1974  р. за ініціативою В. Барана 
було створено відділ слов’янської архео-
логії (зараз  – відділ археології ранніх 
слов’ян та регіональних досліджень), 
який він очолив [38, с. 24].

Поява відділу дала можливість шир-
ше розгорнути всебічні дослідження 
етнокультурних та етногенетичних 
проблем І тис. н.е. та оприлюднити низ-
ку важливих наукових праць. Серед 
них ми хочемо відзначити науковий 
збірник, присвячений Б. Рибакову (до 
70-ліття з дня народження), «Проблемы 
этногенеза славян» (1978)  [31]. У пе-
редмові В. Баран наголошує, що цен-
тральне місце в слов’янській археології 
займає проблема слов’янського етноге-
незу, оскільки з питання походження 
слов’ян, формування їхньої території, 
визначення приналежності їх археоло-
гічних культур ведеться гостра дискусія 
серед радянських й іноземних архео-
логів. Для вирішення цього важливого 
питання потрібен комплексний підхід 
із залученням історичних, мовознавчих, 
антропологічних, етнографічних напра-
цювань [7, с. 4].

Наступною монографією В. Барана 
стала його праця «Черняхівська куль-
тура. За матеріалами Верхнього Дністра 
та Західного Бугу». Вона побачила світ у 
1981 р. і стала аналітичним осмисленням 
багатолітніх досліджень черняхівської 
поліетнічної археологічної культури 
ІІІ – першої половини V ст.

П. Толочко зазначає: «В цій праці 
міститься аналіз матеріалів, здобутих 
автором у процесі двадцятирічних до-
сліджень черняхівських пам’яток, роз-
кривається характер культури та проце-
си її формування, відношення до більш 
ранніх старожитностей на цій території 
у сусідніх культурних груп, показані 

зв’язки з римськими провінціями. Го-
ловна увага приділяється вивченню тих 
складових частин матеріальної культури 
(ліпна кераміка, житлове будівництво, 
риси поховального обряду), що найкра-
ще відбивають етнографічні особливості 
певних етнічних спільностей і визнача-
ють зайняту ними територію. У центрі 
праці стоїть проблема участі черняхів-
ського населення у процесах формуван-
ня слов’янської культури раннього се-
редньовіччя» [35, с. 6].

В. Баран неупереджено проаналі-
зував як аргументи прибічників її гот-
ської приналежності, так і докази її 
слов’янської атрибутації, а також не-
спростовні факти адептів її багато-
етнічності. Зрештою, на його думку, 
синкретична черняхівська культура 
формувалася передусім на основі низки 
місцевих культур  – скіфо-сарматської, 
дако-гетської, зарубинецької, пшевор-
ської, а дещо згодом й елементів вель-
барської та провінціально-римської 
культур. Врешті-решт, черняхівська 
культура сформувалася передусім як со-
ціально-економічна спільність Півден-
но-Східної Європи, а різні етнічні групи, 
які входили до її складу, знаходилися в 
процесі інтеграції [12, с. 161–162].

Тому В. Баран наголошує: «Таким чи-
ном, можна зробити висновок, що осно-
вним субстратом, на якому виникла чер-
няхівська культура, в Лісостеповій зоні 
було населення пізньозарубинецької, 
пшеворської і липицької культур; у сте-
повій – пізньоскіфське і сарматське. Чер-
няхівська культура виникла тоді, коли ці 
старожитності на певній території пере-
стали існувати як окремі культурні оди-
ниці, а їх елементи в процесі взаємодії 
призвели до створення нового культур-
ного явища з новими ознаками, які його 
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відрізняють від кожної із окремо взятих 
субстратних культур» [12, с. 162].

Також дослідник зазначає, що навала 
гунів у кінці IV ст. припинила розвиток 
цих етногенетичних процесів, але ті аре-
али черняхівської культури, а саме пів-
нічні і північно-західні, які залишили-
ся дещо осторонь від інвазії кочовиків, 
стали базою для відновлення етнокуль-
турного потенціалу, тому їх населення 
взяло згодом участь у формуванні нової 
слов’янської культури раннього серед-
ньовіччя [12, с. 162].

Отже, можемо допустити, що цінні 
знання про етногенетичні, етнокультур-
ні процеси зародження і формування 
єдиної в соціально-економічному від-
ношенні й синкретичної в етнічному 
плані черняхівської культури згодом 
могли стати у нагоді творцям нової ра-
дянської спільності, які, використовую-
чи потужну командно-адміністративну 
тоталітарну систему, планували з часом 
асимілювати усі численні етноси СРСР в 
єдиний – радянський. 

Протягом 1973–1981  рр. В. Баран 
керував Дністерською комплексною 
експедицією Інституту археології Ака-
демії наук УРСР й дослідив слов’янське 
ранньосередньовічне поселення Раш-
ків  ІІ,  ІІІ (буковинське село Рашків 
Хотинського району Чернівецької об-
ласті), що датується V–VII  ст. Підсум-
ком цих багатолітніх досліджень стала 
монографія «Пражская культура По-
днестровья (по материалам поселений 
у с.  Рашков)», що була оприлюднена в 
1988  р. Головна унікальність поселен-
ня Рашків ІІІ, наголошує В. Баран, що 
воно існувало близько 200 років (кінець 
V–VII  ст.) і корелюється із існуванням 
всієї празької культури, по-перше. А 
по-друге, що воно мало не менше ніж 

100 жител і всі вони були досліджені ар-
хеологом [8, с. 5, 80–82].

Це особлива пам’ятка, повнота ре-
чового комплексу дала можливість 
вченим зробити низку висновків щодо 
ранньослов’янської етногенетичної й ет-
нокультурної проблематики. По-перше, 
виявлено, що повністю досліджений 
вченими-археологами комплекс біля 
буковинського села Рашків надав цінну 
інформацію щодо відсутньої ланки в ет-
нокультурному розвитку слов’янського 
населення в регіоні Середнього Дні-
стра і Верхнього Попруття. По-друге, 
встановлено, що початок формування 
слов’янських культур раннього серед-
ньовіччя, у тому числі й Празької, роз-
починається у V  ст. Першопочатком 
цього процесу стало знищення гуна-
ми готського об’єднання у Північному 
Надчорномор’ї й слов’яно-готські війни, 
описані Йорданом. Загалом усі ці доле-
носні події, а також занепад Римської 
імперії призвели до глибоких і складних 
етнокультурних і соціально-економіч-
них змін, внаслідок яких розпочалася 
доба середньовіччя в Південно-Східній 
Європі. По-третє, доведено, що у цих 
складних процесах брало участь насе-
лення кінця IV–V  ст., насамперед київ-
ської культури, і частина субстратного 
населення черняхівської культури, яке 
залишилося у місцях свого постійного 
проживання після вимушеного пересу-
вання готів на південний захід. Внаслідок 
складних кількісних і якісних етнокуль-
турних чинників взаємодії названого на-
селення, а також участі у цих етногене-
тичних процесах сусідніх етнічних груп 
відбулося одночасне утворення трьох 
різних слов’янських культур – празької, 
пеньківської й колочинської, тому гі-
потеза стосовно розвитку слов’янських 
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ранньосередньовічних старожитнос-
тей від виключно окремих культур (на-
приклад, київської) є невдалою. По-
четверте, з’ясовано, що концепція щодо 
прибуття носіїв празької культури саме 
з межиріччя Вісли й Одеру до межи-
річчя Вісли й Дніпра є бездоказовою, 
оскільки, на думку вченого, ці чи інші 
ранньослов’янські старожитності само-
стійно розвивалися на своїх теренах, 
тому ні верхньодніпровські пам’ятки 
київського типу, ні пшеворські самі по 
собі не могли стати основою празької 
культури. По-п’яте, виявлено, що якщо 
проблема утворення празької культури 
ще потребує додаткових зусиль для її 
остаточного вирішення, то її співвідно-
шення з більш пізніми слов’янськими 
культурами є більш-менш зрозумілим. 
Саме в процесі етногенетичного розви-
тку на території між Дніпром і Верхньою 
Віслою празька культура стає підґрун-
тям східно слов’янських старожитностей 
VIII–Х  ст., етапу Луки-Райковецької, а 
на теренах середньовічної Європи – ба-
гатьох культурно-племінних груп захід-
ного слов’янства [8, с. 77–79].

Важливим для вченого стало до-
слідження поселення поблизу с.  Терем-
ці Хмельницької області, яке В. Баран 
розкопував протягом 1979–1980  рр. Ці 
старожитності разом з іншими комп-
лексами кінця IV–V  ст., що охоплюють 
велику територію вздовж межі лісової та 
лісостепової смуг, дали змогу йому виді-
лити окремий хронологічний етап, що 
передує артефактам VI–VII ст. Відкрит-
тя і вивчення цілісних комплексів V ст., 
зокрема добре датованих фібулами, як у 
Теремцях, дало можливість досліднику 
з’єднати ранньосередньовічні старожит-
ності з певними групами римського часу 
Південно-Східної Європи [11, с. 57].

Таким чином, В. Баран наголошує: 
«Як встановлено новими археологічни-
ми дослідженнями, у широкій зоні на 
межі Лісу і Лісостепу слов’янські ста-
рожитності виділяються принаймні з 
рубежу ер, і ніщо після цього ні не роз-
риває, ні не припиняє повністю їх ево-
люційного розвитку. В результаті вони 
трансформуються у ранньосередньо-
вічні слов’янські культури. Саме такою 
найбільш виразною слов’янською архе-
ологічною пам’яткою на Дністрі, що де-
монструє цей процес, є поселення у Те-
ремцях» [11, с. 58].

Упродовж восьми років (1981–1989) 
В. Баран бере участь у міжнародній спіль-
ній німецько-українській археологічній 
експедиції, що провела дослідження дуже 
цікавого ранньослов’янського городи-
ща VII–XIII  ст. в м.  Ольденбурзі (Стар-
город), яке пізніше було музеєфіковано, 
що на півночі Федеративної Республіки 
Німеччина (ФРН) у Шлезвіг-Гольштинії. 
У 1983 р. він був обраний членом-корес-
пондентом Німецького археологічного 
інституту. Також у ФРН у 1986  р. було 
опубліковано цілу низку його наукових 
розробок, у тому числі і монографію 
про дослідження ранньослов’янського 
поселення в с.  Рашків у Середньому 
Подністров’ї [27, с. 162].

Здійснивши комплексне порівняль-
не вивчення слов’янських старожит-
ностей Середнього Дністра, Верхнього 
Попруття і Подунав’я, автором зробле-
но висновки, що їх об’єднує типологіч-
на однорідність матеріальної культури, 
також це є свідченням того, що значна 
частина мешканців Середнього Дністра 
і Верхнього Попруття прямо і опосеред-
ковано була задіяна у ранньослов’янські 
етногенетичні й етнокультурні проце-
си [2, s. 168–172].
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У 1985  р. побачила світ колективна 
монографія «Этнокультурная карта тер-
ритории Украинской ССР в І тыс. н. э.» 
(відповідальним редактором, співавто-
ром та керівником авторського колекти-
ву якої став В. Баран). Ця наукова праця 
підвела підсумки багатолітніх наукових 
і теоретичних напрацювань, присвяче-
них східнослов’янському етногенезу з 
урахуванням сучасних польових і теоре-
тичних досягнень у цих ділянках знань. 
В.  Баран був автором вступу, розділу, 
присвяченому зародженню і розвит-
ку ранньосередньовічних слов’янських 
куль тур, та підсумків. 

Зокрема, у висновках В. Баран заде-
кларував свою прихильність концепції 
давньоруської народності. Так, він наго-
лошував (зацитуємо мовою оригіналу): 
«Важнейшим фактором, способствую-
щим унификации восточно славянской 
культуры и сложении древнерусской 
культуры, было образование в ІХ веке 
Древнерусского государства, в которое 
вошло большинство восточнославян-
ских союзов племен. Количественный 
рост городов, бурное развитие в них 
ремесел и торговли, строительство 
порубежных крепостей, населявших-
ся выходцами из различных областей 
Руси, военные походы русских кня-
зей, в которых участвовали воины всех 
объединенных земель, все это спо-
собствовало созданию единой древне-
русской культуры и древнерусской 
народности, объединившей все восточ-
нославянские племена, а также часть 
неславянского населения Восточной 
Европы» [15, с. 163]. 

У колективній монографії «Славя-
не Юго-Восточной Европы в пред го-
су дарственный период» (1990), від-
повідальним редактором, керівником 

авторського колективу якої став В. Ба-
ран, було підведено підсумки багаторіч-
них досліджень вчених-славістів Київ-
ської школи [33].

Нова концепція етногенезу слов’ян, 
розроблена В. Бараном, на думку П. То-
лочка, полягає у виділенні слов’янських 
пам’яток серед поліетнічних культур 
першої половини І тисячоліття н.е. 
на території України і ретроспектив-
ної прив’язки їх до чітко визначених 
слов’янських старожитностей ранньо-
го середньовіччя, зрештою, Державна 
премія України в галузі науки і техніки 
за 1991  р. стала гідною оцінкою внеску 
В. Барана і науковців відділу слов’янської 
археології у розвиток етногенетичної 
проблематики [35, c. 7].

Зокрема, у висновках В. Баран за-
значає, що ні автохтонна, ні тим більше 
міграційна теорія походження слов’ян 
сама по собі не в змозі пояснити всю 
складність формування й історичного 
розвитку слов’янської етнічної спіль-
ності. Також важливими результатами 
археологічних досліджень останніх де-
сятиріч, на думку вченого, є заповнення 
добре датованими пам’ятками хроноло-
гічних лакун, які існували до другої по-
ловини І–ІІ  ст. н. е. після занепаду за-
рубинецької культури в її класичному 
прояві та в V  ст., напередодні форму-
вання слов’янських ранньосередньовіч-
них культур. Саме ці важливі відкрит-
тя дали змогу вітчизняним археологам 
остаточно спростувати так звану «тео-
рію» хіатусів про повне знелюднення 
лісостепової частини Південно-Східної 
Європи у середині І тис. н. е. і відкри-
ти нові можливості ретроспективного 
пошуку джерел ранньосередньовіч-
них слов’янських старожитностей  [16, 
с. 454–455].



101Українознавство №2 (67) 2018

Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні...

Отже, на думку В. Барана, почат-
ком формування слов’янських ранньо-
середньовічних культур, які відкрили 
нову сторінку в історії слов’янської ар-
хеології, є знищення гунами готського 
об’єднання із слов’яноготськими війна-
ми, описані Йорданом. Зрештою, пле-
мінна належність населення VI–VII  ст. 
Верхнього Подністров’я і Волині, всі ці 
доленосні події, занепад Римської імперії 
визвали глибокі і складні етнокультурні 
й соціально-економічні зміни, які, зре-
штою, ініціювали початок середньовіч-
ної доби в Південно-Східній Європі [16, 
с. 454–455]. 

Також хочемо зазначити, що у цій 
колективній монографії, а саме у висно-
вках, В. Баран підтримує існування у 
Давній Русі єдиної давньоруської народ-
ності [16, с. 457]. 

У першій половині 1991  р. була 
оприлюднена наукова праця В. Барана 
у співавторстві з Д. Козаком і Р. Терпи-
ловським. У монографії «Походження 
слов’ян» розкрито сутність модерної 
концепції слов’янського етногенезу на 
основі всебічного узагальнення писем-
них, мовознавчих, антропологічних та 
археологічних матеріалів. Ця праця ста-
ла підсумком майже сорокалітніх дослі-
джень ранньослов’янських старожит-
ностей В. Бараном [14].

Вчені-славісти Київської школи ви-
світлювали складні процеси, що пере-
дували формуванню східнослов’янської 
культури VIII–Х  ст. За допомогою так 
званого методу ретроспекції, основу 
якого становить порівняльно-типоло-
гічний аналіз комплексів матеріальної та 
духовної культури, простежено коріння 
слов’янської етнічної спільності, що гу-
биться в останніх століттях до н. е. в аре-
алі Дніпро-Одерського межиріччя в так 

званих лужицькій та поморській куль-
турах, початок формування яких, у свою 
чергу, захоплює епоха бронзи [14, с. 3–4]. 

Методологічною основою якісно но-
вої концепції слов’янського етногенезу 
є базові положення, що формування 
слов’янського етносу мало поетапний 
характер і здійснювалося протягом 
тривалого часу шляхом інтеграції з ін-
шими етнокультурними групами (бал-
тами  – на півночі, іраномовними пле-
менами – на півдні, германськими – на 
заході, фракійцями  – на південному 
заході). Концептуальна сутність новіт-
ньої теорії ґрунтується на тому, що гене-
зис ранньосередньовічної слов’ян ської 
культури був набагато складнішим, ніж 
вважалося досі, оскільки її формуван-
ню передували складні етнокультурні й 
соціальні процеси, які втягнули в своє 
коло низку культур і культурних угру-
повань Південно-Східної і Центральної 
Європи І–IV ст. н.е. Загалом концепція 
базується на фундаментальній позиції 
автохтонності слов’ян між Дніпром й 
Одрою, враховуючи одночасно важли-
ву роль міграцій у генетичних процесах 
первісної епохи. Процес формування 
слов’янського етносу розпочався на ру-
бежі ІІІ–ІІ ст. до н. е. і проходив насам-
перед у Повісленні, охоплюючи також 
терени Волині в ареалах лужицької і 
поморсько-підкльошової культур, а з 
виникненням зарубинецької культури 
центр слов’янського етногенезу пере-
містився у межиріччя Вісли і Дніпра. У 
другій половині І ст. н. е. зарубинецька 
культура Подніпров’я розпадається під 
натиском сарматів, частина її населення 
змушена переселитися у лісові райони 
Верхнього Подніпров’я та Подесення, 
а частина залишається у Середньому 
Подніпров’ї. Внаслідок етногенетичних 
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процесів у ІІ–IV ст. н. е. на цій терито-
рії формується низка культур, зокрема 
київська, зубрицька, черняхівська, а вже 
наприкінці IV–V  ст. на основі цих ста-
рожитностей формується ранньосеред-
ньовічна празько-корчацька культура 
слов’ян [14, с. 26–27].

Отже, проаналізувавши майже соро-
карічну наукову діяльність В. Барана у 
радянську добу, можемо виокремити 
такі особливості його етнокультурних й 
етногенетичних поглядів. Оскільки по-
ходження слов’ян та їх етнічна історія 
були визнані одними з нагальних пріо-
ритетів радянської археології, то свої-
ми слов’янознавчими зацікавленнями 
В.  Баран завжди перебував на самому 
вістрі тогочасних археологічних студій. 
До честі дослідника треба визнати, що 
він у власних практичних і теоретичних 
напрацюваннях намагався уникати за-
йвої кон’юнктури і надавав перевагу ви-
важеній науково-дослідницькій праці. 
Це стосувалося як дещо заполітизованої 
черняхівської проблематики зокрема, 
так і слов’янського етногенезу загалом. 
Разом з тим треба відзначити, що у де-
яких своїх текстах, але саме в тих, які 
набули найбільшого суспільного роз-
голосу, зокрема у колективній моногра-
фії «Славяне Юго-Восточной Европы в 
предгосударственный период», В. Баран 
обстоював існування давньоруської на-
родності у часи функціонування пер-
шої східнослов’янської держави  – Дав-
ньої Русі. Зрештою, йому як фундатору 
Київської наукової школи славістів зі 
своїми колегами-однодумцями вдалося 
створити власну якісно нову концепцію 
слов’янського етногенезу, засадничим 
підґрунтям якої було положення про 
автохтонність слов’янства між Дніпром 
і Одрою, одночасно враховувалася й 

важлива роль міграції в етногенетич-
них процесах первісної епохи. Також ця 
концепція виходила з того, що генезис 
ранньосередньовічного слов’янства не 
був прямолінійним в результаті склад-
них етнокультурних, соціальних і ет-
нополітичних процесів, у яких були за-
лучені низка культур і культурних груп 
Південно-Східної і Центральної Європи 
І–IV  ст., і наприкінці IV–V  ст. творить-
ся ранньосередньовічна празько-кор-
чацька культура, у слов’янськості якої не 
сумнівається жоден археолог.
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Анотація. У статті розглядаються теоретико-методологічний статус моделювання 
у сучасних гуманітарних науках та передовсім його стосунок з філософією; теоретичні за-
сади та актуальні проблеми агентно-базованого моделювання як засобу для прогнозування 
тенденцій розвитку сучасного глобального або локального суспільств та виявлення загроз, 
які лише мають постати. Поряд із цим прояснені методологічне становище агентно-базо-
ваного моделювання у гуманітарних та соціальних науках як інструменту тестування гіпо-
тез щодо функціонального стосунку змодельованих феноменів людського світу; необхідність 
побудови теорії реальності, яка має передувати застосуванню моделювання та потребує 
концептуальної аналітики, тобто феноменологічного розрізнення феноменів досвіду, що мо-
делюють. Здійснено спробу обґрунтування міждисциплінарного статусу моделювання та 
можливості застосування філософії як засобу концептуальної аналітики. Окреслено головні 
загрози, що постають перед філософією як засобом аналітики понять. Здійснена критика 
методологічного редукціонізму на прикладі психоаналітичної теорії як засобу критики куль-
тури та політичного активізму. Досліджено теоретико-методологічні підстави психоло-
гістського редукціонізму в психоаналітичній теорії. Обґрунтовано неможливість застосу-
вання редукціоністської методології для концептуального аналізу в межах моделювання.

Ключові слова: моделювання; агентно-базоване моделювання; гуманітарні науки; полі-
тична критика; критика культури; концептуальна аналітика; психоаналіз.

TOPICAL PROBLEMS OF MODELING IN THE HUMANITIES: 
PSYCHOANALYTIC REDUCTIONISM

Yehor BUTSYKIN
Candidate of Philosophical Sciences, Head of the Philosophy and Geopolitics Department of RIUS

Annotation. The article deals with the theoretical and methodological status of modeling in social 
sciences and humanities; theoretical foundations and topical problems of agent-based modeling as the 
instrument for scientific predictions of contemporary development trends of global or local societies and 
identifying difficulties that only have to emerge. Along with this, the methodological condition of agent-
based modeling in the humanities and social sciences is clarified as a tool for testing hypotheses of the 
functional relationship between the simulated phenomena of the human world. Justified is the need of 
reality theory construction, which has to precede the application of modeling and requires conceptual 
analysis; that is, the phenomenological distinction between the phenomena of experience. An attempt 
is made to substantiate the interdisciplinary status of modeling and the possibility of using philosophy 
as a conceptual analysis tool. The main difficulties which raise before philosophy as an instrument 
of conceptual analysis are outlined. The critique of methodological reductionism is carried out, as 
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Одним із трендів у сучасній західній 
гуманітаристиці, принаймні останні пів-
століття, є застосування комп’ютерного 
моделювання в історичних та соціаль-
них науках  [14] з метою прогнозування 
розвою актуальних тенденцій, що ха-
рактерні нинішньому глобальному або 
локальному суспільству, а також вияв-
лення майбутніх загроз, які лише мають 
постати.

У цій статті ми розглянемо методо-
логічний статус моделювання в сучас-
ній гуманітаристиці та передусім його 
зв’язок з філософією, аби утвердити 
комп’ютерне моделювання як один з ін-
струментів тестування гіпотез та про-
гнозування тенденцій у гуманітарних та 
соціальних науках, що потребує транс-
цендентної теорії реальності. А також 
спробуємо показати, що застосування 
психоаналізу як методології для побу-
дови теорії реальності є радикальним 
підсиленням онтологічних проблем, 
властивих самому комп’ютерному мо-
делюванню. У такий спосіб ми маємо на 
меті відновити дискусії щодо головних 
філософських методологій, а також за-
стерегти від некритичного застосування 
редукціоністських методологій у полі-
тичному дискурсі й особливо у політич-
ному активізмі.  

За характером фактичності, яку ви-
користовують під час побудови моделей, 
виокремлюють ті, що працюють з уже на-
явними даними, наприклад, text mining, 
topic modeling, social-network analysis [12]. 
А також моделі, що симулюють соціальне 

довкілля. Серед останніх найбільш по-
ширеним у т. зв. «цифровій гуманітарис-
тиці» є агентно-базоване моделювання 
(Agent-Based Modeling) [ibid]. 

Окрім цього, слід сказати, що саме 
слово «модель» є проблематичним на-
віть у межах цифрової гуманітаристики, 
де воно використовується найчастіше. 
З часів першого застосування в англій-
ській мові це слово мало щонайменше 
два операційних значення  – модель чо-
гось (model of) та модель для чогось 
(model for) [16, c. 2]. У першому випадку 
модель постає копією певної частини ре-
альності, існування якої передує її побу-
дові. У другому випадку модель – це аб-
страктний взірець для створення ще не 
існуючої речі, системи стосунків, засобів 
управління тощо. 

Агентно-базоване моделювання 
(АБМ) поєднує обидва аспекти. З одного 
боку, модель – це симуляція реальності, 
а точніше, її частини високого ступеня 
абстракції. З огляду на фундаментальне 
припущення, що ця симуляція має онто-
логічний стосунок з дійсністю, тобто ві-
дображає її достатньо, аби вдаватися до 
нормативних експлікацій, спираючись 
на неї. З другого боку, в межах моделі 
утворюються феномени, які в дійсності 
або взагалі не існують сепаровано, або 
існують, як кажуть, не в чистому вигля-
ді. Здійснюють це з метою прогнозуван-
ня подієвості за певних, почасти ще не 
наявних умов. 

Взірцевим дослідженням для україн-
ських читачів постає робота науковців 

exemplified by the psychoanalytic theory, which serves as a criticism of culture and political activism. 
The theoretical and methodological foundations of psychologistic reductionism in the psychoanalytic 
theory is analyzed. The impossibility of using the reductionist methodology for the conceptual analysis 
in terms of modeling is substantiated.

Key words: modeling; agent-based modeling; humanities; political criticism; culture criticism; 
conceptual analytics; psychoanalysis.
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у межах summer Institute for Advance 
topics in Digital Humanities (2011), які 
мали на меті дослідити феномен по-
ляризації суспільних політичних пере-
конань, виходячи з припущення, що ця 
поляризація прямо пропорційна куль-
турній дистанції акторів комунікації 
та обернено пропорційна рівню дові-
ри між ними [7]. Як бачимо, сам спосіб 
порушення питання вказує якщо не на 
неможливість строгого прогнозування, 
то принаймні на його граничне утруд-
нення. Адже позаяк модель – це завжди 
симуляція певної обмеженої частини 
дійсності, виокремленість якої почасти 
є результатом вольового рішення до-
слідників, а не реальним станом речей, 
завжди наддетермінованого. Саме тому 
АБМ не може застосовуватися як ме-
тод строгого прогнозування розвитку 
соціальної дійсності. Натомість він дає 
можливість говорити про актуальні тен-
денції його поступу та перестороги, що 
із них безпосередньо випливають [7]. 

Іншим засадничим припущенням 
у межах АБМ є уявлення про те, що 
реальність можна описати як складне 
феноменальне утворення, спричинене 
простою діяльністю, принаймні описо-
во, соціальних акторів (агентів). Ідеться 
про широке, дещо інструменталізоване 
застосування принципу емерджентнос-
ті: «АБМ спирається на засадниче при-
пущення, що складне багатоманіття 
нашого світу є емерджентним ефектом 
сукупності індивідуальної, простої, тоб-
то такої, яку можна описати поведінкою 
агентів» [12, c. 3]. 

Отже, можемо сформулювати три 
засадничі теоретико-методологічні за-
сновки, що на них спирається агент-
но-базоване моделювання. По-перше, 
АБМ завжди починається з теорії про 

реальність і лише по тому створюється 
функціональна репліка цієї реальності. 
По-друге, реальність можна описати як 
емерджентний ефект діяльності інди-
відуальних агентів. По-третє, моделю-
вання окремих, почасти ідеалізованих, 
стилізованих частин реальної дійсності 
допомагає прослідковувати тенденції 
розвитку суспільства. 

Цей теоретико-методологічний кар-
кас, як бачимо, унеможливлює розгляд 
агентно-базованого моделювання як 
окремої гуманітарної чи природничої 
методології. Адже необхідність теорії 
реальності вказує на принципово транс-
цендентний характер агентно-базова-
ного моделювання. На чому, зрештою, 
і наголошують представники цифрової 
гуманітаристики, стверджуючи необ-
хідність провадження концептуальної 
аналітики понять, що моделюють  [7, 
с.  24–26]. Отож ідеться про допоміжну 
процедуру, яка дає можливість емпірич-
но підтвердити ті чи ті припущення, пев-
ну форму експерименту в гуманітарних 
науках.

Одначе ця експериментальна верифі-
кація, яку переважно уявляють як пере-
вірку гіпотез на відповідність дійсності, 
направду є перевіркою відповідності 
гіпотетичних суджень та моделі. Питан-
ня стосунку моделі та реальності, як ми 
вже зазначали, трансцендентне процеду-
рі АБМ. Ця обставина подекуди схиляє 
представників цифрової гуманітаристи-
ки порівнювати АБМ з інтерактивними 
комп’ютерними іграми, де сюжет розгор-
тається з огляду на діяльність керовано-
го гравцем агента в межах встановлених 
правил, які визначають т. зв. соціальне 
довкілля персонажа  [12, с.  6–7]. Утім 
якщо світ комп’ютерної гри хибним 
бути не може, модель, навпаки, завжди 
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хибує на викривлення, які у своїх край-
ніх формах здатні зруйнувати реальність 
як таку [ibid]. У той час, коли гіпотетичні 
припущення можуть цілком відповідати 
хибній моделі, що їх вона тестує, у такий 
спосіб перетворюючи моделювання на 
автономну гру витлумачень, яка не відо-
бражає реальність, а замінює її. Ця про-
блема стосується не лише застосування 
комп’ютерного моделювання у соціаль-
них науках, а і будь-якої соціальної кри-
тики взагалі, особливо коли йдеться про 
побудову концептуального тла, на якому 
здійснюють розрізнення для прогнозу-
вання загроз. Адже політична критика 
також не може оминути необхідність 
побудови теорії реальності. Спробуємо 
показати, як відбувається ця підміна ре-
альності, що досліджується на прикладі 
однієї з найпоширеніших методологій, 
які використовують у сучасній соціаль-
но-критичній літературі – психоаналізі.

