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УДК 930.2:94(4) 
О.В. Господаренко 

 

ПРОБЛЕМА МЕНТАЛЬНОСТІ У ПРАЦЯХ М. БЛОКА 

ТА Л. ФЕВРА: ДВА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ОДНІЄЇ ПРОБЛЕМИ 

 
У статті автор аналізує погляди засновників школи «Анналів» Марка 

Блока та Люсьєна Февра на проблему ментальності. Автор відзначає, що 
до визначення ментальності французькі дослідники підійшли по-різному: 
Блок сприймав його як групову, колективну свідомість, Февр – як 
викривлення колективного в індивідуальному. 

Ключові слова: Марк Блок, Люсьєн Февр, ментальність, колективне, 
індивідуальне, свідомість. 

 
В статье автор анализирует взгляды основателей французской 

школы «Анналов» Марка Блока и Люсьена Февра на проблему менталь-
ности. Автор отмечает, что к определению ментальности французские 
исследователи подошли по-разному: Блок воспринимал его как групповое, 
коллективное сознание, Февр – как искривление коллективного в 
индивидуальном. 

Ключевые слова: Марк Блок, Люсьен Февр, ментальность, коллек-
тивное, индивидуальное, сознание. 

 
This article analyses the views of the founders of «Annals» School Mark 

Block and Lucien Fevre on the problem of mentality. The author points out that 
the definition of mentality was variously interpreted by French researchers: Block 
perceived it as a group collective consciousness, Fevre – as a perversion of a 
collective in an individual. 

Keywords: Mark Block, Lucien Fevre, mentality, collective, individual, 
consciousness. 
 
Становлення поняття «ментальність» пов’язане з виникненням т. зв. «нової 

історичної науки», ядром якої стала французька історіографічна школа «Анналів». 
Відправною тезою «нової історичної науки» стало твердження про те, що історія, на 
відміну від природничих наук, займається пошуками сенсу. «Людські істоти, 
справжній предмет історичного дослідження, поводять себе свідомо і тому не 
можуть не наділяти свої дії певним змістом і не надавати його своєму 
життю» [12, с.15]. Оскільки зміст історично змінюється, то зрозуміти його можна 
лише вивчаючи у контексті даної культури. 

Впровадження до історичного лексикону поняття «ментальність» пов’язане з 
іменами Марка Блока та Люсьєна Февра, які у 1929 р. в Парижі заснували журнал 
«Аннали економічної та соціальної історії». Вони застосували це поняття до 
внутрішнього світу людей інших епох: перший – до епохи раннього середньовіччя, 
другий – до періоду Ренесансу. «Звичайно, ці дослідники були далекі від намірів 
переносити психологічні особливості дикунів на свідомість людей феодального чи 
ранньобуржуазного періодів, але вони впевнилися в тому, що людина у різні епохи 
мислить неоднаково. Таким чином, запозичивши поняття «ментальність» у 
побратимів по історичному ремеслу – етнологів, вони стали вживати його при 
вивченні складніших і розвинутіших суспільств» [8, с. 519]. 
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Випуск 2 

 
Звернення до історії ментальності для Л. Февра й М. Блока було не випадковим. 

Вона виступала антитезою традиційній історії. Л. Февр вважав історію «аристок-
раткою за народженням» за те, що вона вивчала життя лише великих людей і мало 
що знала про «неясні рухи безіменних людських мас, приречених, образно 
висловлюючись, на чорну роботу історії». Завдяки вивченню ментальності, історич-
на наука отримала можливість звернутися до досліджень масової свідомості 
(уявлення про життя, смерть, оточуючий світ, про чудесне і сакральне) й почуттів 
людей минулого (страх, забобони, фобії, сміх), чим значно розширила свою 
предметну область. 

Л. Февр і М. Блок займалися вивченням ментальності одночасно. Але їх підходи 
до розуміння ментальності були різними, що дало підстави Ю. Безсмертному 
стверджувати, що «з часів Блока і Февра утворилися важко сумісні між собою 
варіанти осмислення того, що варто розуміти під цим явищем (ментальністю – 
О.Г.)» [1, с. 18]. А.Я. Гуревич також визнає наявність різних підходів у Л. Февра й 
М. Блока до розуміння історії. Він вважає, що «різниця між Блоком і Февром – це 
різниця між спеціалістом із соціальної історії, дослідником економіки і суспільства, з 
одного боку, й істориком культури, ідей, психології, з іншого» [8, с. 512]. 

В основі історичної концепції М. Блока, на наш погляд, лежить дві філософські 
позиції. По-перше, з його точки зору, предметом історичної науки є не просто 
людина. Історія – це «наука про людей». На сторінках його робіт можна знайти 
велику кількість імен різних історичних діячів. Але М. Блока не цікавить галузь 
неповторного, унікального в історії, предметом його досліджень є, перш за все, 
суспільство і соціальні групи. «Науці про різноманітне більше підходить не однина, 
сприятлива для абстракцій, а множина, що є граматичним вираженням віднос-
ності» [2, с. 17-18]. 

Робота М. Блока «Феодальне суспільство» має абсолютно нехарактерну для 
традиційної історіографічної науки назву, яка віддавала перевагу вживанню таких 
понять як «феодалізм», «феодальний устрій», «феодальні порядки». До вище-
згаданої праці він включив главу під назвою «Особливості почуттів та образу 
думок». Тут історія ментальності виступає як частина синтезу, що дозволяє 
відтворити цілісний образ середньовічного суспільства. Завдяки праці М. Блока 
«суспільство ставало самоцінним і незалежним об’єктом вивчення» [9, с. 49]. 
Людина цікава для М. Блока виключно як елемент, з якого складаються окремі 
соціальні групи і суспільство в цілому. 

М. Блок поглиблює характеристику предмета історії. Це «у точному і останньому 
сенсі – свідомість людей». Виходячи з цього, він не згоден із характерним для 
традиційної історії поділом предметної області на окремі, автономні напрями: 
економічну історію, соціальну історію тощо. У свідомості людини все єдине, його не 
можна розділяти. «Homo religosus, homo oeconomicus, homo politicus – ціла низка 
hominus з прикметником на «us»; за бажанням її можна розширити, але було б 
небезпечно бачити в них не те, чим вони є насправді: це привиди, і вони зручні, поки 
не стануть заважати» [2, с. 86]. Штучне зведення перепон приводить до 
заперечення єдності «я», викривлення об’єкта вивчення. У людській свідомості 
знаходять своє відображення всі сторінки життя людини, які, перетинаючись, 
впливають на її вчинки і діяльність. Неможливо відділити Паскаля-математика від 
Паскаля-християнина. Це єдина особа, єдина свідомість, у всій її різноманітності і 
навіть суперечливості. 

Якщо перейти від індивіда до соціальної групи чи суспільства в цілому, то кар-
тина стає ще складнішою, багатоаспектнішою. «Суспільство, як його не розглядай, 
врешті-решт, хай не сума (це, без сумніву, було б грубо), але, по меншій мірі, 
продукт індивідуальної свідомості, і ми не здивуємося, знайшовши в ньому таку ж 
безперервну гру взаємодій» [2, с. 87]. 
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Історичний архів 

 
Людська діяльність розвивається в часі. Особливе розуміння часу – друга 

особливість історичної концепції М. Блока. Французький історик не визнає формаль-
ного і зручного поділу історичного часу на століття. Жодна подія не починається 
точно на початку століття й не завершується з його закінченням. Історичний час – це 
неоднорідні, абстрактні, створені людиною відрізки. Найточніший час – це час, що 
відповідає «природі предмета», оскільки «кожному типу явищ притаманна своя, 
особлива міра щільності виміру, своя специфічна, так би мовити, система зчис-
лення» [2, с. 104]. 

Але історичні явища відбуваються у постійному з’єднанні один з одним, вони 
підганяють і гальмують взаємний рух одночасно. Саме тому для М. Блока час – це 
«конкретна й жива дійсність, незворотна у своєму стремлінні, час історії – це наче 
плазма, в якій плавають феномени, це наче середовище, в якій вони можуть бути 
зрозумілими». М. Блок бачить у історичному часі дві антитези: «Це справжній час – 
за природою континуум. Він також постійна зміна» [2, с. 19]. 

Такий підхід до розуміння плинного й постійного часу вимагає інакше міркувати 
про свідомість і діяльність людей. Історику необхідно бачити щось постійне, що 
пов’язує два послідовних стани, наступних етапи чи процеси. З іншого боку, треба 
враховувати виникаючі зміни, які через існування певної константи не можуть бути 
радикальними. 

Час історії живий і рухомий. У ньому відбувається «безперервна гра взаємодій» 
різних елементів суспільної свідомості. 

Вивчення суспільної свідомості, яку в своїх працях М. Блок доволі рідко називає 
словом «ментальність», становить значну частину його спадщини. Як правило, 
М. Блок для позначення ментальності вживає психологічне визначення з 
додаванням слів «колективний» чи «загальний» [11]. 

М. Блок вивчає колективну ментальність, яку розглядає широко, не обме-
жуючись вивченням лише «ясної свідомості». На думку М. Блока, людина і суспіль-
ство в цілому часто діють несвідомо, зовсім незрозуміло з точки зору сучасної 
людини [2, с. 110]. Але пояснення нелогічної поведінки людини минулого стає 
достатньо зрозумілим, якщо взяти до уваги її ментальні установки. 

Особливістю суспільних ментальних установок є те, що вони включають в себе 
два елементи: ментальні установки попереднього періоду й ментальні установки, 
що сформувалися у наш час. Ментальні установки минулого живі та сприйняті сус-
пільством на рівні несвідомого. Відмічаючи релігійність середньовічного суспільства, 
М. Блок вказує на наявність у ній багатьох пережитків язичництва. Дослідник також 
відмічає містичний характер мислення людини епохи середньовіччя. Навколишня 
природа, події, у яких винна сама людина, наділяються надприродними силами. 
Саме тут приховано пояснення вчинків середньовічної людини. Перш ніж вжити 
власних зусиль, вона звертається за допомогою до засобів впливу, які вважала 
більш ефективними. При цьому не існувало відмінностей між явищами природними і 
явищами соціальними. «...Отже, суспільні катаклізми розглядалися тоді в тому 
самому плані, що й ті, які ми сьогодні називаємо природними» [4, с. 99-100]. 

М. Блок погоджується з Л. Февром у тому, що колективна ментальність пов’я-
зана з матеріальними умовами життя. Але М. Блок також вказує на взаємозв’язок 
ментальних установок і соціально-політичних процесів. Аналіз такого феномена, як 
віра народу в чудесну і виліковну силу монархів, показав, що ця віра формувалася 
під впливом багатьох факторів. З одного боку, це був «продукт індивідуальної 
думки», який ішов від еліти, що прагнула посилити вплив королівської влади в очах 
народу. Для цього і проводилися спеціальні обряди, покликані продемонструвати 
лікувальні здібності королів. З іншого боку, мала місце віра у сакральну силу 
окремих родів, що збереглася з давнини і про яку писав Тацит. І, нарешті, здобуття 
чудесної та лікувальної міці англійських і французьких монархів відбувається з 
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Випуск 2 

 
утвердженням їх влади над феодалами, тобто у період утворення централізованої 
держави. Таким чином, ця віра «була невідривною від цілої концепції світотво-
рення» та «утворювала один з каменів, на яких тримався авторитет королівської 
влади» [3; 7]. 

Характеристика ментальності суспільства в цілому доповнюється характерис-
тиками ментальності різних соціальних груп суспільства. Для кожної соціальної 
групи характерні свої особливі ментальні установки, крім тих, що притаманні всьому 
суспільству в цілому. 

Формування соціальної групи «супроводжується формуванням специфічної 
класової свідомості» [6, с. 214], яку можна прослідкувати за виникненням особливих 
ритуалів. Саме тому М. Блок приділяє особливу увагу створенню психологічних 
характеристик селянина у безпосередньому зв’язку із землею; монаха, що не вміє 
читати Святе Письмо, і священика, погано освіченого і тому неспроможного 
протистояти селянським марновірствам; представника благородного стану, для 
якого оцінка з боку спільників по класу має більшу силу, ніж матеріальне 
благополуччя. 

Якщо для Л. Февра ментальність статична, то М. Блок звертає увагу на її мін-
ливість. Оскільки кожна соціальна група є носієм особливих ментальних рис, які 
пов’язані з матеріальними умовами існування даної групи і суспільства в цілому, то 
зі змінами матеріальних умов, появою нових соціальних груп чи змінами всередині 
вже існуючих, мають відбутися зміни ментальності як суспільства в цілому, так і 
ментальності окремих соціальних груп. Зміцнення становища купецтва в ХІ ст. 
призвело до деяких змін у соціальних цінностях [4, с. 87]. 

Найважливішим методом виявлення свідомості людини минулого є аналіз її 
мови. Людська думка невід’ємна від способів поведінки людей, але органічно вхо-
дить до них, і тому її можна віднайти дослідженням історичної семантики. Історія – 
це не лише «наука про людей», але й «про людей у часі» [2, с. 18], тому вивчення 
історичної лексики має супроводжуватися прагненням приховати зміст, який люди 
вкладали у свої слова і формули. М. Блок звертає увагу на той факт, що «у людей 
не заведено будь-коли, як змінюють звичаї, змінювати словник» [2, с. 22]. Звідси 
робиться висновок, що аналіз вживання різних слів має бути пов’язаний із вивчен-
ням усього змістовного фону епохи. М. Блок усвідомлює: «Будь-який важливий 
термін, будь-який характерний зворот стають справжніми елементами нашого 
пізнання лише тоді, коли вони співставлені з їх оточенням, знову уміщені в оточення 
своєї епохи, середовища чи автора, а головне, обгороджені – якщо вони довго 
існували – від наявної небезпеки неправильного, анархістського тлумачення. Пома-
зання короля, напевне, трактувалося у ХІІ ст. як священнодія – слово, без сумніву, 
сповнене значення, але у той час ще не мало більш глибокого змісту, який надає 
йому нинішня теологія, застигла у своїх визначеннях і, як наслідок, у своїй лексиці. 
Поява слова – це завжди значний факт, навіть якщо сам предмет існував раніше; 
він констатує, що настав вирішальний період усвідомлення» [2, с. 95]. У зміні 
термінології, у насиченні старих, що за традицією переходять з покоління в 
покоління, слів і висловлювань новим змістом відображаються зміни соціальних 
інститутів. 

Дослідженню ментальності сприяє й вивчення ритуалів. Знаменитий обряд 
посвячення юнака у лицарі М. Блок пов’язує з формуванням класу феодалів. Його 
попередники, описуючи обряд вступу до лицарів, звертали увагу на суттєвий 
момент цього акту: фізичний дотик юнака, якого посвячують, і феодала, який пос-
вячує, що нагадує обряд покладання у сан священика. М. Блок зближує цей ритуал 
з ініціаціями молоді у примітивних суспільствах, зокрема, у германців. Але якщо у 
германців посвячення юнака було лише ритуалом вступу до народу, де воїном мала 
стати кожна молода людина, то у феодальному суспільстві, де складається 
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особлива група професійних воїнів, до якої входять васали і сеньйори, ця церемонія 
перетворюється на форму вступу до класу. Таким чином, для вченого «зі зміною 
соціального середовища, відповідно, змінився і людський зміст акту» [6, с. 207]. 

М. Блок вважає, що на формування феодального суспільства вплинули, перш за 
все, «духовні передумови». Для нього європейський феодалізм був породженням 
усього соціального середовища в цілому і є результатом розпаду давніх суспільств. 
Інакше кажучи, саме ментальні установки римського і германського суспільств, а 
точніше їх об’єднання, змішання, зіткнення й породило суспільство, відоме сьогодні 
як феодальне. 

Головною науковою пристрастю Л. Февра була інтелектуальна біографія істо-
ричних осіб, що і вплинуло на його розуміння ментальності. Він вважав, що 
виявлення унікальності в окремій історичній події чи у видатній особистості немож-
ливе «без звернення до загальних понять і без чогось більшого, ніж поверхове 
згадування контексту». Пошук цього більшого привів Февра до психології. 

Найбільшим недоліком при аналізі діянь великих історичних осіб у традиційній 
історіографії Л. Февр вважав приписування думок і почуттів сучасної людини людям 
минулого [12, с. 102-103]. Щоб уникнути цього, він уводить поняття «outilage mental», 
яке перекладають як «духовне оснащення», «розумова озброєність», «психічне 
оснащення», з’ясувати яке можна, проаналізувавши словник і мову епохи, її симво-
ліку, стереотипи поведінки людей. Вивчення автоматизмів свідомості дасть мож-
ливість досліднику пізнати те, про що люди промовлялис незалежно від свої волі. 
При цьому необхідно враховувати, що кожній цивілізації притаманний свій власний 
психологічний портрет, який «відповідає потребам даної епохи і не призначений ні 
для вічності, ні для людського роду взагалі, ні навіть для еволюції окремої 
цивілізації». Февр наполягав на якісних відмінностях між цивілізаціями, стверд-
жуючи, що «кожна з них на певному етапі розвитку має свої неповторні особливості, 
власну систему світоспоглядання» [8, с. 510]. 

Л. Февр розкриває цю тезу на прикладі аналізу внутрішнього світу Ф. Рабле. Для 
доказів неправомірності стверджень французьких раблезнавців про атеїзм і 
раціоналізм Ф. Рабле вчений застосовує метод «перекидання мостів» від психології 
та мислення індивіда й колективної психології, і навпаки. Такий метод, вважав 
Л. Февр, виправданий тому, що людські пристрасті, емоції народжуються не в 
ізольованому світі окремого буття: «Вони (емоції – О.Г.) становлять частину взаємо-
зв’язків між людьми, частину суспільних відносин» [13, с. 111]. Особистість, таким 
чином, визначається запитами суспільства, які є необхідним доповненням до її 
внутрішніх потреб. 

Аналіз творчості мислителів, поетів французького Відродження, а також слов-
ника героїв книги Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» привів Февра до висновку 
про те, що «…ні в словнику людей XVI ст., ні в їх свідомості, що знаходила своє 
вираження й опору в мові, ще не містилося того матеріалу, за допомогою якого вони 
могли створити нову (атеїстичну – О.Г.) картину світу». 

Суспільство, до якого належав Ф. Рабле, залишалося середньовічним і 
релігійним. Критика церкви Ф. Рабле не означала його відмови від віри в Бога. Він, 
таким чином, залишався вільнодумцем для свого часу, оскільки критикував церкву 
та її служителів, але не для ХХ ст., так як залишався глибоко віруючою людиною. 

Ментальність суспільства є глибинною основою, з якої і формуються найваж-
ливіші переконання особистості. Ментальність визначає несвободу особистості від 
суспільства, межу думки історичного діяча. На думку Л. Февра, «...особистість є 
такою, якою її робить епоха і оточуюче середовище» [13, с. 100]. 

Але для історії більш важливою є проблема співвідношення особистості й 
суспільства. Як відбувається обмін думками, поглядами, ідеями між особистістю й 
суспільством? Які варіанти цього обміну? Наскільки особистість відповідальна за 
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втілення своїх ідей у суспільній практиці? Інакше кажучи, як ментальні установки (ті, 
що вже склалися, й ті, що лише формуються) впливають на розвиток суспільства? 
Відповіді на ці питання Л. Февр знаходить в аналізі сприйняття ідей М. Лютера 
німецькою буржуазією XVI ст. 

У психологічному стані буржуазії XVI ст. Л. Февр побачив глибокий конфлікт. З 
одного боку, буржуазія поступово перетворюється на соціальну групу, для якої стає 
характерним усвідомлення власної могутності, внутрішньої гідності, значимості. Всі 
багатства, якими вона володіє, зароблені власною працею, власним розумом, 
кмітливістю, хитрістю, наполегливістю. З іншого боку, вона, як і все суспільство, 
переповнена вірою в Христа та відчуває колосальний страх, повну невпевненість у 
можливості спасіння душі, яка, без сумніву, гріховна, оскільки буржуазія пов’язана з 
діяльністю, яку церква засуджує. 

М. Лютер – противник народжуваного капіталізму. Але Лютер також ненавидить 
зловживання служителів церкви. Це його особисте ставлення, особистий досвід [13, 
с. 210]. Виникає непередбачений Лютером обмін. Ті, кого Лютер ненавидить, сприй-
мають його ідеї, приховане в них від самого Лютера, відповідне їх особистим праг-
ненням. З ідеями Лютера буржуазія отримала довгоочікуваний душевний спокій. 
Віднині її праця була виправдана перед Богом і стає тепер не лише засобом 
здобуття матеріального благополуччя, багатства, але й частиною служіння Богові, 
визначити прихильність якого можна за успіхами у твоїх справах: якщо ти обраний 
Богом, то твоя справа процвітає, і навпаки. Крім виправдовування вірою, буржуазія 
здобула можливість спілкування з Богом без посередників. Кожен міг читати Біблію 
самостійно, оскільки вона перекладалася з латини національними мовами. Кожен міг 
спілкуватися з Богом сам на сам, що було звичним і зрозумілим для торговців, без 
багаточисленних посередників – нероб-монахів, яких вони не поважають [13, с. 210]. 

Критика церкви М. Лютером співпала з ментальними установками народжуваної 
буржуазії. Обмін між особистістю і суспільством відбувся. 

Обмін між особистістю й суспільством виникає через різні якісні можливості у 
виявленні і словесному оформленні нових суспільних тенденцій. Більшість членів 
суспільства не спроможні висловити словесно ті нові тенденції суспільної свідо-
мості, які сама ж і формує у своїй матеріальній, соціальній, культурній діяльності. 
Але особистість більш підготовлена, вона не відчуває труднощів у висловленні своїх 
думок, вона здатна на рефлексію власного стану і стану суспільства. 

Хоча свідомість особистості визначається ментальністю суспільства (варто вра-
ховувати, що в цій ментальності вже приховані нові сприйняття, нові відносини), 
особистість може інтуїтивно відчути чи свідомо вловити і оформити словесно ідеї, 
що існують у суспільстві. 

На цьому етапі й можливий обмін між особистістю й суспільством, який фіксує 
Л. Февр. Але суспільство робить свій внесок, переробляючи ці ідеї для зручнішого 
користування. Так сталося у XVI ст. з ідеями Мартіна Лютера. Часто особистість не 
готова до таких перетворень власних ідей. Їй залишається або погоджуватися та йти 
уперед разом із суспільством, або протестувати, як це робив М. Лютер. Але у будь-
якому випадку особистість стає історичною, тобто сприяє зміні ходу історичного 
розвитку. У дійсності саме ментальні установки суспільства визначають рух історії. 
«Коло визначає центр», Лютер і Рабле не «герої», а «герольди» епохи [8, с. 507]. 

Але якщо ментальні установки визначають життя суспільства, то як виникають 
вони самі? 

Л. Февр приходив до розуміння відповіді на це питання через порівняння умов 
матеріального та соціального життя людини минулого і людини сучасності, 
порівнюючи їх почуття та поведінкову реакцію. 

Л. Февр погоджується з характеристикою контрастності почуттів людей пізнього 
середньовіччя, «де до запаху троянд додавався запах крові» [14, с. 28], але у своїх 
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роздумах йде далі, оскільки виявляє причини цього феномена. Л. Февр вказує на 
контрастність умов матеріального й соціального життя в епоху середньовіччя, яка 
зовсім не характерна для життя сучасного європейця [13, с. 104]. Інакше кажучи, 
колективна психологія формується під впливом матеріального, соціального, куль-
турного середовища. Але, у свою чергу, ментальність суспільства також формує це 
середовище. 

Для вивчення процесу формування середовища через ментальність Л. Февр 
користується схемою, яка базується на ідеях Ш. Блонделя та А. Валлона. Він пише 
про те, що емоції пов’язують людей, які почергово стають то їх призвідниками, то їх 
передавачами, що урізноманітнює почуття й реакції кожної людини. Повторення 
одних і тих же емоцій за однакових обставин, врешті-решт, оформлюється у со-
ціальний інститут. 

Таким чином, через відтворення однакових емоційних станів членів суспільства 
у певній ситуації відбувається формування системи ставлення людей до певних 
явищ життя, яке через ритуали і традиції передається наступним поколінням. Ця 
система і здійснює вплив на середовище, формуючи його під себе [13, с. 111-112]. 

У психології сучасної людини Л. Февр звернув увагу на амбівалентність почуттів, 
яку неможливо пояснити логічно. Вчений бачить її причину у тих постійних різких 
змінах емоцій, які переживала людина минулого. Відбулося закріплення цього 
процесу у психічних реакціях, які й керують емоціями сучасної людини. «Бо мертві 
все ще зберігають владу над нами, живими» [13, с. 44]. 

Вертикаль психологічного взаємозв’язку представників різних епох, виявлена 
Л. Февром, має два елементи у своєму змісті. По-перше, вона означає наявність у 
свідомості сучасної людини тих архетипів свідомості безлічі попередніх поколінь, які 
кожна людина, сама того не розуміючи, наслідує з моменту свого народження. По-
друге, нижня і верхня точки цієї вертикалі мають різне наповнення. Інакше кажучи, 
ментальність індивіда і суспільства у цілому переживає з часом певні зміни. Незва-
жаючи на незначну кількість цих змін, історик може їх прослідити. Верхня точка 
визначається за тим часом і тими подіями, свідком яких став індивід. Нижня точка 
являє собою те сприйняття світу, яке людина наслідує від предків. 

Завдяки наявності такого вертикального зв’язку, видається можливим краще 
зрозуміти не лише психічні реакції людини минулого, але й психологію нашого 
сучасника. 

Ментальність для Л. Февра виступає у двох проявах. По-перше, як інструмент 
для всебічного й повного вивчення історії (гносеологічний аспект). Учений вивчає 
ментальність, як історик культури і цивілізацій, з метою виявлення колективного в 
індивідуальному. По-друге, ментальність постає як об’єктивна реальність, яка 
відіграє суттєву роль у житті суспільства й індивіда (онтологічний аспект). У цьому 
випадку Л. Февр наділяє ментальність наступними характеристиками: 1. Менталь-
ність є рівнем суспільної свідомості, на якому «думка не відокремлена від емоцій», 
вона належить планові змісту, а не планові вираження. Ментальність не ідентична 
ідеології. 2. Ментальність статична. Її зміни настільки повільні й незначні, що навіть 
у сучасній людині можна віднайти спадок минулих років. 3. Ментальність і мате-
ріальне, соціокультурне середовище взаємообумовлені. 4. Відмінності між культу-
рами і цивілізаціями носять ментальний характер. 

Аналізуючи погляди Л. Февра, К. Гінзбург підкреслив, що «ментальність» вис-
тупає як безкласове поняття і що «ментальні координати» всієї епохи визначаються 
ним на основі вивчення тонкого прошарку освічених людей. Із цим зауваженням 
погодився і А.Я. Гуревич, відмітивши, що у книзі про Ф. Рабле відсутня соціальна 
структура французького суспільства XVI ст., не враховується вплив соціальних 
відносин і груп на традиційну ментальність [10]. 
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Таким чином, спільна робота з Л. Февром не завадила М. Блоку, висловивши 

згоду зі своїм колегою з багатьох проблем історичної науки, створити власне ба-
чення історичного процесу і відповідне йому розуміння ментальності. Ідеї М. Блока 
не стільки суперечили поглядам Л. Февра, скільки доповнювали їх, розкривали нові 
можливості історичного пізнання. 

Відмінності у поглядах М. Блока та Л. Февра на проблему ментальності були 
закладені від самого початку їх спільної роботи. Обидва історика спиралися на 
теоретичні формулювання Е. Дюркгейма та А. Берра. Але, на думку А. Бьюргера, 
більш перспективні погляди Берра успадкував Февр, тоді як Блок тяжів до соціо-
логізму Дюркгейма. Відповідно, по-різному трактувалося ними найважливіше для 
обох поняття ментальності: Блок сприймав його як групову, колективну свідомість, а 
Февр – як викривлення колективного в індивідуальному. Бьюргер, доводячи свою 
тезу, спирається на аналіз напрямків, у яких розвивалися інтереси обох дослідників. 
У той час як Блок від «Королів-чудотворців», від магічної концепції влади прийшов у 
«Феодальному суспільстві» до розкриття соціальної укоріненості ідей, їх економічної 
та демографічної обумовленості, Февр проробив зворотній шлях. Від ранньої, 
просякнутої детермінізмом статті «Земля і людська еволюція» він прийшов до 
«Проблем невір’я в XVI ст.», де намагався «розвідати всі виміри ментального 
універсуму», розуміти його як цілісність, вписати в нього як інтелектуальні, так і 
психологічні явища [5]. 
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Я.П. НОВИЦЬКИЙ (1847-1925) ЯК ВИЗНАЧНИЙ 

АРХЕОГРАФ ТА ЗАСНОВНИК ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО 

КРАЙОВОГО АРХІВУ 

 
У статті проаналізовано внесок Якова Новицького в розвиток архівної 

системи України та збереження документів відомчих архівів Олексан-
дрівська (Запоріжжя). 

Ключові слова: архів, комісія, музей. 
 
В статье проанализировано вклад Якова Новицкого в развитие архив-

ной системы Украины и сохранение документов ведомственных архивов 
Александровска (Запорожья). 

Ключевые слова: архив, комиссия, музей. 
 
The Yakov Novitsky contribution to development of Ukraine archive system 

and Alexandrovsk (today's Zaporozhye) departmental archives documents 
preservation is analysed in the article. 

Keywords: archive, commission, museum. 
 
Важко переоцінити значення архівних установ та архівосховищ для збереження 

історичної пам’яті народу, документального забезпечення процесу формування 
національної самосвідомості українців. 

В Україні архівна система на державному рівні почала створюватися доволі дав-
но (ще з княжих часів), але формування архівів історичної пам’яті, доступних для 
істориків-дослідників, стало можливим лише у ХІХ ст. Одним із найстаріших дер-
жавних архівів в Україні став Центральний архів давніх актів у Києві. У реґіонах 
(губерніях) архівосховища створювалися при губернських Архівних комісіях та 
єпархіальних Давньосховищах. 

Проте на території колишніх «Запорозьких Вольностей» подібних архівосховищ 
створено не було. На Придніпров’ї лише Катеринославська учена архівна комісія та 
Музей ім. О. Поля активно займалися пошуком та накопиченням історичних 
документів та поступово формували документальні збірки. У «серці» ж Запорожжя – 
м. Олександрівську (нині Запоріжжя) не існувало ні Комісії, ні музею, ні 
Давньосховища. Робота зі збереження матеріальних і документальних пам’яток 
історії та культури трималася фактично на відомому краєзнавцю-історику, дослід-
нику «запорозьких старожитностей» Якові Павловичу Новицькому, роботу якого 
високо оцінював корифей української історіографії М.С. Грушевський [1]. Саме 
Новицькому судилося втілити в життя проект створення крайового архіву. Науковий 
подвиг Новицького полягав не лише в тому, що він започаткував роботу з його 
створення, став його першим керівником, а ще й у тому, що після його ліквідації 
саме він врятував значну частину найдавніших документів, завдяки чому вони 
збереглися донині. 