Необхідність цього також спираєть-
ся на потреби, властиві самій цифро-
вій гуманітаристиці, що, як зазначають 
інсайдери, є інтердисциплінарною га-
луззю наукового знання, яка постійно 
потребує залучення гуманітаріїв задля 
провадження концептуального аналі-
зу симульованої дійсності  [7]. Переду-
сім, як уже зазначалося, з огляду на те, 
що головною онтологічною проблемою 
моделювання в гуманітаристиці є від-
сутність іманентної теорії реальності. 
По неї представники цифрової гумані-
таристики звертаються до філософії. 
Однак вона також, на жаль, не може за-
пропонувати єдиної теорії реальності, 
адже направду постає у багатоманітному 
переплетенні різних, іноді неспівмірних, 
методологій. Деякі з них відкрито ствер-
джують ілюзорний характер реальності 
й справжнє існування її прихованого 

опертя, наприклад, виробничих стосун-
ків у марксизмі чи несвідомого у психо-
аналізі. Обидві ці методології є різними 
типами методологічного редукціонізму, 
який унеможливлює провадження кон-
цептуальної аналітики, тобто утворен-
ня теорії реальності, яка б спиралася на 
поняттєве розрізнення феноменів, що 
моделюють. Одначе цей методологічний 
редукціонізм відкриває шлях для по-
тужної і, зрештою, неспростовної полі-
тичної критики. Згадаймо лише відомий 
закид феноменології Д. Лукача, який 
стверджував, що будь-які феномено-
логічні дослідження є нічим іншим, як 
апологією капіталістичного суспільства. 
Ця неспростовність психологістського 
(психоаналіз) та істористського (марк-
сизм) редукціонізму, на нашу думку, і є 
підстава повсюдного застосування цих 
методологій у сучасній політичній кри-
тиці, а особливо у політичному активіз-
мі. Яскравим прикладом поєднання цих 
двох аспектів є постаті Джудит Батлер, 
Шанталь Муф, Славоя Жижека та бага-
тьох інших. 

Отже, нашою метою є відновлення 
методологічної дискусії в межах філо-
софії і передусім критики застосування 
редукціоністських методологій під час 
утворення моделей реальності задля 
прогнозування майбутніх подій тощо. 
На нашу думку, психоаналітична мето-
дологія є однією з взірцевих для такої 
критики з огляду на її повсюдну пред-
ставленість в політичній критиці та ак-
тивізмі.    

Також слід сказати, що, міркуючи 
про різні гуманітарні методології, ми 
спираємося на уявлення, запропонова-
не українським феноменологом Вахтан-
ґом Кебуладзе, про те, що існують п’ять 
засадничих гуманітарних методологій: 
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феноменологія-герменевтика, структу-
ралізм-постструктуралізм, позитивізм, 
психоаналіз та марксизм. Відповідно 
будь-які гуманітарні розвідки спирають-
ся на одну з цих методологій або на їхнє 
поєднання. Розуміючи, що ця теоретич-
на конструкція спрощена і що існує без-
ліч поєднань, як-от феноменологічний 
психоаналіз (до якого воліли би зараху-
вати й себе), аналітична герменевтика, 
а також багатоманіття диференціацій в 
межах одного методологічного напряму, 
наприклад, у позитивізмі. Йдеться про 
чисті форми гуманітарних методологій, 
тобто про їхні сутнісні аспекти. Подібно 
до того, як Макс Шелер у книжці «Ста-
новище людини в космосі», що започат-
кувала феноменологічну філософську 
антропологію, розглядає чисті форми 
рослинного, тваринного та людського, 
погоджується, що існує безліч перехід-
них видів.

Спробуємо експлікувати засади пси-
хоаналізу Фройда як ідеального типу 
психоаналітичної теорії та практики, 
аби продемонструвати хибність застосу-
вання психологістського редукціонізму 
під час побудови моделей реальності. 

Фройд завжди наголошував на прі-
оритетності практичного застосування 
психоаналітичної процедури над побу-
довою загальної психології, яка лише має 
постати внаслідок послідовного узагаль-
нення індуктивних дат, поданих у психо-
аналітичному спогляданні  [10, c. 211; 9, 
c. 254]. Незважаючи на це, слід сказати, 
що використанню психоаналізу завжди 
з необхідністю передує прийняття на 
віру декількох засадничих уявлень про 
людську сутність та механізми функціо-
нування психіки. 

Уперше серед академічних науков-
ців на це звернув увагу гайдельберзький 

філософ та психіатр Артур Кронфельд. 
У своєму критичному нарисі з психо-
аналізу «Über die psychologischen Theorien 
Freuds und verwandte Anschauungen. 
Systematik und kritische Erörterung» він 
вказує на три індуктивні засновки, які 
передують кожному психоаналітичному 
досвідові та направду синтезують його 
споглядання [2, с. 11–15, c. 61]. Переду-
сім ідеться про ствердження детермінов-
чого стосунку між несвідомим та свідо-
містю; асоціаційної природи психічного, 
а також можливості плину психічної 
енергії між уявленнями по асоціаційних 
шляхах (динамічна природа афекту). 

Кожне з цих індуктивних припу-
щень, на думку Кронфельда, спростову-
ється емпіричною психологією, що вка-
зує на суперечливість психоаналітичної 
теорії та на потребу її подальшого об-
ґрунтування. Особливо з огляду на за-
стосовну успішність нової психотерапії. 
Позаяк сам терапевтичний успіх ще не 
підтверджує теорії, що він на неї спи-
рається. Адже, як неодноразово наго-
лошували перші критики психоаналізу, 
успішність психоаналітичної психоте-
рапевтичної практики повсякчас спи-
рається на поєднання різних підходів і 
методик, які навіть не завжди є психо-
аналітичними  [4, с.  358–359]. Подібну 
ситуацію ми спостерігаємо і в сучасному 
українському психотерапевтичному се-
редовищі [5, с. 70–71]. Ба більше, це по-
єднання методик (так звана клієнторієн-
тованість) є одним з основних свідчень 
про компетентність терапевта. 

Іншу групу імпліцитних уявлень, 
засадничих для психоаналітичної тео-
рії, складають антропологічні погляди 
Фройда, які, як це вдало показав Ше-
лер, належать до специфічного трен-
ду у розв’язанні головного питання 
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філософії  – у формуляції Іммануїла 
Канта – «Що таке людина?». Цей спосіб 
Шелер назвав негативним, або компен-
саторним [15, c. 54].

Позаяк четверте і головне питання 
Кантової філософії, на нашу думку, зміс-
товно збігається з головним питанням 
його першої «Критики»: «Як можливі 
синтетичні судження апріорі?». Від-
повідь на питання «Що таке людина?» 
можна звести до відповіді на питання 
«Як можливий предметний досвід?» 
(спроможність до якого є визначальною 
для людської істоти). Саме ця редукція є 
загальним тлом Шелерових розрізнень 
образів чи то ідей людини в західноєвро-
пейському думанні. Серед них – і психо-
аналітичний, негативний образ людини. 

Отже, кожному психоаналітичному 
досвідові передує антропологічне уяв-
лення про те, що сутністю людини є за-
гальна спроможність мати предметний 
досвід як внутрішніх (потяги), так і зо-
внішніх (подразники) об’єктів дійснос-
ті. Саме це відкриває людині шлях до 
культурного способу існування або, Ше-
леровою мовою, перетворює довкільний 
світ (Umwelt) на людський, відкритий 
світ. Передусім завдяки мовновлашто-
ваному, предметному протистоянню 
довкільному світу, яке виражається у 
здатності сказати «Ні» реальності цього 
замкненого світу. Утім якщо Шелер уба-
чає джерело цієї спроможності у діяль-
ності людського Духа  – принципи під-
стави існування якого сягають за межі 
будь-яких генетичних пояснень природ-
ничого типу, – то психоаналітична тео-
рія вважає за її джерело травматичний 
досвід стосунків із найбільш значливи-
ми об’єктами історії психічного станов-
лення особи, тобто стосунків з батьком 
і матір’ю.

Ця інтерпретація торкається того 
типу психоаналітичної теорії, який бере 
початок у 1905 році, коли були опубліко-
вані «Три нариси теорії сексуальності» 
Фройда. Це книжка, головним завдан-
ням якої, на нашу думку, була побудова 
теорії універсального травматичного 
досвіду, аби уможливити розвій психо-
аналізу як наукової дисципліни. Така 
дисципліна має усунути з описів шляхів 
виникнення патологічної поведінки усе, 
що має випадковий характер. Передусім 
ідеться про фактичну сексуальну травму 
(розбещення або зґвалтування), яка є 
лише однією з можливих екземпліфіка-
цій травматичного стосунку в трикут-
нику «батько – мати – дитина», тобто в 
ситуації Едипового конфлікту. Тепер в 
основу всього покладається не лише сек-
суально-травматичний момент, а сексу-
альне як конститутивний фактор усієї 
психічної організації [2, c. 32].

Значливість цього теоретичного кро-
ку для психоаналізу та самого Фройда 
очевидна. Про це щонайменше свідчить 
факт розриву Фройда з Альфредом Ад-
лером та Карлом Густавом Юнґом, які 
перші піддали сумніву теоретичне зна-
чення сексуальності, а пізніше й цілком 
усунули її зі своїх теорій. Тим самим 
вони перетворили власні вчення із нау-
ки про несвідоме, у випадку Адлера – на 
соціальну критику, а у випадку Юнґа  – 
на теологію одкровення. 

Застосування теорії універсально-
го травматичного досвіду має два дуже 
важливих наслідки. По-перше, психо-
аналіз перетворюється зі спеціалізованої 
терапевтичної процедури на загальну те-
орію досвіду. А точніше, на теорію його 
викривлення  – герменевтику щоден-
ності, яка є лише завісою, за якою при-
ховане несвідоме. По-друге, введення 
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універсальної теорії травми все одно по-
требує пояснення джерел виникнення 
патологічної поведінки. Внаслідок цього 
одну випадковість (психологічну трав-
му) замінює інша – психологічна консти-
туція, тобто загальна схильність особи 
до невротичних розладів. Хоча Фройд і 
розрізняє конституційні та випадкові 
фактори [6, с. 44, 115, 120], все ж слід ска-
зати, що йдеться лише про випадковість 
різного типу. Звідси випливає, що умо-
ви конституювання щоденного досвіду 
є спільними як для людини, що виявляє 
ознаки патологічної поведінки, так і для 
людини, що є т. зв. нормальною особою.  

Щоденний досвід у психоаналізі по-
стає сконфігурованою у певний спосіб 
тотальністю переживань. Ця конфігу-
рація щонайменше є двохаспектною  – 
вона має виражений чуттєвий та смис-
ловий характер. На рівні чуття йдеться 
про експозицію чуттєвих образів на 
певному тлі як більш виразне, ба навіть 
нав’язливе переживання певних барв, 
звуків, смаків тощо. Наприклад, як у ви-
падку нав’язливого переживання барв 
фрески Сіньйореллі, яке Фройд описує у 
«Психопатології щоденності»  [11, c. 27]. 
На смисловому рівні йдеться про ви-
разну тематизацію конкретного аспекту 
щоденного життя, знову-таки на певно-
му тлі. 

Отже, з цього випливає, що унікаль-
ність переживань конкретної людини 
є ефектом конфігурації її досвіду, яка, 
завдяки введенню теорії універсальної 
травми, спирається на загальні прин-
ципи конституювання цієї конфігурації. 
Такі принципи уперше Фройд описує в 
VІІ главі «Тлумачення сновидінь», які, на 
нашу думку, не втратили своєї значли-
вості впродовж подальшого теоретич-
ного розвитку класичного психоаналізу. 

Передовсім, описуючи психічний 
апарат, Фройд вдається до метафори ана-
томічного препарату чи рефлекторного 
апарату, який має два полюси  – сприй-
няття та моторний, між якими розташо-
вані психічні інстанції, що мають різне 
функціональне призначення. На полюсі 
сприйняття, який функціонально і то-
пічно збігається зі свідомістю, здійсню-
ються первинні диференціації, утворю-
ються дискретні чуттєві образи  – копії 
навколишнього світу. Позаяк первинне 
розрізнення – єдина функція сприйнят-
тя, яка виключає саму можливість збері-
гання чуттєвих образів, функція їхнього 
зберігання належить до іншої інстан-
ції  – передсвідомого. У передсвідомому 
відбувається класифікація чуттєвих об-
разів завдяки принципу асоціації  – за 
подібністю, розташуванням у часі, від-
мінністю тощо. Процес утворення чут-
тєвих образів та їхня подальша класи-
фікація і поєднання в асоціаційні кола в 
психоаналізі називається «роботою при-
тямності» (Wacharbeit). Вона має цілком 
несвідомий характер, здійснюється ав-
томатично і є джерелом первинного кон-
фігурування щоденного досвіду. 

Робота притямності  – це нормаль-
ний (прогредієнтний) процес утворення 
психічних уявлень (феноменів), тобто 
предметного досвіду. Одначе цей про-
цес може змінити напрям, у такий спо-
сіб спричинивши появу патологічної по-
ведінки. Цей психічний процес Фройд 
називає регредієнтним і він має щонай-
менше два види  – психотичний та не-
вротичний. 

Психотична поведінка або психози 
спираються на руйнування предметного 
досвіду, яке відбувається завдяки інвер-
сії руху психічної енергії, вислідом чого є 
ретроспективне переживання чуттєвих 



115Українознавство №2 (67) 2018

Буцикін Є. Актуальні проблеми моделювання...

образів. З огляду на те, що чуттєві обра-
зи як такі не мають внутрішньої логіки 
поєднання між собою, адже ця логіка 
привнесена роботою притямності, ця ін-
версія спричиняє руйнування сенсової 
реальності та критичної настанови щодо 
неї. Найпоказовішою ознакою психотич-
ної поведінки, принаймні для Фройда, є 
галюцинації. Невротична поведінка або 
неврози не руйнують реальності, але ви-
кривляють її шляхом акцентування чут-
тєвих, чи сенсових, аспектів щоденного 
досвіду. Це акцентування відбуваєть-
ся завдяки перенасиченню психічною 
енергією уявлень, надаючи їм особливої 
виразності. Адже виразність уявлень 
прямо пропорційна кількості психічної 
енергії, що із ними пов’язана. У нормаль-
ному стані психічна енергія рівномір-
но розподіляється між уявленнями по 
асоціаційних шляхах. Натомість під час 
патологічної поведінки чи патологічних 
переживань асоціаційні шляхи частково 
блоковані, що, власне, і викликає акцен-
товане, виразне переживання певного 
аспекту щоденного досвіду. З огляду на 
це передбачають, що терапевтичний 
ефект завдячує відновленню втрачених 
асоціаційних зв’язків між уявленнями, 
які беруть участь в утворенні патологіч-
ної поведінки.

Найпотужніша деструктивна сила 
щодо нормального перебігу асоціюван-
ня – це несвідоме. Воно є психічною ло-
калізацією неприпустимих уявлень, що 
потрапляють до несвідомого через трав-
му і утримуються там без доступу до 
свідомості. Перехід уявлень зі свідомос-
ті до несвідомого здійснюється завдяки 
захисному психічному механізмові – ви-
тисканню. Це адаптивний психічний ме-
ханізм, який розтинає уявлення та афект, 
позбавляючи перше усвідомленості та 

породжуючи надлишок психічної енергії 
в психічному апараті, яка завжди нама-
гається поєднатися з іншим, асоціаційно 
пов’язаним з витиснутим, уявленням, 
що, власне, і є причиною чуттєвого, чи 
сенсового, акцентування певного аспек-
ту щоденного досвіду. 

Позаяк психічна травма та механізм 
витискання – універсальні даності люд-
ського життя, психологічна нормаль-
ність є функціональною категорією, 
адже вказує лише на відсутність чи на-
явність патологічної поведінки. Інакше 
кажучи, усі люди є невротиками, лише 
хтось із них виявляє ознаки ненормаль-
ної поведінки, а хтось  – ні. Ба більше, 
нормальність поведінки визначається 
зовнішньо та негативно: нормальною 
поведінка є тоді, коли вона не заважає 
іншим та пацієнту. 

Поряд із цим існує поведінка, яка 
не підпадає під жодне зі згаданих ви-
значень. Таку поведінку ми називаємо 
видатною; до неї належать найвищі ви-
твори людського Духа: живопис, поезія, 
філософія тощо. Підстави конститую-
вання цієї поведінки ті самі, що і будь-
якої іншої, та можуть бути експліковані 
щойно вона стає предметом психоаналі-
тичного дослідження. 

Не вдаючися до критики самої пси-
хоаналітичної теорії, звернімося до 
того, що безпосередньо із неї випливає 
та важливе для нашої теми. По-перше, 
введення універсальної теорії травми 
відкриває психоаналізу шлях до універ-
сальної теорії досвіду. По-друге, ствер-
дження виникнення несвідомого через 
універсальну психічну травму фактично 
визнає спільними умови конституюван-
ня нормального та патологічного щоден-
ного досвіду, у такий спосіб відкриваю-
чи психоаналізу шлях до універсальної 
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критики (високої та низької) людської 
культури. 

Одначе якщо редукція усього багато-
маніття феноменів людського досвіду є 
виправданою хоча б терапевтично, під 
час «кабінетної» психоаналітичної ро-
боти, то як критика культури цей під-
хід, на нашу думку, вона не виправдовує 
свого застосування. Передусім через те, 
що психоаналітичній редукції, тобто 
процесу зведення конфігурації людсько-
го досвіду до певної унікальної форми 
універсальної травми, не доступні фе-
номенальні розрізнення людського до-
свіду. Ця обставина змушує віднести 
психоаналітичний редукціонізм до пев-
ного типу психологізму, у Ясперсово-
му тлумаченні. Тобто психоаналітична 
критика, яка позиціонує себе як аналіз 
досвіду, направду є його синтезом за-
вдяки заміні відповіді на питання «що 
переживається?» відповіддю на питан-
ня «про джерело переживання» [13]. Ця 
підміна спричиняє неможливість про-
вадити феноменологічні розрізнення в 
світі щоденного досвіду. Насправді вона 
відкидає можливість будь-якої концеп-
туальної аналітики. Адже розрізнення 
між феноменами спирається лише на 
відмінності між психічними механізма-
ми, які є їхнім джерелом. І це найбільша 
проблема психоаналітичної критики, бо 
коли психоаналітики, аби підтвердити 
істинність своїх теоретичних розмірко-
вувань, посилаються на т. зв. психоана-
літичні споглядання, направду йдеться 
лише про тестування відповідності тео-
рії реальності та психоаналітичних при-
пущень. Які, якщо не синтезуються, то 
сегрегуються у психоаналітичному до-
слідженні [2, c. 63]. Заразом це є однією 
з основних підстав цілковитої нефаль-
сифіковності психоаналітичної теорії. 

А також відкриває шлях до постійного 
продукування нових припущень про 
характер, місце і функції психічних ме-
ханізмів та постійного перегляду теорії, 
взагалі не передбачаючи можливості її 
спростування. 

Але, можливо, найбільшою вадою 
психоаналітичного підходу є необ-
хідність пояснення розрізнень у світі 
людського досвіду, посилаючись на ви-
падковість (конституцію). Яскравим 
прикладом цієї обставини є неможли-
вість відповісти на питання про підста-
ви відмінності між звичайним малюн-
ком та шедевром живопису, якщо ми 
спираємося лише на психоаналітичну 
теорію. Адже в процесі утворення цих 
феноменів задіяні одні й ті самі психіч-
ні механізми, а саме сублімація сексу-
альних та проекція агресивних потягів. 
Також приклад невиправданого засто-
сування подібного редукціонізму ми на-
дибуємо в одному з керівних принципів 
однієї з чоловічих феміністичних органі-
зацій. Остання проголошує, що «…чоло-
віче домінування  – основа домашнього 
і сексуального насильства»  [3, c. 212]. 
Можливо, але такий спосіб відповіді на 
питання про насильство направду уне-
можливлює феноменологічне прояс-
нення насильства як такого, змушуючи 
послуговуватись випадковістю, якщо 
виникає питання: «чому лише деякі, а 
не всі чоловіки чинять насильство?». Ба 
більше, психологістський тип редукціо-
нізму допомагає уникнути будь-яких, 
навіть слушних, закидів, вказуючи на 
їхнє психологічне джерело. Показовою у 
цьому сенсі є Жижекова політична кри-
тика західного світу, до якої він вдається 
у «Метастазах насолоди». Відповідаючи 
на вигук молодого студента із зали аме-
риканського університету, який запитав 
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словенського філософа, як він може чи-
тати лекцію про Гічкока, коли його краї-
на залита кров’ю, Жижек стверджує, що 
у самому запитуванні молодий чоловік, 
а з ним і весь Захід, завдяки стигматиза-
ції жертви продукує власну насолоду [1, 
с.  7–8]. Може, воно і так, але, зрештою, 
це не скасовує самого запитання: «як ви 
можете говорити про Гічкока, коли ваша 
країна залита кров’ю?».

На завершення коротко сформу-
люємо основні висновки нашого до-
слідження. По-перше, півстолітній роз-
виток застосування обчислювальної 
техніки в гуманітаристиці викликав 
появу окремої дисципліни  – цифрової 
гуманітаристики. По-друге, в межах 
цифрової гуманітаристики значне місце 
займає комп’ютерне, а особливо агент-
но-базоване моделювання (АБМ). Воно 
спирається на розширений принцип 
емерджентності, адже передбачає мож-
ливість опису складних культурних, по-
літичних, економічних подій як висліду 
простої діяльності акторів (агентів) ко-
мунікації. По-третє, кожному АБМ пе-
редує теорія реальності, на підставі якої 
по тому створюють її функціональну ко-
пію. Ця теорія є трансцендентною АБМ, 
саме тому для її побудови цифрова гума-
нітаристика потребує залучення гумані-
таріїв для здійснення концептуальної 
аналітики феноменів, що моделюють. 
Отже, цифрова гуманітаристика по-
стає трансдисциплінарним дискурсом, 
а комп’ютерне моделювання  – одним з 
експериментальних засобів тестування 
припущень та прогнозування тенден-
цій. По-четверте, необхідність в межах 
цифрової гуманітаристики проваджен-
ня концептуальної аналітики, тобто 
необхідність побудови теорії реальнос-
ті, відновлює методологічну дискусію 

у самій гуманітаристиці, філософії зо-
крема. Адже порушується питання про 
невикривлену теорію реальності. По-
п’яте, некритичне запозичення психо-
аналітичної методології та подальше її 
використання в межах політичної кри-
тики, що є дуже поширеним у сучасно-
му академічному просторі, а особливо 
в політичному активізмі, направду уне-
можливлює провадження феномено-
логічних розрізнень у світі людського 
досвіду. Отже, унеможливлює концеп-
туальну аналітику як таку.   
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Анотація. У статті йдеться про значливість та необхідність застосування феноме-
нологічної методології для моделювання політичної сфери. Зазначається, що необхідність 
застосування цієї методології викликана характером публічної сфери, яка є «плинною» та 
відкритою до найменших впливів.

Експліковано, що мається на увазі під процедурою моделювання загалом і політичної сфе-
ри зокрема. Це дало змогу зробити висновок, що останнє моделювання може провадитись 
двома способами: через раціональне прогнозування наслідків дій, а також через специфічне 
конфігурування публічного простору. Наголошено на тому, що більше евристичного потен-
ціалу у справі моделювання політичної сфери має друга стратегія, оскільки дає можливість 
безпосередньо залучити індивідів до формування політичних рішень та дій. Для підкріплення 
цієї гіпотези було використано концепцію артистичного активізму бельгійської політичної 
мислительки Шанталь Муф.

Суть концепції артистичного активізму полягає в тому, щоб через моделювання му-
зейного простору залучати індивідів до політичного життя й провадити соціально-полі-
тичну критику гегемонії існуючого порядку. Мета такого моделювання полягає в тому, аби 
на афективному (емоційному) рівні досягти індивіда і «пробудити» його до активних по-
літичних дій. Водночас Шанталь Муф спеціально не розробляє методології переконфігуру-
вання мистецьких просторів з метою залучення їх до соціально-політичної критики, а на-
водить поодинокі приклади ведення такої «боротьби» різними європейськими мистецькими 
інституціями. Хоча вже саме формулювання мети і завдань такого моделювання вказує на 
необхідність залучення феноменологічної методології в переконфігурації музейних просторів. 
Так, феноменологія може надати ноематичні описи переживання політичних та соціальних 
феноменів, а також прояснити специфіку облаштування мистецького простору як такого.

Ключові слова: моделювання; публічна сфера; політичне, критичне мистецтво; артис-
тичний активізм; феноменологія; простір; афекти; пристрасті; присутність.
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Annotation. The article deals with the significance and necessity of applying the phenomenological 
methodology for modeling the political sphere. It is noted that the necessity of applying this methodology 
is caused by the nature of the public sphere, which is “fluid” and open to the littlest influences.
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Непозбувна плинність та повсяк-
часна небезпека, на думку знаного со-
ціального мислителя Зиґмунда Баумана, 
становлять головні ознаки сучаснос-
ті [3]. Сам характер публічного світу як 
непевності виключає можливість прова-
дити соціальну критику на раціональних 
засадах. Також ця соціосимптоматика 
показує те, що традиційні моделі на-
працювання загальнозначливих рішень 
щодо улаштування політичної спільно-
ти виявляються безплідними, а подеку-
ди й загрозливими. Намагання віднайти 
універсальний консенсус за допомогою 
строгих раціональних правил, які ма-
ють обґрунтувати остаточний (тобто 
найкращий) аргумент, не спрацьовують. 
Модерний світ соліпсичної визначеності 
суб’єктом того, що є «правильно» й «ко-
рисно», а що ні, минув. Відтак це тягне за 
собою вимогу нової аналітики публічної 
сфери загалом і політичної зокрема, аби 
теоретично побачити можливості для 
нових способів та шляхів порозуміння 
чи примирення.

Якщо неможливо досягти консен-
сусу раціональними способами, який 
влаштовував би більшість, то публічна 
сфера постає полем саме політичної бо-
ротьби. Навіть якщо йдеться про про-
блеми та загрози соціального, етичного, 
культурного чи іншого штибу. Пробле-
ми інакшості, відмінності, толерантнос-
ті, чуйності, рівного доступу до публіч-
ної сфери та впливу на її конфігурацію 
постають як політичні й підважують 
модерні, тобто раціональні засади роз-
будови демократичного суспільства. 
Тобто саме розуміння політичного як 
отримання влади та її підтримання змі-
нюються аж до того, що сам цей компо-
нент  – влада  – усувається. А відтак під 
політичним тоді варто розуміти осо-
бливий тип публічних стосунків, метою 
яких є напрацювання спільних значли-
вих для усієї спільноти рішень [2].

Ще одне утруднення полягає в тому, 
що інтелектуальних зусиль одних лиш 
експертів недостатньо для вирішен-
ня глобальних цивілізаційних питань. 

The study explicates the general concept of the modeling procedure and its more specific meaning 
in regard to the political sphere. This has led to the conclusion that the latter modeling can be carried 
out in two ways: through rational prediction of the consequences of actions, as well as through specific 
configuration of the public space. It is noted that the second strategy has more heuristic potential to 
shape the political sphere as it allows direct involvement of individuals in the formation of political 
decisions and actions. To reinforce this hypothesis, the concept of artistic activism of the Belgian political 
thinker Chantal Mouffe is used.

The essence of the concept of artistic activism is that through the modeling of the museum space 
individuals are involved in political life. The purpose of this modeling is to reach the individual at 
the affective (emotional) level and “awaken” him to active political action. At the same time, Chantal 
Mouffe does not specifically develop a methodology for reconfiguration of artistic spaces in order to 
attract them to sociopolitical criticism, but gives some examples of such “struggles” conducted by some 
European artistic institutions. The formulation of the purpose and tasks of modeling indicates the need 
for using the phenomenological methodology for museum spaces reconfiguration. Phenomenology can 
provide a noematic description of experiencing political and social phenomena, as well as clarify the 
specifics of the artistic space arrangement. 

Key words: modeling; public sphere; the political, critical art; artistic activism; phenomenology; 
space; affects; passions; presence.
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Сфера політичного – це сукупність про-
сторів боротьби, в яку злучені всі люди. 
Сама ж конфігурація таких просторів 
надто чутлива до різноманітних впливів 
і являє собою нетривку й плинну мере-
жу людських стосунків. Відтак політичні 
інститути (як осередки експертів) втра-
чають своє одноосібне право на про-
ведення та регламентацію політичної 
боротьби. Активно включаються та на-
бирають впливу навіть мистецькі інсти-
туції, які за умови усунення комерційної 
вигоди постають агентами соціальної 
критики політичного.

З активним розвитком комп’ютер-
них наук моделювання як метод до-
слідження реальності залучається і до 
гуманітарної сфери. Так, однією із стра-
тегій вирішення глобальних загроз та 
небезпек є комп’ютерне моделювання 
політичної сфери. Але ці стратегії по-
требують філософської концептуальної 
аналітики. За словами Гарві Квеймена 
(Harvey Quamen) та Вілларда МакКарті 
(Willard McCarty), вони залучають фі-
лософські розрізнення та узагальнення 
з боку феноменологічно налаштованих 
методологій  [12]. Натомість самі гума-
нітарії, займаючись соціальною чи полі-
тичною сферами, так само говорять про 
необхідність застосування феноменоло-
гічної концептуальної аналітики.

Отже, питання моделювання по-
літичної сфери постає актуальним ви-
кликом для сучасних інтелектуалів, гу-
манітаріїв та науковців. У зв’язку з цим 
метою цього дослідження буде показ 
значливості феноменологічної методо-
логії для моделювання політичної сфери. 
Для досягнення цього слід буде спочат-
ку прояснити, що розуміється під мо-
делюванням у широкому сенсі. По тому 
необхідно звернутися до засадничих 

моментів концепції артистичного акти-
візму Шанталь Муф, аби на її прикладі 
показати евристичний потенціал фено-
менологічного інструментарію у справі 
моделювання політичної боротьби.

Про моделювання у широкому 
й вузькому значеннях

Отож у широкому сенсі під моделю-
ванням розуміють метод дослідження 
явищ і процесів, що ґрунтується на за-
міні конкретного об’єкта досліджень 
(феномена) іншим, подібним до нього 
(моделлю). Тобто моделювання може 
виконувати дві протилежні функції: з 
одного боку, моделі можуть репрезен-
тувати вибрану частину світу («моделі 
явищ» або «моделі даних»), а з другого – 
презентувати теорію зі своїми аксіомами 
та правилами [8]. 