Я.П. Новицький один із небагатьох своїх сучасників-земляків розумів значимість 
збереження для дослідників документів різних органів влади та управління 
Олександрівського повіту, оскільки свого часу частково ознайомився з ними і знав 
справжню наукову ціну документам, що збереглися з кінця ХVІІІ ст. 

У березні 1887 р. Я.П. Новицький виступив у «Катеринославських губернських 
відомостях» із програмною статтею, у якій розгорнув цілу програму досліджень із 
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мікроісторії, етнографії та фольклористики, які б дали можливість створити науково-
обґрунтований «докладний опис своєї губернії в історико-статистичному, етно-
графічному, економічному й ін. відносинах». Одночасно Новицький перевів свій 
пошук у практичне русло. Він дізнався, що ще у 1835-1845 рр. відомий дослідник 
Новоросії А.О. Скальковський вилучив з архіву генерал-губернатора низку цінних 
документів, які стосувалися козацького Запорожжя. Із переписки Новицького і 
Скальковського за 1886-1888 рр. видно, що останній надіслав Якову Павловичу 
«Описание границ и городов Азовской губернии», а також понад 60 різноманітних 
матеріалів про спорудження Дніпровської лінії із Січового архіву 1770-1771 рр. [2]. 
Всі ці документи Новицький оформив у публікацію документів та використав у своїй 
книзі з історії м. Олександрівська. У передмові до публікації документів Новицький 
інформував про джерело походження документів та висловлював щиру вдячність 
Скальковському за надання можливості залучити ці матеріали до наукового обігу. 

Як член правління Катеринославського історико-археографічного музею (від-
крився 1902 р.), Новицький проводив велику роботу щодо збору експонатів, у тому 
числі й писемних, для поповнення його фондів. При цьому сподвижницька діяльність 
ентузіастів-аматорів зіштовхувалася із протидією місцевої влади. Розуміючи значення 
історичних та краєзнавчих досліджень у процесі формування національної само-
свідомості українського народу, який на рубежі ХІХ-ХХ ст. посилився, царат усіляко 
обмежував можливості патріотично налаштованої інтеліґенції щодо ознайомлення з 
писемними джерелами та документами про історичне минуле із архівів тогочасних 
державних установ. Так, у квітні 1902 р. на клопотання Катеринославської історичної 
секції наукової спілки про надання їй прав губернської ученої архівної комісії 
Міністерство внутрішніх справ Російської імперії дало відповідь, що «право разборки 
дел и документов губернских и уездных архивов разных ведомств и хранение их 
частным обществом предоставлено быть не может» [3]. 

Із утворенням у 1903 р. Катеринославської ученої архівної комісії (КУАК) сис-
темна архівна праця Новицького поглибилася. Він розпочав дослідження найста-
ріших архівів різних установ м. Олександрівська. Зокрема, впродовж двох місяців він 
провів детальний огляд архіву предводителя дворянства за 1796-1826 рр. У своєму 
звіті КУАК Яків Павлович вказував, що не всі справи за означені роки вціліли, не 
скрізь наявні внутрішні описи змісту, тому він сам мусив наново їх складати у 
скороченому формулюванні. Узагальнення Новицького щодо переглянутого мате-
ріалу носили винятково тематичний характер, на перший погляд, були далекі від 
вимог сучасного йому джерелознавства. Проте уже в цей час Новицький здійснив 
перші кроки до засвоєння вимог та методик джерелознавства. В архіві повітового 
Казначейства він виділив окремий блок джерел – «ревизские сказки» (ревізькі 
реєстри). І саме цей вид джерел спробував проаналізувати як комплекс, котрий у 
силу особливостей свого формування та особливостей самого виду джерела дозво-
ляє достовірно з’ясовувати кількість населення різних населених пунктів; його дина-
міку; визначити роки особливого «руху» (переселення, колонізація, епідемії та 
втечі); вивести середній показник довготривалості життя та визначити особливі 
випадки довголіття; встановити назви населених пунктів та їх міґрацію разом із 
переселенцями. Таким чином, Новицький розглядав «ревизские сказки» як першо-
рядне джерело для демографічних, топографічних та топонімічних досліджень. До 
свого звіту про роботу з архівними документами губернських установ для КУАК 
Новицький додав, окрім власних публікацій, що опираються на проаналізовані 
архівні матеріали, ще 80 справ за 1783-1856 рр. [4]. 

Вирішити питання створення єдиного місцевого архіву до революційних подій 
1917-1920 рр. було неможливо, оскільки всі діючі установи підтримували право-
наступність, і їх архіви існували як складова частина самих установ. Лише вони 
припинили існування Міської Управи, Думи, Земської повітової Управи та ін. дорево-



20 

Історичний архів 

 
люційних установ. Їх архіви могли щезнути, оскільки залишилися «безхозними». 
Справою порятунку їх документів зайнявся єдиний у Олександрівську авторитет – 
краєзнавець-історик Я.П. Новицький, якому на той час було більше 70 років. 

8 грудня 1920 р. Якова Павловича призначили секретарем Губернського відділу 
народної освіти, а вже 16 грудня він був переведений на посаду завідуючого загаль-
ною канцелярією. Нарешті 12 травня 1921 р. його призначили завідуючим лекційно-
екскурсійної секції Політпросвіту [5, спр. 21, арк. 5]. Саме завдяки цим офіційним 
посадам у місцевих органах радянської влади Новицькому й вдалося втілити в 
життя план створення крайового архіву. 

У доповідній записці керівництву Політпросвіти від 7/20 лютого 1921 р. про 
збереження й охорону пам’яток старовини вчений особливу увагу відвів пам’яткам 
писемності і через них – архівам місцевих установ. Він писав, що в Олександрівську 
найбільшу цінність становлять архіви колишнього предводителя дворянства і 
дворянської опіки, котрі містять генеалогічні матеріали, документи про земельну 
власність та колонізацію краю, починаючи з 1727 р. За його даними, архівні 
матеріали особливо постраждали від розгрому установи навесні 1920 р. При цьому 
Новицький зазначав, що натомість досить добре вцілів архів колишньої Міської 
Управи (з 1795 р.). «Об архиве Казначейства, где хранились ревизские сказки, как 
богатый материал для истории колонизации уезда, нет сведений. Нам известно 
также, что при церквах уезда архивы находятся в полной сохранности. О волостных 
архивах следует собрать справки» [5, спр. 32, арк. 2 зв.]. Новицький мав намір не 
лише зберегти всі означені архіви, але й створити єдиний повітовий архів, де були б 
зібрані та опрацьовані усі старі недіючі архіви місцевих установ. Учений доводив, 
що створення такого архіву забезпечить формування значного фонду історичної 
пам’яті міста і повіту не лише стосовно минулих часів, але й сьогодення. Ці 
матеріали дозволять показати розвиток продуктивних сил реґіону, демографічну 
ситуацію та плинність населення, форми господарювання тощо. Новицький уже 
знав, що саме ці питання «народного життя» можуть зацікавити органи радянської 
влади й спонукати їх до формування крайового архіву. 

У цій ідеї олександрівському вченому допомогли харківські колеги, оскільки 
новий радянський уряд створив окрему структуру – Головне архівне управління, 
заступником голови якого був призначений відомий історик Д.І. Багалій, а секре-
тарем – знаний архівіст О. Водолажченко. Обидві ці особи були особисто знайомі 
Я.П. Новицькому. Співробітники Управління добре знали ціну архівів і небезпеку їх 
знищення. А відтак 11 грудня 1921 р. було видано наказ щодо Управління № 1 із 
вказівкою до всіх органів влади провести на місцях повний облік місцевих архівів, 
заповнити анкету на кожного фондоутворювача за розробленою системою і всю 
інформацію надіслати в Головне архівне управління, яке буде вести генеральний 
облік та слідкувати за впорядкуванням українських архівів усіх рівнів [5, спр. 170, 
арк. 2-3]. 

31 грудня цей циркуляр з Олександрівського відділу народної освіти був 
переданий «до виконання» Я.П. Новицькому [5, спр. 170, арк. 1]. Якраз тоді Новиць-
кий подав заяву з проханням призначити його на вакантну посаду: «Часто имея 
дело с архивами учреждений, как историческими источниками для литературных 
работ, я приобрел опыт и в этом случае мог бы себя оправдать. Не менее знаком и 
с музейным делом…» [6, спр. 44, арк. 81]. Його спочатку призначили завідувачем 
музею [6, спр. 103, арк. 253, 281]. Однак уже в лютому 1922 р. Новицький отримав 
також посаду завідувача архіву за сумісництвом [6, спр. 103, арк. 479]. 

Сам Яків Павлович у клопотанні про таке сумісництво виставляв на перший 
план прагматичні обставини, а досвід архівної праці ставив на друге місце: «Ввиду 
того, что труд заведующего музеем недостаточно оплачивается, содержание и 
существование при сложившейся дороговизне становится невозможным, поэтому 
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прошу о совмещении моей должности и обязанности заведующего архивом при 
музее, где требуется опытность при классификации дел, умение группировать исто-
рический материал и обобщать. При этом присоединяю, что, занимаясь в течение 
нескольких лет в архивах учреждений с целью извлечения материалов для научных 
работ, я приобрел необходимый навык и этим мог бы оказать делу подобающую 
услугу» [6, спр.103, арк. 479-479 зв.]. Невідомо, що саме (прагматична сторона, чи 
фахова) вплинуло на радянських чиновників, але Новицький таки отримав другу 
посаду, що дало йому можливість офіційно зайнятися питанням формування крайо-
вого архіву. 

Вже в січні 1922 р. Новицький підготував довідку на запит Головної архівної 
комісії при Наркоматі освіти, «рисующую, в каком положении находятся архивы в 
г. Запорожье и меры сохранения; выяснено место нахождения архивов и приступ-
лено к переписке и систематизации; послана анкета во все уездные политпросветы 
о срочном сообщении в каком положении и где находятся архивы старых учреж-
дений»; у наступному місяці планувалося завершити систематизацію архівів та 
зосередити їх в одному місці [6, спр. 535, арк. 1-2]. 

А в лютому 1922 р. Яків Павлович розробив проект створення історичного та 
губернського архівів. Пропозиції вченого зводилися до наступного. По-перше, Но-
вицький пропонував назвати архів «Історичним архівом Запорожжя». По-друге, штат 
архіву мав включати: завідувача, архівного регістратора, вченого члена Губархіву. 
По-третє, визначалося грошове утримання кожного зі співробітників. По-четверте, 
передбачалося створення колегії Губархіву в складі голови, завідувача Губрахіва і 
вченого члена Губархіва. По-п’яте, Новицький пропонував затвердити тимчасовий 
штат у складі (окрім голови): завідувача та члена Губархіву, завідувача губернського 
історичного архіву, завідувача архівної ревізійної служби, керуючого справами, 
архівного регістратора та служника. По-шосте, передбачався пошук відповідного 
приміщення. Нарешті, Новицький пропонував розробити детальне базове поло-
ження про архів [7, спр. 4, арк. 2-3]. Така широко замислена архівна структура опи-
ралася на той факт, що Олександрівськ був перетворений у губернське місто, яке 
піднімало його статус, як і статус усіх його державних установ, у тому числі архіву. 

Тим часом продовжувалася організаційна праця: до кінця квітня 1922 р. була 
проведена наступна трудомістка робота: «Перевезены архивы бывшего Казна-
чейства, Земской управы и мужской гимназии, разобраны по отделам и годам. За-
кончены работы по приведению в порядок газетного архива, имеющегося при 
музее» [6, спр. 535, арк. 5 зв.]. 

Запорізький архів був фактично створений того самого 1922 р. У звіті за травень 
вказувалося: «…организованы: 1) Исторический архив с 1797 по 1858 гг. 2) Научно-
историческая библиотека. 3) Организован газетный архив с 1901 по 1922 гг. 
Составлены каталоги по историческому и газетному архивам» [6, спр. 535, арк. 10-
10 зв.]. Його практична організація лягла на плечі 73-літнього Новицького. Утім, 
варто особливо підкреслити, що концептуально справа була зрушена з місця через 
активну діяльність центральних органів влади та створеного Губернського архівного 
управління. З обох цих установ до місцевих органів влади Запоріжжя невпинно 
йшли циркуляри, розпорядження та вимоги впорядкувати місцеві архіви, поставити 
їх на облік і забезпечити зберігання. Вже 9 лютого 1922 р. Губархів повідомив про 
створення спеціальної комісії для перегляду архівів і визначення фондів, які підля-
гають відсилці в Губархів; йшлося про загальне впорядкування архівної системи. У 
цьому листі визначалися параметри публікаторської діяльності архівів [7, спр. 40, 
арк. 1]. Всі вказані документи з центру передавалися місцевими органами влади 
Новицькому, тому й збереглися в його архіві. 

Новицький розпочав активну діяльність із збирання інформації про різні архіви 
повіту. З його ініціативи Губнаробраз розіслав у всі радянські установи листи з 
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повідомленням про необхідність збереження та передачі в архів старих непотрібних 
для поточної роботи документів [7, спр. 54, арк. 1-2]. В особистому архіві Новиць-
кого збереглися дві цікаві відмови в передачі архівних справ. Запорізький губерн-
ський військовий комісаріат 27 вересня 1922 р. рішуче відповів, що військові архіви 
нікуди не можуть передаватися з його відомства [7, спр. 187, арк. 1]. Так само 
Державне Політуправління (ДПУ) 2 листопада 1922 р. повідомило: через секретний 
зміст архіву Губвідділу ДПУ він не може не лише передаватися, але й викорис-
товуватися будь-ким, окрім співробітників ДПУ [7, спр. 188, арк. 1]. Однак деякі 
установи відразу передали свої неактуальні документи. 

У доповідній записці 12 лютого 1925 р. Новицький вказував, що був запоро-
шений на посаду завідувача архіву офіційно наприкінці серпня 1922 р. завідувачем 
Наробразу Чигиринським – у даному випадку йшлося про перетворення архіву в 
Губернський архів [7, спр. 51, арк. 1]. Дійсно, 24 серпня 1922 р. датується резолюція 
на ім’я Новицького про призначення його на посаду завідувача Губархіву [6,        
спр. 69, арк. 10]. Запорізький Губархів був офіційно відкритий при Губернському від-
ділі народної освіти 1 вересня 1922 р. і мав у штаті двох працівників [6, спр. 1014, 
арк. 63, 73]. Тоді архівні справи, які тимчасово  зберігалися в музеї, були перевезені 
в приміщення Відділу народної освіти. Архіву було надане тимчасове приміщення 
«в подвальном этаже этого здания, занятом складом канцелярских принадлеж-
ностей и пищевых продуктов Исполкома, где на четырех отведенных полках можно 
было разместить только часть связок, оставленных Комунхозом, остальные связки 
складывались на пол» [7, спр. 46, арк. 1-2, 6-9]. Коли ж почали прибувати архівні 
справи з інших установ, було виділене дуже тісне і вогке приміщення із погнилою 
підлогою. При цьому від завідувача вимагали активної роботи і постійних звітів. 

На кінець листопада Новицький уже звітував про те, архіви яких саме установ 
він устиг прийняти на зберігання: архів Губвоєнторга (вповноважені у Меліто-
польському, Гуляйпільському, Оріхівському, Бердянському, Генічеському, За-
порозькому відділах) за 1920-1922 рр. (1289 справ); Управління місцевого транс-
порту при Губвиконкомі за 1921 р. (24 справи); колишнього місцевого відділу доріг 
при Губвиконкомі (19 справ); фінансового відділу Запорізького Губземства за 1920-
1921 рр. (51 справа); Запорізького комунгоспу – справи колишньої Олександрівської 
місцевої Управи за 1798-1794 рр. (27 справ). Найціннішим надбанням був архів 
колишньої Міської Управи за 1798-1917 рр., справи якого були зв’язані у 20 стосів. 

За два місяці Новицький почав опрацювання справ саме цього архіву 1798-
1862 рр. [7, спр. 53, арк. 1; спр. 4, арк. 4-4 зв.]. Він мав надію, що отримає й інші 
архіви старих установ (збереглася тогочасна записка Новицького про збереженість 
документів 1748-1770 рр. [7, спр. 36, арк. 1]). Яків Павлович також описував архівні 
справи Губнаросвіти, при якій і був створений Запорізький губернський архів. Цей 
опис тривав у 1920-1922 рр. і провадився практично безоплатно: Новицький 
скаржився керівництву установи, що за два роки його праці з наведення порядку й 
опису документів він зі значними перебоями отримує платню [7, спр. 46, арк. 12]. 
Загалом, як завідувач архіву, Новицький отримував платню за 11-м розрядом, тобто 
32 крб 25 коп у місяць (виплати зафіксовані лише упродовж 1924 р.) [7, спр. 22, 
арк.1-4]. 

У листопаді 1922 р. було ліквідовано Запорізьку губернію і, відповідно, всі 
губернські відділи переведені в повітові. Ця доля спіткала і архів. Незабаром, за 
постановою ВУЦВКу від 7 березня 1923 р., ліквідовано й повіти з повітовими 
установами; були створені округи. Архів також пройшов і через цю адміністративну 
зміну. 

Дуже складною залишалася проблема архівного приміщення. 28 вересня 
1923 р. Новицький подав клопотання про надання під архів більш відповідного 
приміщення, але йому відмовили в клопотанні через зайнятість усіх приміщень 
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будинку [7, спр. 51, арк. 1]. Це призвело до того, що справи просто складалися 
стосами, а доставлені в ящиках навіть не розбиралися. 

Діяльність архіву від початку була спрямована на задоволення запитів місцевого 
населення. Зокрема, Новицький видавав довідки про службу в різних установах для 
встановлення соціальної належності та отримання страховки конкретними особами 
[7, спр. 48, арк. 1; спр. 47, арк. 1]. Давній знайомий Новицького Р. Квітка у травні 
1924 р. просив віднайти в архіві план будинку колишньої Комерційної школи, який 
перейшов до Наросвіти [7, спр. 177, арк. 1]. У листопаді 1924 р. Окрсоюз профспілок 
замовив Новицькому перегляд свого архіву та написання історії Союзу, а затим 
передачі частини документів до Запорізького архіву [7, спр. 178, арк. 1]. Саме ця 
«прикладна» функція Запорізького архіву була цілком зрозуміла для місцевої влади. 
А от наукова обробка старих, цілком «неактуальних» для радянської влади 
документів часто не вважалася за потрібну справу. 

12 лютого 1925 р. Яків Павлович змушений був черговий раз обґрунтовувати 
перед Окрінспектурою з народної освіти необхідність збереження цінних фондів 
дореволюційних установ з кінця ХVІІІ ст. (міської Ратуші та Управи з 1798 р., повіто-
вого казначейства з 1803 р.), їх незаперечне значення для місцевої історії (розвитку 
самоуправління, демографії міста, побутом міщан, подолання епідемій, неврожаїв 
та стихійних лих, культурного розвитку та освіти; особливу увагу дослідник надавав 
«ревизским сказкам» як «летописям» щодо росту населення та колонізації степів). 
Усі ці документи потребують особливої опіки та охорони аж до початку їх наукового 
вивчення «для извлечения исторического материала». Новицький намагався зву-
зити ще один козир: він вказав, що про цінність Запорозького архіву знають у Глав-
архіві (Харків) та Академії наук (Київ). Це був «крик відчаю», оскільки вийшла поста-
нова про закриття Запорізького архіву та ліквідацію посади завідувача [7, спр. 51, 
арк. 1-4; спр. 1, арк. 1]. 

Передчуваючи «смерть» архіву, ще в серпні 1924 р. Новицький звернувся за 
допомогою до ВУАН. 10 серпня 1924 р. його заява була розглянута Археографічною 
комісією, й винесено рішення відрядити на Катеринославщину співробітника Комісії 
М.М. Ткаченка [8, спр. 10728, арк. 42 зв.]. Ткаченко відвідав Запоріжжя, спілкувався 
з Новицьким, оглянув архів та збірку матеріалів ХVІІІ-ХІХ ст. 12 жовтня він доповів 
стан справи на засіданні Археографічної комісії [8, спр. 10733, арк. 52]. Подальші 
кроки у вирішенні цього питання як Комісії, так загалом і ВУАН нам невідомі, але 
оскільки архів врятувати так і не вдалося, ймовірно, вони не були надто активними. 

У листі ж до М. Ткаченка від 23 жовтня 1924 р. Новицький повідомляв: «Поді-
люся з Вами своїм горем: посада завідуючого архівом ліквідована, цілий архів з 
1798 р. приречений на знищення миттю, я залишився без місця, без засобів до 
існування взагалі» [8, спр. 10733, арк. 52]. 

Я.П. Новицький, розуміючи невідворотну втрату найціннішої частини старих до-
радянських архівів, встиг зробити найважливіше: він переніс у своє власне помеш-
кання документи установ Олександрівського повіту та міста Олександрівська. Зокре-
ма, це були копії та оригінали документів Олександрівської ратуші, Духовного прав-
ління Олександрівської фортеці 1789-1810 рр. та ін. Духовних правлінь повіту 
(Новомосковського, Павлоградського, Маріупольського) за 1773-1840 рр.; повітових 
дворянських маршалків та зібрань за 1796-1908 рр.; ревізькі казки 1811-1850 рр.; 
справи про дворянство 1841-1910 рр.; документи мирового посередника 1861 р. та 
ін. окремі документи за 1773-1891 рр. [9]. Загалом всі теки нараховують 
23 204 аркуші. Новицький перевозив дорогі йому й безцінні для історії архівні справи 
буквально в останні місяці життя: в лютому 1925 р. був закритий архів, а 19 травня 
Яків Павлович помер. 

Знову наголосимо, що якби не ці сподвижницькі дії 78-літнього вченого, то означені 
документи були б назавжди втрачені. Разом з особистим архівом та колекцією 
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Я.П. Новицького ці матеріали спочатку потрапили до ВУАН, а потім до Всенародної 
Бібліотеки України і нині збереглися в Інституті рукопису Національної Бібліотеки 
України ім. В. Вернадського (НБУ ІР) НАН України. 

Отже, саме Я.П. Новицькому ми зобов’язані заснуванням Запорізького архіву 
(нині – Державний архів Запорізької області) і порятунком великої кількості історич-
них документів історії Запорожчини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Сам Новицький устиг 
небагато опублікувати з архівних матеріалів, якими він так опікувався. В останньому 
листі до Д.І. Яворницького від 28 січня 1924 р. Яків Павлович писав: «У мене єсть 
історичний архівний матеріал, за обробітку котрого, при безнадії побачить (друком) 
немає охоти взятися; єсть дещо готове до друку, і думаю, лежатиме нерухомо до 
останніх днів...» [10]. 

Сконцентровані нині в Інституті рукопису НБУ ім. В. Вернадського документи з 
місцевих архівів Запоріжжя були відділені від особового архіву вченого і влиті до 
велетенського збірного фонду ІІ (Історичні документи). Завдяки рукописним інвен-
тарним книгам нам вдалося виокремити всі ці документи. До «запорізької» колекції 
входять архіви: міської ратуші за 1797-1877 рр. (ІІ. 23662-24144, 24886-24896); 
духовних правлінь Олександрівська, Новомосковська, Павлограда, Маріуполя за 
1773-1840 рр. (ІІ. 24156-24530, 24897); маршалків шляхти повіту за 1796-1908 рр. 
(ІІ. 24531-24622, 24628-246659, 24663-24852, 24879-24885), «ревизские сказки» за 
1811-1850 рр. (ІІ. 24623-24627, 24660-24662, 24898-в); справи про визнання дворян-
ства за 1841-1910 рр. (ІІ. 24822, 24853-24864); документи мирового посередника 
1861 р. (ІІ. 24878); архів церкви Олександрівської фортеці за 1789-1810 рр. 
(ІІ. 24899) і численні окремі архівні справи за 1773-1891 рр. (ІІ. 28898-а, 28032-
28033). Окремо слід відзначити збірку документів з архіву Коша Війська Запо-
розького за 1770-1771 рр. про Дніпровську лінію, надіслані Я.П. Новицькому 
А.О. Скальковським з Одеси (ІІ. 24904-24908; І. 11050). Ці документи свого часу 
були опубліковані Я.П. Новицьким [11]. 

Зазначимо, що огляд цієї «запорізької» збірки був опублікований ще 1927 р. 
Н.М. Ждановою. Авторка детально описувала зміст основних блоків документів, що 
походили з архівів Олександрівська, та намагалася проаналізувати їх інформацію в 
тематичному ключі. Звертає на себе увагу твердження автора про те, що всі ці 
документи Новицький готував до друку. Цей висновок Н.М. Жданової про підготовку 
документального збірника з історії Олександрівська базується на аналізі документів, 
вивченні поміток Новицького на них та системі складання документів [12]. 

Все сказане дозволяє не лише підкреслити заслуги Я.П. Новицького у засну-
ванні, формуванні та збереженні значної частини документів Запорізького архіву, 
але й поставити питання про надання нині існуючому Державному архіву Запо-
різької області імені визначного вченого-подвижника Якова Павловича Новицького. 
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СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ДЖЕРЕЛЬНОЇ 

БАЗИ ІСТОРИЧНИХ РОБІТ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ 

 
У дослідженні розглядається джерельна база історичних робіт періоду 

романтизму як певна структура. Введення принципу структурності 
вимагає виділення структурних елементів та визначення характеру 
зв’язку між ними. Для з’ясування структурних елементів джерельної бази 
історичних робіт проведено її порівняльний аналіз. 

Ключові слова: джерельна база, романтизм, структура, аналіз. 
 
В исследовании рассмотрена источниковая база исторических работ 

периода романтизма как определенная структура. Введение принципа 
структурности требует выделения структурных элементов и опре-
деления характера связи между ними. Для выяснения структурных эле-
ментов источниковой базы исторических работ проведен еѐ сравни-
тельный анализ. 

Ключевые слова: источниковая база, романтизм, структура, анализ. 
 
In the research a source base for historical works of Romanticism period as a 

certain structure was analysed. The introduction of structural principles demands 
picking out the structural elements and determining the character of 
communication between them. In order to define the structural elements of the 
sources’ base for historical works it was realized its comparative analysis. 

Keywords: source base, Romanticism, structure, analysis. 
 
Дослідження джерельної бази історіографічних робіт є на сьогодні однією з 

пріоритетних тем вітчизняного джерелознавства. 
Вперше у вітчизняній науці на важливість дослідження джерельної бази істо-

ричних робіт того чи іншого періоду, як базового матеріалу для з’ясування характеру 
перебігу джерелознавчих процесів, звернув увагу М. Ковальський. Він же вперше в 
українській науці окреслив зміст терміна «джерельна база»: «Відомий український 
джерелознавець проф. М.П. Ковальський предмет історіографії джерелознавства 
визначив як історію вивчення історичних джерел. Ним же запропоновано і 
періодизацію історіографії джерелознавства, де початковим етапом потрібно 
вважати першу половину і середину ХІХ ст., коли формувалися витоки наукового 
джерелознавства, що знайшло своє відображення у перших наукових узагаль-
нюючих роботах з історії України Д. Бантиша-Каменського, М. Маркевича, дослід-
женнях окремих проблем М. Максимовичем, М. Костомаровим, П. Кулішем, 
Я. Головацьким та ін.» [1]. 

У нашому дослідженні ми спробуємо розглянути джерельну базу історичних робіт 
періоду романтизму як певну структуру. Введення принципу структурності вимагає 
виділення структурних елементів та визначення характеру зв’язку між ними [2]. 

Для з’ясування структурних елементів джерельної бази історичних робіт, аналізу 
яких і буде переважно присвячено це дослідження, порівняємо джерельну базу 
різних епох. Описуючи їх стан термінами сучасного джерелознавства, можна зазна-
чити, що всі вони складаються з джерел, які можна віднести до певного виду: пись-
мових, усних і т. д. У межах окремого виду від епохи до епохи відбуваються певні 
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зміни, які можна охарактеризувати як кількісні (прирощення певного виду джерел), 
але й якісні (збільшення в межах виду джерел якоїсь певної групи джерел). 

Ми можемо спостерігати також збільшення видів історичних джерел за рахунок 
введення в науковий обіг нових артефактів минулого, що особливо динамічно 
відбувалося в ХІХ ст. 

Кожна епоха (чи то просвітництво, чи романтизм, чи позитивізм) виділяла свою 
пріоритетну групу джерел. Домінуючу групу джерел можна визначити за частотою 
посилань дослідників на них; великим об’ємом матеріалу, залученого з них; за 
окремими дослідженнями, котрі та чи інша епоха присвячує «улюбленому джерелу» 
і т. д. Хоч кожна епоха мала свій набір «улюблених» джерел, які вона, як правило, 
сама і вводила вперше в науковий обіг, але джерельна база продовжувала містити 
велику частку «традиційних» джерел, тобто джерел, якими послуговувалася й 
минула епоха. 

Отже, можемо виділити наступні структурні елементи, що складають структуру 
джерельної бази історичних робіт тієї чи іншої епохи: два великих блоки, які можна 
означити через відношення до певного виду як традиційні види джерел і нові види 
джерел. У межах традиційного виду джерел можна виділити наступні елементи: 
використання традиційних джерел, що використовувалися й попередньою історіо-
графією; групу джерел, що склали кількісне прирощення традиційних джерел; появу 
нових груп джерел у межах традиційного виду джерел. Окрім того, можна виділити 
ще один структурний елемент – «пріоритетну групу джерел». Вона може складатися 
як із традиційних джерел, так і нових, уведених, зокрема, епохою романтизму. 

Традиційним видом джерел, що здавна використовувався при висвітленні істо-
ричних подій, були письмові пам’ятки минулого. Перефразовуючи слова К. Ясперса, 
можемо говорити, що людська історія починається там, де з’являються письмові 
джерела. Традиційними при висвітленні давньої історії вважалися твори грецьких та 
римських авторів. Історики в добу романтизму мали вже певний арсенал творів 
античних авторів, виданих у XVIII-XIX ст. Вони продовжують використовувати твори 
Геродота, Птолемея. 