Виходячи з цього, моделювання має 
велику кількість різновидів та способів 
провадження. У стосунку до поданого 
дослідження моделювання політичної 
сфери може мати принаймні два зна-
чення: 1) передбачення на раціональних 
засадах майбутніх можливих наслід-
ків певних спільних дій для політичної 
спільноти; 2) специфічне конфігуру-
вання публічних просторів, що викли-
катиме певні (змодельовані) афекти й 
бажання (пристрасті) в людей самим 
розпочинати дії у політичній сфері, тоб-
то стати безпосередньо залученими до 
політичного життя. 

Перша стратегія не має значливого 
евристичного потенціалу для політичної 
сфери, оскільки будь-яке раціональне 
передбачення натикається на числен-
ні апорії (їх «підкидає» відкритий до 
найменших впливів характер самої пу-
блічної сфери). Чим більш відкритим є 
політичний простір, тим більше число 
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змінних у ньому, які впливають на фор-
мування загального консенсусу. В ре-
зультаті це проблематизує, а подекуди й 
унеможливлює строге раціональне про-
гнозування. Натомість доволі дієвою та 
цікавою видається друга стратегія, при-
кладом якої є концепція бельгійської 
дослідниці Шанталь Муф. В ній пропо-
нується моделювати не саму політичну 
боротьбу чи її наслідки, а простір, в яко-
му вона виникає. Це забезпечує безпосе-
редню залученість індивідів до прийнят-
тя політичних рішень та відповідних 
спільних дій, які не нав’язуються ззовні 
експертами і викликають тільки спро-
тив. Ні, це свідомі політичні дії індивіда 
як повноцінного члена політичної спіль-
ноти. Аби таке моделювання не постало 
черговою маніпуляцією політичного, цю 
процедуру слід доповнити феноменоло-
гічними проясненнями облаштування 
політичного простору як такого та ное-
матичними описами певних афектів і пе-
реживань, у яких постає політичне.

Політична філософія Шанталь Муф
Світ розгортається як просторово 

структурована чужість та інакшість. 
Тоді множинність (plurality) постає 
фундаментальною засадою публічного 
простору, «…коли наче всі й однакові, а 
саме – люди, але у той спосіб, що жодна 
ніколи не дорівнює іншій, яка коли-не-
будь жила чи буде жити» [6, с. 8]. На дум-
ку політичної мислительки Ганни Арендт, 
ця неусувна антропологічна обставина 
(культурна інакшість та чужість), з од-
ного боку, уможливлює існування світу 
культури, проте, з другого – спричинює 
антагоністичну соціальну й політичну 
боротьбу. Множинність утворює про-
стір для суспільної боротьби, результа-
том якої має бути політичний консенсус. 

Тобто класична політична теорія вказує 
на те, що консенсус має означати згоду 
та мир. Проте направду соціальна нерів-
ність та асинхронія призводять до геге-
монії одного порядку, який «виграв» у 
політичній битві над іншими, які програ-
ли. Далі панівний порядок будь-якими 
шляхами й способами намагається укрі-
плювати себе через публічну сферу: на-
уку, освіту, мистецтво та інші соціальні 
інститути. В такому разі, якими шляха-
ми вести контргегемонічну боротьбу? Це 
головне питання для сучасної політичної 
теорії, що водночас становить головну 
проблему для розбудови демократично-
го суспільства, адже універсального кон-
сенсусу, тобто такого політичного рішен-
ня, яке б влаштовувало всіх, не існує.

Універсальний політичний консен-
сус – це феноменологічна наївність, і не 
варто сподіватися його відшукати. Так 
говорить знана політична мислителька 
Шанталь Муф. Більше того, люті пошуки 
та напрацювання «остаточного прими-
рення» призводять до ще більшого заго-
стрення панування «Ми» над «Вони» [9]. 
Чи можливо уникнути цього? Чи можна 
якось пом’якшити таку травматичність 
за принципом «найкраще з найгіршого»? 
На думку бельгійської дослідниці, цього 
можна досягти шляхом політичного мо-
делювання1. Отож спробуймо розгляну-
ти основні моменти концепції артистич-
ного активізму, аби показати, що вона є 
особливим типом моделювання політич-
ної сфери.

Концепція артистичного активізму 
й моделювання політичного

Публічна сфера підтримується за до-
помогою різних соціальних інститутів. 
1 Хоча прямо Шанталь Муф свою концепцію ар-
тистичного активізму не називає моделюванням.
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Вже було зазначено, що у такий спосіб 
вони виступають трансляторами панів-
ної політичної ідеології. Шанталь Муф 
категорично проти популярної стратегії 
втечі від соціальних інститутів й «при-
думування» нових публічних просторів, 
які б давали змогу вести контргегемоніч-
ну боротьбу проти існуючого порядку. 
Вона пропонує організовувати «парти-
занську» політичну боротьбу зсередини 
соціальних інститутів. Задля цього слід 
здійснити деконструкцію традиційних 
соціальних інститутів, адже вони все ж 
можуть бути відкриті до різноманітних 
політичний дій, виходячи із «напруги», 
що існує між агентами соціальної вза-
ємодії  [5]. А найголовніше те, що вести 
таку «партизанську боротьбу» слід од-
ночасно в різних публічних просторах, 
навіть таких, які для цього й не присто-
совані. 

В результаті процедур деконструкції 
найперше, що виявимо, то це те, що со-
ціальні інститути не існують як закриті 
публічні простори, через які транслю-
ється панівна ідеологія. Слід шукати 
таких публічних просторів, у яких різні 
(а інколи радикально) погляди на вирі-
шення соціальних проблем могли би пе-
ретинатися. Таким простором, у межах 
якого можна вести політичну боротьбу, 
на думку Шанталь Муф, є мистецький 
або музейний простір. Він постає своє-
рідною сферою «Між»2, і така «зустріч» 
не призводить до ворожби чи насилля, а, 
швидше за все, робить можливим мирне 
зіставлення важливих, але суперечливих 
(подекуди радикально несумісних) ідей. 
Але «традиційний» музей давно вже пе-
рестав бути місцем, де люди пережива-
ють мистецтво як таке, і наразі це місце 
2 Якщо послуговуватись термінологією відомого 
феноменолога Бернгарда Вальденфельса.

«продажу ідеологій» та товарів. Це місце, 
де розмиваються межі між мистецтвом і 
рекламою, яка є основним інструментом 
продажу товарів  [5]. Тому музейні, ви-
ставкові чи галерейні простори є «роз-
важальними корпораціями» з продажу 
мистецьких товарів. Музеї чи не основ-
ний інструмент консьюмеристської ідео-
логії капіталізму. Чи можна позбутися 
такого ідеологічного спадку музею, аби 
в межах його простору вести політич-
ну боротьбу? На думку Шанталь Муф, 
для цього треба виконати два кроки: 
по-перше, визначитись із тим, які саме 
мистецькі практики дають можливість 
вести соціальну й політичну критику, 
по-друге, здійснити специфічне моде-
лювання музейного простору, пережи-
вання якого викличе певні афекти. Тоді 
можна буде говорити про музейний про-
стір як про поле для «партизанської» по-
літичної боротьби.

Так само як мистецькі практики 
здатні не просто підтримувати, а й збіль-
шувати гегемонію певного символічно-
го порядку, вони мають потенціал і до 
оскарження чи критики існуючої гегемо-
нії. «Критичне мистецтво» має підважу-
вати очевидні речі для певного порядку, 
адже «…найкращий спосіб змусити лю-
дей діяти  – це пробудження свідомості 
того, чого не вистачає в їхньому житті, 
і змусити їх відчувати, що все може бути 
іншим» [9, с. 9]. Отже, головне завдання 
мистецьких практик у політичній пер-
спективі, на думку Шанталь Муф, – ви-
сування різних альтернатив, а не від-
находження остаточного консенсусу: 
«Його критичний вимір полягає в тому, 
щоб зробити видимим те, що панівний 
консенсус, як правило, затушовує і зни-
щує, даючи голос всім тим, хто замов-
чується в межах існуючої гегемонії»  [9, 
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с. 3]. Тобто мистецтво може відігравати 
чи не вирішальну роль у побудові нових 
форм суб’єктивностей через те, що воно 
досягає людей на афективному рівні (на 
рівні емоцій). Це призводить до появи 
нових форм суспільних відносин, які 
відрізняються від узвичаєних та тради-
ційних. 

Метою критичних мистецьких прак-
тик є шляхом моделювання афектів пе-
ретворити антагоністичну політичну 
боротьбу на агоністичну. Відмінність 
між ними зводиться до того, що учасник 
агоністичної боротьби не є «ворогом», 
якого слід знищити, а постає опонентом 
чи співрозмовником на важливі теми 
для суспільства. Агоністична модель 
демократії не відкидає антагоністичний 
вимір, а хоче увиразнити його, показав-
ши в чому саме полягають небезпеки для 
існуючої демократії. Зрештою, вона по-
казує різні альтернативи, які часто-густо 
не розрізняються і не артикулюються в 
активній (антагоністичній) політичній 
боротьбі. Тобто Шанталь Муф намага-
ється показати, що можливо усунути 
(принаймні на деякий час) антагоніс-
тичний вимір політики, який ґрунтуєть-
ся на антропологічній фактичності, яка 
ранжує світ на «свої – чужі», «ми – вони» 
тощо. Для цього вона пропонує моделю-
вати мистецький простір так, аби від-
крити агоністичний вимір політичної 
боротьби. 

Отже, далі варто прояснити, що дає 
змогу говорити про мистецьку критику 
як про політичне моделювання. Насам-
перед це розрізнення «політичного» (the 
political) й «політики» (politics). На думку 
Шанталь Муф, це становить концепту-
альну умову моделювання агоністичної 
політичної боротьби. «Під «політич-
ним» я маю на увазі онтологічний вимір 

антагонізму, а «політикою» я маю на ува-
зі ансамбль практик та інститутів, метою 
яких є організація людського співісну-
вання. Однак ці практики завжди діють в 
умовах конфліктності, про яку повідом-
ляє «політичне» (the political)» [9, c. 13]. 
Тобто друге постає для мислительки 
тим, що не просто можна, але й необхід-
но моделювати як мистецько-соціальну 
критику. Тоді така критика матиме полі-
тичний вплив на публічну сферу. Проте 
конкретну методологію такого моделю-
вання Шанталь Муф не наводить у своїх 
дослідженнях. Вона тільки перераховує 
(й інколи критично аналізує) існуючі 
мистецькі проекти, які підходять під її 
концепцію мистецького активізму. У 
цьому дослідженні ми також не намагає-
мося розкрити основні моменти методо-
логії провадження такого моделювання, 
а лише показати значливості феномено-
логічного аналізу для таких заходів.

Моделювання політичного 
й феноменологічний аналіз

У феноменологічному плані те, що 
пропонує робити Шанталь Муф, можна 
означити словами відомого сучасного 
філософа Ганса Ульриха Ґумбрехта як 
«продукування присутності» (production 
of presence). Під присутністю тоді треба 
розуміти не темпоральний, а просторо-
вий стосунок до світу та його предметів: 
«…мається на увазі, що до чогось «при-
сутнього» можна доторкнутися рукою, 
звідки виникає, що воно, в свою чергу, 
може викликати безпосередній вплив 
на людське тіло» [7, с. 10]. «Продукуван-
ня» не означає «виготовлення», а «ви-
ставляння» (від лат. producere) деякого 
предмета в просторі. Виходячи з цього, 
моделювання політичного є особли-
вим виставлянням мистецького твору 
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з політичною метою. Тобто це конфігу-
рування подій та ситуацій у межах мис-
тецьких просторів, які викликають та 
підсилюють вплив «присутніх об’єктів» 
на людські тіла, аби вони почали діяти у 
політичний спосіб. Відтак у реципієнтів 
виникає бажання діяти політично, нена-
че це рішення вони приймали виважено, 
свідомо, а не воно було нав’язане ззовні. 

Варто убезпечитись одразу від за-
кидів про маніпулювання людськими 
афектами, мовляв, це така ж сама полі-
тична боротьба за владу, яка нічим не 
відрізняється від цілого ряду інших, що 
будь-якими способами намагаються «за-
хопити» порядок. Справа в тім, що фе-
номенологічний аналіз може убезпечити 
від таких політичних маніпуляцій, на-
водячи лише описи певних переживань, 
а дія – це вже рішення індивіда. В фено-
менологічних дескрипціях наявні описи 
певних ситуацій у відкритому публічно-
му просторі так, як вони є. Самі описи 
феноменів не є причинами безпосеред-
ніх політичних рішень та дій, оскільки 
головне завдання моделювання політич-
ного полягає в тому, аби викликати пев-
ні афекти, які увиразнюють існуючі про-
блеми, але не так, що вони міститимуть у 
своєму перебігу ключів до їх вирішення. 
Адже це було б прихованою і непрямою 
ідеологічною трансляцією існуючого ге-
гемонічного політичного консенсусу. Це 
вже справа індивіда (і передусім його 
особиста), в який спосіб він буде доби-
ватися спільного вирішення певних по-
літичних конфліктів. 

Отож Шанталь Муф пропонує мо-
делювати афекти за допомогою мисте-
цтва. В такому разі цей шлях потребує 
феноменологічних описів переживання 
мистецтва, з одного боку, а з другого  – 
деяких політичних концептів (рівність, 

право, спільнотність, консенсус тощо). 
Окрім цього, варто розрізняти (при-
наймні на думку Шанталь Муф) «емо-
ції» та «пристрасті», оскільки останні 
мають більший евристичний потенціал 
у моделюванні агоністичної політичної 
боротьби. Дослідниця вказує на те, що 
в політичному просторі ми завжди має-
мо справу із колективними ідентичнос-
тями  [11]. Саме тому поняття «емоції» 
(emotions) не дуже вдало розкриває сенс 
політичного, оскільки зазвичай відсилає 
до індивідуального. Хоча «пристрасті» 
(passions) також мають індивідуальну 
складову, але дають можливість фено-
менологічно більш чітко прояснити 
природу політичного конфлікту. Проте 
за адекватних описів переживання того 
чи іншого політичного феномену таке 
розрізнення не матиме такої концепту-
альної ваги. На наш погляд, тут варто 
більше зосередитись на самих феноме-
нологічних описах політичних фено-
менів, але Шанталь Муф не вдається до 
таких кроків. Це доволі ризиковано у по-
літичному плані.

Запропоноване моделювання полі-
тичного передбачає ряд феноменологіч-
них описів феноменів, на які має спи-
ратися саме облаштування мистецьких 
просторів. У такому випадку феномено-
логічні описи чужості чи інакшості на 
ноематичному рівні не просто збільшу-
ють евристичний та педагогічний потен-
ціал того чи іншого мистецького акти-
візму. Про це не пише Шанталь Муф, але 
це становитиме необхідний фундамент 
змодельованої агоністичної політичної 
боротьби. Афекти, що виникають, є без-
посереднім досвідом індивіда. Саме фе-
номенологічні прояснення феноменів, 
які будуть вмонтовані в мистецькі (або 
інші публічні) простори, мають усунути 
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ідеологічне тло, щоб це не виглядало як 
чергове нав’язування деякого політично-
го порядку чи реваншизму «пригнобле-
ного» порядку у стосунку до панівного.

Таке конструювання має просторо-
ву обумовленість завдяки «конститу-
тивному поза» (constitutive outside), що 
постає як потенційна можливість кон-
струювання ідентичності. Феноменоло-
гічною мовою  – це Світ. Він становить 
конститутивну умову переживання фе-
номенів у їхній даності. Світ як тло на-
ших переживань є невидимим, лише у 
активному перебігу досвіду феномени 
переживаються як вмонтовані у ситуа-
цію (або середовище).  Тому через специ-
фічне облаштування публічних просто-
рів можна сподіватися на виникнення в 
індивіда певних афектів та переживань. 
Без адекватного моделювання «консти-
тутивного поза» неможливо побудувати 
колективної ідентичності «Ми». Це від-
криває величезні можливості для моде-
лювання певних політичних конфліктів 
через підбір певних облаштувань про-
сторів.

Моделювання політичного 
й українські контексти

Наразі на етапі становлення укра-
їнської спільноти можна спостерігати 
схиляння до гегемонії певного ідеоло-
гічного порядку та «насилля» (подеку-
ди й фізичне, не тільки ментальне) над 
іншими порядками. Проблеми «Заходу» 
і «Сходу», мови та багато інших мають 
характер антагоністичної політичної 
боротьби і не вирішувані у раціональ-
ний спосіб. Консенсусу з цих питань 
годі досягти традиційними засобами 
(принаймні на даному етапі станов-
лення української спільнотності). Це 
більш ніж гострі політичні питання, які 

підважують принципи творення укра-
їнської спільноти на демократичних за-
садах. Тому запропонована концепція 
може бути використана українськими 
митцями і гуманітаріями задля моде-
лювання цієї проблеми на агоністично-
му рівні. Це може бути оскарженням не 
стільки існуючої ідеології, скільки тих 
засобів та медіа, через які вона транс-
люється. 

Через мистецьку концептуалізацію 
поняття рівності можна уникнути пря-
мого відкритого протистояння (при-
найм ні спробувати) і «навернути» людей 
до діалогу. Рівність як передусім політич-
ний концепт не означає антропологічної 
рівності, однаковості чи приналежнос-
ті до одної культурної (етнічної) групи. 
Навпаки, така множинність і становить 
умову політичної рівності, але яку треба 
ще досягти. Тому діяти спільно означає 
діяти попри антропологічну асиметрію й 
інакшість.

Отже, щоб музей (і в Україні також) 
направду постав місцем агоністичної 
політичної боротьби, необхідно у пев-
ний спосіб облаштувати його простір, 
який би максимально увиразнив полі-
тичні проблеми та виклики через уви-
разнення чужості та інакшості між «Ми» 
та «Вони». У свою чергу така стратегія 
потребує феноменологічного аналізу, 
який подає описи політичних і мистець-
ких феноменів, які по тому можна буде 
моделювати у межах мистецьких про-
сторів. Тільки тоді мистецькі простори 
можуть постати агентами агоністичної 
політичної боротьби і безпосередньо 
впливатимуть на людей у виробленні 
політичного консенсусу. В такому мир-
ному зіткненні й криється педагогічна 
та терапевтична цінність цього підходу. 
Напрацювання остаточного консенсусу 
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не є основним завданням таких просто-
рів, а передусім має сприяти висловлен-
ню множинності можливих у суспіль-
стві позицій та опініїв. Шанталь Муф 
пропонує залучити мистецькі інституції 
до критики публічної сфери загалом та 
політичної зокрема. Але за умови, що з 
мистецьких практик буде усунуто ком-
понент комерційної вигоди.
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Анотація. У статті аналізуються терміни «модель» як відображення реального об’єкта, 
«моделювання» як один із найбільш важливих методів здійснення аналітичного дослідження 
та «математичне моделювання» як вагомий міждисциплінарний інструментарій наукових 
досліджень. Наводиться детальна класифікація досліджуваних понять. З’ясовується роль 
математичного моделювання у гуманітаристиці загалом та у філософії зокрема. Значна 
увага приділяється історичним передумовам використання методу математичного моде-
лювання у світовій гуманітаристиці. Досліджуються основні сфери застосування цього ме-
тоду, зокрема його використання в економіці, політології, соціології, психології, освіті тощо. 
Окреслюються основні види моделей, які можна з успіхом застосовувати у гуманітарних 
дослідженнях: фундаментальні, структурні, генеративні, експлікативні і прогностичні. 
Також визначаються основні принципи математичного моделювання, дотримуючись яких 
можна одержати найбільш достовірний науковий результат. Окремо розглядаються види 
моделювання: агентно-орієнтоване, теоретико-ігрове, імітаційне, ситуаційне, схоластич-
не, моделювання ризиків. Аналізуються особливості використання методу математичного 
моделювання у філософії. Підкреслюється важливість його залучення у природничій та гума-
нітарній галузях, опираючись на філософські традиції. Зазначається підвищення інтересу 
світової наукової спільноти до здійснення гуманітарних досліджень з використанням сучас-
них технологій. Також з’ясовується, що застосування математичного моделювання у різно-
манітних галузях дослідження набирає неабиякої популярності серед вітчизняних науковців.

Ключові слова: модель; моделювання; математичне моделювання; гуманітаристика; фі-
лософія.
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Annotation. The article analyzes the terms “model” as a reflection of a real object; “modeling” as 
one of the most important analytical research methods; and “mathematical modeling” as a powerful 
interdisciplinary instrument for scientific research. It provides a detailed classification of the concepts 
analyzed. The role of mathematical modeling in humanitarian studies in general, and in philosophy 
in particular, is determined. Considerable attention is devoted to the historical preconditions of global 
use of the mathematical modeling method in the humanities. The main areas of application of this 
method, such as economics, political science, sociology, psychology, education, etc., are studied. The 
main types of models to be successfully applied in the humanitarian research, such as fundamental, 
structural, generative, explicative, and prognostic ones, are outlined. Also, the article determines basic 
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Останнім часом гуманітарії у своїх 
наукових пошуках все частіше послу-
говуються методологією, запозиченою 
з точних наук. Оскільки це дає можли-
вість поглянути на предмет дослідження 
під новим кутом зору, розширити рекон-
струкційні, аналітичні та прогностичні 
можливості. Один із яскравих прикла-
дів  – метод математичного моделюван-
ня. Зважаючи на це, варто ознайомитися 
з ним детальніше, визначити його роль 
у гуманітаристиці загалом та філософії 
зокрема, а також з’ясувати актуальність 
використання цього методу на західних 
та українських теренах.

Математичне моделювання доволі 
давно і успішно використовується для 
дослідження різнорівневих економіч-
них структур, аналізу та прогнозування 
гуманітарного розвитку як на макро-, 
так і на мікрорівнях. За його допомогою 
можна здійснювати не лише досліджен-
ня суспільних настроїв, а й керувати сус-
пільними процесами як на рівні країни, 
так і її окремих регіонів.

Часто моделювання використову-
ється у політології, що дає змогу отри-
мати декілька можливих варіантів 
розвитку подій, обрати найоптималь-
ніший, а також заздалегідь скорегувати 
можливі негативні наслідки від при-
йняття тих чи інших рішень, уникаючи 
моральних або матеріальних збитків. 
На Заході математичне моделювання у 

політичних та соціологічних науках ви-
користовується давно і вдало. Воно ста-
ло невід’ємною частиною досліджень у 
цих галузях, без нього рідко відбуваєть-
ся аналіз політичних процесів, електо-
рального поля та приймаються важливі 
ухвали й рішення.

Математичне моделювання також 
можна застосовувати у педагогіці, на-
уково-освітній сфері, зокрема, для оці-
нювання діяльності ВНЗ та науково-
дослідних установ, роботи викладачів і 
наукових співробітників, а також успіш-
ності студентів, створюючи рейтинги, 
тощо  [3, c. 147–149]. Крім того, цей ме-
тод можна використати для оцінки ді-
яльності кадрів, які очолюють наукові 
та освітні заклади, а також керують на-
вчальною та дослідницькою діяльністю, 
оскільки рівень ефективності управлін-
ня безпосередньо впливає на результат. 
Математичне моделювання дає можли-
вість автоматизовано керувати навчаль-
ним процесом, враховуючи різноманітні 
зовнішні та внутрішні фактори, за допо-
могою моніторингів, що впливають на 
процес управління, виявляючи основні 
переваги та недоліки [21, c. 180–187].

Останнім часом математичне моде-
лювання активно використовується у 
західній філософії, зокрема соціальній, 
з метою прогнозування суспільних про-
цесів за допомогою створення моде-
лей розвитку життєдіяльності окремих 

principles of mathematical modeling, which can lead to the most reliable scientific result. Such types 
of modeling as agent-oriented, theoretical game, simulation, situational, scholastic, and modeling of 
risks are separately analyzed. The specifics of using the method of mathematical modeling in philosophy 
are analyzed. The importance of its application to the natural and humanitarian spheres, based on 
philosophical traditions, is emphasized. The increasing interest of the world scientific community to 
carrying out humanitarian research with the use of modern technologies is observed. It also turns out 
that the application of mathematical modeling in various fields of research is gaining considerable 
popularity among home scientists.

Key words: model; modeling; mathematical modeling; humanities; philosophy.
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індивідів, соціуму загалом або його еле-
ментів. Це питання висвітлювали М. Ве-
бер, З. Бауман, Н. Луман, Д. Белл та інші 
вчені.

Важливо виважено підходити до 
тлумачення термінів «модель», «моделю-
вання» та «математичне моделювання» 
у науковому пізнанні і чітко усвідомлю-
вати різницю між ними, щоб запобігти 
неадекватному застосуванню і уникнути 
хибних висновків. Термін «модель» має 
дуже багато значень, дослідники вико-
ристовують те чи інше визначення, ін-
терпретуючи його по-своєму, залежно 
від того, що вони вкладають у це поняття. 

За різними даними, термін «модель» 
вперше увійшов у науковий обіг напри-
кінці ХІХ ст., філософи почали викорис-
товувати його у своїх працях у першій 
половині ХХ ст. Хоча поодинокі спроби 
застосування математичних методів у 
гуманітарних науках, зокрема філософії, 
фіксуються значно раніше.

Звернемося до загальновизнаних 
формулювань терміна. Оксфордський 
словник тлумачить «модель» як «спро-
щений опис, особливо математичний, 
системи або процесу, створений, щоб 
допомогти розрахункам і прогно-
зам»  [43]. Кембриджський словник по-
яснює цей термін як «дещо, що являє 
собою іншу річ, або як фізичний об’єкт, 
який зазвичай менший, ніж реальний, 
або як звичайний опис, який може бути 
використаний при розрахунках» [46]. У 
словниках Мерієм-Уєбстер зустрічаємо 
таке визначення: «… система постула-
тів, даних та висновків, представлених 
у вигляді математичного опису сутності 
або стану справ» [44]. Цікавим для нас є 
тлумачення Філософського енциклопе-
дичного словника: «модель: у загально-
му розумінні – як аналог (графік, схема, 

знакова система, структура) певного 
об’єкта (оригіналу), фрагмента реаль-
ності, артефактів, витворів культури, 
концептуально-теоретичних утворень 
тощо; з гносеологічної точки зору  – як 
замінник, представник оригіналу у піз-
нанні, що завдяки ізоморфізму або го-
моморфізму знання екстраполюється 
на оригінал і широко використовується 
в багатьох науках у різних значеннях; у 
значенні методу моделювання  – пред-
метна, знакова чи мислена (уявна) систе-
ма, що відтворює, імітує або відображає 
якісь визначальні характеристики»  [17, 
c. 391].

Н. Мусулідес, Б. Шріраман і Р. Леш 
визначають моделі у математиці та на-
уці як концептуальні системи, що роз-
робляються для розуміння власних екс-
периментів, тобто коли знайомі системи 
використовуються для розуміння окре-
мих менш знайомих систем з певною 
метою [48]. Просто і лаконічно пояснює 
термін Ш. Хенсон, стверджуючи, що хо-
роша модель – це доступний макет, який 
фіксує основні моменти системи, зали-
шаючись набагато простішим, ніж ори-
гінал  [37]. Н. Кугай і Є. Борисов дають 
визначення терміна «модель» як одного 
з «центральних і складних понять теорії 
пізнання, оскільки воно опирається на 
філософські поняття: відображення, іс-
тина, подібність, відмінність, правдопо-
дібність, аналогія тощо» [15, c. 39]. 

Український філософ А. Уйомов за-
значає, що іноді термін «модель» вико-
ристовується як синонім «теорії». Зазви-
чай це відбувається, коли дослідник хоче 
показати, що «теорія виконує функції мо-
делі не лише щодо іншої теорії, а й щодо 
дійсності, яку вона відображає» [29, c. 13]. 
І. Осадчий взагалі називає теорію найви-
щим рівнем моделювання [20, c. 64].
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Отже, модель  – це певне відтворен-
ня (умовне, образне або матеріальне) 
справжнього об’єкта, можливостей його 
існування або діяльності у певному се-
редовищі. Моделі допомагають вивчити 
окремі особливості, притаманні дослі-
джуваному явищу, відобразити його ха-
рактеристики, спрогнозувати поведінку. 
Математична модель створюється за до-
помогою різноманітних математичних 
засобів. Цей процес відомий як матема-
тичне моделювання.

Таким чином, безпосереднє відно-
шення до терміна «модель» має термін 
«моделювання». Оксфордський слов-
ник визначає його як «розробку або 
використання абстрактних чи мате-
матичних моделей»  [45]. Н. Мусулідес, 
Б.  Шріраман і Р. Леш стверджують, що 
в математиці та науці моделювання – це 
перш за все цілеспрямований опис, по-
яснення або концептуалізація (кількіс-
на оцінка, розмірність, координування 
або взагалі математизація), хоча також 
включає процеси обчислення та дедук-
ції  [48]. Ю. Фландерс та Ф. Янідіс трак-
тують «моделювання» дещо інакше: 
проектування моделі певного реального 
(або вигаданого) світового сегмента з 
врахуванням специфічного і конкретно-
го набору вимог користувача, який ви-
користовує одну або декілька доступних 
метамоделей для створення окремих ас-
пектів обчислюваних даних та забезпе-
чення обмежень узгодженості [33].

О. Балабан зазначає, що моделі у гу-
манітарних науках, які у даному випадку 
відображають абстрактну схему окре-
мого фрагмента або явища дійсності, є 
чимось на кшталт ідеальних конструк-
цій реальних об’єктів дослідження, що 
дають можливість краще зрозуміти сам 
об’єкт. Тоді як «моделювання виступає 

як метод уявлення об’єкта, явища або 
процесу і як метод верифікації» [1].

Загалом моделювання – один із най-
важливіших способів здійснення ана-
літичного дослідження та розв’язання 
поставлених завдань за допомогою спе-
ціальних принципів, що допомагають 
більш просто відобразити складні про-
цеси та явища не експериментальним 
способом, а завдяки перенесенню їхніх 
характеристик на модель. 