Для висвітлення історії Київської Русі використовували групу джерел, умовно 
поділену на «внутрішні» та «зовнішні» джерела. До зовнішніх були віднесені відомі 
вже раніше візантійські джерела з історії Київської Русі, видані Стріттером. Хіба що 
інколи робилися нові переклади вже відомих текстів для уточнення якогось історич-
ного факту. До традиційних зовнішніх джерел були віднесені й західні джерела: 
німецькі, польські. Українські історики-романтики особливо широко використовували 
твори німецьких авторів. Так М. Максимович часто цитує Дітмара. 

Твори вітчизняного літописання відносилися до «внутрішніх джерел». Особливо 
популярною залишалася «Повість минулих літ». Продовжують використовувати та-
кож «публічні і державні грамоти». Саме вони, зокрема, склали основу дослідження 
Д. Зубрицького «Критико-історичної повісті минулих літ Червоної та Галицької Русі». 

Активізують романтики пошуки джерел стосовно такого періоду української істо-
рії, як входження українських земель до складу Великого Князівства Литовського. З 
відкриттям Київської археографічної комісії були не лише видані одні з найголов-
ніших законодавчих реґулюючих актів цього періоду («Устава на волоки»), але й 
розпочато Іванишевим вивчення актового матеріалу цього періоду, що пролило 
світло на не досліджуваний до того період української історії. 

Конституції польські, договори та законодавчі акти, польські хроніки, татарські та 
турецькі хроніки продовжували використовуватися в якості джерел для висвітлення 
історії козаччини. Особливо важливим історичним джерелом ще з часів дослідження 
цієї теми Міллером вважалися реєстри козацького війська. Меншою популярністю у 
романтиків користувався «Синопсис», ставлення до якого було досить скептичним. 
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Джерельна база історіографічних робіт у другій половині ХІХ ст. кількісно зросла. 

Збільшився об’єм використання традиційних джерел. Так серед письмових джерел 
збільшився обсяг використання актової документації, оскільки велика частина її була 
опублікована в першій половині ХІХ ст. Специфікою дослідження з історії України 
стало використання місцевої актової документації. Більш широко почали залучатися 
акти, що відносилися до історії Русі, конституції польських сеймів, документація 
Гетьманщини. Джерельну базу української історіографії в цей час збагатило введення 
до наукового обігу А. Скальковським архіву Запорозької Січі. 

Преромантична доба розширює видові рамки залученого джерельного мате-
ріалу. Окрім традиційних для пізнього козацького літописання польських наративних 
джерел та самих козацьких літописів, історики першої чверті ХІХ ст. час від часу 
використовують фольклорні та етнографічні джерела. Але все ж таки для історіо-
графії цього періоду найбільш репрезентативними є актові джерела, причому серед 
широкого спектру актового матеріалу найбільш вірогідними вважалися акти 
законодавчого характеру. Так, за твердженням О. Журби, Д.М. Бантиш-Каменський 
був покликаний, в основному, через своє чудове знання офіційних актів, які досі 
були зовсім недоступні малоросійським дослідникам [3]. Найбільш новим і повним у 
джерелознавчому плані стали ті частини «історії Малоросії», в яких автор досліджує 
або стосунки України з Росією, або період історії, коли українські землі перебували у 
складі Російської імперії. Джерела, виявлені Д. Бантишем-Каменським у російських 
архівах, довго викликали інтерес у дослідників, які займалися історією України. 

Послідовник Д.М. Бантиша-Каменського в справі написання повної історії Ук-
раїни М. Маркевич теж часто посилається на офіційні документи, але вже на ті, що 
ілюструють українсько-польські стосунки й висвітлюють більш ранній період. Для 
пошуку документів, що стосуються перших козацьких повстань, а також договорів і 
домовленостей польського уряду з представниками козацької верхівки, він поїхав у 
Польщу. В той же час були актуалізовані такі види джерел, які попередньою 
традицією вважалися малоцікавими. Це, зокрема, приватноправові акти. Якщо в 
першій половині ХІХ ст. увагу приділяли офіційно-правовим актам: законам, указам 
центральної влади («Руська правда», «Устава на волоки», царські укази та коро-
лівські грамоти, гетьманські універсали загальнодержавного значення і т.ін.), то з 
середини ХІХ ст. виникає інтерес до приватноправових актів. Так М. Максимович 
уперше оцінив джерельний потенціал цих письмових свідчень. Показовим є той 
факт, що зробив він цей висновок фактично на тому самому матеріалі, що й у свій 
час зігнорував, як джерело, М. Берлінський. Досліджуючи історію Києва, М. Бер-
лінський використовував матеріали київського магістрату, але, оцінюючи його дже-
рельний потенціал, зігнорував велику кількість судових справ, накопичених у ньому. 
Він негативно оцінив такого роду матеріал, тоді як М. Максимович використовує такі 
судові справи як джерело встановлення місцезнаходження вже не існуючого 
історичного об’єкта. Там, де М. Берлінський плутається в здогадках або зовсім 
уриває дослідження за браком джерельних свідчень, М. Максимович отримує 
важливий джерельний факт. 

Збільшилася кількість наративних джерел. Досить новим письмовим джерелом 
до історії Київської Русі в цей час стали опубліковані повідомлення арабських 
мандрівників, виданих Х. Френом та Ф. Шармуа. 

Популярними в другій чверті ХІХ ст. стали й скандинавські джерела – саги. 
Завдяки виданню «Повного зібрання Руських Літописів» в 40-х роках ХІХ ст. 

збагатився арсенал із джерел «внутрішнього характеру». Залучалися також і зару-
біжні зразки літописання, серед яких були й фальсифікати, скажімо, «Краледвор-
ський рукопис». Як джерело, активно залучалися зразки пізнього літописання, зокре-
ма, «Густинський літопис». 
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Для дослідження історії XVI-XVIII ст. продовжували використовувати козацькі 

літописи, причому їх спектр завдяки новим знахідкам у другій чверті ХІХ ст. значно 
розширився («Самовидець», «Величко», «Історія Русів»). Розширилося також вико-
ристання польських хронік, серед яких були й фальсифікати. Але не лише кількісне 
збільшення письмових джерел характеризують ті зміни, що відбулися з джерельною 
базою історичних робіт періоду романтизму. До письмового виду джерел були 
введені нові групи. В цей час актуалізувалися джерела «приватні й особисті». 

Ще одним нетрадиційним історичним джерелом, яке охоче використовували 
українські історики-романтики, були релігійні тексти. У романтиків часто зустрічаємо 
переспіви різних фрагментів Біблії. Псалми Давидові, книга пророка Ісайі, книга 
пророка Ієзикіїля з-поміж інших священних текстів були найбільш популярними. 

Набагато активніше використовувалася в період романтизму література в якості 
історичного джерела. 

Перша половина ХІХ ст. загалом ввела велику кількість артефактів минулого в 
якості історичних джерел, за рахунок чого в період романтизму відбулося видове 
розшарування джерельної бази історіографічних робіт. Одні види джерел збері-
гають актуальність і донині, інші – виходять з обігу разом із згасанням романтичної 
епохи. 

До першої групи відносяться етнографічні джерела, джерельний потенціал яких 
розкрили саме історики-романтики. Вони були залучені романтиками відповідно до 
їх уявлень про існування «внутрішньої історії», що вимагало висвітлення таких 
площин, як народне буття, побут, традиції, вірування, специфіка народної історичної 
пам’яті і т. д. Жоден український історик-романтик у висвітленні української минув-
шини не обійшовся без залучення етнографічного і фольклорного матеріалу. Наве-
демо лише деякі зразки їх використання. Так характерною рисою вже першого 
історичного роману П. Куліша «Михайло Чернишенко…» було широке залучення 
етнографічних джерел. М. Костомаров узагалі вважав, що висвітлення української 
історії XVI ст. без залучення української народної поезії буде неповним. Як базове 
джерело, історичні пісні будуть залишатися для нього до кінця життя. Важливим 
джерельним компонентом були вони і для І. Срезневського. Як основна джерельна 
база, постають вони в історичному нарисі П. Куліша «Україна», що вважається 
романтичною спробою по-новому узагальнити історію України. 

Як до повноцінного історичного джерела, ставився М. Максимович до переказів. 
Він неодноразово висловлював захоплення тим інформативним потенціалом, що 
вони несуть. Зокрема, у своїй праці «Про значення імені «Траян», згаданого в Слові 
о полку Ігоря». 

Окремою темою дослідження в якості історичних джерел виступають перекази у 
теоретичних роботах М. Костомарова. А його праця «Богдан Хмельницький» у фун-
даментальних речах спирається саме на такі нетрадиційні джерела попри наси-
ченість роботи посиланнями на акти та літописи. Зрештою, саме такі джерела є 
базовими в добу романтизму для з’ясування ключових питань. Так само на основі 
фольклорного матеріалу П. Шафарик довів автохтонне походження слов’ян. 
Романтична історіографія була спрямована також на вирішення етногенетичних 
питань. Для етногенезу дуже важливо, щоб етнос самоідентифікувався, розрізняв 
своє і чуже, а також мав цілий ряд індивідуальних рис. Джерелом для реставрації 
світоглядно-мислительного комплексу слов’ян у цей час був саме фольклор. 

Значне місце дослідження традицій, ментальних уявлень посідають у дослід-
женні Галицької Русі Д. Зубрицького. 

Колективним джерелом, тобто таким, яким широко користувався весь загал 
українських істориків-романтиків, можна назвати й мову. Саме за ним вивчалося 
таке важливе питання, як прояви національної свідомості. Зокрема, М. Максимович 
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робив висновки про автохтонне походження українців на тій підставі, що вони 
здавна вважали себе русами, а запорозькі козаки називали батьківщиною Україну. 

Романтики відкрили для себе великий джерельний потенціал вивчення топо-
німів, серед яких вони намагалися віднайти найдавніші варіанти назв, які б вказу-
вали на особливості мислення, світогляду, уявлення давніх слов’ян. 

Як уже зазначалося, цілий ряд історичних джерел, які й на сьогодні не втратили 
свого інформативного потенціалу, були введені саме в епоху романтизму. Щодо 
суттєвого розширення уявлень про те, що є історичним джерелом, свідчить той 
факт, що археографічні видання КАК містили не лише письмові пам’ятки, а й архео-
логічні матеріали. Якщо акти й літописи були досить традиційними джерелами для 
минулої історіографії, то археологічні артефакти актуалізувалися лише в кінці 
XVIII ст. і тільки розпочали свій шлях в якості історичних джерел, розширюючи тим 
самим видове різноманіття джерельної бази. 

Дослідження Й. Вінкельмана про мистецтво Геркулама і Помпей стало імпуль-
сом в ХІХ ст. для вивчення археологічних пам’яток у якості історичних джерел. У 
першій половині ХІХ ст. все більшого значення для висвітлення давньої історії 
набувають археологічні знахідки. П. Шафарик залучає археологічні знахідки до 
переліку історичних джерел. Було усвідомлено їх значення для висвітлення давньої 
історії на фоні інших джерел, а також рівень розробки цього виду джерельної 
інформації: «після простої розповіді Геродота до VIII, або навіть до ІХ століття, 
впродовж не менше тисячі років, всі літописи так невпевнено говорять про рух 
народів, так недостатньо передають побут і звичаї, що мимоволі відчуваєш потребу 
в інших джерелах, які пояснювали б слова літописів і доповнили найважливішу 
сторону Історії народу, відкривали б його вірування, весь домашній побут його» [4]. 

І хоча археологічні знахідки залучали в своїх роботах М. Марков і М. Бер-
лінський, вони в них поставали швидше як ілюстративний матеріал. Тоді як у дослід-
женнях романтиків, завдяки певним методам узагальнення археологічного мате-
ріалу, таким як класифікація, типологізація, порівняння, вони виступають у якості 
повноцінних історичних джерел. Узагальнюючою працею, що розкриває потенціал 
цього виду залишків минулого при використанні певної методики, можна вважати 
роботу М. Максимовича «Українські стріли». Серед українських істориків зазначе-
ного періоду найактивніше дослідженням історії давньоруських міст займався 
М. Максимович. Серед них знайшли відображення історія Переяслава, Вишгорода, 
але найбільше місце в творчому доробку видатного історика займають дослідження 
історії Києва. 

Як уже зазначалося, давно було помічено, що від епохи до епохи дже-рельна 
база історіописання змінюється. Але змінюється вона не лише в сторону 
розширення. В період романтизму використовувався в якості історичних джерел ряд 
таких речей і явищ, які в попередніх епохах не вважалися такими. 

Окрім етнографічних та археологічних джерел, які широко використовувалися 
романтиками в якості історичних, використовується фактор землі: широко залу-
чаються геологічні знання, на відміну від географізму просвітництва. Так в німецьких 
геологічних школах кінця ХVIII ст. – початку ХІХ ст. була створена своєрідна 
концепція історії землі та її впливу на життя людини. Одним з перших, хто пропо-
нував залучити в якості історичного джерела історію тектоніки не лише у 
всесвітньому масштабі, але й до історії України, був М. Гоголь. У його програмовій 
статті в «ЖМНП», що вважалася апробацією майбутнього курсу історії, М. Гоголь 
поставив у пряму залежність характер історії України від тих тектонічних процесів, 
що проходили на її території. Найбільш виразне явище історії – козаччину – він 
розташовував і пов’язував із найбільш виразною територією України – із Запо-
ріжжям (із дніпровськими порогами). Саме там рівнинний спокійний ландшафт 
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змінюється і перетворюється на динамічний, із елементами гірського ландшафт. 
Навколо цієї «гори» й розміщується та протікає найбільш динамічна і виразна 
історія України. Ця концепція знайшла відображення в історіографічних поглядах 
багатьох українських романтиків (П. Куліша, А. Скальковського, І. Срезневського). 

Почасти археологічні знання в період романтизму переплелися з геологічними 
уявленнями, набувши своєрідних форм, що відобразилося в образі «книги землі» як 
достовірного історичного джерела. Таке видове розширення джерельної бази за 
рахунок усних та матеріальних видів джерел призводить до якісної зміни джере-
льної бази історіографічних робіт, що знайшло відображення у виділенні роман-
тичною історіографією пріоритетної групи джерел. 

Суттєвою рисою джерелознавчих праць стало і те, що пріоритетними джере-
лами в період романтизму почали вважатися, перш за все, ті джерела, що 
ігнорувалися попередньою історіографією: численні міфи, перекази, оповіді, пісні – 
все те, що збереглося і культивувалося народною пам’яттю. В наш час уже дове-
дено цінність цих пам’яток як історичних джерел. Зокрема, міфи – це історичні опо-
віді, вкладені в міфологічні образи; етнографічні матеріали несуть фраґменти 
історичної реальності подекуди в її прадавній, незмінній формі. 

М. Максимович згадує про давній Київський літопис. Але місцезнаходження 
Андріївської церкви вивчає не за літописами, а за «Тератургією» й за цитатами зі 
списку, наведеного О. Бодянським у своєму дослідженні. М. Максимович у 60-х 
роках фактично не відходить від свого попереднього принципу вибору джерел. Так 
само довіряє переказам, пісням, легендам. «Преданиє» здобуває особливого, 
поважного відтінку в період романтизму, тоді як для Шльоцера, Татищева, Бер-
лінського – це непотрібний хибний матеріал. Хоч у період романтизму більш систем-
ним став розшук джерел, зокрема, це стосується встановлення послідовності й 
знання різноманітних літописних списків, але базовими для нього джерелами, 
зокрема, в  такій проблемній темі, як вивчення легендарної церкви, залишаються, 
так би мовити, бічні джерела – уривок із сумнівного життя св. Володимира, пере-
писаного Боденським і вставленого в сучасне дослідження про мову, а також 
«Тератургія» Афанасія Кальнофойського, що є, по суті, збірником легенд [5]. 

Особливістю джерелознавчих студій було те, що серед великої кількості літо-
писів надавали перевагу тим, які найбільше приділяли увагу висвітленню подіям 
Південної Русі і створювалися на її території. Так одним з найулюбленіших став 
Київський літопис. Для дослідження історії Галицької Русі Д. Зубрицький пріоритетну 
роль надавав Волинському літопису. 

Під час написання творів на історичну тематику романтики використовували не 
лише власні національні джерела, а й інші, наприклад, польську «Велику хроніку о 
Польщі, Русі і їх сусідів 11-13 ст.» тощо. Підроблений В. Ганкою та його однодум-
цями «Краледворський рукопис» також був історичним джерелом для українських 
поетів-романтиків [6]. У більшій мірі використовувалися підроблені історичні пісні, 
ніж справжні. Великою популярністю також користувався сумнівний з точки зору 
сучасного джерелознавства «Лист Сірка». І, безумовно, фаворитом романтичних 
джерелознавчих студій була «Історія Русів». М. Максимович присвятив її дослід-
женню багато часу [7]. Тут «Історія русів» виступає в подвійній якості. Перш за все, 
– це історичне джерело, одне з основних, з допомогою якого М. Максимович 
досліджує життя Петра Конашевича-Сагайдачного. В підрозділі «Анахронізми в 
повіствуванні про Сагайдачного» він аналізує анахронізм-помилку, допущену 
Кониським щодо П. Могили і П. Сагайдачного, яких він робив сучасниками. З 
допомогою додаткових джерел М. Максимович відновлює правдивість історичного 
факту, усуваючи анахронізм. Але цим М. Максимович не обмежується. «Історія 
русів», зокрема епізод з датами життя Сагайдачного і Могили, проаналізований не 
лише щодо правдивості факту як певне джерело, але й як певний артефакт, 
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пам’ятка епохи, певний концептуальний задум Кониського. При такому підході 
помилка, анахронізм перетворюється на важливий ідеологічний елемент, не випад-
ковий, а навмисний у загальній концепції Кониського історії України, що пробуд-
жувала нові емоції. 

Отже, ми розглянули окремі елементи, що складають структуру джерельної бази 
та ті зміни, яких зазнала джерельна база історіографічних робіт першої половини 
ХІХ ст. під впливом романтизму. Епоха романтизму значно розширила уявлення, у 
порівнянні з епохою просвітництва, про те, що може бути джерелом для пізнання 
минулого, розширивши видове різноманіття джерельної бази, ввівши етнографічні, 
фольклорні та літературні пам’ятки як історичні джерела, займалися археологією, 
геологією, топонімікою, мовознавством, ввели цілий ряд нетрадиційних історичних 
джерел. У той же час романтизм сформував своє уявлення про ідеальне джерело 
для історіографії – це національно забарвлений наратив із високим ступенем 
міфологізації, як правило, викладений у поетичній формі. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕРМІНОЛОГІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ 

 
Стаття присвячена поясненню методологічних аспектів терміно-

логії, пов’язаної з етнічними та національними меншинами. Розглядається 
історичний, юридичний, філологічний та соціологічний аспекти проблеми. 

Ключові слова: етнос, національні меншини, нація, національність. 
 
Статья посвящена объяснению методологических аспектов терми-

нологии, связанной с этническими и национальными меньшинствами. Рас-
сматривается исторический, юридический, филологический и социо-
логический аспекты проблемы. 

Ключевые слова: этнос, национальные меньшинства, нация, нацио-
нальность. 

 
Article is devoted an explanation to methodological aspects of the 

terminology connected with ethnic and national minorities. It is considered 
historical, legal, philological and sociological aspects of a problem. 

Keywords: ethnos, national minorities, nation, nationality. 
 
Етнонаціональна проблема має загальнолюдський вимір. Вона важлива для 

багатьох країн світу, незалежно від їх рівня розвитку економіки і культури. Про 
етнічні меншини, як об’єкт історичного пізнання, створена велика кількість різно-
манітної історичної літератури. Вона найкраще науково осмислена у монографії 
О. Рафальського [1], яка є першою спробою порівняльного аналізу поглядів дора-
дянських, у тому числі еміґраційних, радянських і пострадянських дослідників про 
етнічний чинник української історії. В ній автор побіжно торкається проблем, 
пов’язаних з термінологією. 

Україна – багатоетнічна країна, до складу якої входять різні за походженням і 
культурою етнічні спільноти. Більшість цих спільнот об’єднує те, що вони протягом 
століть знаходилися у відриві від основного масиву свого етносу в умовах україн-
ського середовища й активно взаємодіяли з українцями. Українська держава робить 
перші кроки у вирішенні національного питання, поступово створюючи необхідні 
умови розвитку етнічних меншин. Про це свідчить, зокрема, ухвалення Закону 
України «Про національні меншини в Україні» 1992 р., окремих положень Консти-
туції України 1996 р., Декларації прав національностей України 1991 р. [2]. 

За даними Всеукраїнського перепису населення, сьогодні в Україні проживають 
представники понад 130 національностей. Переважну більшість громадян України 
складають українці (37 541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення), 
решта населення (22,2 %) належить до національних меншин. Тому задоволення 
етнокультурних потреб громадян України, котрі вважають себе представниками 
національних меншин, є важливою складовою державної політики, спрямованої на 
досягнення етнополітичної стабільності в державі та на дотримання демократичних 
норм суспільно-політичного життя країни. Дана обставина викликає потребу в 
розгляді низки питань як концептуального, так і методологічно-термінологічного 
характеру. Тому наша стаття присвячена проблемі вживання термінів, що викорис-
товуються в сучасній українській мові стосовно ідентифікації етнічних меншин. 
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Виходячи з проблематики дослідження, вважаємо за необхідне уточнити зміст 

понять «етнос», «національна меншина», «національна ідентифікація», «соціальна 
адаптація» та багатьох інших. 

«Національність» – це належність до певної нації (в перекладі з латинської – 
«плем’я», «народ»). Нація, як стверджує енциклопедія, – «це стійка, історично 
складена, спільність людей, об’єднаних специфічними етнічними рисами – спільністю 
території, мови, побуту, традицій, звичок, яка є відображенням цих факторів у 
суспільній національній свідомості та суспільній національній психології». І в цьому 
розумінні, звичайно, «нація» відрізняється від «народу», бо «народ – це сукупність 
людей (різної національності), які проживають на певній території» [3]. 

Сучасні дослідники не ототожнюють поняття «етнос» і «нація», розуміючи під 
поняттям «нація» сукупність громадян однієї держави. Цей підхід відбиває тракту-
вання сучасної американської нації, де чітко розмежовується національна та етнічна 
ідентифікація. Для країн, у яких домінуючим був моноетнічний чинник формування 
суспільства, таке трактування нації є неприйнятним. В Україні, як і в інших 
пострадянських державах, поняття «національність» пов’язується не з громадян-
ством, а з етнічним походженням, яке усвідомлюється як національна прина-
лежність. 

Ми схильні приєднатися до тих авторів, які визначають націю як ступінь розвитку 
етносу та суспільства, як етнічний колектив, що усвідомлює свою природно-істо-
ричну спільність і організований у формі національної держави. Групи з відмінною 
етнічною ідентичністю в межах утворюваних національних держав і становлять 
національні меншини. Саме поняття «національна меншина» вперше було засто-
совано у Німеччині в XIX ст. у зв’язку з розвитком німецького націоналізму. 

Виникнення етнічних меншин пов’язане з формами існування етносів: ком-
пактною (ареальною) – в межах однієї території та розсіяною (дисперсною) – на 
різних територіях. Групи етносу, що зберігають його якісні ознаки – мову, культуру, 
релігію, відчуття тотожності з ним на іноетнічних територіях і становлять меншість 
по відношенню до корінного етносу, називають етнічними меншинами. Більшість 
етносів, які представлені в Україні як меншини, існують у формі самостійних 
етнополітичних організмів – національних держав, за винятком циган. Що ж сто-
сується кримських татар, кримчаків і караїмів, то на них поширюється статус 
національних меншин, хоча в історичному минулому ці етноси формувалися на 
території України і мали тут свою державність (кримські татари) [4]. 

Термін «етнічна меншина» виник у 50-х роках XX ст. і з 60-х років вживається як 
синонім терміна «національна меншина» з постійними намаганнями замінити і 
витіснити з наукового обігу останній. Частина авторів вважає термін «меншість» 
образливим і наголошує на доцільності використання більш толерантного наукового 
поняття – «національна та етнічна група». 

На наш погляд, поняття «етнічна меншина» і «національна меншина» не то-
тожні, хоча й близькі за змістом, оскільки вони є похідними від категорій «етнос» і 
«нація». Поняття «етнічна меншина» ширше за змістом, ніж «національна мен-
шина». Під національною меншиною розуміють групу осіб, яка, зберігаючи риси 
етнічної меншини, претендує на особливі політичні права, включаючи національно-
територіальну автономію [4]. 

Національними меншинами є громадяни України, котрі, не будучи етнічними 
українцями, об’єднані почуттям національного самоусвідомлення та спільності між 
собою, мають етнічну, культурну, мовну та релігійну самобутність [5]. 

Етнічна (національна) меншина – це частина народу, яка проживає за межами 
однойменної держави, територіальної автономії в інонаціональному середовищі, 
зберігає свою самобутність, а також громадяни, котрі належать до народів, що не 
мають однойменних територіально-державних утворень. Незважаючи на критичну 
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оцінку цього визначення, треба відмітити, що поділ на українську і неукраїнську нації 
був притаманний правовій практиці української державності в 1917-1920 рр. Окремі 
сучасні дослідники теж не відмовляються від такого варіанта, удосконалюючи його 
на свій розсуд. Так В. Євтух пропонував зарахувати до національних меншин «групи 
громадян України неукраїнської національності, які проживають на її території, є 
меншими за чисельністю від української нації, виявляють почуття національного 
самоусвідомлення та спільності між собою і зацікавленості добровільно зберігати й 
розвивати свою етнокультурну самобутність» [6]. О. Биков висловив таке бачення: 
«Національні меншини – це громадяни, які проживають на території України, не є 
етнічними українцями та за чисельністю перебувають у меншості, відрізняючись від 
етнічних українців своєю мовою, культурою і традиціями, виявляючи національне 
самоусвідомлення. Вони є елементом суспільного ладу, а, отже, усіх основних 
систем: політичної, економічної, соціальної, культурної та інших» [7]. Ширше 
визначення запропонувало Міністерство юстиції України, опублікувавши наприкінці 
2001 р. власний варіант цього поняття: «До національних меншин належать 
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 
законних підставах і які не є українцями за національністю, менші за чисельністю ніж 
українці, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою 
і готові добровільно зберігати і розвивати свою етнокультурну самобутність» [8]. 

Щоб визначити методологічну концепцію поняття «національна меншина», 
треба чітко уявити, що цим терміном об’єднується два поняття – «нація» та «етнос». 
Етнос – це основоположна, стабільна й проґресивна форма життєдіяльності насе-
лення планети. Етнічність охоплює інтереси не лише частини населення, окремих 
класів, політичних партій, а й відображає інтереси всього населення даної держави. 
Суспільство є передусім сферою діяльності, етнос – це сфера життя людей. Лише в 
гармонійному поєднанні національних та загальнолюдських цінностей можна досягти 
справжнього пріоритету національних інтересів над політичними й класовими. 

Щодо змісту поняття «нація», то серед сучасних етнологів, політологів, соціо-
логів та соціальних філософів існують різні думки, які можна об’єднати у дві групи. 
Перша з них представляє ті, котрі дають можливість трактувати «націю» як людську 
спільність, що базується на культурних психологічних характеристиках. Для неї 
обов’язковим є єдина свідомість у спільному походженні. Однією з її ознак є також 
те, що вона існує в межах однієї території. Представники другого напрямку трак-
тують націю як державу. Однак, незважаючи на різні точки зору у визначенні 
поняття «нація», на нашу думку, «етнос» є значно ширшим поняттям. Тому етнічна 
та національна меншина є різними поняттями. 

Це своєрідний різновид спільноти людей, яка базується на їхньому спільному 
походженні, має єдині для її членів культурно-мовні характеристики, психологічні 
орієнтації та усвідомлення належності до цієї спільноти. Внутрішнє життя й діяль-
ність національної меншини у поліетнічному суспільстві реалізується через власні 
організації та об’єднання, навчальні та мистецькі заклади тощо. Життєдіяльність її 
та перспективи розвитку залежать від внутрішніх та зовнішніх чинників. До перших 
належать кількісний склад, наявність певної соціологічної структури, відповідного 
рівня конституційної наповненості. До зовнішніх чинників відноситься політика 
держави щодо національних меншин, межі можливостей зв’язків із ядром відповід- 
ного етносу, стан міжетнічних стосунків у країні проживання тощо. 

Дефініцією «національна ідентичність» позначається передусім володіння етно-
сом почуттям спільності з іншими етносами минулого та сучасного, причетності до 
громадянського суспільства, а також наявність здатності піклуватися про націо-
нально-культурний консенсус у фундаментальних питаннях економічного, політич-
ного, соціального життя і поточного розвитку держави, її зовнішньої й внутрішньої 
політики. 
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Історичний архів 

 
Соціальна адаптація – це вид взаємодії окремої особистості або соціальної спіль-

ноти із середовищем, у процесі якої погоджуються вимоги та сподівання її учасників; 
це результат процесу їх пристосування до нового соціального оточення [9]. 

Розвиток національного законодавства у сфері забезпечення права людини на 
задоволення своїх етнокультурних потреб зіштовхується з низкою концептуальних і 
нормативно-правових питань, від вирішення яких залежить подальший демокра-
тичний поступ українського суспільства. Це викликано істотними концептуальними 
відмінностями у тлумаченнях як головних категорій, вживаних у національному 
законодавстві («національні меншини», «корінні народи», «народ України», «україн-
ська нація» тощо), так і в розумінні власне державної політики в етнополітичній 
сфері. Йдеться, передусім, про те, що відсутнє чітке розмежування у використанні 
слів «нація» і «народ» стосовно етнічних та територіально-політичних спільнот. 
Часто-густо політики і урядовці не розрізняють і не протиставляють два головних 
типи націоналізму: громадянсько-політичний або державний та культурний або 
етнічний. Водночас, з погляду етнічного усвідомлення, націоналізм (етнонаціо-
налізм), зазвичай, бачиться як колективістсько-авторитарний, сприймається як фор-
ма партикуляризму та винятковості, як засіб досягнення окремою групою контролю 
над владою і ресурсами, створення етнічно гомогенної державності, ворожої плюра-
лістичній демократії й громадянському суспільству. 

Нормативно-правова колізія в цьому випадку виявляється в обговоренні та 
визначенні співвідношення між колективними та індивідуальними правами, позаяк 
більшість норм законодавчих актів щодо задоволення етнокультурних потреб міс-
тить так звані колективні права, приналежні не стільки окремим індивідам якоїсь 
етнічної групи, скільки цій групі в цілому. 