Зважаючи на це, варто виокреми-
ти базові принципи математичного 
моделювання: відповідність оригіналу, 
екстраполяційність та верифікація. Для 
отримання достовірного результату не-
обхідно здійснити такі кроки: 

•	 правильно сформулювати завдання; 
•	 визначитися з різновидом моделі; 
•	 зібрати необхідний емпіричний 

ма теріал; 
•	 виокремити основні дані, що допо-

можуть досягнути поставленої мети; 
•	 сформулювати об’єкт та предмет 

моделювання; 
•	формалізувати гіпотези; 
•	проаналізувати та узагальнити ін-

формацію;
•	 виокремити ключові терміни і 

поняття та угрупувати їх, враховую-
чи спільні характерні ознаки, виявити 
структурний взаємозв’язок між ними; 

•	 відобразити результати роботи у 
наочній формі (знаки, символи, таблиці, 
графіки, образи тощо); 

•	провести дослідження з викорис-
танням математичних методів;

•	проаналізувати моделі та їхні влас-
тивості; 

•	 створити альтернативні сценарії, 
експерименти; 

•	проаналізувати, відкоригувати та 
доопрацювати отримані результати;
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•	 інтерпретувати результати моде-
лювання. 

Математичне моделювання – це між-
дисциплінарний інструмент наукових 
досліджень, яким спочатку послугову-
валися природничі науки, а згодом його 
почали застосовувати і гуманітарні. Щоб 
краще зрозуміти суть та можливості 
цього методу, зробимо невеличкий іс-
торичний екскурс та прослідкуємо його 
появу, розповсюдження й розвиток.

Першу кількісну модель економіки 
створив Ф. Кене ще у першій половині 
XVIIІ  ст., у ХІХ  ст. його справу продо-
вжили В. Леон, П. Вільфредо, а в ХХ ст. 
помітний внесок зробили Р. Фішер та 
Р. Фріш. У середині ХХ ст. моделі почали 
масово застосовувати для опису різних 
об’єктів за допомогою математики та її 
методів.

Математичне моделювання у політо-
логії набуло популярності у першій по-
ловині ХХ ст., одним із перших цей ме-
тод почав використовувати Л. Річардсон. 
Згодом математичний підхід у політич-
них наукових працях здобув широке ви-
знання. Невдовзі він зацікавив соціоло-
гів, фахівців з військової справи, а дещо 
пізніше – філософів. 

Дж. фон Нейман і Дж. Данціг стали 
засновниками теорії ігор та лінійного 
програмування, які згодом почали за-
стосовувати в економіці та політології. 
Взагалі для математичного моделювання 
властива міждисциплінарність і пере-
хід моделей від однієї наукової галузі до 
іншої. Так, відомі епідеміологи та біохі-
міки з Шотландії У. Кермак (1898–1970) 
і А. МакКендрік (1876–1943) вперше 
запропонували використати матема-
тичну модель у першій половині ХХ  ст. 
для дослідження, аналізу і прогнозуван-
ня інфекції у закритій популяції  [39]. З 

розвитком медіапростору, поширенням 
комунікаційних та інтернет-технологій 
у суспільному житті цю модель поча-
ли застосовувати для вивчення інфор-
маційного впливу на окремі замкнені 
соціальні групи. Це дало можливість 
аналізувати та прогнозувати поведінку 
окремих індивідів і груп, а також вплив 
на них різнобічних факторів  [8, c. 37, 
41]. Справжнім пропагандистом з вико-
ристання математичного моделювання 
у різних сферах у середині ХХ  ст. став 
Г. Поллак.

Упродовж ХХ ст. моделювання майже 
не використовувалося у філософії, вся 
увага дослідників зосереджувалася на 
вивченні природи наукових теорій і за-
конів. Все ж окремі філософи зверталися 
до цієї теми – М. Гессе, М. Редхед, У. Вім-
сат [40]. Не стояли осторонь й українські 
вчені  – А. Уйомов зацікавився моделю-
ванням ще на початку 1970-х років.

Останнім часом дедалі популярні-
шим на Заході стає дослідження гума-
нітаристики загалом та історії зокре-
ма за допомогою сучасних технологій: 
Інтернету, програмного забезпечення, 
комп’ютерних інформаційних техноло-
гій. Ці підходи отримали назви «цифро-
ва гуманітаристика» (С. Хокей, М. Талер) 
і «цифрова історія» (Д. Кохен, Р. Розенц-
вейг). Спочатку у межах цих досліджень 
використовували всі можливості та пе-
реваги персональних комп’ютерів для 
роботи з текстами, їх оцифруванням та 
упорядкуванням, а згодом почали засто-
совувати різноманітні методи матема-
тичного моделювання для реконструкції 
(історія) та прогнозування (політологія, 
соціологія тощо) різноманітних проце-
сів та явищ.

П. Фішвік наголошує на зростанні 
ролі використання цифрових технологій 
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в американських навчальних закладах 
гуманітарного спрямування. Цифрові 
інструменти не лише викликають заці-
кавлення серед учнів та потенційних абі-
турієнтів, а й сприяють новому способу 
мислення, що стає можливим завдяки ви-
користанню математичних методів  [32]. 
Так, Ю. Фландерс та Ф. Янідіс зазнача-
ють, що більшість дослідників цифрових 
гуманітарних наук вважають, що моде-
лювання даних є насамперед конструк-
тивним і творчим процесом [33].

А. Цюла та Х. Ейд також пропонують 
сприймати моделювання як творчий 
процес задля отримання нового знання 
(сенсу) про матеріальні та нематеріальні 
об’єкти, а також маніпулювання зовніш-
німи уявленнями про них для розуміння 
концептуальних об’єктів та явищ. Вчені 
вважають, що моделювання у цифрових 
гуманітарних науках потрібно викорис-
товувати як евристичну стратегію, за-
стосовуючи семіотичний підхід як най-
більш відповідний для гуманітарних 
запитів [30].

Дж. Кемні та Дж. Снелл стверджу-
ють, що будь-яка теорія частково є здо-
гадкою, але точно сформульовану тео-
рію можна проаналізувати за допомогою 
математичних та логічних інструментів, 
що дають можливість зробити певні 
висновки та прорахувати різноманітні 
наслідки її застосування. Математичне 
моделювання допоможе переконатися у 
достовірності теорії, спростувати її або 
відкоригувати. Автори відзначають ко-
ристь математичних методів досліджен-
ня для різних галузей знань [38, c. 3–8]. 
А. Уйомов також вважає, що успішне 
використання математичного моделю-
вання можливе у різноманітних гумані-
тарних дослідженнях, оскільки створена 
за допомогою цього методу модель може 

належати до однієї науки, а предмет, 
який досліджується за її допомогою, – до 
іншої [29, c. 3–7]. М. Костицький також 
акцентує увагу на необхідності засто-
сування математичного моделювання і 
математичної методології в науковому 
пізнанні, насамперед психології, але за-
уважує, що використовувати лише їх не-
достатньо [13, c. 4–5, 9].

Подібний підхід підтримується ба-
гатьма науковцями. Нещодавно у США 
на загальнодержавному рівні прийнято 
документ, що стандартизує викладання 
математики. У ньому йдеться про необ-
хідність надати студентам можливість 
вивчати математичне моделювання. 
Й. Малкевич акцентує на важливості 
такого рішення, оскільки питання до-
слідження буття людства потребують 
математичного моделювання. На його 
думку, саме за допомогою математич-
ного інструментарію можна відтворити 
спрощену версію реального світу, а ма-
тематичні моделі допоможуть виріши-
ти реальні проблеми. Так, за проведен-
ня досліджень на основі математичних 
моделей Р. Солоу отримав Нобелівську 
премію за внесок в економічну теорію, 
а К. Арро  – за дослідження у сфері по-
літології.

Й. Малкевич вважає, що математич-
не моделювання має застосовуватися 
у різних наукових дисциплінах, у т. ч. 
гуманітарних, але застерігає, щоб отри-
мати достовірні результати і не дискре-
дитувати цей інструмент дослідження, 
користуватися ним мають виключно 
фахівці. Зокрема, варто уважно підхо-
дити до вибору математичної моделі у 
кожному конкретному випадку, оскіль-
ки якщо вона вдало працює в одній на-
уковій сфері, не факт, що повторить цей 
успіх в іншій [41].
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В українських технічних ВНЗ остан-
нім часом також стає популярним підхід 
до математики як універсальної наукової 
мови, що дасть змогу взаємодіяти з інши-
ми дисциплінами за допомогою матема-
тичного та комп’ютерного моделювання. 
Акцентується увага на необхідності за-
стосування математичних методів у різ-
них сферах людського буття, зокрема у 
гуманітарній  [2, c. 8–9]. Отже, у всьому 
світі гуманітарії все частіше звертаються 
до інформаційних технологій, оскільки 
це допомагає їм досягати певних профе-
сійних чи наукових результатів. 

Моделі, які застосовуються у гума-
нітаристиці, мають певні відмінності 
від тих, що використовуються у точних 
науках, тому що вони так чи інакше 
пов’язані з діяльністю окремих індиві-
дів або соціальних груп. Зокрема, моде-
лювання вважається одним із найбільш 
перспективних методів прогнозування 
розвитку гуманітарної політики. Проте 
оскільки немає повної єдності й узго-
дженості у визначенні терміна «модель», 
так само не існує єдиної думки щодо 
класифікації. Вчені з різних галузей під-
ходять до цього питання по-своєму. Так, 
К. Кларк і Д. Прімо виокремлюють такі 
основні види моделей: фундаментальні, 
структурні, генеративні, експлікатив-
ні і прогностичні  [31]. А. Уйомов, вва-
жаючи, що моделі є аналогами власних 
прототипів, а перенесення інформації 
з моделі на прототип буде висновком 
по аналогії, виводить класифікацію ви-
сновків по аналогії, поділяючи їх на три 
типи: реальні, атрибутивні та релятив-
ні [29, c. 54, 75–76]. Залежно від способу 
представлення Т. Сааті поділяє моделі на 
три класи: описові та імовірнісні, пред-
ставлені у формі нерівностей або рів-
нянь, а також нормативні – представлені 

у формі диференціальних, алгебраїчних 
або інтегральних виразів  [26]. Щодо 
моделювання як методу наукового до-
слідження В. Дзоз стверджує, що у гу-
манітаристиці окремо або комбіновано 
мають використовуватися такі види: 
концептуальне, структурно-функціо-
нальне, математичне (логіко-математич-
не), імітаційне, комп’ютерне [6].

Що стосується прикладного моделю-
вання, то переважно використовуються 
такі моделі: змістовні, динамічні, імі-
таційні, ігрові. Зараз їх застосовують в 
основному у політології та економіці, але 
вони не створювалися спеціально для 
цих наук, а були запозичені з природ-
ничої галузі (математики, хімії, біології, 
фізики та ін.). Згодом науковці з гумані-
тарної сфери (насамперед політологи і 
соціологи) адаптували наявні напрацю-
вання до нових умов, використовуючи 
міждисциплінарні студії для побудови 
складних наукових теорій у суспільно-
політичній сфері. 

Розглянемо основні види моделю-
вання, що застосовуються у гуманіта-
ристиці. Агентно-орієнтоване моделю-
вання (АОМ) дає можливість створити 
за допомогою комп’ютерних техноло-
гій симуляцію реального світу, а потім 
проаналізувати різноманітні змінні та 
причинно-наслідкові зв’язки між ними 
і відтворити наслідки певних сценаріїв 
розвитку. Нобелівський лауреат Т. Шел-
лінг вперше почав застосовувати АОМ у 
соціальних системах наприкінці 1970-х 
років  [50], широкого вжитку воно на-
було у 1990-х роках, хоча підхід був роз-
роблений ще наприкінці 1940-х років. 
Насамперед це пов’язано з розвитком 
технологій і зростанням обчислюваль-
них потужностей. Цей вид математич-
ного моделювання характеризується 
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дослідженням діяльності мікродинаміки 
агентів, нелінійністю, ендогенністю, не-
однорідністю, невизначеністю та само-
організацією. Завдяки агентно-орієнто-
ваному моделюванню можна отримати як 
емпіричне, так і нормативне знання [19, 
c. 41–49].

Теоретико-ігрове моделювання ви-
користовується насамперед для аналізу 
та прогнозування соціальних, економіч-
них та політичних процесів. У даному 
випадку створюється інформаційна мо-
дель, що замінює процес або об’єкт його 
описом. Широке застосування у прак-
тичних соціально-психологічних та еко-
номіко-кримінологічних дослідженнях 
допомагає не лише виявити першопри-
чини виникнення проблемних ситуа-
цій, а й розробити алгоритм боротьби 
з ними та їхніми наслідками [9, c. 101–
102, 113].

Формалістична природа моделі до-
зволяє здійснювати синтез, враховуючи 
її закономірності. Так, для досягнення 
мети можна застосовувати імітаційне 
моделювання, яке дає змогу отримати 
достовірні результати, використовую-
чи спрощений варіант проведення до-
слідження. Цей різновид моделювання 
виконується в межах методу Монте-
Карло (статистичних випробувань). 
Завдяки імітаційному моделюванню 
можна дослідити значну кількість аль-
тернатив. Дж. Форестер, професор Мас-
сачусетського технологічного універ-
ситету, вперше використав цей підхід 
ще в 1960-х роках, застосовуючи його 
до економічної поведінки промислових 
підприємств [34].

Ситуаційне моделювання здійсню-
ється за допомогою відтворення окре-
мих ситуацій. Його часто застосовують 
у політології, соціології, військовій сфері 

тощо для здійснення оперативного про-
гнозування [28, c. 105].

Ще один різновид моделювання  – 
схоластичне – має допоміжний характер 
і допомагає проаналізувати вірогідні по-
дії й процеси завдяки опосередкованим 
факторам. Модель будується на основі 
емпіричної бази даних, яка формується 
за рахунок збігів характеристик зв’язків, 
розглянутих під різними кутами зору. 
Для отримання найвірогідніших резуль-
татів застосовуються дворiвневi лiнiйнi 
моделi, де на першому етапі приймається 
певне рішення, а на другому – здійсню-
ється його коригування і пропонуються 
варіанти уникнення небажаних наслід-
ків [27, c. 109–111].

Крім того, для досліджень у гумані-
тарній сфері можна застосовувати моде-
лювання ризиків за допомогою нечіткої 
логіки, що дасть можливість прорахува-
ти окремі типи ризиків і з’ясувати мож-
ливі загрози, а також виявити ймовірні 
негативні наслідки від суб’єктивних 
суджень. Цей метод ґрунтується на те-
оретичній постановці завдання з по-
дальшим моделюванням, дозволяючи 
використовувати широкий комплекс 
якісних та кількісних підходів. Він дово-
лі ефективний при наявності прогалин 
в емпіричному матеріалі, використанні 
оцінок експертів і аналітиків, існуванні 
недостатніх або некоректних даних  [7, 
c. 63, 66]. 

Для досягнення найвірогідніших 
результатів варто користуватися персо-
нальними електронно-обчислювальни-
ми машинами, що допомагає моделю-
вати випадкові послідовності завдяки 
використанню спеціальних алгоритмів. 
Цей спосіб застосовується як для зви-
чайних нескладних математичних моде-
лей, так і для комплексних тривимірних, 
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що вказує на складність алгоритмів та 
правил, а також враховує значну кіль-
кість параметрів [14, c. 10]. Комп’ютерне 
моделювання однаково вдало викорис-
товується у природничій і гуманітарній 
сферах (у т. ч. психології та філософії) 
завдяки легкій адаптації до предметної 
галузі дослідження за допомогою логіч-
ного аналізу. 

Сучасні гуманітарні науки у своїх 
дослідженнях послуговуються двома 
основними підходами  – традиційним, 
що опирається переважно на емпірич-
ні дані, та математичним, що допомагає 
отримати достовірніші результати вна-
слідок заміни суб’єктивних оцінок та 
суджень, які застосовуються до дослі-
джуваного об’єкта, на кількісні характе-
ристики. 

На даний момент не існує загально-
прийнятих методів для створення моде-
лей у гуманітарній галузі, вони відрізня-
ються залежно від сфери дослідження. 
Так, для моделювання у філософії на-
самперед важливе розуміння сутності 
того чи того явища, а вже потім знання 
математики. Тому для досліджень у гу-
манітаристиці частіше використовують 
не фізичні (матеріальні), а теоретичні 
(світоглядні) моделі. 

Б. Доунден зазначає, що філософи 
завжди приділяли більше уваги моде-
лям, які починаються з окремих даних, а 
не теорій. Зокрема, у філософії науки мо-
делі відігравали основну роль у розумін-
ні наукових теорій. Семантичний погляд 
використовує теоретико-модельну мову 
математичної логіки, коли у широкому 
розумінні теорія стає сукупністю моде-
лей, а кордони між ними зникають [47].

Ш. Хенсон слушно зауважує, що ма-
тематичні аргументи абсолютно безза-
перечні, наукові – досить переконливі, а 

аргументи в гуманітарних науках  – від-
носно малоконкурентні. Проте сама по 
собі математика не може вирішувати 
питання реальності, наука загалом може 
вирішувати лише окремі з них, а гумані-
таристика здатна впоратися з більшістю, 
враховуючи питання сенсу. Вчений вва-
жає, що всі дисципліни шукають істину 
та реальність за допомогою різних мето-
дів пізнання, та наголошує на важливос-
ті міждисциплінарних досліджень [37]. 

Р. Фріг і С. Хартман відзначають 
величезне різноманіття типів моделей 
у філософській літературі: феномено-
логічні, евристичні, дидактичні, тео-
ретичні, аналогові, уявні, формальні, 
інструментальні, обчислювальні, ма-
тематичні, тестові, знакові, ідеалізо-
вані, масштабні, карикатурні, збіднілі, 
фантазійні, іграшкові, а також моделі 
розвитку, пояснень, заміни тощо. Цей 
далеко не повний перелік класифіка-
цій моделей обумовлений підвищеною 
увагою до них філософів, які вивчають 
різноманітні ролі моделей у науковій 
практиці. Залежно від питань, які по-
рушують ті чи інші моделі, вчені кла-
сифікують їх таким чином: 1)  у семан-
тиці  – пояснюють, які репрезентативні 
функції вони виконують: моделі явищ 
(масштабні, ідеалізовані, аналогові, фе-
номенологічні), моделі даних, моделі 
теорії; 2) в онтології  – характеризують 
моделі: фізичні об’єкти (матеріальні), 
вигадані об’єкти (філософські погляди), 
теоретичні структури, описи, рівняння, 
фальсифіковані онтології; 3) в епісте-
мології  – пояснюють, що ми вивчаємо 
з моделями: допомагають перетворити 
знання про модель у знання про об’єкт 
за допомогою експериментів, мислення, 
математичного та комп’ютерного моде-
лювання [35].
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Математичне моделювання у гу-
манітарній сфері має прихильників та 
противників, які, відповідно, акценту-
ють увагу на позитивних та негатив-
них моментах використання методики. 
П.  Годфрі-Сміт вважає застосування 
цього методу цілком обґрунтованим, 
якщо він застосовується до матеріаль-
них об’єктів, але доволі скептично ста-
виться до його використання у дослі-
дженнях у гуманітарній сфері загалом 
і у філософії зокрема [36, c. 10–12]. На-
томість Р. Вінзер вважає, що філософія 
може пролити світло на математичне 
моделювання, зіставляючи його з ем-
піричними даними. Він стверджує, що 
математичне моделювання у природ-
ничій та гуманітарній галузях можна 
здійснювати за допомогою філософ-
ських традицій структури наукової 
тео рії  – синтаксичних, семантичних та 
прагматичних  [51]. Д. Пітті впевнений, 
що моделювання само по собі включає 
філософські проблеми  – метафізичні, 
гносеологічні та етичні [49].

О. Овчарук підкреслює, що «інтуї-
тивно-логічний підхід представників 
гуманітарних наук протиставляється 
аналітико-прогностичному підходу, 
базованому на методах, запозичених з 
точних наук». У дослідженні питання 
осмислення людини як феномена, про-
блеми художнього образу, культури осо-
бистості, якими займаються філософія, 
психологія, соціологія, етнопсихологія, 
література, мистецтвознавство, есте-
тика, культурологія та інші гуманітарні 
галузі, науковці застосовують методо-
логічний інструментарій та наукові під-
ходи цих наук, а також психоаналітичної 
методології як універсальної для усієї 
гуманітаристики та методи моделюван-
ня [18, c. 36, 38–39].

П. Манкосу, прихильник викорис-
тання математичних методів у філософії, 
вважає, що математичні пояснення емпі-
ричних фактів ще недостатньо вивчені 
та потребують більш детальних тематич-
них досліджень. Дослідник впевнений, 
що математичні моделі стають дедалі 
важливішим інструментом у філософії, 
знаходячи застосування у її різних сфе-
рах, зокрема у філософії мови, філософії 
розуму, політичній філософії та соціаль-
ній гносеології, допомагаючи проводи-
ти складні мисленнєві експерименти та 
сприяючи глибшому дослідженню світу 
та людини [42].

Застосування математичного моде-
лювання у різноманітних галузях дослі-
дження набирає неабиякої популярнос-
ті в Україні. Насамперед це стосується 
економіки, де подібна методика засто-
совується дуже широко (комерційні 
установи, банківський сектор, державне 
управління), діють кафедри при ВНЗ, 
працюють науково-дослідні центри, ви-
ходять спеціалізовані фахові видання. 
Але поступово під впливом західно-
європейських та американських науков-
ців подібні тенденції переносяться на 
гуманітарні дослідження. 

Українські гуманітарії останнім ча-
сом часто звертаються до математично-
го моделювання. Зокрема, К. Клюєв за 
його допомогою вивчає сучасні політич-
ні конфлікти  [10, c. 19–21], І. Півончук 
аналізує міжнародні політичні проце-
си [22], С. Денисюк застосовує в контек-
сті гуманітарної освіти  [4], С. Полумі-
єнко  – у соціології  [23], наукова школа 
проф. В. Корнієнка досліджує політичні 
процеси за допомогою теорії ігор  [11; 
12], М. Польовий вивчає методологічні 
аспекти моделювання  [24]. Робляться 
навіть спроби концептуальних розвідок 
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на тему математичного моделюван-
ня  – Н. Кугай, Є. Борисов  [15], І. Куль-
чицький  [16], С. Денисюк  [5, c. 56, 60]. 
В. Прісняков та Л. Пріснякова пропону-
ють застосовувати математичне моделю-
вання у філософії, соціології, психології 
та політології з метою боротьби з гумані-
тарними катастрофами, які все частіше 
виникають у наш час, а також проводити 
кількісне оцінювання освітніх процесів 
серед учнів, студентів, учителів та ви-
кладачів [25].

Отже, математичне моделювання  – 
загальноприйнятий універсальний ме-
тод наукового дослідження об’єктів ре-
ального світу. Проте у філософії широко 
застосовувати його почали відносно не-
давно навіть на Заході, а для України – це 
переважно нова і майже недосліджена 
сфера, що свідчить про необхідність роз-
робки методології та інструментарію для 
здійснення якісних наукових розвідок.

Таким чином, моделювання потре-
бує концептуальних досліджень, що 
виправдовує залучення гуманітаріїв до 
математичних студій, зокрема аналізу 
теоретичних (класифікація, типологіза-
ція тощо) і практичних методологічних 
аспектів. Оскільки через відсутність 
уніфікованої методологічної бази різні 
моделі одного і того ж об’єкта можуть 
показати відмінні, навіть протилежні 
результати. 

Незважаючи на досить високий ін-
терес філософів до математичного мо-
делювання, що спостерігається останнім 
часом, щоб повністю зрозуміти, як діє 
цей метод, необхідно ще багато працю-
вати у цьому напрямку, оскільки завдя-
ки йому можна отримати детально про-
аналізований, науково обґрунтований 
і достовірно прогнозований науковий 
результат.
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Анотація. Статтю присвячено процесу становлення української електроенергетичної 
терміносистеми. Її завдання – проаналізувати один з етапів розвитку УЕЕТ: уґрунтування 
української електроенергетичної терміносистеми, так зване «золоте десятиріччя». Задля 
досягнення цієї мети ми дослідили та окреслили часові межі цього етапу становлення УЕЕТ, 
детально проаналізували джерела та шляхи формування й поповнення терміносистеми 
електроенергетики у зазначений період.

Досліджено, що другий етап формування УЕЕТ припадає на 20–30-ті роки ХХ ст. Упро-
довж цього періоду відбувається уґрунтування української електроенергетичної терміно-
системи.

20-ті роки ХХ ст. – це час розбудови й стрімкого розвитку електроенергетики на укра-
їнських землях. Тогочасні видатні досягнення науковців-електроенергетиків та у зв’язку з 
цим поява нових термінів зумовили гостру потребу впорядкувати й унормувати національ-
ну терміносистему. На початку 1925 р. при техвідділі Інституту української наукової мови 
було створено електротехнічну секцію, до роботи в якій залучили провідних науковців, котрі 
укладали реєстри термінів, опрацьовували і виписували лексичний матеріал з фахової літе-
ратури, словникових і літературних джерел. Українські електроенергетичні терміни сфор-
мувались на початку 30-х років у поняттєво-термінологічну базу, яка забезпечувала потреби 
фахівців. Лексикографічні праці М. Дарморос, Л. Дарморос, В. Дубровського, Х. Полонського, 
В. Фаворського, Ф. Калиновича, К. Туркала та інших науковців, присвячені терміносистемам 
суміжних галузей, не оминали увагою й термінолексики, яка обслуговувала електроенергети-
ку на етапі тогочасного розвитку цієї науки. Підґрунтям для формування сучасної україн-
ської електроенергетичної термінології стали «Словник технічної термінології (загальний)» 
І. Шелудька і Т. Садовського й «Словник технічної термінології. Електротехніка» І. Шелудь-
ка. Ці термінографічні праці є, на наш погляд, найбільшим здобутком української електро-
енергетичної лексикографії першої половини ХХ ст.

Ключові слова:  українська мова; термін; українська електроенергетична термінологія; 
формування терміносистеми; розвиток термінології.
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Annotation. The objective of this work is to analyze the inception process of the Ukrainian electric 
power engineering terminology (UEPET). The task is to analyze one of the developmental stages of 
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Конституційне утвердження укра-
їнської мови як державної в усіх сферах 
суспільного життя після проголошення 
незалежності України зумовило потребу 
наукового осмислення історії розвитку і 
системної організації українських термі-
носистем як складника загальнонарод-
ної мови. Дослідження закономірностей 
формування окремих галузевих термі-
носистем дає змогу не тільки виявити 
основні тенденції їхнього розвитку, а й 
сприяти систематизації та внормуванню 
сучасної науково-технічної термінології, 
що є необхідною передумовою для до-
сягнення її лінгвістичної та логічної сис-
темності.

Етапи формування окремих україн-
ських галузевих терміносистем неодно-
разово були в центрі уваги науковців. 
З огляду на актуальність дослідження 
термінолексики як основи мови спеці-
альностей, безумовно, слід відзначити 

перший в українському термінознав-
стві підручник авторського колективу 
Т.  Панько, І.  Кочан, Г.  Мацюк «Україн-
ське термінознавство» (1994 р.), у якому 
відтворено шлях розвитку української 
термінології та становлення науки про 
неї. У дослідженні йдеться не тільки про 
формування терміносистем, їхню розбу-
дову, а й місце терміна в науковому кон-
тексті і за його межами [7].

У посібнику Г.  Наконечної «Україн-
ська науково-технічна термінологія. Іс-
торія і сучасність» (1999  р.) здійснено 
огляд історичних етапів розвитку укра-
їнської наукової термінології за 150 ро-
ків, починаючи з 1848 р. На переконання 
автора, українська наукова термінологія 
формувалася в руслі європейських на-
ціональних термінологій, де провідними 
підходами до формування національних 
терміносистем були інтернаціональ-
ний (творення на базі латинської мови) 

UEPET – the basis of the UEPE terminology system, known as the “Golden Decade”. In order to achieve 
this goal, we researched and outlined timelines of this stage in UEPET development, as well as analyzed 
the source and course of development and accession of UEPET during the aforementioned period.

Research has shown that the second stage of UEPET formation took place during the 1920s and 
1930s. Substantiation of UEPET occurred throughout this timeframe.

The 1920s formed a decade of rapid evolution of electric power engineering in Ukraine. At 
that time, outstanding achievements of academic electric power engineers in connection with the 
emergence of new terminology caused a sudden demand for compilation and normalization of a 
national terminological system. At the beginning of 1925, the Technical Department of Ukrainian 
Academic Language established an electrical engineering section. This work attracted leading scholars, 
who created registers of terminology and also derived terms and lexical material from professional 
literature, dictionaries, and literary sources. UEPET formed at the beginning of the 1930s a conceptual 
terminological database, which reinforced a need for scholars. The lexicographical work of M. Darmoros, 
L. Darmoros, V. Dubrovskyi, K. Polonoskyi, F. Kalynovych, K.Turkalo, and other scholars, devoted to the 
terminology of other sectors, did not overlook the terminological lexicon that served the field of electric 
power engineering during this developmental phase. “Dictionary of Technical Terminology (General)” 
by I. Sheludko, T. Sadovskyi and “Dictionary of Technical Terminology (Electrical Engineering)” by 
I. Sheludko became the basis for modern UEPET. These works in terminography are, in our opinion, 
the greatest achievement in Ukrainian electric power engineering lexicography of the first half of the 
20th century.

Key words: Ukrainian language; term; Ukrainian electric power engineering terminology; 
terminological system development; terminology evolution.
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та народницький (терміни творили на 
власне-мовній основі). Центральне міс-
це в посібнику посідають історичні екс-
курси в термінотворчість Східної, Цен-
тральної і Західної України [5].

В одному з розділів колективної 
монографії «Основи термінотворення: 
семантичні та соціолінгвістичні аспек-
ти» А. Д’якова, Т. Кияка, З. Куделько 
(2000  р.) розглянуто питання про пе-
ріодизацію української термінології на 
тлі історії термінологічного планування 
в розвинених країнах, країнах третього 
світу, в колишньому Радянському Союзі 
та власне в Україні [1].

Об’єктами широкого зацікавлення і 
детального лінгвістичного опису напри-
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. стають тер-
міносистеми різних галузей знання, зо-
крема, періоди формування й розвитку 
українських терміносистем на тлі історії 
культури українського народу розгляну-
то у працях І. Ярошевич (морфологічна 
термінологія, граматична терміноло-
гія ХХ–ХХІ  ст.); Я. Яремка (українська 
військова термінологія); О. Чорної (по-
даткова лексика); З. Куньч (українська 
риторична термінологія); С.  Булик-Вер-
холи (музична термінологія); О. Колган 
(гірнича термінологія) та ін. У дороб-
ку І.  Кочан є низка публікацій, зокре-
ма «Українське термінознавство 1920-х 
років: погляд з позицій ХХІ століття» 
(2011  р.), «Українське термінознавство 
1940–1950-х років» (2011 р.), «Українське 
термінознавство 1960–1990-х років» 
(2012 р.), у яких дослідниця розглянула 
розвиток термінознавчої думки в Украї-
ні в різні її періоди.

Як бачимо, упродовж останніх деся-
тиліть дослідження становлення та фор-
мування терміносистем різних галузей 
знання неодноразово ставали об’єктами 

лінгвістичних досліджень, однак не іс-
нує наукових робіт, які б системно ви-
вчали становлення й перспективи роз-
витку української електроенергетичної 
термінології (УЕЕТ), хоча зазначена 
терміносистема є однією з важливих 
підсистем не тільки науково-технічної, 
а й загальнолітературної мови, бо сама 
електроенергетика є провідною галуззю 
в економічному й суспільному житті. 
Це й зумовлює актуальність теми нашої 
розвідки і для сучасного термінознав-
ства зокрема, і для українського мовоз-
навства загалом.

Ця праця є продовженням наших 
попередніх досліджень, у яких ми ство-
рили періодизацію розвитку української 
електроенергетичної термінології, ви-
явили основні підходи до формування 
терміносистеми електроенергетики на 
різних етапах її становлення, визначили 
основні причини неоднорідності цього 
процесу. Для з’ясування особливостей 
становлення УЕЕТ ми простежили іс-
торію розвитку на українських землях 
електроенергетики як галузі і на цьому 
тлі виявили особливості формування 
досліджуваної терміносистеми, що дало 
змогу збагнути причини різного ступеня 
інтенсивності цього процесу та спрогно-
зувати можливі тенденції її подальшого 
розвитку [4, с. 62].

Мета цієї статті – на матеріалі УЕЕТ 
проаналізувати етап уґрунтування 
української електроенергетичної тер-
міносистеми так званого «золотого 
десятиріччя» розвитку досліджуваної 
термінології. Задля досягнення цієї 
мети ставимо перед собою такі завдан-
ня: дослідити та окреслити часові межі 
цього етапу становлення УЕЕТ, а та-
кож детально проаналізувати джерела 
та шляхи формування й поповнення 
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терміносистеми електроенергетики у 
зазначений період.

З огляду на провідні тенденції тер-
мінотворення і зважаючи на класичну 
періодизацію розвитку науково-техніч-
ної термінології, ми виокремили чоти-
ри основні періоди розвитку україн-
ської електроенергетичної термінології. 
З’ясовано, що упродовж першого періо-
ду формування УЕЕТ, який тривав з дру-
гої половини ХІХ до 10-х років ХХ  ст., 
відбулося стихійне нагромадження тер-
мінного матеріалу та закладання основ 
УЕЕТ на науковому ґрунті  [11,  с.  276]. 
Другий етап становлення досліджува-
ної терміносистеми УЕЕТ окреслено 
 20–30-ми роками ХХ ст.

Інтенсивне будівництво електричних 
станцій, електричних мереж і потуж-
них трансформаторних підстанцій на 
території України розпочалося в період 
здійснення плану ГОЕЛРО, прийнятого 
1920  р., в якому розвитку електроенер-
гетики України надавали пріоритетного 
значення. Так, 1927  р. у Запоріжжі роз-
почато будівництво найбільшої в Євро-
пі Дніпровської гідроелектростанції, а 
1929 р. введено в експлуатацію першу в 
Україні лінію електропересилання. У ці 
ж роки в лабораторіях промислових під-
приємств, науково-дослідних і проект-
них інститутах України розпочато на-
укові дослідження з електроенергетики. 
Найактивнішу участь у вирішенні про-
блем галузі відіграють київська, харків-
ська і львівська наукові школи [2].

Розбудова й стрімкий розвиток елек-
троенергетики на українських землях, 
тогочасні видатні досягнення науковців, 
поява нових термінів зумовили нагальну 
і гостру потребу дослідити, упорядкува-
ти, внормувати національну терміноло-
гію. 20-ті роки ХХ ст. позначені плідною 

термінологічною працею створеного в 
1921  р. Інституту української наукової 
мови ВУАН (далі ІУНМ), співробітника-
ми якого було опубліковано низку тер-
мінологічних перекладних словників, 
здебільшого проектів. Мовознавці та фа-
хівці, що об’єднались в ІУНМ, працюва-
ли над створенням української терміно-
логії (наукової, технічної та виробничої) 
на наукових засадах. Згодом І.  Огієнко 
писав: «…виявилося, коли стали склада-
ти термінологічні словники по десятках 
різних наукових і технічних ділянках, що 
наша мова дуже гнучка й зовсім придат-
на для творення термінологічних назв. І 
навіть там, де, скажімо, в мові російській 
уживають латинського чи грецького тер-
міна, у нас був створений добрий свій… 
Взагалі, різні термінології в нас стали 
творитися на рідній основі, чим відріз-
нялися від термінології російської, у сво-
їй більшості – чужої» [6, с. 190].

1923  р. в термінологічно-перекла-
довому гуртку, що функціонував при 
Київському політехнічному інституті, 
утворено окрему електротехнічну сек-
цію. На жаль, через обтяженість секції 
розгорнути значну роботу з опрацюван-
ня технічної галузевої термінології не 
вдалося.

На початку 1925  р. при техвідділі 
ІУНМ утворено електротехнічну секцію, 
до роботи в якій залучають І. Шелудька, 
В. Фаворського, П. Мироненка, Т. Губен-
ка. Пізніше до опрацювання електро-
технічної термінології приєднуються 
К.  Вовк, І.  Горбачевський, Д.  Костенко, 
О.  Потебня. Електросекція розпочинає 
укладати реєстри термінів, опрацьовує 
і виписує лексичний матеріал з фахової 
літератури, словникових і літературних 
джерел, власних записів народної термі-
нології.
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Упродовж 1921–1928 рр. ІУНМ видав 
серію словників природничо-технічних 
термінів, які містять й електроенерге-
тичну термінологію, з-поміж них: «Слов-
ник природничої термінології» Х.  По-
лонського, проект «Словника технічної 
термінології. Комунальне господарство» 
К. Туркала та В. Фаворського, «Словник 
технічної термінології. Електротехніка», 
«Практичний словник виробничої тер-
мінології» І. Шелудька, «Словник техніч-
ної термінології (загальний) (проєкт)» 
І. Шелудька, Т. Садовського.

До словників укладачі вводили тер-
мінний матеріал із вітчизняних джерел й 
загальновживані міжнародні терміни, а 
також новотвори, побудовані за закона-
ми української мови. Деякі терміни, що, 
на думку впорядників, не відповідали 
змістові понять, уточнювали відповідно 
до їхнього значення. Більшість випуще-
них словників були перекладними, міс-
тили синонімічні ряди терміноодиниць, 
а також рекомендовані до вжитку термі-
ни. Для сучасних дослідників галузевих 
терміносистем названі вище словники 
слугують цінним матеріалом, оскільки їх 
укладено з урахуванням потреби ство-
рення самобутньої української терміно-
логії.

На наш погляд, першою спробою 
упорядкування термінології, яка обслу-
говувала електроенергетичну галузь, є 
«Словник технічної термінології. Елек-
тротехніка» І. Шелудька й «Словник тех-
нічної термінології (загальний): проєкт» 
І. Шелудька, Т. Садовського.

У передмові до «Словника техніч-
ної термінології» зазначено: «До краю і 
в рівній мірі охопити всі галузі техніки 
не дозволяв ані час, ані приділений роз-
мір словника, тим-то, добираючи репре-
зентовані в словнику науки та беручи 

відсоткове співвідношення взятих з них 
термінів, ми ґрунтувалися на конкрет-
ному завданні цього словника – подати 
найперше термінологію, спільну різним 
технічним наукам, а найголовніше, з тих 
ділянок техніки, що мають більше поши-
рення та застосування в промисловості 
країни» [9, с. 8].

Автори словника вважали, що біль-
шість користувачів виходитиме з росій-
ських оригіналів, поки з’явиться достат-
ня кількість україномовних технічних 
праць. Особливістю тогочасного тер-
мінотворення були виразні пуристичні 
тенденції: укладачі прагнули очистити 
наукову мову від іншомовних слів, які, 
на їхню думку, нерідко були зайвими 
в терміносистемах, оскільки перешко-
джали прозорості семантики терміна, 
тим самим гальмували розвиток укра-
їнської наукової мови. І. Шелудько і 
Т. Садовський у своїй праці намагалися 
подавати новаторські українські відпо-
відники, наближені до розмовної мови, 
наприклад: газ инертный (электр.)  – 
газ байду́жий; заряд (электр.)  – насна́га; 
з. остаточный  – наснага залишко́ва; 
з.  отрицательный  – наснага від’ємна; 
з.  положительный  – наснага дода́тна; 
за рядка (электр.)  – насна́жування, 
насна́ження; зарядный (ток)  – на сна-
жни́й; заряженный (электр.)  – нас-
на́же ний; истощать (электр.)  – зне-
си́лю вати, знеси́лити; кнопка 
(электр.)  – ґу́д зик; ґудзик двінкови́й; 
ґудзик натискни́й; навивать, -вить 
(электр.)  – снува́ти, поснува́ти; отпра-
витель (электр.)  – виря́дник; переза-
рядка (электр.)  – перенасна́га; переза-
ряжение (электр.)  – перенасна́жування, 
перенасна́ження; подключенный 
(электр.)  – при́мкнений; последователь-
ное соединение (электр.) – низкова́ злу́ка; 
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перезаряженный – перенасна́жний; про-
водка (предмет) (электр.)  – провідня́; 
про водка (процесс) – прово́дження, про -
ве́дення; п. воздушная  – провідня́ над-
зе́мна; п. кольцевая  – провідня́ колова́; 
п. комнатная – провідня́ ха́тня; про резь 
(электр.) – ґа́ра; разряд (электр.) – висна́
га; соединение (мех.) – злу́ка, (электр.) – 
злука низкова́, злука розбірна́, злука 
горлови́нна, злука ка́йкою, німе́цьким 
замко́м, злука помилко́ва, злука суста́вна, 
злука притичко́ва; треншальтер 
(электр.)  – розлу́чник; угледержатель 
(дуг. лам пы) (электр.)  – вугледе́ржавка; 
щит (электр.)  – розподі́льник головни́й; 
якорь (электр.) – ви́творець [9].

Автори вважали, що «з допомогою 
українського громадянства ІУНМ спро-
можеться позбавити українську термі-
нологію від зайшлого намулу, унормує 
й поставить її на рейки народньої й об-
разної мови»  [9, c. 9]. Для І.  Шелудька, 
на думку І.  Кочан, «апріорним був по-
гляд на дублетність термінів як імпульс 
термінологічного розвитку мови, через 
те він так широко впроваджував най-
уживаніші національні синоніми: кон-
такт  – дотик, штепсель  – притичка, 
тумба  – бовванець, стовпчик, підстав-
ка, стовпець /…/» [3, с. 103].

У словнику подано понад 160 термі-
нів, які безпосередньо належать до елек-
троенергетики. Попри те, що укладачі 
словника вважають його лише проектом, 
на наш погляд, цю працю можна розгля-
дати як перший етап у внормуванні та 
становленні окресленої терміносистеми.

«Словник технічної термінології. 
Елек тротехніка» І.  Шелудька містить 
понад 5860 термінів. У передмові до 
словника автор, інженер за фахом, по-
дає короткий екскурс до історії форму-
вання досліджуваної термінології. На 

його думку, «несприятливі політичні 
обставини, особливо в Наддніпрянській 
Україні, ставали великим опором та 
перешкодою до вільного розвитку фа-
хової мови. Українських шкіл не було, 
русифікація українського робітництва, 
брак друкованого слова,  – усе це разом 
призвело до того, що тільки сільські та 
дрібно-ремісничі кола були вогнищем 
українського слова, а в таких обставинах 
зрозумілим стає і спізнення живої тех-
нічної мови проти величезного поступу 
електротехніки. І лише поодинокі особи, 
свідомі української культури, самотуж-
ки, поодинці досліджують народну мову, 
щоб на ґрунті її дійти одностайної фахо-
вої термінології» [8].

У реєстрі використаної для укладан-
ня словника літератури зафіксовано 100 
наукових праць російською, польською 
і німецькою мовами. Україномовними 
були лише 30 джерел, зокрема «Словник 
технічної термінології» (М. Дарморос, 
Л.  Дарморос), «Словник хемічної тер-
мінології» (О.  Курило), рукопис «Елек-
тротехнічного словника» (С.  Риндик), 
«Словник української фізичної термі-
нології», «Словник математичної тер-
мінології» (Ф.  Калинович), перекладні 
словники В.  Дубровського, В.  Кміцике-
вича, Ю. Кобилянського, А. Ніковського, 
О. Поповича, Т. Секунди, а також фахові 
публікації Л.  Кордиша, Б.  Лисянського, 
О. Поповича, І. Пулюя та ін.

Термінний матеріал, уміщений у за-
значеному вище словнику, в основно-
му охоплює електротехніку великих 
струмів (теорію й конструкції), а також 
термінологію дотичних галузей. Окрім 
спеціальних термінів, у словнику подано 
приблизно 20% технічної термінології 
та фразеологічних зворотів. І.  Шелудь-
ко зазначає: «Електротехніка весь час 
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розвивається з одного боку на фізич-
ному єстві електрики, а з другого  – на 
тлі механіки (конструктивна частина), 
отже, це й зблизило її з іншими ділянка-
ми знання, і в практичному словнику не 
можна було оминути назов головніших 
дотичних речей, чи явищ»  [8]. У слов-
нику зафіксовано багато питомої укра-
їнської лексики на позначення основних 
електроенергетичних понять, «синонім-
ні матеріали», виписані з авторитетних 
наукових фахових видань, а також тер-
міни, які, на думку автора, не розкрива-
ли суті того чи того поняття. Щодо про-
блемних дискусійних питань упорядник 
словника подав свої коментарі.

Після опрацювання та схвалення на 
засіданнях електросекції зібраного тер-
мінного матеріалу І. Шелудько звів його 
до словникової форми й уклав рукопис, 
який подав на розгляд редколегії техніч-
ного відділу, сподіваючись, що україн-
ські електротехніки своїми порадами і 
вказівками разом із мовознавцями спри-
ятимуть унормуванню електротехнічної 
термінології.

Становленню української електро-
енергетичної термінології сприяла і 
плідна праця українських учених поза 
межами тогочасної України, викладан-
ня українською мовою у Львівському 
університеті, Львівській політехніці, 
Карловому університеті та Високому 
педагогічному інституті імені Михайла 
Драгоманова у Празі, Українській гос-
подарській академії в Подєбродах. Було 
опубліковано низку теоретичних статей 
та україномовних підручників, присвя-
чених проблемам електротехніки, теоре-
тичної і технічної фізики. Ці праці згодом 
стали фундаментальними для розви-
тку української електроенергетики. Зо-
крема, варто відзначити україномовні 

праці Б.  Лисянського «Електростатика, 
електрокинетика, наука про магнетизм», 
«Електродинаміка», «Основи електро-
техніки», в яких автор використав того-
часну українську наукову термінологію.

Результатом багаторічної роботи чле-
нів фізичної секції природничого відділу 
ІУНМ є праця В. Фаворського «Словник 
фізичної термінології (проєкт)», що ви-
йшла друком 1933 р. Словник переклад-
ний (російсько-українсько-французький 
із українсько-російським та французько-
українським покажчиками), джерелами 
для його укладання слугували україно-
мовні та чужоземні праці  – монографії, 
підручники, періодика українська, росій-
ська, французька, а також народні назви, 
зібрані у різних регіонах України. У пе-
редмові автор зазначив: «На долю слов-
никового сектору Науково-дослідчого 
інституту мово знавства припало кри-
тично переглянути той чималий картко-
вий матеріял, що його зібрали до фізич-
ного словника попередні впорядники, 
поповнити в міру змоги реєстр слов-
ника, інколи підібрати до термінів нові, 
відповідніші до сучасного стану розви-
тку української пролетарської культури 
розв’язання й упорядкувати цей матеріал 
у словник»  [10]. Словник містить понад 
7  тисяч термінів, його особливість по-
лягає у прагненні В.  Фаворського внор-
мувати та уніфікувати термінологію, 
надаючи перевагу власне українським 
термінам, почасти автор до російських 
термінів подавав кілька питомих відпо-
відників, створюючи синонімічні ряди, 
наприклад: кабель – кабель, жильник; ко-
лебание – коливання, осциляція, хитання, 
дрогання; контакт  – контакт, дотик, 
дотикання; напряжение  – напруга, на-
туга, напруження, напин; ответвление, 
шунт – відгілок, відгалузок, відгалуження, 
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відгилення, (шунт) узбічник; передача, 
передання (конструкция)  – передача, 
(энергии) пересил, пересил електричний; 
полюс  – полюс, бігун; провод  – провід, 
(материал) дріт; проводить, провес-
ти (тепло, электр., звук)  – проводити, 
провести, перепускати, перепустити; 
проводник – провідник, збиральник; раз-
ветвление  – розгілок, розгалузок; (про-
цес) розгалужування, розгалуження, галу-
ження, розтік, відгилення, віднога; сила 
тока  – сила струму, величина струму, 
справність току; соединительный  – 
злучний, сполучний; сопротивление  – 
опір, сопротивлення, видержаність, пере-
пона; ток (электрич.) – струм, струмінь, 
ток, тік, струя, плив, біг, (течение) 
течія; частота  – частота, частість; 
электрический  – електричний, громо-
винний; электричество  – електрика, 
громовина, електричність, електрія, 
електризм тощо [10]. У лексикографічній 
праці подано чимало терміноодиниць, 
які й на сьогодні функціонують в україн-
ській електроенергетичній термінології.

20-ті роки ХХ  ст. сучасні терміно-
знавці називають періодом «золотого 
десятиріччя» українського словництва, 
роками термінологічного вибуху. Ба-
гатолітня робота науковців Інституту 
української наукової мови відобразилась 
і втілилась у низці термінних словників, 
що відіграло важливу роль в історії роз-
витку українських галузевих терміно-
систем, зокрема й електроенергетичної. 
Отже, досліджено, що упродовж друго-
го періоду становлення УЕЕТ (20–30-ті 
роки ХХ  ст.) спостерігаємо уґрунту-
вання української електроенергетичної 
термінології. У 1921–1931  рр. було опу-
бліковано низку різноманітних словни-
ків чи проектів словників із гуманітар-
них і природничих галузей знань, серед 

яких: «Словник технічної термінології» 
(М.  Дарморос, Л.  Дарморос), «Росій-
сько-український словник математичної 
термінології» (О. Діденко), «Російсько-
український технічний словник» (В. Ду-
бровський), «Словник природничої тер-
мінології» (Х.  Полонський), «Словник 
фізичної термінології» (В. Фаворський), 
«Словник математичної термінології», 
«Термінологія теоретичної механіки» 
(Ф. Калинович), «Словник технічної тер-
мінології (Комунальне господарство)» 
(К. Туркало) тощо. Словники не омина-
ли увагою й термінолексики, яка обслу-
говувала електроенергетичну галузь на 
етапі тогочасного розвитку цієї науки.

Вважаємо, що першою спробою 
упорядкування української електро-
енергетичної термінолексики є «Слов-
ник технічної термінології (загальний)» 
І. Шелудька, Т. Садовського й «Словник 
технічної термінології. Електротехніка» 
І. Шелудька. На нашу думку, ці праці ста-
ли підґрунтям для формування сучасної 
УЕЕТ, першим етапом у систематизації, 
нормуванні та становленні досліджува-
ної термінології.

Перспективу наших подальших до-
сліджень вбачаємо у більш ґрунтовному 
опрацюванні третього і четвертого ета-
пів становлення і розвитку української 
електроенергетичної терміносистеми.
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Анотація. Стаття написана на основі опрацювання автором архівів української емі-
грації під час наукового стажування у Великій Британії. 

Подається трактування поняття «підривна література» в науці й публіцистиці. Пе-
редумови означеного в назві статті явища автор пояснює загасанням діяльності підпільних 
друкарень Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Повстанської Армії 
(УПА) на теренах України.

Аналізуються документи ОУН, згідно з якими було прийняте рішення розпочати новий 
етап антирадянської пропагандистської діяльності та перенести її з Мюнхена до Нот-
тінгема, а згодом – Лондона. Дається пояснення, чому це сталося незабаром після вбивства 
очільника українських націоналістів Степана Бандери.

Розглядається видавнича програма антирадянських видань у Лондоні за двома тема-
тичними напрямками: а) передруки кращих підпільних видань, здійснених в Україні, зокрема 
програмної книги «Хто такі бандерівці та за що вони воюють»; б) «Бібліотека українського 
підпільника». Список українських передруків автор формує з двох видів видань: рідкісні пері-
одичні видання із підпільних друкарень УПА та героїчні розповіді про будні повстанців. Для 
аналізу «Бібліотеки українського повстанця» обрані ті видання, які упродовж усіх радянських 
років були особливо заборонені в Україні, а тому невідомі українському читачеві.

У висновках підкреслюється значення виданих у Лондоні українських видань, які були аль-
тернативою радянській пропаганді й орієнтували українське населення про цілі, завдання, 
стан перебігу та перспективи національно-визвольного руху українців за здобуття своєї не-
залежної демократичної соборної держави.

Ключові слова: «підривна література»; антирадянська література; підпільні видання; 
Українська Видавнича Спілка в Лондоні; бандерівці; «Бібліотека українського підпільника»; 
Степан Бандера; Євген Коновалець; Петро Полтава.

ANTI-SOVIET PROPAGANDA LITERATURE PUBLISHED 
BY THE UKRAINIAN EMIGRANTS IN GREAT BRITAIN 

(THE 1950s–1990s): THE IDEA AND ITS IMPLEMENTATION
Mykola TYMOSHYK
Doctor of Philological Sciences, 
professor of the Chair of Journalism of Kyiv National University of Culture and Arts

Annotation. The article is based on the materials of the Ukrainian Publishing Union in London, 
Ukrainian Union in Great Britain, library collections of the Ukrainian diaspora in Great Britain, as 
well as those of the British Library in London on Ukrainian books and print media in Great Britain.

The notion of “undermining literature” in science and journalism is provided. 
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Актуальність і новизна теми
Ще зі шкільної пори врізалася в па-

м’ять крилата фраза Лесі Українки про 
Слово як Зброю, як Меч. Нового змісту і 
переконливого звучання ця фраза набу-
ває в контексті українського друковано-
го слова, яке народжувалося на чужині 
й пересилалося до Рідного Краю в не-
прості часи української історії. Уречев-
лене в листівці, брошурі, книжці, газеті, 
журналі, плакаті тощо, таке Слово було 
освячене непереборним бажанням його 
творців донести землякам заборонену 
чужинською владою правду, пробудити 
їх, просвітити, вселити надію, зоргані-
зувати, спонукати до дії. Саме така його 
місія сьогодні в Україні, на жаль, ще до-
стойно не досліджена й не поцінована. 

У науці й публіцистиці можна зустріти 
різні означення подібного роду літерату-
ри. З-поміж найпоширеніших – позацен-
зурна, захалявна, заборонена, підпільна, 
антирадянська (антиросійська), самви-
давська, підривна. Упродовж десятиліть 

багатогранний сегмент видань, який про-
дукувався українцями в різних країнах 
їхнього компактного поселення на чужи-
ні, ідеологи імперських владних структур 
в Україні незмінно називали буржуазно-
націоналістичним, ворожим інтересам 
трудящих мас (а ще дошкульніше – пет-
люрівським, бандерівським). Нові часи 
принесли й нове поняття – «бронебійна». 
Воно усталилося останніми роками, коли 
всеукраїнська газета «День» започаткува-
ла серію популярних брошур «Бронебій-
на публіцистика», в основі яких – тексти 
відомих авторів, що відзначаються висо-
ким рівнем будительського начала, які 
діють на свідомість сотень і тисяч збай-
дужілих та зневірених співгромадян сво-
єрідним «холодним душем». 

Завдання статті
Що спонукало українських патріотів 

у Лондоні, які прямо чи опосередковано 
були пов’язані з друкарською справою, 
переключити зусилля на підготовку до 

The author explains the reasons for the post-World War II appearance abroad and spread in the 
Soviet Ukraine of the print literature against Moscow Bolshevist Government by the decay of the OUN 
and UPA underground print shops in Ukraine. 

The article analyzes documents of OUN that determined a new stage of the anti-Soviet propaganda 
activity with relocation of its center from Munich to Nottingham, and later to London. It explains why 
it happened soon after the murder of the OUN leader Stepan Bandera. 

The author researches the anti-Soviet publishing program in London by two subject directions: 
a) the reprint of the best underground publications made in Ukraine; b) “The Library of the Ukrainian 
Underground”.

The author compiles the list of Ukrainian reprinted editions from two types: rare periodicals from 
UPA underground print shops and heroic narratives about the rebels’ everyday life.

To analyze the “Library of the Ukrainian Rebel”, the author has chosen the editions which had been 
very strictly prohibited in Ukraine, and thus unknown to the Ukrainian reader. 

The conclusions emphasize the significance of the Ukrainian materials published abroad, which 
constituted an alternative to the Soviet propaganda and informed the Ukrainian population on the 
goals, assignments, progress, and prospects of the Ukrainian national liberation movement for an 
independent democratic consolidated state.

Key words: “undermining literature”; anti-Soviet literature; underground publishing; Ukrainian 
Publishing Union in London; Banderites; “The Library of the Ukrainian Underground”; Stepan 
Bandera; Yevhen Konovalets; Petro Poltava.
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Тимошик М. Видання українськими емігрантами Великої...

друку та засилання в далеку Україну 
знач ного масиву різної за формою та те-
матикою літератури? 

Чому часовими рамками такої акції 
стали 60–80-ті роки минулого століття? 

Якою була тематика лондонських ви-
дань «підривної літератури», яка при-
значалася для радянського читача?

Чому вона була для радянської влади 
небезпечною? 

Пошук відповідей на ці та інші запи-
тання, пов’язані з явищем виникнення 
та побутування так званої «підривної лі-
тератури», є завданням цієї статті.

Предтечі «лондонського сліду» 
книжкових посилок в Україну

Започаткування у Лондоні по-
тужного осередку для продукуван-
ня й поширення на українські тере-
ни літератури, спрямованої проти 
московського більшовицького уряду, 
було спонукане загасанням діяльності 
підпільних друкарень Організації Укра-
їнських Націоналістів(б) (ОУН) та Укра-
їнської Повстанської Армії (УПА) на 
теренах України, що припадає на першу 
половину 50-х років ХХ століття.

Зважаючи на те, що для українського 
загалу тема ця фактично невідома, варто 
окреслити її бодай у загальних рисах. 

Появу перших підпільних видань 
ОУН-УПА слід шукати на початково-
му етапі окупації України німецьки-
ми військами. На першій конференції 
ОУН(б) у вересні 1941 року, де йшлося 
про підготовку до загальнонаціональ-
ного збройного спротиву окупантам, 
визначаються першочергові завдання з 
пропагандивно-роз’яснювальної роботи 
серед населення. Їх було два: 

– розкриття німецьких планів поне-
волення України;

– акції проти нових намагань більшо-
визації українських теренів, що її прово-
дили наслані Москвою в Україну агенти 
й партизанські диверсійні групи [6, c. 29]. 

Зрозуміло, що без налагодження 
мобільної видавничо-друкарської ме-
режі здійснювати ці два завдання було 
неможливо. Без перебільшення можна 
ствердити: упродовж 1941–1945 років у 
більшості областей України була створе-
на мережа підпільних друкарень. 

Видавнича діяльність ОУН-УПА 
пожвавилася від 1944 року й була зорі-
єнтована виключно проти провідників 
політики комуністичної Москви. Цьому 
сприяло те, що в умовах антигітлерів-
ської боротьби Української Повстанської 
Армії у липні 1944 року утворився своє-
рідний революційний парламент – Укра-
їнська Головна Визвольна Рада (УГВР) та 
уряд українського народу (Генеральний 
Секретаріат). УГВР складалася з пред-
ставників різних самостійницьких пар-
тій і середовищ з усіх українських країв. 
Їй були підпорядковані УПА та все укра-
їнське революційне підпілля, включно 
із керованою Степаном Бандерою Ор-
ганізацією Українських Націоналістів 
(ОУН) [9, c. 5]. 

Де брали підпільники шрифти і дру-
карське обладнання?

У 1941 році головним трофеєм ви-
явився багатющий арсенал видавничо-
поліграфічного обладнання партійно-
радянських органів в областях і районах. 
Це, зокрема, стаціонарні друкарні редак-
цій обласних і районних газет, а також 
так звані засоби оперативної поліграфії, 
якими нашпиговані були всі партійні, 
радянські органи  – різографи, друкар-
ські машинки. Чимало такого обладнан-
ня було захоплено і в німців, які відсту-
пали на захід у 1943–1944 роках.
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Більшість видань ОУН(б) виходило 
в світ із підпільних друкарень Західної 
України. Від 1944 року саме звідси значні 
їх наклади розходилися по всій Україні. 
Втім із недавніх архівних спецсховів до-
буто приховану правду про існування 
таких друкарень і в східних та централь-
них областях. Це, зокрема, криївка не-
подалік села Козацьке Конотопського 
району на Сумщині, викрита і знищена 
органами НКВС у вересні 1950. У селі 
Яроповичі Андрушівського району на 
Житомирщині тривалий час активно 
діяла підпільна друкарня учня відомо-
го повстанського художника з Волині 
Ніла Хасевича  – Івана Малимона, який 
мав псевдо Артем. Друкарню викрито у 
грудні 1950, друкаря тоді ж убито. Біль-
ше стало відомо тепер і про друкарню 
ім. С. Петлюри у селі П’ятничани тодіш-
ньої Кам’янець-Подільської області [7]. 

Де знаходилися такі друкарні?
На початках  – у бездоріжніх селах, 

що губилися або в лісах, або в горах. 
Після 1944 року, коли більшовицька 
влада посилила свою присутність у се-
лах, підпільники стали будувати для 
таких друкарень спеціальні підземні 
бункери, що в народі отримали назву 
«криївки». Зазвичай для них обирали 
малодоступні місця в лісах або горах. 
Описані випадки, коли для цього підхо-
дили стодоли селянських господарств, 
що стояли відрубно від густо забудова-
них сільських вулиць, або підвали жит-
ла господарів [11, c. 12–14]. 