Основними чинними нормативно-правовими актами України, які містять прин-
ципові положення з питання про національні права і свободи, а також їхніх суб’єктів, 
є ухвалені (у хронологічному порядку) Закон УРСР «Про мови УРСР», Декларація 
про державний суверенітет України (1990 р.), Декларація прав національностей 
(1991 р.), Закон України «Про національні меншини в Україні» (1992 р.), Конституція 
України (1996 р.), Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин 
(ратифікована у 1997 р.), Європейська хартія реґіональних мов і мов меншин 
(ратифікована у 2003 р.). Окрім того, чимало законодавчих актів колишнього СРСР 
продовжують діяти на території України сьогодні. Нарешті, відповідно до чинної 
Конституції України (ст. 9), міжнародні договори, згода на обов’язкове виконання 
яких дається Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України. 

Відповідно до встановленої нормативно-правової ієрархії, найвищу юридичну 
силу має Конституція України. В ній використовуються такі поняття, як «український 
народ», «українська нація», «українці, які мешкають за межами держави», «корінні 
народи», «національні меншини», «депортовані народи». 

Чинне національне законодавство використовує такі терміни: 
 «народ» (Декларація прав національностей України 1991 р.); 
 «національності», «національні групи» (Декларація прав національностей 

України 1991 р., Конституція Автономної Республіки Крим 1998 р.); 
 «національні меншини» (Закон України «Про національні меншини в 

Україні» 1992 р., Конституція України 1996 р.); 
 «корінні народи» (Конституція України 1996 р.). 
Адекватне нормативно-правове визначення вказаних понять має лише термін 

«національні меншини» – до них, відповідно до ст. 3 Закону України «Про націо-
нальні меншини в Україні», «належать групи громадян України, які не є українцями 
за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спіль-
ності між собою». 
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Випуск 2 

 
Подальша конкретизація змісту поняття «національна меншина» міститься у 

міжнародно-правових документах, зокрема в робочому документі ООН «Визначення 
меншин» (1996 р.), який розглядає цю правову категорію у зв’язку з іншими суміж-
ними поняттями: Ст. 1: «Меншина означає групу осіб, які постійно проживають на 
території держави, є чисельною меншістю стосовно решти населення цієї держави, 
тобто складають менше половини її населення, мають національні, етнічні, релігійні, 
мовні, а також інші пов’язані з ними характеристики, культуру, традиції і т. д., які 
відрізняються від відповідних характеристик решти населення і які виявляють 
прагнення до збереження, існування і самобутності такої групи». Ст. 5: «До меншин 
не відносяться: а) корінні народи; б) групи осіб, які розглядаються як народи і, 
відповідно, мають право на самовизначення; в) групи осіб, які мають згадані вище 
характеристики і явно не прагнуть до збереження своєї самобутності; г) групи осіб, 
які мають згадані вище характеристики, але є настільки малочисельними, що 
відсутня об’єктивна можливість встановити для них якийсь спеціальний режим 
захисту». Ст. 6: «Якщо є якісь сумніви у тому, що групи, згадані в пункті 1 по-
передньої статті, не прагнуть до збереження своєї самобутності, діє презумпція, що 
вони прагнуть до її збереження». Ст. 7: «У разі виникнення питання про вжиття до 
якоїсь групи осіб поряд з визначенням меншин якогось іншого визначення, перевага 
надається визначенню, застосування якого тягне за собою надання даній групі 
найбільш сприятливого режиму, якщо неможливе поєднання таких визначень і 
режимів, що витікають з цих визначень». 

Вищенаведені визначення (дефініції) поняття «національна меншина» є 
чинними для України і складають частину її національного законодавства. 

Таким чином, дедалі чіткіше з’ясування змісту поняття «національна меншина» у 
його природному зв’язку з поняттями «нація» та «етнос» стає важливим фактором 
дослідження етнонаціональних процесів в Україні, служить ключем для розуміння 
статусу меншин, їх участі в державотворчих процесах, для пошуку шляхів 
удосконалення та гармонізації міжетнічних відносин. 
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН 

(1996-2007 рр.) 

 
У статті проаналізовано стан наукової розробки дослідження проб-

леми реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних 
змін (1996-2007 рр.). Досліджено джерельну базу даної проблеми на основі 
архівних, документальних та наукових матеріалів. 

Ключові слова: наукова розробка, реформування вищої школи, 
соціально-економічні зміни, формування нового суспільства, національна 
політика, стандартизація вищої освіти. 

 
В статье проанализировано состояние научной разработки исследо-

вания проблемы реформирования высшей школы в Украине в условиях 
социально- экономических преобразований (1996-2007 гг.). Исследовано 
источники данной  проблемы на основании архивных, документальных и 
научных материалов. 

Ключевые слова: научная разработка, реформирование высшей 
школы, социально-экономические изменения, формирование нового об-
щества, национальная политика, стандартизация высшего образования. 

 
In the article, consisting of scientific development of research of problem of 

reformation of higher school is analysed of in Ukraine in the conditions of socio-
economic changes (1996-2007). Investigational a spring base of this problem on 
the basis of the documentary and scientific materials archived. 

Keywords: scientific development, reformation of high school, socio-
economic changes, forming of a new society, national policy, standardization of 
higher education. 
 
Актуальність дослідження полягає у суспільному значенні системи вищої школи 

в Україні, впливу вищої освіти на соціально-економічні зміни в період 1996-2007 рр. 
в історичному аспекті даної проблеми. В наш час є багато наукових публікацій, які 
присвячені окремим складовим реформаційних процесів у системі вищої освіти в 
Україні, аналізу окремих архівних матеріалів та документів, але комплексне дослід-
ження джерельної бази відсутнє, що зумовило вибір теми для написання наукової 
статті. 

Мета написання статті полягає у загально-теоретичному обґрунтуванні важли-
вості обраної теми. 

Ступінь дослідження даної проблеми. Питання стану наукової розробки та 
джерельної бази реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-
економічних змін (1996-2007 рр.) досліджувалися в працях Т.М. Боголіб, Т.Є. Обо-
ленської, В.М. Огаренка, Г.С. Черевичного. 

Беручи до уваги, що історичні знання складають чи не найбільший пласт 
наукових знань сучасної цивілізації, стає зрозумілою нагальна потреба звернути 
увагу на висвітлення проблем розвитку вищої школи в науковій літературі.  
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Випуск 2 

 
Актуальність досліджуваної теми зумовила велику увагу фахівців до неї. 

Впродовж 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. вийшло чимало праць як загально-
теоретичного характеру дослідження розвитку вищої освіти України, так і спеціально
-проблемні дослідження. 

Діяльність вищої школи неможливо проаналізувати ізольовано від розвитку 
українського суспільства і держави у визначений період.  

На широкому історичному фоні розглядають події становлення незалежності 
української держави та вплив цього процесу на інші сфери суспільного життя. Серед 
цих праць, перш за все, слід виділити такі колективні роботи та монографії, як 
«Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1995-1999 рр.)», 
авторами якої є Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В. та Слюсаренко А.Г.; «Україна 
1991-1995 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії)», 
написана Бойком О.Д.; «Україна: альтернативи поступу. Критика історичного 
досвіду» (автори Кремень В., Табачник Д. та Ткаченко В.), а також «Україна на 
перехідному стані. Політика, економіка, культура» та «На шляху до громадянського 
суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної 
трансформації в Україні» Колодія А., Литвина В.М. «Україна: досвід та проблеми 
державотворення (90-ті роки ХХ ст.) і «Україна на межі тисячоліть (1991-2001 рр.)». 

Загальнотеоретичне обґрунтування важливості обраної теми відображено у 
наукових дослідженнях Ю.М. Алексєєва «Україна: освіта і держава (1987-1997)» і 
«Думать, сіять, не ждать ...», Б.С. Гершунського «Философия образования для 
ХХІ века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций)», 
В.С. Журавського «Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні», 
де висвітлено проблеми розвитку вищої освіти в Україні, а також роль освіти в 
державотворенні та розвитку культури, розглянуто питання адаптації вищої освіти у 
процесі глобалізації та інформатизації суспільства, розкрито роль інформаційних 
технологій навчання, культури та соціальної роботи у вихованні студентської 
молоді. 

У працях К.В. Корсака «Світова вища освіта: порівняння і визнання закордонних 
кваліфікацій і дипломів», В.Г. Кременя «Освіта і наука України: шляхи модернізації», 
Т.В. Фінікова «Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна», В.А. Яблонського 
«Вища освіта України на рубежі тисячоліть» [17, 18, 37] підкреслюється провідна 
роль освіти у розвитку суспільства і держави, вказується на те, що у сучасному 
суспільстві освіта, і, безумовно, вища освіта, набуває особливої ваги, бо покликана 
забезпечити підготовку суб’єктів соціальної дії до розв’язання глобальних завдань, 
які стоять перед людством. Підготовка нових поколінь до здійснення соціальних та 
професійних функцій потребує все більш тривалого та складного навчально-
виховного процесу.  

Новим підходом до висвітлення проблеми розвитку вищої освіти характери-
зується робота Батченко Л.В. та Череватського Д.Ю. «Развитие системы высшего 
образования в Украине в период рыночных преобразований» [4], у якій доведено 
залежність між чисельністю студентів навчальних закладів та макроекономічними і 
демографічними факторами, які є головними причинами диспропорції у системі 
підготовки кадрів найвищої кваліфікації.  

У праці Навроцького О.І. «Вища школа України в умовах трансформації 
суспільства» [21] основна увага приділена аналізу праць, в яких відображено стан 
та розглянуто питання про перспективи розвитку вищої освіти в Україні у 90-х рр. ХХ 
ст. У цих працях розглянуті явища у вищій освіті нашої держави першої половини 
вказаного періоду. Вказана монографія Навроцького О.І. також висвітлює істо-
ричний розвиток вищої школи в Україні та розкриває суть змін, які відбулися у 
процесі формування нового суспільного, соціально-економічного статусу України та 
їх вплив на систему вищої освіти. Розглядаються питання змін і новацій, пов’язаних 
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з утворенням незалежної держави України, має місце велика кількість статистичної 
інформації щодо кількості вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, 
кількості студентів, рейтингу спеціальностей і спеціалізацій. Дуже широко висвітлені 
соціальні проблеми вищої освіти. Вища освіта висвітлюється суцільним пластом без 
поділу на галузеву.  

У монографії Кігеля Р.Ю. «Вища школа і перехід до ринкової економіки» [15] 
дається характеристика системи вищої освіти в Україні, розглядаються найваж-
ливіші особливості сучасного стану розвитку вищої школи, а також питання 
економічної бази вищої освіти у зв’язку з переходом до ринкової економіки. 
Розкриваються особливості та основні види науково-педагогічної праці, критерії її 
обліку та оцінки, обґрунтовуються поняття «трудомісткість навчального процесу» і 
«вартість підготовки спеціаліста з вищою освітою», розроблені методики визна-
чення і диференціації нормативів штату професорсько-викладацького складу і 
стабільних економічних нормативів бюджетного фінансування вищих навчальних 
закладів. Проаналізовано зв’язок цих проблем з актуальними завданнями розвитку 
сфери вищої освіти на сучасному етапі.  

Нормативні основи реформування вищої школи, які визначають напрями цього 
процесу і у вищих навчальних закладах України, а також місце, роль освіти та науки 
в період розбудови громадянського суспільства і розвитку ринкових відносин у 
сучасній Україні, розкриті у вже згадуваній монографії Кременя В.Г. «Освіта і наука 
України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи)» [17] та колективній 
праці «Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні».  

Дагабян А.В., Михайличенко А.М. у монографії «Некоторые проблемы форми-
рования системы образования» [10] висуває на розгляд проблеми, які виникають 
при формуванні та реформуванні системи освіти, а саме чинники, що впливають на 
систему освіти (економічні, соціальні): сучасні інформаційні технології, технологія 
підготовки і перепідготовки спеціалістів, новизна в сучасних методах навчання, 
загальна структура системи освіти та її оптимізація в умовах її реформування. 
Автори монографії приділяють значну увагу підготовці кадрів для всіх галузей 
промисловості, так як в Україні вона має досить великий потенціал. Судження і 
висновки з цього питання допомагають розкрити особливості реформування вищих 
навчальних закладів зміни структури, напрямів і форм навчально-виховного 
процесу.  

Особливої уваги заслуговують наукові доробки В.П. Андрущенка «Теоретико-
методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть» і 
«Освіта України у світлі суспільних проблем і суперечностей», В.М. Бебика 
«Національна освітня політика та проблеми входження України у світовий інтелек-
туальний простір)», Н.І. Дудки «Высшая школа Украины: стратегия управления и 
проблемы реформирования», В.П. Кіпеня «Вища освіта в системі цінностей 
цивілізації ХХІ століття», В.А. Ямкового «Вища освіта за роки незалежності. 
Статистичний аналіз» [2, С. 5-13; 1, С. 111-117; 5, С. 221-234; 13; 39]. У них 
підкреслюється роль вищої освіти як стратегічного ресурсу людства, базового 
елемента національної безпеки країни, механізму становлення творчої і духовної 
особистості. 

Необхідно відмітити наукові статті В.І. Масальського «Соціальна стратифікація 
сучасного українського суспільства» і «Вища освіта на рубежі ХХ – ХХІ століть: нові 
орієнтири розвитку» [20, С. 258-262], з яких дослідники доводять, що соціальна 
структура безпосередньо пов’язана зі станом вищої освіти, і чим досконаліше 
остання ланка, тим чіткіше складається соціальна структура.  

Підкреслюється залежність соціальної стабільності у суспільстві від рівня 
розвитку вищої освіти. Крізь реалії вища освіта кінця ХХ ст. виходить на нові 
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орієнтири розвитку, серед найважливіших – створення нової національної моделі 
вищої освіти України. 

Розглянуті праці, безумовно, відіграли значну роль у розвитку дослідження 
проблеми вищої школи України, допомогли зорієнтуватись у головних напрямках 
еволюції вищої освіти і виявити труднощі цього процесу у 90-ті рр. ХХ ст., хоча 
проблемно-ключові питання на знайшли історичного аналізу.  

Суть, особливості, напрями та конкретні завдання реформування вищої школи 
багатопланово розкриті у науково-практичному посібнику «Проблеми реформування 
системи вищої освіти в Україні», автором якого є Сидоренко О.Л. У ній, згідно з 
Державною національною програмою «Освіта: Україна ХХІ століття» і законом «Про 
освіту», викладені головні завдання освіти в незалежній Україні [30, С. 6].  

Особливості та етапи реформування системи вищої освіти, які виявлялися в 
ході перебудови структури та форм організації навчально-виховного процесу, 
розкриті у праці Фінікова Т.В та Шарова І.О. «Вища освіта України: ліцензування і 
акредитація». Це дослідження присвячене актуальним проблемам зародження і 
сучасного стану системи ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів в 
Україні. Автори приділяють значну увагу процесу її розвитку в контексті становлення 
національної освітньої системи на фоні світових тенденцій організації моніторингу 
якості вищої освіти. У праці наводяться не лише приклади перебудови структури та 
організації навчального процесу у державних вищих навчальних закладах, а й 
водночас багатопланово аналізується діяльність недержавних вищих навчальних 
закладів. Автори представляють їх як базу створення умов для реформування 
освіти в цілому, наближенні її змісту, структури до сучасних умов. Значна увага 
приділена питанню про фінансування вищої освіти, яке розглядається як 
найгостріша сучасна проблема вищої освіти в Україні. На конкретних прикладах 
показано, що недостатнє і нестабільне фінансування вищої освіти породило 
серйозні негативні наслідки (зниження еквівалентного коефіцієнту зарплати викла-
дачів по відношенню до її рівня в інших галузях народного господарства; зменшення 
витрат на стипендії, придбання обладнання, проведення капітального ремонту). Це, 
зокрема, призвело до того, що значна кількість викладачів із державних вищих 
навчальних закладів перейшли до недержавних, де рівень оплати праці був вищим. 
Чимало із них перейшли на роботу до бізнес-структур, а цілий ряд – виїхали за 
кордон. Вказані положення стосуються процесів, які відбуваються і у зв’язку з 
процесом реформування вищих навчальних закладів. 