Організацією поширення підпіль-
них видань займалася спеціально ство-
рена служба кольпортажу*,1 що скла-
далася здебільшого з молоді. Листівки 

* Кольпортаж, тобто розповсюдження друкова-
ного слова через посередників, має широке засто-
сування в усіх європейських видавців. 

розклеювалися на будинках у нічну пору, 
непомітно підкидалися або «забували-
ся» в транспорті, розсилалися поштою, 
передавалися до поширення надійним 
людям. 

Найпоширенішими були агітаційні 
листівки, плакати, брошури, газети та 
журнали. Рідше  – книги. З неперіодич-
них видань варто виділити агітки «Бюро 
інформації УПА», з періодичних – жур-
нали «Малі Друзі», «Українські Діти», 
«Юнак», «На чатах», газету «Повста-
нець». Про тематику видань свідчать 
такі назви брошур та листівок: «Україна 
погибає. Хто винен у цьому?», «Інтелі-
генти», «Вчителька», «Українці східних 
областей».

У підпільному редакційно-видавни-
чому процесі були задіяні десятки й сот-
ні одержимців. Більшість їх  – самоуки, 
які від шкільної пори мали потяг до сло-
ва чи малювання, але увійшли в історію 
національно-визвольного руху як тала-
новиті публіцисти, поети українського 
запілля. З-поміж них  – П. Волянський 
(Полтава), Д. Маївський (Дума), О. Дяків 
(Горновий), В. Василенко (Волох), графі-
ки світового рівня Н. Хасевич, М.  Че-
решньовський.

Останні підпільні друкарні ОУН-
УПА як найбільш законспіровані були 
виявлені і ліквідовані радянськими ка-
ральними органами 1954 року. А остан-
нім помітним виданням, яке згодом не 
раз перевидавалося таким же підпіль-
ним способом і виявилося чи не найне-
безпечнішим для радянського режиму, 
була брошура «Хто такі бандерівці та за 
що вони борються». Лише 1950 року її 
наклад сягнув 13 тисяч примірників. 

Таким чином, організоване підпіл-
ля ОУН-УПА було обезкровлене й роз-
громлене до середини 50-х років. Втім 
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епізодичні спроби повстанців нагадати 
про себе здійснювалися, але придушува-
лися владою ще з десяток років. 

На завершення цього огляду важли-
во наголосити на одній важливій грані 
порушеної теми. Справжнє обличчя 
українського визвольного руху в цілому 
і періоду Другої світової війни зокрема 
ще донедавна висвітлювалося одно-
боко, з мілітарним акцентом  – зброй-
ні сутички, рейди, розстріли, помсти. 
Цілком зрозуміло, що автори були в 
полоні суто радянських і здебільшого 
російських джерел інформації. Нато-
мість вивчення донедавна недоступних 
архівних документів цього періоду за-
свідчує, що надважлива частина за-
вдань ОУН-УПА перебувала в площині 
ідейно-патріотичної та просвітницької 
програми визвольного руху. Засобом 
для виконання цих завдань і була різно-
манітна друкована продукція підпіль-
них друкарень. 

Неможливість її продукування й по-
ширення у подальшому зовсім не озна-
чало, що героїчні вчинки десятків і со-
тень тисяч українських патріотів, які до 
останку залишалися вірними найголов-
нішому гаслу з «Декалогу українського 
націоналіста»  – «Здобудеш Українську 
державу або загинеш у боротьбі за неї», 
виявилися марними. 

Священну справу полеглих за не-
залежну соборну Українську державу 
героїчною смертю продовжили ті, хто 
не захотів залишатися в окупованій 
більшовиками рідній домівці й не міг 
змиритися з тим, що така окупація буде 
довгою. 

До початку 60-х років назрівали об-
ставини, за яких боротьба з радянським 
режимом започатковувалася далеко від 
України. До того ж іншими методами. 

Передруки на чужині 
підпільних крайових видань 

Після наглого вбивства москов-
ським найманцем у Мюнхені 15 жовтня 
1959 року Степана Бандери очільники 
ОУН приймають рішення перемістити 
центр видання «підривної літератури» 
з Німеччини до Великої Британії. Тоді 
ж гостріше постала проблема збирання, 
зберігання і перевидання численних до-
кументів і матеріалів, пов’язаних із очо-
люваним цим провідником нації націо-
нально-визвольним рухом. 

З міркувань безпеки від всюдису-
щих московських КГБістів вибір випав 
на Англію. Сюди, в місто Ноттінгем, 
були перевезені особисті речі, меблі та 
численні документи з мюнхенського по-
мешкання Степана Бандери. Урочисте 
відкриття цього своєрідного музею-ар-
хіву відбулося 20 жовтня 1962 року. Втім 
через віддаленість міста від централей 
українських еміграційних організацій у 
1978 році всі ці матеріали вирішено було 
перевезти до Лондона. При домі Україн-
ської Видавничої Спілки під числом 100 
на Liverpool street було добудоване спе-
ціальне приміщення.

Саме там і розпочався спрямований 
на читача радянської України новий етап 
пропагандивної діяльності, системної і 
масованої, яка досі велася епізодично.

Звернемо увагу на три відправні 
директиви, що містилися в рішеннях 
ОУН(б), які мали найбезпосередніший 
вплив на зміст та характер такої діяль-
ності. 

1. З постанови ІІ Конференції ОУН(б) 
(квітень 1942):

«Звертати особливу увагу на важ-
ливість пропаганди для Осередніх і 
Східних Українських Земель, на відтин-
ку робітництва, молоді і міст. …Наявні 
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форми й методи пропаганди повинні 
бути менш крикливі і видні, але нато-
мість змістом ударні. Пропаганда мусить 
вестись одночасно проти всіх окупантів 
України – щоб вибити зброю з рук кому-
ністам і Москві» [8, c. 72–73]. 

2. З Декларації Проводу ОУН(б) з 
нагоди закінчення Другої світової війни 
(травень 1945):

«Нам треба вмілої конспірації, пре-
цизности в підпільній роботі, підпільно-
революційного мистецтва…; нам треба 
зліквідувати другорядні фронти і дрібні 
непорозуміння з іншими співзвучними 
силами в ім’я спільної затяжної бороть-
би із спільним ворогом» [8, c. 141]. 

3. З постанови ІV Великого Збору 
ОУН(б) у галузі інформації і пропаганди 
(весна 1968):

«З метою мобілізації всього народу 
до боротьби за визволення, ОУН іні-
ціює і підтримує протирежимні і проти-
імперіяльні настрої, процеси і тенденції 
в Україні та на цілому просторі імперії 
на всіх ділянках національного життя… 
ОУН підтримує різного роду дії в обо-
роні українських національних, куль-
турних і релігійних вартостей, традицій 
проти явних і прихованих ідеологічних і 
політичних московських затій та дивер-
сій, розкриваючи їхню протиукраїнську 
суть і загрозу для самобутности україн-
ської спільноти. ОУН поборює в Україні 
московські впливи в ділянці культури, 
ідеологічні та політичні концепції і сим-
воли російської окупації» [13, c. 209]. 

Утім початком акцій українських на-
ціоналістів із-за кордону з «послаблення 
і підривання окупаційного московсько-
большевицького режиму в Україні» слід 
вважати 1951 рік. Саме тоді було під-
готовлено у Лондоні й незабаром роз-
тиражовано у Мюнхені (кооперативна 

друкарня «Цицеро») перших півтора де-
сятка назв передруків підпільних крайо-
вих видань.

Цей блок незвичної доти для діа-
спорного книговидання продукції від-
кривала вже згадувана вище брошура 
«Хто такі бандерівці та за що вони бо-
рються». 

Прізвище Петра Полтави, що зазна-
чене на обкладинці й титулі видання, 
для сучасників, на жаль, є призабутим. 
Тому перед тим, як охарактеризувати це 
знакове для підпільної літератури ви-
дання, варто подати кілька штрихів до 
портрета автора.

Петро Миколайович Федун (псев-
до Полтава, Волянський, Север, Зенон, 
П. Савчук) вважається чоловим ідеоло-
гом («політвиховником») українського 
збройного підпілля ОУН-УПА 40–50-х 
років ХХ століття. У новітню українську 
історію він має заслужено увійти як про-
пагандист, публіцист, автор та редактор 
багатьох повстанських публікацій. Ро-
дом із села Шнирів, що неподалік Бродів 
на Галичині, де народився в селянській 
родині 23 лютого 1919 року. 

Біографія цього діяча переповне-
на неймовірно карколомними подіями: 
юначий вишкіл у підпільній ОУН від се-
редини 30-х років; від 1939 року  – сту-
дент медицини Львівського універси-
тету, знавець класичних мов; рядовий 
піхотинець Червоної армії на радян-
сько-фінському і радянсько-німець-
кому фронтах; німецький полонений, 
повстанець-підпільник у рядах УПА. 
Кар’єрний ріст у підпіллі – від редактора 
журналу «Юнак» до заступника Голови 
Генерального Секретаріату Української 
Головної Визвольної Ради; від рядового 
повстанця до полковника УПА, члена 
її Головного військового штабу. Після 
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загибелі Романа Шухевича обираєть-
ся заступником Головного Командира 
УПА (літо 1950). Такою ж переконли-
вою та безстрашною патріоткою була 
і його наречена  – колишня лаборантка 
Львівського медичного інституту Любов 
Микитюк. Саме вона таємно передавала 
через рогатки енкаведистів ліки тяжко 
пораненому командувачу УПА Роману 
Шухевичу. 

Петро Полтава недожив до свого 
33-ліття два місяці – героїчно загинув у 
бою з НКВС у грудні 1951 року в лісі біля 
с.  Новошин (нині село Жидачівського 
району Львівської області) [12]. 

Петра Федуна (Полтаву) можна вва-
жати і як ідеолога українського націона-
лізму. Про це засвідчують, зосібно, такі 
його праці: «Елементи революційності 
українського націоналізму», «Концепція 
Самостійної України і основна тенденція 
ідейно-політичного розвитку сучасного 
світу», «За тип організованої демокра-
тії в майбутній незалежній українській 
державі», «Хто є справжній націоналіст-
революціонер». На противагу, скажімо, 
текстам на подібну тематику вишука-
ного естета і літератора високої проби 
Дмитра Донцова тексти Полтави напи-
сано просто, дохідливо, в розрахунку на 
читача, мало підготовленого в житті й 
політиці. 

Є в цього автора оповідання «Прапор 
Фінляндії», яке одним промовистим епі-
зодом здатне викликати приспану націо-
нальну пам’ять навіть у найбільш зман-
куртілої людини. У час бою із фінами 
призвані з України два радянських сол-
дати вбивають молоду фінку-снайперку. 
В бажанні поживитися з її речей вони 
витягують з-під закривавлених грудей 
фінський національний прапор. А який 
же прапор в України? – чи не першим у 

ту мить постало питання перед тими пе-
реможцями бою на чужій території… 

Не випадково саме Петру Полтаві, 
знаному на той час у середовищі по-
встанців публіцистові, й було постав-
лене непросте завдання: сказати правду 
про Степана Бандеру та бандерівців. І це 
за умов, коли мільйони простих укра-
їнців фактично були вже «зазомбовані» 
масивною радянською пропагандою. 
Адже у результаті скерованої з Москви 
багаторічної потужної компрометації 
чину цього непересічного діяча-патріота 
й очолюваного ним руху в значної час-
тини населення підрадянської України 
(особливо її центральних і східних об-
ластей) це ім’я вже асоціювалося із стра-
хітливими картинами знущань «лютих 
ворогів радянської влади» над «безне-
винними жертвами», а слово «бандері-
вець» сприймалося як лайка. Ось іще із 
рясного переліку лайливих епітетів, яки-
ми нагородила радянська пропаганда 
тих, хто воював за незалежну Україну на 
два фронти, не шкодуючи свого молодо-
го життя: «бандити», «гітлерівські при-
служники», «українсько-німецькі націо-
налісти», «англо-американські агенти», 
«недобиті куркулі», «ненависні буржуї», 
які переховуються у схронах, бо «боять-
ся народного правосуддя». 

У цій ситуації, приступаючи до на-
писання тексту правдивого, чесного, 
слід було мати на оці читача різного – і 
зманкуртілого, агресивного, розлюче-
ного, з уже сформованими школою чи 
комсомолом житейськими цінностями, і 
читача збайдужілого, недовірливого, за-
ляканого. 

Без перебільшення – задум авторові 
вдався. Навіть із плином часу цей текст 
нині можна вважати найдоступнішим, 
найпереконливішим із того, що було 



160 №2 (67) 2018 Ukrainian Studies

УКРАЇНА І СВІТ

досі написано про феномен Бандери і 
бандерівський рух.

Від початку автор подбав про вдалу 
структуру тексту і тональність викладу 
матеріалу. Це не суцільне чтиво з довги-
ми реченнями, великими абзацами і нуд-
но-відстороненою політичною лекси-
кою, взятою з програмних документів чи 
рішень Великих Зборів ОУН. Незначні за 
обсягом фрагменти тексту, здебільшого 
до півсторінки, поділені чіткими заголо-
вками. Причому у першій половині вони 
мають стверджувально-констатуюче на-
чало, у другій – запитальне.

Варто це розглянути на прикладах.
Ось варіанти стверджувальних заго-

ловків:
Большевицькі гнобителі бояться, 

щоб народні маси СРСР знали правду 
про бандерівців.

Бандерівці – послідовні борці за ви-
зволення українського народу.

Українські націоналісти не є шові-
ністи.

Ми не були й не будемо нічиєю аген-
турою.

Ми – борці за інтереси народних мас, 
а не оборонці експлуататорських.

А ось заголовки запитальні:
Чому ми, бандерівці, називаємо себе 

націоналістами?
Чому ми боремося проти больше-

вицьких гнобителів?
За що ведемо боротьбу?
Які наші політичні і соціальні цілі?
Чому мусимо вести боротьбу мето-

дом збройного підпілля?
Яку безпосередню мету мають наші 

збройні і саботажні дії?
Як ми дивимося на перспективи на-

шої боротьби?
Звичайно, і в першому, і в друго-

му випадках, узрівши такі заголовки, в 

читача мимоволі виникатиме бажання 
довідатися: а що ж за ними? Це головна 
передумова того, що інтерес до брошури 
від початку й до кінця її читання чи ви-
біркового перегляду не згасатиме. 

Ще дві особливості, що сприяють 
«підігріву» цікавості до тексту: важливе 
і принципове у рясно розділених підза-
головками текстах виділене жирнішим 
шрифтом, а поміж текстовими сторін-
ками вкладені чотири найвідоміші за 
темою ідеалів українського визвольного 
руху графічні роботи: «Воля народам! 
Воля людині!», «За Українську самостій-
ну соборну державу!», «Ми стали волі 
на сторожі» та «Слава Україні! Героям 
Слава!».

Наприкінці брошури після тексту 
автора додано кілька коротких цитат: 
засновника українського націоналізму 
Миколи Міхновського, Головного ко-
мандира УПА Тараса Чупринки та ури-
вок з поеми В. Самійленка «Гея», оза-
главлений просто: «Чи вам відомо, хто 
то є повстанці?».

На підверстку останньої сторінки 
вміщено витяг із «Деклярації Проводу 
ОУН», яку можна сприймати і як пер-
шу констатацію новопосталої легенди 
воюючої нації, і як епітафію тим, хто 
поліг у борні за Україну під чорно-чер-
воним бандерівським стягом. Зважаю-
чи на маловідомість тексту, його варто 
процитувати: «На крові тих, що впали 
на полі бою в обороні рідних хат, сімей 
і населення, в наступі на гестапівські й 
енкаведистські гнізда й загони, в індиві-
дуальному двобою в час конспіративної 
підпільної роботи, на крові тих, що за-
мучені по тюрмах і таборах, виростала 
безсмертна легенда воюючої нації, що 
огненним смолоскипом горить у серцях і 
душах народу й освічує шлях у майбутнє. 
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Україна живе й бореться та силою здо-
буває перемогу. Хай же вічна слава буде 
впавшим героям, що склали свої життя 
на жертівнику нації».

Варто звернути увагу на обкладин-
ку, виконану в чорно-червоних кольорах 
прапора УПА. У надзаголовкових да-
них – кілька актуальних натоді програм-
них кличів ОУН-УПА: «Воля народам і 
людині!», «За Українську самостійну со-
борну державу!», «За вільні національні 
держави поневолених народів!», «По-
неволені народи СРСР, єднайтеся у бо-
ротьбі проти большевицьких гнобителів 
та експлуататорів!». Заголовок брошури 
виконано вивороткою червоно-чорними 
кольорами на чорній плашці. 

Випускні відомості, що подані вни-
зу обкладинки, вказують, що видання 
здійснено Організацією Українських На-
ціоналістів 1950 року. Гадається, міста 
видання  – Київ і Львів  – подані симво-
лічно. Достеменно відомо, що брошура 
виходила в світ з криївки-друкарні ОУН 
ім. Якова Бусла (Київського). Зазвичай 
підпільники з міркувань безпеки ніколи 
не «засвічували» справжнього місця зна-
ходження своїх друкарень.

Брошура має обсяг 32 сторінки, ви-
дана у форматі 138 х 200 міліметрів. Лон-
донський передрук відрізняється тим, 
що додатково «вдягнений» ще в одну об-
кладинку. Замість художнього її оформ-
лення тут подано лише прізвище й ім’я 
автора та назву із зазначенням унизу 
обкладинки, що це передрук підпільних 
матеріалів. Рік передруку – 1953. 

І насамкінець про примірник аналі-
зованого видання, з яким працював ав-
тор цих рядків. Він, без перебільшення, 
унікальний. На титульній сторінці, де 
замість традиційної службової інфор-
мації про видання вміщено виконаний 

на деревориті портрет Степана Бандери, 
писаний акуратно від руки чорним чор-
нилом автограф-посвята – «Другові Про-
відникові С. Бандері  – Волянський-Пол-
тава. Автор». 

Сумніву немає, це – авторський при-
мірник, підписаний на пам’ять тій осо-
бливій людині, ім’ям якої назване ціле 
героїчне явище новочасної української 
історії. 

Достеменно стверджувати, що цей 
примірник тримав у руках Степан Бан-
дера, не відважимося. Не виключена 
можливість, що автор брошури під-
писав її з наміром вручити особисто в 
руки провідникові під час зустрічі або 
передати в руки через надійних знайо-
мих. Втім є велика доля вірогідності, що 
книжка ця  – саме з особистої колекції 
Степана Бандери. Адже автор, посідаю-
чи упродовж тривалого часу високі по-
сти в проводі ОУН-УПА, неодноразово 
спілкувався з ватажком національно-ви-
звольного руху і, цілком імовірно, саме 
на його прохання писав цю книгу. 

На жаль, дослідити шляхи побуту-
вання книжки-борця від часу першови-
дання її в одній із підпільних друкарень 
на терені України 1950 року непростими 
дорогами української еміграції нині ніх-
то вже не зможе. Саме цей примірник 
потрапив до рук авторові цієї статті од-
ного недільного ранкового березня 2016 
року в центрі Лондона під час проведен-
ня акції «Поверни в Україну книжку ста-
рої української еміграції». 

Ініціатором акції стала представни-
ця старої політичної еміграції у столиці 
Великобританії Францишка Шморгай. 
Довідавшись про його приїзд вивчати 
історію української книги і преси у Ве-
ликій Британії, зініціювала серед стар-
ших прихожан кафедрального собору 
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Пресвятої Родини Української греко-ка-
толицької церкви збір найперших наших 
видань.

Сюди, на соборний майдан, вони й 
приносили до початку ранкової служби 
різні за тематикою, цінні з історичного 
боку раритетні видання. Упродовж усіх 
СРСРівських років ці книги були в нас 
під забороною, бо видавалися «недоби-
тими бандерівцями» на «загниваючому 
Заході».

Факт-родзинка того дня: серед по-
дарованих авторові статті кількох де-
сятків книг і виявилася ось ця брошура 
Петра Полтави «Хто такі бандерівці та 
за що вони борються». Вона заслужила 
окремого розгляду з двох причин. Пе-
редусім тому, що відкривала нову акцію 
націоналістичного видавництва в Лон-
доні, спрямовану на читача в радянській 
Україні. А по-друге, тому, що, посідаючи 
осібне місце на полиці підпільних крайо-
вих видань, на сьогодні є призабутою на 
Батьківщині й достойно не поцінованою 
тими сучасниками, для яких вона при-
значалася. 

А якими ж були інші передруки з 
того першого півтора десятка підпільних 
видань?

Вони – на різні теми і різних жанрів. 
Нині важко щось говорити про критерії, 
яких дотримувалися тоді упорядники 
цієї нової серії. Навряд чи тодішні втіка-
чі з України, кому вдалося різними шля-
хами опинитися в Лондоні й створити 
там Українське націоналістичне видав-
ництво, мали в своєму розпоряджен-
ні всі підпільні видання, що побачили 
світ в Україні. То вже пізніше в Амери-
ці постала ініціативна група, а за нею і 
ціле видавництво, яке й започаткувало 
цінний з історичного боку багатотом-
ний «Літопис Української Повстанської 

Армії», видання якого продовжується й 
нині. А в ті роки жменька патріотично 
налаштованих мрійників прагнула одно-
го: зберегти вирвані з лабет радянських 
цензорів безцінні сторінки української 
правди і, давши їм на чужині друге жит-
тя, поблагословити в далеку дорогу «для 
праці» на Батьківщині.

В архіві Української Видавничої 
Спілки вдалося розшукати майже всі з 
тих перших передруків. За видами і те-
матикою їх можна поділити на кілька 
груп. 

Перша: рідкісні періодичні видання. 
Такими були два журнали для мо-

лоді, які видавав Крайовий Осере док 
Пропаганди ОУН(б), – «На Чатах» і «На 
Зміну» та одноднівка військового об’єд-
нан ня «Буг» «Літопис УПА». Загальний 
обсяг наявних чисел першого журналу 
склав майже 200 сторінок, другого  – 
58. Одноднівок виявилося 48 випусків. 
Сюди можна віднести і «Календарець 
українського революціонера на 1951 рік» 
(20 сторінок).

Друга: героїчні розповіді про будні 
повстанців.

Найціннішим у цьому блоці є вели-
кий за обсягом (до 200 сторінок) ілю-
стрований збірник «У боротьбі за волю: 
Під бойовими прапорами УПА». В окре-
мій брошурі подані актуальні матері-
али, які оперативно готував Осередок 
пропаганди та інформації при Проводі 
ОУН (випуск за травень 1948 року). У 
книжечці на 64 сторінки «Вовки» пода-
ються фрагменти хроніки відділу УПА 
«Вовки». 

Третя: твори з новітньої та давньої 
української історії.

Упорядники серії цілковито усві-
домлювали істину про те, що найкра-
щим учителем життя є історія. І її гіркі 
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чи світлі уроки можуть дати сучасникам 
найбільш взірцеві орієнтири. З огляду 
на це цілком актуальною сприймається 
в цьому переліку перевидань і розвідка 
П.  Полтави про причини поразки по-
встання українського селянства 1648 
року, і есей О. Орленка на творчість ве-
ликого Кобзаря з промовистою назвою 
«Шевченко проти Москви», і викри-
вальна аналітика У. Кужіля про політику 
більшовиків у національному питанні. 
Ще в цьому блоці  – популярно написа-
на історія революційної боротьби на за-
хідноукраїнських землях у недавніх 20-х 
роках. 

«Бібліотека 
українського підпільника»

По завершенні Другої світової ві-
йни у більшовицької влади виникли два 
формальних приводи для посилення ро-
боти в Україні широко розгалуженої, до-
бре фінансованої й незмінно керованої 
безпосередньо з Кремля армії комуніс-
тичних ідеологів. Перед ними постало 
надзавдання  – остаточно зламати не-
примиренно підкорених українців, осо-
бливо на західних її землях, що втягнуті 
були до будівництва ефемерного кому-
ністичного суспільства пізніше.

Як це робилося?
1. Після розгрому головних осеред-

ків націоналістичного підпілля в захід-
них областях України головню ціллю 
радянської пропаганди стала компроме-
тація провідників ОУН(б) та їхніх закор-
донних частин. 

2. У рамках численних заходів до 
повсюдного відзначення знакової для 
Москви річниці поневолення нею Украї-
ни – 300-річчя так званого возз’єднання 
(припадало на 1954 рік)  – з новою си-
лою стала пропагуватися заяложена й 

цілковито недолуга з перспективи сьо-
годнішнього дня фраза вождя більшо-
виків про те, що «при єдиній єдності 
пролетарів великоруських і українських 
вільна Україна можлива; без такої єднос-
ті про неї не може бути й мови». 

У відповідь на це Закордонні час-
тини ОУН і започаткували «Бібліотеку 
українського підпільника».

Головне її завдання – дати мільйонам 
українців на автохтонних теренах го-
ловні орієнтири про цілі, завдання, стан 
перебігу українського національно-ви-
звольного руху, як також і з’ясувати го-
ловні причини невдачі чергової спроби 
українців здобути свою державу та ви-
нести з цього належні уроки. 

Виконати цю місію покликані були 
тексти «з перших рук» – укладені у хро-
нологічному порядку документи й мате-
ріали Організації Українських Націона-
лістів та верховного органу українського 
народу – Української Головної Визволь-
ної Ради (УГВР). Упорядники виходили 
з того, що вся ця ідеологічно-політична, 
програмна й стратегічна документа-
ція, на основі якої підживлювався на-
ціонально-визвольний рух, фактично 
була малознаною, а то й зовсім невідо-
мою і безпосереднім учасникам підпіл-
ля, і пересічним українцям. Зважаючи 
на неодноразові спроби фальсифікації 
руху оунівців як зовнішніми, так і вну-
трішніми ворогами, ці збірки докумен-
тів вирішили видавати без будь-яких 
коментарів, заміток чи інших матеріа-
лів із діяльності цієї організації. Такого 
принципу редакція дотримувалася і в 
подальшому. 

Книжки цієї серії стали виходити 
в одному форматі (12 х 17 см) і в одна-
ковому оформленні  – зеленого кольо-
ру тканинна оправа. (Згодом у такому 
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оформленні буде виходити в Америці ба-
гатотомний «Літопис УПА»). Простим, 
але промовистим і вгадуваним виглядає 
логотип серії: стилізоване обрамлення 
Українського Тризуба з обох боків двома 
стрічками, на яких міститься один із го-
ловних кличів нації: «Слава Україні!»  – 
«Героям Слава!».

На звороті титулу кожного випус-
ку бібліотеки незмінно вміщувалася 
інформація про призначення та засади 
видання: «Закордонні Частини Органі-
зації Українських Націоналістів видають 
«Бібліотеку українського підпільника» 
для користування українського револю-
ційно-визвольного підпілля в Україні. 
Видається заходами і засобами терену 
Великобританії». 

Від часу заснування «Бібліотеки 
українського підпільника» 1955 року 
побачило світ 16 випусків. Останній по-
значений 1990 роком. Середній обсяг 
кожного тому коливався в межах 350 
сторінок. Найменший за обсягом випуск 
(у якому з якихось причин не зазначено 
нумерації) вийшов 1999 року (96 стор.). 
Найбільший – випуск 15 (632 стор.). 

Спільним для кожного тому є те, що 
зміст публікацій пов’язаний з прізвища-
ми Євгена Коновальця, Степана Банде-
ри, Романа Шухевича, які очолювали її в 
драматичні періоди визвольної бороть-
би української нації проти чотирьох оку-
пантів України (московських, польських, 
румунських, німецьких), а згодом – про-
ти двох найбільших мілітарних потуг 
світу свого часу – Німеччини і Росії. 

Змістові домінанти у першому і на-
ступному випусках бібліотечної серії 
можна узагальнено відтворити ось та-
кою цитатою: «Московщина наступає 
на Україну суцільно. Її загарбництво не 
обмежується до мілітарних засобів чи 

колоніального економічного визиску. 
Вона намагається витиснути на кожній 
ділянці життя поневоленої нації не лише 
своє тавро, але й змінити духовість, сві-
тогляд, культурні притаманності, тра-
диції нації, її соціальні, правні, релігійні 
ідеали, викорінити з поневоленої нації 
усе її внутрішньоприсуще, щоб раз наза-
вжди знівелювати кожну націю, створи-
ти якусь амальгаму, вавилонську вежу, 
совєтський нарід, підложжям якого мала 
б бути московська духовність. Москов-
ський спосіб життя мав би замінити при-
таманний українській нації зміст життя і 
творчости» [14]. 

Перший випуск має назву «ОУН в 
світлі постанов Великих Зборів, Конфе-
ренцій та інших документів з боротьби 
1929–1955 років». Вихід цієї книги відо-
мий український історик в еміграції Пе-
тро Мірчук назвав «найповажнішим із 
досі опублікованих причинків до історії 
ОУН» [5, c. 7]. 

Значення уперше оприлюднених 
оригіналів документів полягало в на-
ступному. Як організація підпільна, 
жорстоко переслідувана окупаційними 
властями (передусім поляками і росіяна-
ми), ОУН вимушено не подавала в своїх 
публікаціях низки фактичних даних, що 
стосувалися структури, керівних орга-
нів та оперативної роботи. Тому в наяв-
них пресових публікаціях про феномен 
оунівців можна знайти низку нісенітних 
вигадок, інсинуацій або неточностей. І 
це легко вводить недосвідченого дослід-
ника в оману. 

Ось типовий приклад. У числі 7–8 
журналу «Розбудова Нації» читаємо офі-
ційне повідомлення Проводу ОУН: «По-
даємо до відома, що в днях 20–24 червня 
1932 р. відбулася у Відні конференція між 
представниками «Проводу Українських 
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Націоналістів» і представниками ОУН 
на окупованих територіях…» [1, c. 196]. 
Далі у повідомленні йдеться про низку 
заходів, яку намітили провести підпіль-
ники. Насправді ж конференція була 
проведена не у Відні, а в Празі, до того ж 
на місяць пізніше. Запуск цієї фальшив-
ки через пресу був зініційований самим 
Проводом ОУН зумисне, щоб увести в 
оману польську поліцію й спонукати її 
шукати керівний провід ОУН між таки-
ми особами, які були в червні 1932 року 
у Відні, а не між тими, хто був у липні 
того ж року в Празі. 

Таким чином, лише з публікацій ори-
гіналів офіційних документів, що здій-
снював сам Провід ОУН через випуск 
«Бібліотеки українського підпільника», 
можна скласти повну і правдиву картину 
того, що, де, коли і як творилося від імені 
цієї організації, а не від імені переодяг-
нених у форми вояків УПА, насланих 
Москвою енкаведистів чи «яструбків», 
як це нерідко робилося з провокаційною 
метою. 

Особливе місце в аналізованій бі-
бліотечній серії посідають її дев’ятий і 
десятий випуски, де подаються всі офі-
ційні матеріали (постанови, резолюції, 
звернення, відозви, а також виступи 
учасників) Четвертого Великого Збору 
ОУН(б), що відбувся в еміграції весною 
1968 року, на якому було обрано новим 
головою ОУН вірного соратника Степа-
на Бандери Ярослава Стецька. Варто на-
гадати, що попереднє подібне зібрання 
відбулося 1943 року. 

Цей Збір мав переломний характер 
у зв’язку з ухваленою новою програмою 
дій у галузі ідеології, стратегії і тактики 
на період «до завоювання і зміцнення 
Української соборної самостійної держа-
ви». Причому постання такої держави 

було поставлене в залежність від розва-
лу Радянського Союзу. 

Таке не могло не бути сприйняте сві-
товою спільнотою як сенсація. Тому-то 
резонанс довкола цих рішень Прово-
ду української еміграції був несподіва-
но гучним. Можна без перебільшення 
ствердити, що тема розвалу Російської 
комуністичної імперії «прописалася на 
постійно» в західній пресі саме після 
оприлюднення документів Четвертого 
Великого Збору ОУН. Більше того, Про-
від цієї організації прийняв рішення 
відправити значну партію різноманіт-
ної інформації про нього нелегальними 
шляхами в Україну. Й така акція, як зго-
дом з’ясується, виявилася успішною. 

Про те, що таких публікацій зляка-
лися компартійні ідеологи і чекісти ра-
дянської України, свідчать дві доповідні 
записки КДБ при Раді Міністрів УРСР 
з грифом «Секретно», адресовані ЦК 
Компартії України, віднайдені автором 
цих рядків у колишньому архіві КДБ. 
Зважаючи на їхню невідомість та істо-
ричну цінність, варто подати з цих двох 
недавно віднайдених документів цита-
ти розлогіше: «З 19 квітня ц. р. КДБ при 
РМ УРСР зафіксовано масове засилання 
на територію України з Англії хитро-
мудро виготовлених націоналістичних 
документів про т. зв. «ІV Великий Збір 
ОУН», що відбувся навесні 1968 р….

Залишаючи колишнє гасло ОУН, 
прийняте ІІІ збором,  – «Свобода на-
родам  – свобода людині» і цим самим 
підкреслюючи вірність ідеям Бандери, 
ІV збір висунув нове гасло «Київ – про-
ти Москви», який виражає основний на-
прям підривної діяльності бандерівців 
на сучасному етапі.

У Зверненнях Збору «До Українсько-
го народу», «До українців у вільному 
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світі» і «До поневолених народів на емі-
грації» сформульовані завдання, що ви-
пливають з «програми».

У «Зверненні до українського на-
роду» в числі таких завдань названі, 
зокрема, пробудження «національної 
самосвідомості, відмова від інтернаціо-
нальної співдружності і побудови кому-
нізму»…

Українці, які перебувають на службі 
в радянських збройних силах, розгля-
даються в документах Збору як база для 
створення націоналістичних військових 
формувань, яким належить відіграти ви-
рішальну роль у момент «революції»…

Скликання ІV Великого Збору ОУН 
у 1968 році є спробою згуртувати всі 
націоналістичні емігрантські сили під 
одноосібним керівництвом бандерів-
ців, про що свідчить обрання «провід-
ником усієї ОУН» Ярослава Стецька» [4, 
арк. 304–309].

«У зв’язку з масовим засиланням 
з другої половини квітня ц.  р. з Ан-
глії на територію України матеріалів 
про т. зв. «ІV Великий Збір ОУН» КДБ 
при РМ  УРСР були орієнтовані всі об-
ласні керівники УКДБ республіки про 
необхідність фіксувати і конфісковува-
ти зазначені «документи», виявляти і 
припиняти спроби їх розповсюдження 
всіма каналами як з боку радянських 
громадян, так і іноземців, котрі приїж-
джають в Україну. Організовано також 
перехоплення вищевказаних «докумен-
тів» у кладеннях, надісланих поштовим 
каналом з СРР, УНР, ЧССР і ПНР*)» [2, 
арк. 99–102].2 
* Абревіатури СРР, УНР, ЧССР і ПНР означають 
колишні назви країн соціалістичного табору 
Східної Європи: Соціалістичної Республіки Ру-
мунії, Угорської Народної Республіки, Чехо-Сло-
вацької Соціалістичної Республіки, Польської 
Народної Республіки (прим. авт. – М. Т.).

Третій випуск бібліотеки містить 
збірку документів Української Голов-
ної Визвольної Ради  – революційного 
Парламенту українського народу на час 
його визвольної боротьби. Том має на-
зву «УГВР у світлі постанов Великого 
Збору та інших документів з діяльности 
1944–1951 рр.». 

Нині ця збірка цінна передусім істо-
рикам, адже в ній уміщено низку доку-
ментів, що не втратили своєї актуальнос-
ті й досі. Такими, зокрема, є «Звернення 
воюючої України до всієї української 
еміграції», «До всіх насильно вивезених 
з України», «Постава українських мас 
супроти большевицьких окупантів». До-
дані тут і кілька публіцистичних статей. 
З-поміж тих, які можуть бути цікавими 
для нинішнього читача,  – критичний 
аналіз радіопередач «Голосу Америки» 
на Радянський Союз та розвідка О. Гор-
нового про свободу преси в СРСР. 

Осібно виділяють в цій серії два томи. 
Під числом шість вміщена «Україн-

ська партизанка» С. Хмеля. Книга не-
звична за задумом та його втіленням і, 
напевне, єдина в такому роді літератури. 

Майже 300-сторінковий текст розді-
лений на три частини.

У першій популярно подається іс-
торія: якими були завдання українських 
партизанів, як відбувався призов юнаків 
до повстанських загонів, у чому особли-
вості вишколу командирських кадрів. 
Окремо у цій частині йдеться про ор-
ганізаційні аспекти УПА: влада, зброя, 
виряд, місця розташування. Цікаво чи-
таються параграфи про вишкільні про-
грами для рядового повстанця і коман-
дирів та старшин, про бойові прикмети 
та обов’язки командира. 

Друга частина присвячена бойо-
вим навичкам повстанців у різних 
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структурних одиницях: рої, чоті, сотні, 
курені, загоні (з’єднанні, полку). А скіль-
ки нюансів постає, коли знайомишся з 
особливостями оборони чи наступу за 
різних обставин (вночі, вдень, взимку, в 
дощ) і в різних місцях (у горах, в оселі, 
лісі, на річці).

В останній частині подаються осно-
ви партизанки. На конкретних прикла-
дах розглядаються різні ситуації під час 
рейдів, зустрічних боїв, облав, постоїв 
чи оборони. І насамкінець аналізуються 
форми партизанської боротьби: наско-
ки, непокоєння, засідки, диверсії.

Ця праця є тим цінніша, що її автор, 
здібний до слова і образного мислення, – 
відважний, винахідливий і знаний у під-
піллі учасник повстанського руху. 

Тепло й проникливо сказав про цю 
книжку побратим автора Євген Рен: 
«Написати на Рідних Землях працю про 
партизанську боротьбу – діло дуже труд-
не. Незвичайно важкі умовини, конеч-
ність конспірації, трудність збирання і 
переховування матеріалів – усе це дуже 
утруднює працю підпільного автора… 
А коли ще додати, що в партизанських 
боях велику ролю відограє не лише 
зброя і тактика, а й насамперед психіка 
і моральний стан бійців, – тоді можемо 
вповні усвідомити, як важко все це ґрун-
товно вивчити, належно збагнути та ви-
черпно описати» [10, с. 5].

Друга книжка серії, в якій не пода-
ються документи, а вміщені два попу-
лярно написаних есеї-спогади про одно-
го із знакових провідників українського 
націоналістичного руху генерала Романа 
Шухевича (Тараса Чупринку). 

Перший есей «Роман Шухевич  – 
символ незламности» належить перу 
професора Степана Шаха. Спонукою до 
написання цього тексту стала доповідь 

автора, виголошена на жалобних схо-
динах українського громадянства Мюн-
хена з нагоди 15-річчя героїчної смерті 
безкомпромісного борця за соборну 
Українську державу. 

Другий есей «Роман Шухевич – про-
відник повстанських військ» написав 
доктор Григорій Васькович.

Видання приурочене цій пам’ятній 
даті і побачило світ 1966 року. 

З перенесенням своєї діяльності на 
рідні землі у першій половині 90-х років 
минулого століття Провід ОУН(б) при-
ймає рішення продовжити ознайомлю-
вати українців з програмними засада-
ми своєї діяльності у вже випробуваній 
формі. Не змінюючи логотипу, формату 
та художнього оформлення книжок, 
оновили лише назву старої серії, що 
вже не відповідала історичним україн-
ським реаліям. Отож замість «Бібліо-
теки українського підпільника» у світ 
стала виходити «Бібліотека українського 
державника». У передмові до другого ви-
пуску нової бібліотеки, де надруковано 
матеріали й постанови ІХ Великого Збо-
ру ОУН(б), наголошувалося на великому 
історичному значенні саме цього заходу 
України (липень 1996 року):

«Історичність ІХ Великого Збору 
ОУН полягає ще в тому, що він відбував-
ся вперше після піввіку знову на рідних 
землях…. Засвідчено історичну безпе-
рервність ОУН з-під стягу С. Бандери… 
Шлях від першої точки декалогу до деся-
тої – нескінченний, він вічний, як і вічна 
сама нація» [3, с. 4–5]. 

Місцем осідку редакції, як і раніше, 
залишився Лондон. 

Висновки
1. У науці й публіцистиці можна зу-

стріти різні означення україномовної 
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пропагандистської літератури, яка ви-
давалася силами діаспори за кордоном 
і спрямовувалася на українські терени з 
метою формування опозиції радянській 
владі та розхитування радянської сис-
теми. Назви цього явища: підривна, по-
зацензурна, захалявна, заборонена, під-
пільна, антирадянська (антиросійська), 
самвидавська, бронебійна література. 

2. Причини започаткування за кор-
доном після завершення Другої світо-
вої війни друку й поширення на тери-
торію радянської України спрямованої 
проти московського більшовицького 
уряду літератури пояснюються загасан-
ням діяльності підпільних друкарень 
Організації Українських Націоналістів 
(ОУН) та Української Повстанської Ар-
мії (УПА) на теренах України, що при-
падає на першу половину 50-х років ХХ 
століття.

3. Причиною початку нового етапу 
антирадянської пропагандистської ді-
яльності та перенесення центру друку-
вання книг з Мюнхена до Ноттінгема, 
а згодом Лондона стало вбивство 1959 
року провідника українських націона-
лістів Степана Бандери. 

4. Видавнича програма антирадян-
ських видань у Лондоні формувалася 
за двома тематичними напрямками: а) 
передруки кращих підпільних видань, 
здійснених в Україні, зокрема програм-
ної для українських націоналістів кни-
ги «Хто такі бандерівці та за що вони 
борються»; б) «Бібліотека українського 
підпільника».

5. Існували дві головні серії видань: 
рідкісні передруки підпільних видань та 
«Бібліотека українського повстанця». 

6. Видані українськими емігранта-
ми і спрямовані для читача радянської 
України пропагандистські видання 

були альтернативою радянській про-
паганді й орієнтували українське насе-
лення про цілі, завдання, стан перебігу 
та перспективи національно-визволь-
ного руху українців за здобуття своєї 
незалежної демократичної соборної 
держави. 
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Анотація. У статті розглядається балкон як пограничний простір між приватною і пу-
блічною сферами щоденного життя мешканців пострадянських міст. Задля означення того, 
наскільки реальні практики населення у сфері облаштування літніх приміщень різняться з 
унормованими чинним законодавством, було проведено аналіз численних юридичних докумен-
тів, що стосуються містобудівної діяльності. Зокрема, було вивчено масив чинних держав-
них будівельних норм, Інструкцію про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів 
нерухомого майна, Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій тощо. 
Також було додано результати опрацювання матеріалів ЗМІ та Єдиного державного реєстру 
судових рішень. У результаті дослідження виявлено, що чинні норми дозволяють склити бал-
кони та лоджії, якщо це не пов’язано з перебудовою помешкання, не суперечить правилам 
пожежної безпеки та не перешкоджає доступу сонячного світла та повітря. Проте наразі за-
конодавством заборонено комплексну реконструкцію фасаду будинку, що передбачає типове 
скління всіх літніх приміщень. При цьому опісля проведення реконструкції мешканець кожної 
квартири має право здійснити скління свого балкона чи лоджії. Така практика лише унормо-
вує хаотичне скління і жодним чином не сприяє безпеці та комфорту мешканців багатоквар-
тирних будинків. Подібних парадоксальних з юридичної точки зору ситуацій у повсякден-
ному житті мешканців українських міст налічується немало. Переобтяженість суворими 
нормами не сприяє сумлінності їх дотримання, тоді як окремі з чинних правил морально за-
старіли і перешкоджають динамічному перетворенню міської забудови. До того ж на фоні 
економічної нестабільності та слабкості державних контролюючих органів сформувались 
узвичаєні способи обходу державних будівельних вимог (зокрема, за допомогою корупційних 
схем) задля оздоблення, скління і перебудування балконів на власний розсуд власників помеш-
кань. У результаті з кожним роком українські міста виглядають ще химерніше, а практики 
паразитної архітектури творять новий культурний ландшафт українського урбаністич-
ного середовища.

Ключові слова: балкон; урбаністичні дослідження; повсякденні практики; приватний 
простір; публічний простір; пограниччя.

BALCONY IN THE POST-SOVIET CITY:  
PRIVATE AND PUBLIC IN THE LEGAL PERSPECTIVE
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Annotation. The article deals with the balcony as a borderland between private and public 
everyday life of post-Soviet cities’ inhabitants in the legal perspective. For finding out the differences 
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Балкон як урбаністичний феномен 
характеризується тим, що він є пере-
хідним простором між квартирою та 
вулицею. Фактично це та частина при-
ватного простору помешкання, яка, з од-
ного боку, видима ззовні, а з другого – є 
структурним елементом фасаду будинку. 

Проте важливо розуміти, що ця 
межа по-різному сприймається ззовні 
і зсередини. В  умовах пострадянського 
українського міста неважко помітити, 
що відповідність зовнішнього вигляду 
балкона загальній естетичній концепції 
фасаду мало турбує українців. Насправ-
ді вони просто не звертають на це уваги, 
адже зосереджуються лише на тому, як 
виглядає конкретно їхній балкон, осо-
бливо порівняно з тим, як він виглядав 
до ремонту. У  такому разі ремонт бал-
кона, його скління та обшивка «вагон-
кою» сприймаються як створення но-
вого, охайного балкона замість старого, 

неохайного (з іржавими перегородками 
або облізлою бетонною плитою, про-
гнилими перилами тощо). Дивлячись 
на свій будинок, його мешканці вихоп-
люють поглядом лише власний балкон, 
сприймаючи його ізольовано. 

Відповідно у цьому дослідженні хо-
тілося б порушити питання про те, на-
скільки стихійне облаштування балконів 
відповідає чинним юридичним нормам 
та як сфери приватного і публічного у 
житловій забудові регулюються зако-
нодавством. З огляду на те, що урбаніс-
тична проблематика мало досліджена в 
українознавчих роботах, стаття містити-
ме передусім аналіз джерельного матері-
алу з цієї теми (Державних будівельних 
норм, Інструкції про порядок прове-
дення технічної інвентаризації об’єктів 
нерухомого майна, Правил утримання 
жилих будинків та прибудинкових тери-
торій тощо).

between usual practices of balconies arrangement and current legislation, an analysis of numerous 
legal documents related to urban development activities was conducted. In particular, a number of 
important documents, such as valid state building regulations, the Instruction on the procedure for 
conducting a technical inventory of real estate objects, the Rules for the maintenance of residential 
buildings and adjoining territories, etc., were analyzed. Also, the research includes the results of 
processing media materials and the Unified State Register of court decisions. As a result of the study, 
it was found that current norms allow glazing of balconies and loggias if this is not related to the 
reconstruction of the dwelling, does not contradict the rules of fire safety, and does not interfere with 
insolation and ventilation. However, nowadays the legislation prohibits complex reconstruction of the 
house’s façade with typical glazing of all summer premises. At the same time, after the reconstruction, 
residents of all apartments have the right to make glazing of their balcony or loggia. Along with that, 
such a practice only modulates chaotic glazing and in no way contributes to the safety and comfort 
of living in multi-apartment buildings. There are a lot of similar paradoxical legal situations in the 
everyday lives of Ukrainian townspeople. In addition, excessively restrictive norms do not contribute to 
the integrity of their observance, while some of the current rules are obsolete and impede the dynamic 
transformation of urban development. City dwellers have formed their own norms of the balconies’ 
glazing and rebuilding. Such practices became possible due to the economic instability and weakness of 
state control bodies (in particular, through corruption schemes). As a result, every year Ukrainian cities 
look even more bizarre, while practices of parasitic architecture create a new cultural landscape of the 
Ukrainian urban environment.

Key words: balcony; urban studies; everyday practices; private space; public space; borderland.
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Житлові права українців забезпечу-
ються Конституцією та низкою додат-
кових законів. Так, Конституція України 
гарантує всім мешканцям країни недо-
торканність житла, цим Основний за-
кон держави не допускає проникнення 
до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду 
(стаття 30)  [7]. Водночас глава 28 Ци-
вільного кодексу України гарантує право 
власності на житло [18]. Зокрема, стаття 
382 роз’яснює, що таке квартира (ізольо-
ване помешкання в житловому будинку, 
призначене та придатне для постійного у 
ньому проживання) та які права мають її 
власники [18]. Стаття 383 цього кодексу 
стверджує, що «власник квартири може 
на свій розсуд здійснювати ремонт і змі-
ни у квартирі, наданій йому для викорис-
тання як єдиного цілого, – за умови, що 
ці зміни не призведуть до порушень прав 
власників інших квартир у багатоквар-
тирному житловому будинку та не пору-
шать санітарно-технічних вимог і правил 
експлуатації будинку» [18].

Що стосується балконів, тут дореч-
но обумовити, чи входить балкон до за-
гальної площі квартири. Наразі площу 
квартири визначають як суму площ усіх 
приміщень квартири, за винятком ло-
джій, балконів, веранд, терас, холодних 
комор і зовнішніх тамбурів. Тоді як за-
гальну площу квартири визначають як 
суму площ усіх приміщень квартири (за 
винятком вхідних тамбурів в одноквар-
тирних будинках), вбудованих шаф і 
літніх приміщень, підрахованих із таки-
ми знижувальними коефіцієнтами: для 
балконів і терас – 0,3; для лоджій – 0,5; 
для засклених балконів – 0,8; для веранд, 
засклених лоджій і холодних комор  – 
1,0 [2, с. 32]. 

Отже, закони України гарантують 
власникам помешкань право власності 
на житло, його недоторканність та мож-
ливість здійснювати в ньому ремонт і 
зміни за умови, що вони не порушують 
законів та норм. 

Водночас квартира з балконами є 
сферою відповідальності низки держав-
них структур. Згідно з чинним законо-
давством питаннями архітектурно-буді-
вельного контролю та контролю у сфері 
житлово-комунального господарства за-
ймається Державна архітектурно-буді-
вельна інспекція (далі – ДАБІ). Завдання 
ДАБІ передбачають здійснення контро-
лю за дотриманням законів, будівель-
них норм, стандартів будівництва тощо; 
видачу дозволів, ліцензій на будівельні 
роботи; прийом в експлуатацію об’єктів 
будівництва. До того ж ця структура є 
вищою інстанцією, яка контролює сфе-
ру житлово-комунального господарства 
(обслуговування будинків, поводження 
з побутовими відходами, благоустрій 
населених пунктів тощо)  [13]. У  кон-
тексті цього дослідження нас найбільше 
цікавить, як ДАБІ здійснює державний 
контроль за дотриманням «юридич-
ними і фізичними особами державних 
будівельних норм, стандартів і правил 
під час виконання підготовчих і буді-
вельних робіт, перепланування та ре-
конструкції (дообладнання) житлового 
фонду, будівель громадського призна-
чення» (п. 4.8) [13]. Для цього ДАБІ має 
право перевіряти дотримання правил і 
норм технічної експлуатації житлових 
будинків, користування прибудинкови-
ми територіями та правил користуван-
ня приміщеннями житлових будинків 
і гуртожитків (п.  4.10)  [13], видавати 
обов’язкові до виконання приписи щодо 
усунення порушень законодавства, 
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державних будівельних норм, стандартів 
і правил (п. 5.6А) [13].

Отже, ДАБІ стежить за дотриман-
ням цілої низки державних будівельних 
норм (далі  – ДБН). Утім самі будівель-
ні норми розробляє інша структура  – 
державне підприємство «Укрархбуд-
інформ». Пропонуємо розібрати чинні 
будівельні норми щодо балконів і з’я-
сувати особливості їхнього планування, 
експлуатації та реконструкції. Насам-
перед будівельні норми перераховують 
усі типи літніх приміщень та дають їхнє 
чітке визначення1:

Літні приміщення – «відкриті до зов-
нішнього простору приміщення (балко-
ни, лоджії, тераси тощо), які розташо-
вані в неопалюваному об’ємі квартири 
(будинку) і призначені для відпочинку 
влітку» [3, с. 11]. 

Балкон  – «виступаюча з площини 
стіни фасаду обгороджена площад-
ка, що служить для відпочинку вліт-
ку» [2, с. 29]. 

Лоджія – «перекрите й обгороджене у 
плані з трьох боків приміщення, відкри-
те до зовнішнього простору або заскле-
не, що служить для відпочинку влітку. 
Засклена лоджія не є верандою» [2, с. 29]. 

Додатково також вкажемо значення 
термінів «веранда» і «тераса».

Веранда  – «засклене неопалюва-
не приміщення, прибудоване до мало-
поверхового будинку або вбудоване у 
нього, яке не має обмеження за глиби-
ною» [2, с. 29]. 

Тераса – «обгороджена відкрита при-
будова до будинку у вигляді площадки 
для відпочинку, що може мати дах; роз-
міщується на землі або над нижче роз-
ташованим поверхом» [2, с. 31]. 
1 Цитати наведено з дотриманням мови оригіналу 
документа.

Існують чіткі вимоги щодо проекту-
вання балконів та лоджій, які, втім, не за-
вжди відповідають реальності сучасної 
забудови українських міст. Наприк лад, 
чинні ДБН стверджують: «У квартирах 
для осіб похилого віку та інвалідів влаш-
тування лоджій або балконів обов’яз ко-
ве. Їх ширина для інвалідів повинна бути 
не меншою 1,5 м» (п. 2.39) [2, с. 7]. Важко 
проігнорувати цинічність такої норми, 
адже очевидно, що на практиці вона за-
стосовуватись не буде.

Інші згадки про балкони в цьому 
документі стосуються норм протипо-
жежної безпеки, адже у певних типах 
забудови балкони можуть використо-
вуватись як пожежні виходи (п.  4.10, 
п.  4.13)  [2,  с.  14–15]. Саме цей аспект 
часто перешкоджає проектувати забу-
довникам типове скління всіх балконів. 
Зокрема, думки спеціалістів у цій галу-
зі наведено в дослідженні «Київський 
стандарт» [17]. Неодноразово це питан-
ня обговорювалось у форматі публічних 
заходів [5] та на сторінках спеціалістів у 
соцмережах [1].

Передбачено чіткі норми щодо ого-
рожі балконів і лоджій, які в будинках 
заввишки три поверхи і більше мають 
виготовлятися з негорючих матеріалів 
(п. 4.15)  [2, с. 15]. У ДБН зазначено, що 
літні приміщення житлових будинків не 
повинні погіршувати інсоляцію квар-
тири (тобто доступ сонячного світла). 
Якщо ж лоджії або балкони проектують 
перед кімнатами, їх рекомендується роз-
ташовувати зміщеними відносно вікон, 
також проектування необхідно супрово-
джувати розрахунками, які дають мож-
ливість перевірити інсоляційний режим 
кімнат (п. 3.3) [3, с. 4]. 

Водночас у ДБН чітко написа-
но: «Допускається засклення літніх 
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приміщень при кухнях і житлових кім-
натах за умови забезпечення в них 
нормованого коефіцієнта природного 
освітлення та повітрообміну квартир» 
(п. 3.7)  [2,  с.  11]. Тобто якщо скління 
балкона не суперечить нормам протипо-
жежної безпеки та не погіршує доступу 
денного світла до приміщення, власник 
квартири має повне право його заскли-
ти. Тут важливо наголосити на тому, що 
склити має право власник, а не забудов-
ник, тобто такий підхід виключає типо-
ве рішення для всього будинку, дизайн 
фасаду, здійснений професіоналами, та 
відповідальність мешканців будинку за 
його вигляд у комплексі.

Крім будівельних норм, питання 
балконів регулюють Інструкції про по-
рядок проведення технічної інвентари-
зації. Така інвентаризація здійснюється 
місцевим Бюро технічної інвентаризації 
(далі – БТІ). Згідно з чинною Інструкцією 
скління балконів та лоджій, крім будин-
ків, що занесені до Державного реєстру 
нерухомих па м’яток України, не нале-
жить до самочинного будівництва  [10]. 
Водночас об’єд нання лоджій та балконів 
з приміщеннями шляхом демонтування 
зовнішніх стін, вікон, дверей або підві-
конної частини стіни для влаштування 
проходу; перенесення на лоджії і балкони 
приладів системи централізованого опа-
лення, водопроводу, каналізації; улашту-
вання нових та розширення існуючих 
балконів і лоджій; зміна функціонально-
го призначення приміщень у багатоквар-
тирному житловому будинку здійсню-
ються згідно із затвердженою проектною 
документацією після отримання права 
на виконання будівельних робіт та по-
требують введення в експлуатацію [10].

Своєю чергою експлуатація житло-
вих приміщень регулюється Правилами 

користування приміщеннями житлових 
будинків і гуртожитків, де обумовлено 
особливості користування будинками, 
щоправда балкони у них згадуються лише 
один раз у контексті заборони «утри-
мувати на балконах і лоджіях тварин, 
зокрема птицю, і бджіл»  [9]. Існування 
такої норми є для нас непрямим свідчен-
ням того, що такі випадки зустрічались і 
вимагали законодавчої регуляції. 

Правила утримання жилих будин-
ків і прибудинкових територій містять 
детальні інструкції щодо переобладнан-
ня та перепланування помешкань  [12]. 
У  контексті досліджуваної теми нас пе-
редусім цікавить, яким чином ці правила 
стосуються перебудови балконів. Так, до 
елементів перепланування жилих при-
міщень Правила відносять: перенесення 
і розбирання перегородок, перенесення і 
влаштування дверних прорізів, улашту-
вання і переустаткування тамбурів, при-
будову балконів на рівні перших поверхів 
багатоповерхових будинків. До того ж у 
цьому документі зустрічається термін 
«переобладнання», тобто влаштування 
в окремих квартирах багатоквартирних 
будинків індивідуального опалення та 
іншого інженерного обладнання, пере-
несення нагрівальних, сантехнічних і 
газових приладів; влаштування і пере-
устаткування туалетів, ванних кімнат, 
вентиляційних каналів [12]. 

Отже, Правила повторюють ДБН та 
Інструкцію для проведення технічної 
інвентаризації та відносять розширен-
ня балконів і зміни початкового плану 
квартири до перепланування та пере-
обладнання (наприклад, у разі опалення 
літніх приміщень). До того ж Правила 
зазначають, що не допускається пере-
обладнання і перепланування жилих 
будинків, жилих і нежилих у жилих 
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будинках приміщень, що призводить до 
порушення тривкості або руйнації не-
сучих конструкцій будинку, погіршення 
цілісності і зовнішнього вигляду фаса-
дів, порушення вимог протипожежної 
безпеки та засобів протипожежного за-
хисту (п. 1.4.4) [12]. Так само не допуска-
ється перепланування жилих будинків, 
жилих і нежилих у жилих будинках при-
міщень, що погіршує умови експлуатації 
і проживання всіх або окремих грома-
дян у будинку або квартирі (п. 1.4.4) [12].

Чинне законодавство вимагає від 
людини, яка вирішила зробити перепла-
нування або переобладнання, отримати 
дозвіл органу місцевого самоврядування 
(п. 1.4.5) [12].

Слід сказати, що на практиці само-
стійно отримати дозвіл на таку пере-
будову практично неможливо з двох 
причин. По-перше, проекти перебудов 
балконів здебільшого порушують чин-
ні норми, а тому, за законом, не можуть 
бути затверджені. Але це лише – з одного 
боку. З другого – існує корупційна схема, 
яка дає можливість отримати дозвіл на 
практично будь-яку реконструкцію фа-
саду (якою є розширення балкона) за до-
помогою фірм-посередників, які шляхом 
хабарів отримують необхідні документи. 
Ця інформація неодноразово висвітлю-
валась у ЗМІ, а професійні веб-ресурси 
описують її достатньо детально [6]. Утім 
окремі містяни навіть не починають збо-
ру документів і просто живуть у кварти-
рах із перебудовою. 

Хоча, за Правилами, людина, яка 
вчинила самовільне переобладнання 
або перепланування, що призводить до 
порушення конструктивних елементів, 
засобів протипожежного захисту або 
прав інших споживачів, може бути при-
тягнена до суду та зобов’язана власним 

коштом привести це приміщення до по-
переднього стану, позитивних рішень 
судів у подібних справах по всій Україні 
мізерна кількість (п. 1.4.6) [12]. З деталь-
ним розглядом подібних справ можна 
ознайомитись в Єдиному держав ному 
реєстрі судових рішень. Наприклад, у 
2012  р. в Червоноградському міському 
суді Львівської області розглядалася ци-
вільна справа №1327/2250/2012 за позо-
вом КП «Червонограджитлокомунсер-
віс» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, 
ОСОБА_5 про усунення порушень 
пра вил користування приміщеннями 
жит лових будинків  [15]. З  матеріалів 
засідання зрозуміло, що комунальне під-
приємство звернулося до суду, щоб зму-
сити мешканців однієї з квартир знести 
самовільно добудований балкон та відно-
вити фасад будинку. У справі зазначено, 
що мешканці квартири здійснили при-
будову до балкона розмірами 5,0 х 1,0 м, 
але до виконавчого комітету Червоно-
градської міської ради щодо легалізації 
балкона не звертались. Відповідно вони 
отримали такі звинувачення в порушен-
ні ст. 152 Житлового кодексу України та 
п.  19 Правил користування приміщен-
нями житлових будинків і прибудинко-
вими територіями, а також п.  8.14 ДБН 
В3.2-2-2009 «Житлові будинки. Рекон-
струкція та капітальний ремонт».

У результаті суд зобов’язав мешкан-
ців квартири знести прибудований до 
квартири балкон, відновити фасад бу-
динку та стягнути на користь КП «Чер-
вонограджитлокомунсервіс» судовий 
збір у розмірі 107 грн. 30 коп.

Насправді ймовірність того, що хтось 
перевірятиме дотримання будівельних 
норм у квартирі, наразі мінімальна. 
Проте у разі потреби людини продати 
свою квартиру, лишити її у спадок або 
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зробити заставою за кредит виникнуть 
чималі труднощі. Такі дії вимагають ін-
вентаризації БТІ, яке занесе зроблені 
зміни у технічний паспорт квартири. 
Після цього людина може спробувати 
подати заяву на перевірку у місцеву ад-
міністрацію, а потім оформити докумен-
ти заднім числом або ж через посеред-
ника дати хабар та отримати довідку про 
введення в експлуатацію.

До речі, як було зазначено вище, 
добудова або розширення балкона ви-
магають погодження з сусідами. Зде-
більшого ця норма ігнорується, однак у 
ЗМІ вже кілька разів висвітлювались ви-
падки, коли після скарг сусідів власни-
ка зобов’язували знести перебудований 
балкон [16]. 

Крім державних норм, які регулю-
ють проектування, експлуатацію та 
утримання будинків, діють також нор-
ми реконструкції житлових будинків. 
Вони містять досить цікаві формулю-
вання: «При проектуванні реконструк-
ції житлових будинків допускається 
зміна їх фасадів, яка повинна носити 
системний характер, єдиний для всьо-
го будинку (…). При проектуванні ре-
конструкції, капітальних ремонтів і 
перепланувань окремих квартир забо-
ронено: утеплення і скління існуючих 
балконів і лоджій; улаштування нових 
і розширення існуючих балконів і ло-
джій, їх скління; улаштування нових ві-
конних прорізів і розширення існуючих 
віконних і балконних прорізів; зміна 
форм і кольорів віконних рам і балкон-
них дверей» (п.  8.14)  [4,  с.  10]. Проте 
таке формулювання забороняє лише 
проектувати скління балконів і лоджій, 
тоді як власним коштом мешканець 
кожної квартири може здійснити (або 
ні) скління балкона після завершення 

реконструкції [8]. Саме в цьому полягає 
найбільший парадокс цієї норми.

Також скління балконів може регу-
люватися місцевими правилами забу-
дови. Так, органи місцевої влади мають 
право приймати обов’язкові рішення 
щодо зовнішнього вигляду фасадів, ло-
джій і балконів. При цьому місцева вла-
да має право накладати на порушників 
штраф або ж через суд змусити їх по-
вернути зовнішній вигляд до належного 
стану. 

Наприклад, наразі у Києві зовнішній 
вигляд будинків регулюється Поряд-
ком утримання, ремонту, реконструкції, 
реставрації фасадів будинків і споруд 
на території міста Києва  [11]. Власни-
ки і користувачі будинків зобов’язані: 
«Утримувати фасади об’єктів культур-
ної спадщини у належному технічно-
му стані, своєчасно проводити ремонт, 
фарбування, захищати від пошкоджен-
ня, руйнування або знищення будь-яких 
зовнішніх частин будинку, демонтува-
ти самочинне будівництво та переоб-
ладнання балконів, прибудови, конди-
ціонери, супутникові антени, вивіски, 
рекламоносії, елементи охоронної сигна-
лізації, відеокамери, а також віконні та 
дверні заповнення, що не відповідають 
їх первісному матеріалу та малюнку» 
(п. 2.1.11) [11].

До того ж у цьому документі описа-
но процедуру ремонту фасадів будинків. 
Зокрема, зазначено, що всі фасади на 
момент подання проектної документа-
ції щодо ремонту мають бути паспорти-
зовані, а потім у процесі паспортизації 
фасадів будинків і споруд визначається 
їхня архітектурна та естетична цінність, 
а також доцільність збереження або тер-
мін демонтажу пізніших добудов, при-
будов, дообладнання тощо (п. 4.2.3) [11]. 
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Після цього проектна документація на 
ремонт, часткову реконструкцію фаса-
дів будинків та споруд, якою передба-
чається влаштування входів, прорізів, 
балконів, підсилення несучих стін або 
окремих конструкцій фасадної частини 
будинків і споруд, згідно з чинним за-
конодавством підлягає державній екс-
пертизі, що проводиться Київською 
міською службою української інвести-
ційної експертизи «Київдержексперти-
за» (п. 4.8) [11].

Отже, балкон в українській масо-
вій забудові є межовим простором між 
внутрішньою і зовнішньою частинами 
квартири. Зовнішній вигляд балкона за-
лежить від двох вимірів: уподобань гос-
подаря, що юридично закріплені в нормі 
недоторканності житла і забезпечуються 
Конституцією України, Цивільним ко-
дексом України, та чинних Державних 
будівельних норм й інших нормативних 
документів, що регламентують практи-
ки утримання будинків. Утім реальні 
повсякденні практики містян демон-
струють усталеність обходу юридичних 
процедур, пов’язаних зі склінням бал-
конів, їхнім розширенням та перепла-
нуванням помешкань, що уможливлено 
високим рівнем корупції, застарілістю 
окремих норм та відсутністю системної 
містобудівної стратегії. 
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Наприкінці червня у Києві від-
бувся другий міжнародний міждисци-
плінарний воркшоп для молодих вче-
них «Imaginary Borderlands: ‘othering’ 
and ‘Domestic others’ on Post-soviet 
Frontiers» (Уявне пограниччя: «іншуван-
ня» та «свої інші» на пострадянських 
фронтирах). Захід було проведено Цен-
тром прикладної антропології та На-
уково-дослідним інститутом україно-
знавства за підтримки Представництва 
Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні 
та Робочої групи з вивчення релігії у 
регіоні Причорномор’я разом із Цен-
тром управління і культури у Європі 
Університету Ст. Галлена, Швейцарія. 
Захід об’єднав науковців, що займають-
ся проблемами «іншування» на постра-
дянському просторі загалом та в Україні 
зокрема. 

Нижче наведено відгуки дослідниць, 
які взяли участь у цьому науковому за-
ході. 

«Мені пощастило відвідати ворк-
шоп «Уявне пограниччя» вже вдруге. Як 
і минулого року, цей захід виявився ін-
тенсивним, плідним і дуже корисним у 
плані професійного спілкування. У два 
дні воркшопу організаторкам вдалося 
вмістити чотири панелі з трьома презен-
таціями досліджень молодих науковців 
та три теоретичні лекції, які становили 
високу наукову цінність.

Тема цього року – «Уявне погранич-
чя: «іншування» та «свої інші» на постра-
дянських фронтирах»  – заохочувала до 
більш конкретного та глибокого погляду 
на символічні, соціально сконструйовані 

внутрішні кордони та практику «іншу-
вання» в пострадянських суспільствах. 
Це питання не так часто ставиться перед 
академічною спільнотою, але має високу 
соціальну та політичну значимість, осо-
бливо нині, у бурхливі часи в геополі-
тичній реальності.

Аспект цієї теми, що стосується 
практики «іншування» в міському кон-
тексті, був порушений на панелі «Ге-
теротопія та місто: «інші» простори у 
пострадянських містах». Увагу було зо-
середжено на таких містах, як Одеса, 
Дніпро, Харків, Київ та Берлін, що стали 
прикладами просторового та символіч-
ного творення «своїх інших».

Панель, в якій я презентувала власні 
дослідження, мала назву «Невидимі кор-
дони та уявні інші в посткомуністичній 
ієрархії знань». Доповідачі цієї панелі 
торкнулися дуже цікавої та надзвичай-
но важливої   проблеми ієрархії знань та 
політики «іншування» в соціальній та 
академічній сферах. Робота панелі про-
ходила під головуванням Олени Соболє-
вої. Панель об’єднала три доповіді: «Ре-
презентації українських пограничних 
спільнот на Шенгенському кордоні: роль 
неформальності у розрізненні «іншого» 
Матея Бутко, моя доповідь «Активізм 
та громадянська залученість як понят-
тя «іншості» в прикордонному регіоні» 
та «Поза національними державами: За-
хід, пострадянські держави та ієрархії 
знань» Ігнація Юзвяка.

Спільною точкою між трьома пре-
зентаціями був дисбаланс  – не тіль-
ки практичний, а й втілений у сфері 

ДОЛАЮЧИ УЯВНІ КОРДОНИ: ВІДГУКИ УЧАСНИЦЬ ВОРКШОПУ
«IMAGINARY BORDERLANDS: ‘OTHERING’ AND 

‘DOMESTIC OTHERS’ ON POST-SOVIET FRONTIERS»
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продукування знань на кордонах симво-
лічного Сходу та Заходу. 

За активною участю зацікавленої 
ауди торії, учасників панелі та диску-
танта, професора Юлії Сороки з Хар-
ківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна, відбулася цікава дис-
кусія про поняття, кордони, ієрархії 
знань та продукування знань у постсоці-
алістичній гуманітаристиці. 

Ще одне цікаве питання про процеси 
конструювання ідентичності напередод-
ні розпаду СРСР та в часи становлення 
нових національних держав розгля-
далося на панелі «Конструюючи нові 
ідентичності, переглядаючи радянські 
тягарі: від Центральної Азії до Східної 
Європи». Панель була присвячена дослі-
дженню цієї проблематики в історичній 
ретроспективі: від кінця 1980-х років до 
сьогодення.

Остання панель «Свої інші» в кон-
фліктних дискурсах української кризи 
(2014–2018)» стосувалася поточної ситу-
ації в Україні з перспективи дослідження 
кордонів, фронтирів та взаємодії з «сво-
їми іншими» з урахуванням військо-
вого конфлікту та очікуваних реформ. 

Доповідачі пролили світло на ситуацію 
з внутрішньо переміщеними особами 
(IDP-s), становище ЛГБТК-спільноти, а 
також військову літературу про Донбас.

Три основні теоретичні лекції профе-
сорів Томаша Зарицького (Варшавський 
університет), Диніла Пушпалала (Уні-
верситет Тохоку) та Матійса Пелкманса 
(Лондонська школа економіки) спону-
кали до роздумів про нові перспективи 
студій з пограниччя.

Окрім великої академічної цінності 
воркшопу, варто відзначити, що орга-
нізаторами було проведено чудову ро-
боту з нетворкінгу. Інтенсивна, але не 
перевантажена програма сприяла не-
формальному спілкуванню та обміну 
досвідом між учасниками, що є дуже 
важливим для будь-якої академічної 
події.

Насамкінець зазначу, що дуже споді-
ваюсь на продовження цієї надихаючої 
ініціативи та на майбутню співпрацю з 
організаторами!»

Юстина Шиманська  – аспірантка 
Інституту етнології та культурної ан-
тропології Варшавського університету

«Воркшоп «Уявне пограниччя» є 
прикладом міждисциплінарної науко-
вої конференції, які все частіше про-
водяться в Україні. Всі ми живемо в тій 
чи іншій мірі у пограниччі, і більшість з 
них є уявними. Як долати ці реальні та/
чи уявні кордони? Чому це завжди роз-
мова про «себе», навіть якщо вона про 
«іншого»? 

Коли йдеться про ситуацію погра-
ниччя, мені одразу згадується книга 
Сергія Жадана «Ворошиловград», яка 
була визнана Українською службою ВВС 

(British Broadcasting Corporation) «Най-
кращою книгою десятиліття» в 2014 році. 
«Ворошиловград» належить до катего-
рії літератури, яку важко екранізувати, 
адже йдеться про відчуття і пам’ять, про 
зміну ставлень героя, який від того, хто 
хоче чим швидше поїхати «звідси», пе-
ретворюється у того, хто хоче залиши-
тися «тут», адже розуміє, що «тут» він – 
«свій». Жадан блискуче описав 1990-ті 
роки, ситуацію переходу, минуле, яке не 
відпускає, і майбутнє, яке не приходить, 
словом, «життя у пограниччі». Оскільки 
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пограниччя відноситься радше до кате-
горії уявного, ніж реального, його важ-
че вловити. При цьому досвід «іншого» 
не зводиться лише до аналізу уявлень і 
ставлень, які виникають в результаті пе-
ребування по різні сторони державного 
кордону, але і тих розділень, які вини-
кають у суспільстві (т. зв. «внутрішні 
інші»). 

Панель «Гетеротопія та місто: «інші» 
простори в пострадянських містах», у 
якій я брала участь, об’єднала два укра-
їнських та німецький міські сюжети. 
Кожна з доповідей вартує окремого об-
говорення, тому я лише зосереджуся на 
тих моментах, які важливі у контексті 
осмислення тематики семінару. Допо-
відь Дагмар Задразілової «Уявні кордони 
в Берліні: архітектура, політика та «ін-
ший» була присвячена Берліну та його 
досвіду розділення. Десятиліття піс-
ля об’єднання Німеччини берлінський 
кейс продовжує інтригувати науковців, 
а фрагменти знаменитої стіни є предме-
том культурного та політичного експор-
ту німецької держави, будучи водночас 
символом сепарації і об’єднання. Стіна 
«помандрувала» світом: її частини, на-
приклад, можна побачити поруч з по-
сольством Німеччини у Києві або ж в 
експозиції Президентської бібліотеки-
музею Джона Ф. Кеннеді в Бостоні. 

Дагмар Задразілова підкреслювала, 
що хоча Берлінська стіна зникла 25 років 
тому, такі феномени, як «стіна в голові» 
та «остальгія», не зникли і досі проявля-
ються у міському просторі. Пам’ять про 
минуле (чи то у складі ФРН, чи то у НДР) 
впливає на ставлення та оцінку об’єктів 
в міському просторі, який залишається 
розділеним, як і пам’ять. Так, мешкан-
ці східної частини Берліна загалом не 
підтримали рішення зберегти аеропорт 

tempelhof, який західні союзники вико-
ристовували для доставки продоволь-
ства під час блокади міста в 1948–1949 
роках радянською стороною. Натомість 
мешканці західної частини міста бажали 
зберегти цей об’єкт саме з огляду на його 
повоєнне минуле. 

Також дослідниця ставить питання, 
що, власне, формує ідентичність меш-
канця Берліна та загалом Німеччини 
сьогодні. Адже з огляду на міграційну 
кризу Європа знову стає перед викликом 
у визначенні «себе/свого» та «іншого» не 
меншою мірою, ніж коли змінювалися 
державні кордони в ХХ ст. 

В Україні також є чимало прикла-
дів розділення і «вибудовування кордо-
нів», які стають видимими чи то шляхом 
встановлення барикад, чи намаганням 
означити «свій» простір через об’єкти 
меморіалізації. Дар’я Анцибор у сво-
їй доповіді «Пульсація свого та чужого 
простору на Майдані: кордони Револю-
ції Гідності на ментальній мапі Києва» 
дослідила процес розділення між про-
тестувальниками та урядовими силами 
під час Революції Гідності. У ході масо-
вих протестів зими 2013–2014 років кор-
дони Майдану не раз змінювалися, від-
повідно змінювалося і означення «свого/
безпечного» простору. 

На Майдані відбулися чотири вели-
кі протестні акції, але зараз візуально і 
в смисловому плані Революція Гіднос-
ті домінує у просторі Майдану. Крім 
опису процесу поступової радикаліза-
ції протесту, Дар’я аналізує, як протест 
змінював простір у символічному та 
фізичному вимірах. Дослідниця загли-
билася в опис подій, у те, як був органі-
зований і функціонував табір, водночас 
залишаючи відкритими важливі питан-
ня, пов’язані з уявленнями про «своїх» 
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Воркшоп «Уявне пограниччя» є прикладом міждисциплі-
нарної наукової конференції, які все частіше проводяться 
в Україні. Всі ми живемо в тій чи іншій мірі у пограниччі, і 
більшість з них є уявними.

та «інших». Так, під час обговорення 
постало питання про те, за якими озна-
ками визначали «своїх» і як формувався 
простір довіри.

Моя ж доповідь – «Всередині України: 
політика пам’яті та ставлення до історії в 
Одесі, Дніпрі та Харкові» – була зосеред-
жена на окремих аспектах колективної 
пам’яті мешканців Одеси, Харкова та 
Дніпра та її зв’язку з політикою пам’яті 
місцевих еліт. Основним питанням було 
те, як мешканці цих міст інтерпретують 
події минулого, що визначають як важ-
ливе. Доповідь підважує твердження 
про особливий характер цих міст, але 
водночас і актуалізує питання про те, що 
ми визначаємо як «українське». І саме в 
цьому контексті виступають уявлення 
про прикордонний (у найширшому зна-
ченні) характер цих міст, який знову ж є 
більш уявним, ніж реальним. 

Питання ідентичності в Україні, і 
не тільки мешканців згаданих міст, є 

надзвичайно складним. Будь-яка спро-
ба дати визначення наштовхується на 
суперечності та неточності. Помітно, 
що події 2014 року вплинули на інтер-
претацію подій минулого та означення 
«свого» та «іншого», зокрема у місько-
му просторі. Відбулися зміни в текстурі 
міста: радянські символи та пам’ятники 
Леніну були демонтовані у Харкові та 
Дніпрі, натомість з’явилися пам’ятники, 
які увіч нюють загиблих під час Револю-
ції Гідності та війни на сході України. 

Такі наукові заходи дають можли-
вість вийти на вищий рівень узагаль-
нення і критичної академічної рефлек-
сії, уникнути вузької концентрації на 
національному та побачити низку акту-
альних проблем з міждисциплінарних 
ракурсів». 

Олександра Гайдай  – кандидатка іс-
торичних наук, наукова співробітниця 
Музею історії міста Києва
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За багатовікову історію української 
етнічної спільноти побачила світ дуже 
велика кількість наукових, науково-по-
пулярних, публіцистичних праць, у яких 
їхні автори (фахівці й аматори) намага-
лися раз і назавжди вирішити питання, 
коли виник український етнос та які ви-
значальні етапи він здолав під час свого 
народотворення. У своїх дослідженнях 
М. Максимович, М. Костомаров, В. Хвой-
ка, М.  Грушевський, В.  Щербаківський, 
М. Чубатий, Я.  Пастернак, В. Петров, 
К. Гуслистий, В. Довженок, М. Брайчев-
ський, Л. Терлецький, Л. Залізняк, В. Ба-
ран, В. Балушок, Г. Півторак, С. Павлюк, 
П. Толочко, О. Моця, П.  Кононенко та 
інші вчені нагромадили значну кількість 
знань й уявлень про етногенез українців. 

Ми хочемо наголосити, що з часу 
відновлення Української державності 
у 1991  р. було підготовлено і захище-
но лише три дисертації на здобуття на-
укового ступеня кандидата історичних 
наук, присвячені походженню україн-
ців: «Формування концепцій етногене-
зу українського народу (історіографія 
проблеми)» – А. Момрик (2005); «Похо-
дження українського народу в історіо-
графічному дискурсі кінця ХІХ  – по-
чатку ХХІ  ст.»  – О.  Шакурова (2016); 
«Концепції українського етногенезу та 
націогенезу в етнологічній науці дру-
гої половини ХІХ  – початку ХХІ  ст.»  – 
Ю. Кириченко (2017). Але поки що лише 
О. Шакурова спромоглася оприлюднити 

доопрацьований варіант дисертації у 
монографічному форматі. 

Головним досягненням, на нашу дум-
ку, є те, що, досліджуючи різноманітні 
(академічні й аматорські) найвагоміші 
теорії етногенезу українців, їй вперше 
вдалося розкрити зміст і науковий по-
тенціал вітчизняних концепцій похо-
дження українського народу та систе-
матизувати основні концепції етнічного 
розвитку населення Давньої України. 
О. Шакуровою опрацьовано величезний 
обсяг історіографічного етногенетично-
го матеріалу. Але найголовніше те, що 
дослідниця вийшла на новий, якісний, 
системний, концептуальний рівень, від-
мовившись від традиційної історіогра-
фічної періодизації на дореволюційну, 
радянську, сучасну тощо.

Монографія складається з вступу, чо-
тирьох розділів, висновків, списку вико-
ристаних джерел та літератури й ілюстра-
цій. Зокрема, у вступі авторка зазначає, 
що дослідження проблеми походження 
українців у сучасній українській історіо-
графії визначається необхідністю аналізу 
та систематизації нагромаджених знань 
про походження українців з метою кра-
щого пізнання національної історії, а 
також недостатнім розробленням і ви-
вченням проблематики українського ет-
ногенезу у вітчизняній історіографічній 
науковій думці (с. 5).

У першому розділі проаналізовано 
історіографію питання, джерельну базу 
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та теоретико-методологічні засади до-
слідження, зокрема, виділено три істо-
ріографічних періоди: перший: 90-ті рр. 
ХІХ ст. – 60-ті рр. ХХ ст.; другий: 70-ті рр. 
ХХ ст. – 1990 р.; третій: 1991 р. – сього-
дення (с. 10).

Другий розділ монографії присвя-
чений дослідженню основних гіпотез 
доісторичного етногенезу українського 
народу в історіографії кінця ХІХ – почат-
ку ХХІ ст. О. Шакурова наголосила, що, 
проаналізувавши концепції походження 
українців у доісторичні часи, нею вияв-
лено, що, на думку В. Хвойки, саме пра-
давні мешканці Середнього Подніпров’я 
були тим ядром, з якого пізніше виник 
український народ. Також дослідницею 
з’ясовано, що у 40–70-ті роки ХХ  ст. 
концепції доісторичного походження 
українського народу розробляли вче-
ні української діаспори. Зокрема, за 
В.  Щербаківським, український народ 
автохтон на своїй землі від часів неоліту. 
В. Петров стверджував, що процес тво-
рення українського народу відноситься 
до ІІ тисячоліття до н. е. Згідно з погля-
дами М. Чубатого, етнічний розвиток 
українців йшов за такою схемою: три-
пільці  – анти  – русини  – сучасні укра-
їнці. Я. Пастернак вважав, що українці 
мешкали на своїх теренах ще від часів 
верхнього палеоліту (с. 113). 

Також дослідницею виявлено, що 
після відновлення Україною незалеж-
ності збільшився інтерес широкої гро-
мадськості до етногенетичної пробле-
матики, з’явилося багато концепцій 
доісторичного походження українців.  
Знаковими представниками таких квазі-
наукових концепцій на сьогодні є  
Ю. Шилов, Ю. Канигін, В. Бебик та інші. 
Зокрема, Ю. Шилов вважає, що історія 
людства почалася в Аратті – на теренах 

нинішньої України. Згідно з поглядами 
Ю. Канигіна, українці  – прямі нащадки 
аріїв, «народ Божий», саме так про них 
написано у Біблії, і тому українському 
народу належить особлива месіанська 
роль. За В. Бебиком, ланцюжок станов-
лення українського етносу виглядає та-
ким чином: «теукри – скіфи – арії – укра-
їнці» (с. 113–114). 

О. Шакурова переконана, що су-
часних представників цих квазітеорій 
об’єднує ідея про винятковість україн-
ського етногенезу та месіанство україн-
ців, тому ці праці не сприяють висвітлен-
ню як загальноісторичного українського 
процесу, так і його важливих етногене-
тичних аспектів (с. 114).

У третьому розділі проаналізова-
но концепції ранньосередньовічно-
го походження українського етносу в 
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історіографії кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 
Авторкою виявлено, що М. Грушевський 
у кінці ХІХ  – на початку ХХ  ст. заклав 
основи концепції ранньосередньовіч-
ного походження українського етносу 
(с. 150). 

Дослідницею з’ясовано, що у радян-
ські часи концепції ранньосередньовіч-
ного походження українців офіційною 
академічною наукою були визнані анти-
історичними, через це вони на теренах 
СРСР практично не досліджувалися й 
лише після відновлення Україною неза-
лежності теорії ранньосередньовічного 
етногенезу українського народу почи-
нають активно розроблятися провідни-
ми українськими науковцями. Одним 
із перших виклав свою нову концепцію 
українського етногенезу М. Брайчев-
ський у 1993 році. Згідно з уявленнями 
вченого, походження українського наро-
ду відбувається за такою схемою: анти – 
початкова Русь V–VІІ ст. – Київська Русь 
ІХ–ХІІІ  ст., а далі  – поступальний і ці-
леспрямований розвиток української 
етнічної спільноти. На думку В. Барана, 
племена склавинів, представлені Празь-
ко-Корчацькою культурою, та антів, 
представлених Пеньківською культу-
рою, інтегруються і в межах українсько-
го лісостепу утворюють етнокультурний 
симбіоз, представлений у VIII–Х ст. Рай-
ковецькою і Волинцівсько-Роменською 
культурами. Цей симбіоз і стає осно-
вою зародження українського народу. За 
Л. Залізняком, культурно-історична без-
перервність розвитку конкретного етно-
су є визначальним показником його віку 
й часу зародження. Вчений також вва-
жає, що неперервність етнокультурного 
розвитку на українських етнічних зем-
лях простежується з раннього середньо-
віччя, а саме з кінця V ст., тому тяглість 

та безперервність розвитку в Північ-
но-Західній Україні засвідчує існування 
одного етнічного організму від дулібів, 
склавинів та антів до сучасних українців. 
Г. Півторак стверджує, що історію укра-
їнців як окремого етносу можна почина-
ти від середини І тис. н. е., тобто безпо-
середньо від розпаду праслов’янської 
етномовної спільності (с. 151).

Отже, системно дослідивши комп-
лексні праці прибічників ранньосеред-
ньовічного походження українського 
народу, О. Шакурова стверджує, що 
завдяки обґрунтованим доказам ця 
концепція на сьогодні є найбільш ар-
гументованою та в цілому відповідає 
загальновизнаним світовим науковим 
вимогам і загальноєвропейським етно-
генетичним тенденціям. Водночас на 
академічному рівні вона залишається 
невизнаною, що не сприяє її популя-
ризації як в Україні, так і за її межами 
(с. 152).

У четвертому розділі проведено ана-
ліз концепцій пізньосередньовічного 
походження українського народу, який 
засвідчує, що згідно з офіційною версі-
єю радянської історичної науки укра-
їнський народ виникає не раніше ХІV–
ХV  ст., а до цього часу існувала єдина 
монолітна давньоруська народність  – 
спільний предок українського, білорусь-
кого та російського народів. Проана-
лізувавши напрацювання українських 
істориків радянської доби, О. Шакурова 
констатує, що всі вони змушені були до-
тримуватися офіційно визнаної тогочас-
ної наукової парадигми щодо існування 
єдиної так званої давньоруської народ-
ності. Так, на думку В. Довженка, саме 
монголо-татарська навала порушила 
єдність давньоруського народу і при-
звела до відособлення окремих частин 
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давньоруської народності й утворення 
трьох східнослов’янських народів. За 
К.  Гуслистим, єдина давньоруська на-
родність не стала стійкою етнічною 
спільністю, тому в період феодального 
роздроблення (ХІІ–ХІІІ ст.) з’являються 
передумови для формування трьох 
східнослов’янських народностей  – ро-
сіян, українців та білорусів, що виника-
ють на основі давньоруської народності 
у ХІV–XV  ст. У свою чергу М. Котляр 
стверджує, що російська, українська та 
білоруська народності утворилися про-
тягом кінця ХІІ–ХV ст. За П. Толочком, 
давньоруська народність у ХІІ–ХІІІ  ст. 
являла собою монолітне етнічне утво-
рення, а її розпад на російську, україн-
ську та білоруську народності відбувся 
не раніше ХІV ст. (с. 179–180).

Авторкою виявлено, що після роз-
паду СРСР у 1991  р. більшість дослід-
ників відмовилися від заідеологізова-
ної концепції давньоруської народності 
та пізньосередньовічного походження 
українців. Проте частина українських 
вчених дещо модернізувала свої погля-
ди і почала розглядати давньоруську 
народність не як етнічну спільноту, а 
як культурно-політичну спільність, яка 
утворилася у часи існування Київської 
держави. Зокрема, О. Моця частково 
відходить від концепції давньоруської 
народності та стверджує, що ця спіль-
нота існувала лише на рівні носіїв елі-
тарної культури й не усвідомлювалася 
переважною більшістю населення Русі. 
П. Толочко вважає, що етнічні процеси у 
східних слов’ян у переддержавний пері-
од не набули чітких і завершених форм, 
а створення Київської держави значно 

прискорило етноконсолідаційні процеси 
східнослов’янських племен (с. 180). 

У висновках наголошено, що пробле-
ма українського етногенезу привертала, 
привертає і привертатиме до себе увагу 
наукової, освітянської та громадської 
спільнот. Багато науковців прагнули і 
прагнуть приєднатися до її вирішення, 
тому наразі існує велика кількість кон-
цепцій українського етногенезу, що по-
роджує дискусію з метою наближення 
до історичної істини. На початку ХХІ ст., 
незважаючи на величезний обсяг науко-
вої інформації, вітчизняним вченим так 
і не вдалося знайти консенсус стосовно 
проблеми походження українського на-
роду, тому О. Шакурова сподівається, 
що її дослідження допоможе осягнути 
цю проблематику та посприяє україн-
цям у пошуках власних першоджерел 
(с. 187).

Дуже вагомим у науковій праці є 
список використаних джерел та літе-
ратури. Він нараховує 360 позицій і дає 
змогу всім, хто зацікавиться цією акту-
альною етнологічною проблематикою, 
збагатити свої знання, прямо і опосеред-
ковано пов’язані з походженням україн-
ців. Також читач зможе ознайомитися з 
ілюстративним блоком, який унаочнить 
надзвичайно цікавий текст монографії.

Маємо надію, що книга знайде свого 
читача й посприяє осягненню українця-
ми власної самобутності.
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