Слід зазначити, що працям про освітянську сферу періоду незалежності України 
притаманна більша об’єктивність і розширення тематики, оскільки дослідникам 
стали доступні значні архівні джерела. Автори звертають увагу не тільки на успіхи у 
розвитку системи освіти, а й зупиняються на прорахунках, з’ясовують їх причини та 
практичні наслідки для різних напрямів освіти. В історичній літературі з’явилися 
праці, присвячені наслідкам національної політики в галузі освіти та суспільно-
політичній атмосфері діяльності вищих навчальних закладів різних рівнів акреди-
тації, в оцінці офіційної влади. Але, разом із тим, залишаються маловивченими 
питання зміни організації навчально-виховного процесу, підготовки та підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних співробітників, аналізу матеріально-технічної бази 
вищих навчальних закладів. 

Прагнення до розв’язання завдань вищої освіти в нових умовах незалежної 
України проявилися у схильності її представників до публічного обговорення своїх 
проблем на наукових та науково-практичних конференціях. За останнє десятиліття 
було проведено немало конференцій, присвячених вищій школі України. 

Так важливі аспекти, суть, напрями та конкретні завдання реформування 
системи вищої освіти в незалежній Україні розкриваються у матеріалах Всеукраїн-
ської науково-практичної конференції «Концептуальні засади модернізації системи 
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освіти в Україні» [16]. У збірнику матеріалів конференції виділені розділи: «Теоре-
тико-методичні засади модернізації освіти в Україні»; «Модель фахівця ХХІ 
століття»; «Становлення безперервної освіти в Україні», «Гуманітаризація освіт-
нього простору – головний напрямок модернізації освіти», «Кадрова політика у 
системі освіти», «Виховання студентської молоді – невід’ємна складова освітнього 
процесу», «Сучасні технології в освіті».  

Важливі аспекти досліджуваної проблематики певною мірою висвітлені у 
виданих за матеріалами конференції публікаціях Лемківського К.М. «Стратегія і 
перспективи розвитку вищої освіти в Україні», Сердюка А.Д., Амбросова А.Є. 
«Общественный мониторинг качества высшего образования», Войтовича Т.Н. «К 
вопросу о социальной защите украинского студенчества», Михайлова Е.Г. 
«Студенчество как интеллектуальный потенциал общества», Алексійова О.А., 
Лисенка С.А. «Методологічно-педагогічні основи студентського самоврядування», 
Малахова Ж.Д. «Воспитание активной жизненной позиции современного студента» 
та Красікової Т.І. «Стандартизація вищої освіти». 

Сучасні проблеми вищої освіти України стали предметом обговорення учасників 
міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 17-18 квітня 1996 р. в 
Києві. Так особливості та напрями реформування системи вищої освіти в Україні 
розглянуто в працях Андрущенка В.П. «Вища освіта України на шляху радикальних 
змін», Зюзіна І. «Гуманістична парадигма в освіті», Павленко А.Г., Стешенко С.В. 
«Проблеми реалізації нової парадигми вищої освіти в Україні», Степка М.Ф. 
«Ступенева освіта – місце в системі реформування вищої освіти та проблеми 
впровадження».  

У вересні 1996 року у Києві відбулася міжнародна науково-практична конфе-
ренція, присвячена проблемам ступеневої вищої освіти. У збірнику тез доповідей на 
конференції відображені перший досвід її впровадження, в тому числі у вищих 
навчальних закладах, та перспективи її вдосконалення та утвердження.  

28-31 жовтня 1996 р. у Чернівцях відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція, присвячена проблемам неперервної освіти України. Для розуміння 
стану вищої освіти як складової частини системи неперервної освіти та проблем 
розбудови її системи варто ознайомитися з матеріалами деяких учасників цієї 
конференції, а саме: Ніколаєнко С.М. «Використання історичного досвіду при 
підготовці робітників, спеціалістів для сучасного сільського господарства», 
Бутівщенко С.В. «Неперервна вища професійна освіта в Україні: історія, тенденції, 
перспективи розвитку», Кузьминський А.І. «Проблеми кадрового забезпечення при 
формуванні національної системи освіти», Каплун А.В. «Реформування сільсько-
господарської професійної освіти в Польщі». 

Чимало учасників цих конференцій виступали з ґрунтовними доповідями, які 
мають науковий характер і розглядають вищу освіту через призму соціальної 
філософії, соціології, права, теорії державного управління, педагогіки. Але ці 
виступи цінні не лише тим, що в них зроблено спроби наукових узагальнень та наве-
дено цікаві фактичні данні, а тим, що вони є проявом ставлення їх авторів до 
проблем, з якими вони зустрічаються у повсякденній роботі. 

Тези виступів, опубліковані в матеріалах цих конференцій, деякими з їх учасни-
ків були розгорнуті у наукові статті, які друкувались у періодичних виданнях та 
часописах, таких як «Вища освіта України», «Вища школа», «Економіка України», «Нові 
технології навчання», «Освіта і управління», «Постметодика», «Рідна школа» та ін. 

Важливі узагальнення містяться у статті «Розвиток вищої освіти в Україні: 
тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення», в якій Грішнова О. обґрунтувала 
важливість і необхідність наближення структури освітньо-кваліфікаційних рівнів у 
вищих навчальних закладах України до світових стандартів. 
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Має важливе значення у плані сучасних досліджень і робота Сопівника Р.В. 

«Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних 
закладів України: історичний аспект (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.)»[31]. Ґрунтовний 
аналіз вивчених праць проведено у доповіді «Історіографія та джерельна база 
досліджень з проблем становлення сучасного студентського руху», з якою він 
виступив на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Студентський рух у 
сучасній Україні: реалії та перспективи розвитку» [32 ]. 

Події і явища суспільного життя України названі дослідники прагнуть аналі-
зувати, враховуючи проблеми сьогодення. Такий підхід має свої переваги, так як 
дозволяє виявити безпосередні механізми і фактори, які впливають на становище 
вищої освіти і визначають найближче її майбутнє.  

Важливим історіографічним науковим надбанням є дослідження Боголіб Т.М. 
Так у монографії «Ринкова модель вищого навчального закладу» розглянуто проб-
лему побудови ринкової системи вищої освіти, а в монографічній роботі «Фінансове 
забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період» науково 
висвітлено основу фінансового забезпечення, поняття фінансового менеджменту, 
визначено сучасні методи фінансового управління активами і капіталом ВНЗ, його 
інвестиціями і грошовими потоками, що значно допомогло нам у визначенні 
проблематики дисертації та при аналізі питань фінансування вищої школи [6]. 

Серед інших монографій і дисертацій певний інтерес мають монографія 
А.М. Алексюка «Педагогіка вищої освіти України», дисертації Г.С. Черевичного 
«Розвиток вищої освіти в Україні у другій половині 80-х рр.» та В.М. Огаренка 
«Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х – 2001 рр.)», колективна 
праця (за ред. В.І. Астахової) «Крізь терни... Нариси становлення приватної вищої 
освіти в Україні» та дослідження Дж. Стетара «Оновлення та реформа вищої освіти: 
приватна вища освіта в Україні у 1991-1996 рр.» [24; 18]. У першій роботі 
приділялась увага змінам у правових засадах вищої освіти протягом останнього 
десятиріччя ХХ ст., у другій – стану матеріально-технічної бази вищої школи України 
на початку 90-х рр. У останніх трьох працях розглядалось нормативно-правове 
забезпечення діяльності ВНЗ недержавної форми власності та констатувалась 
недосконалість їх матеріально-технічної бази, і хоча хронологічно вони не дотичні з 
нашим дослідженням, але дали змогу виявити  причини та наслідки становища 
вищої освіти в наступні періоди реформування. 

У визначений період з’явилося не так вже багато наукових статей, в яких 
знайшло відображення «кадрове» питання. У низці цих праць назвемо статті 
В.М. Троян «Українські вчені за кордоном: «відплив умів» чи збагачення та 
М.П. Стріхи «Українська наука: на роздоріжжі між небуттям і відродженням». Фахівці 
відмітили, що загальне зменшення наукових співробітників, зростання середнього 
віку кандидатів і докторів наук, «відплив умів», на жаль, характеризували розвиток 
вищої освіти в останнє десятиріччя ХХ ст.  

У більшості з названих у розділі праць, як і у деяких публіцистичних замітках, 
визначалося, що саме державі і потрібно відігравати значно активнішу роль у 
вирішенні проблем вищої освіти, у т. ч. і кадрового питання [38; 3; 25; 26]. Як 
бачимо, питання кадрового забезпечення ВНЗ України порушувалося у науковій 
літературі й визначалося більшістю дослідників одним з пріоритетних. Незважаючи 
на це, системного розгляду воно, на жаль, майже не отримало.  

Вирішити поставлені у роботі завдання можливо на основі комплексного вико-
ристання друкованих та архівних матеріалів, які складають джерельну базу даної 
проблеми. Усі джерела поділено на групи за принципом походження та функціо-
нальним призначенням. 

Першу групу джерел становлять загальнодержавні документи, створення яких 
забезпечує правові основи і для діяльності ВНЗ України. Їх аналіз допомагає 
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зорієнтуватися у державній політиці щодо окресленої проблеми. Серед них маємо 
назвати, перш за все, Конституцію України 1996 р., затверджену Кабінетом Міністрів 
України Національну програму «Освіта. Україна XXI століття» (1993), закони України 
«Про освіту» (1991 р.) (з доповненнями і змінами), «Про вищу освіту» (2002 р.), 
оприлюднену й схвалену на II Всеукраїнському з’їзді освітян України (2001 р.) та 
прийняту у 2002 р. Національну доктрину розвитку освіти України в XXІ ст., головна 
мета яких полягає у піднесенні вітчизняної освіти, зокрема вищої, до світового рівня. 
Підкреслюється нагальна необхідність реорганізації існуючої системи освіти з 
урахуванням політичних, економічних і духовних змін в українському суспільстві. 

Вказані законодавчі акти відповідним чином визначили стратегію подальшого 
розвитку освітянської сфери у роки незалежності. До них ще треба додати Закони 
України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної 
діяльності» від 13 грудня 1991 р. зі змінами та доповненнями, «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 р., «Про 
науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р., «Про концепцію національної 
програми інформатизації» від 4 лютого 1998 р. Відмінною рисою останнього 
законодавчого акту було те, що в ньому стосовно процесу інформатизації науки, 
освіти і культури вказувалися результати, які мали бути досягнуті найближчим 
часом. Серед них – підвищення якості навчання, розвиток змісту методів і засобів 
навчання до рівня світових стандартів, й головне – першочерговим завданням 
визнавалося створення глобальної комп’ютерної мережі освіти та науки.  

До цієї групи джерел відносяться й відповідні укази Президента України, у яких 
здійснювалось нормативно-правове забезпечення діяльності ВНЗ, визначались 
пріоритетні напрямки підготовки фахівців та заходи щодо вдосконалення цього 
процесу. Найважливіші – «Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні» 
від 9 червня 1994 р., «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» 
від 12 вересня 1995 р., «Про положення про національний заклад (установу) 
України» від 16 червня 1995 р. із змінами та доповненнями, «Про надання деяким 
вищим навчальним закладам статусу національних» від 11 вересня 2000 р., «Про 
заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України» від 17 лютого 2004 р. 
[94; 93], а також постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про державний вищий навчальний заклад» від 05.09.1996 р., «Про 
ліцензування, атестацію й акредитацію навчальних закладів» від 12.02.96 р., «Про 
документи про освіту та вчені звання» від 12.11.97 р., «Про порядок створення, 
реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» від 5.04.94 р. та деякі інші. 

Найголовнішим освітянським законом, який передбачав створення нової 
системи вищої освіти й здебільшого визначав пріоритетні напрямки розвитку вищої 
освіти протягом 90-х рр., був уже згадуваний закон «Про освіту» 1991 р. У преамбулі 
вперше завданням освіти визначено спочатку формування особистості як 
громадянина, а вже далі зроблено акцент на фаховій підготовці. Проте даний закон – 
не закон прямої дії, а відтак його життєздатність залежала від нормативних та 
методичних матеріалів, що мали втілюватися в життя наказами, рішеннями колегії  
органів управління освіти, державних комітетів, комісій та ВНЗ.  

Визначені матеріали складають наступну групу джерел – діловодну докумен-
тацію. Серед них, насамперед, треба відмітити «Програму розвитку народної освіти 
України на перехідний період (1991-1995)», відповідно до якої планувалось 
прийняти 150 підзаконних нормативно-правових актів, Наказ Державного комітету 
України з преси від 10 жовтня 1991 р., яким скасовувалась система обмежень на 
випуск вищими навчальними закладами наукових і навчальних видань, а також 
«Республіканська програма розвитку історичних досліджень, поліпшення вивчення і 
пропаганди історії Української РСР» 1990 р., яка, незважаючи на те, що була 
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прийнята за радянських часів, в окремих аспектах продовжувала діяти у роки 
незалежності.  

До цієї групи джерел відносяться й такі важливі документи, як Накази 
Міністерства освіти України (з 1999 р. Міністерства освіти і науки): «Положення про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 2 червня 
1993 р., «Положення про ступеневу систему освіти в Україні» від 21 серпня 1993 р., 
«Про затвердження Положення про державну атестацію вищих закладів освіти» від 
22 травня 1996 р., про підсумкові дані Всеукраїнських студентських олімпіад зі 
спеціальності «Історія» за 1991-2000 рр. тощо [28]. 

Цінність для обраної проблеми дослідження має праця «Документы об образо-
вании: проблемы признания и сравнимости. Краткое руководство», в якій зроблено 
порівняльний аналіз документів про освіту України та світу. Це, певним чином, має 
сприяти налагодженню взаємовідносин освітян України з колегами з інших країн 
світу у справі визнання дипломів про вищу освіту та інших документів. Особливо ця 
обставина постає актуальною в контексті проголошеного керівництвом нашої 
держави одного з провідних напрямків зовнішньої політики України – інтеґрації у 
єдиний європейський простір. 

До наступної групи джерел належать опубліковані і неопубліковані архівні 
документи і матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України (архів МОНУ), обласних державних архівів, а також ВНЗ. 

Значний масив документів знаходиться у фондах 4621 та 166 державного архіву 
МОНУ, які розміщені в Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України (далі ЦДАВО України). 166 фонд містить накази Міністра освіти 
України, документи засідань колегії міністерства, доповідні записки, зведені статис-
тичні звіти, звіти про роботу аспірантури і докторантури, плани по будівництву об’єктів 
освіти, зведені звіти про фінансово-господарську діяльність міністерства, але всі 
документи обмежені 2000 роком, після якого не було надходжень до схову архіву від 
Міністерства освіти і науки України. Зокрема, використані за період від 1996 до 2000 
року накази Мінстерства освіти з основної діяльності вищої школи [5, 11, 12].  

Опрацювання вищезгаданих архівних джерел дозволило простежити провідні 
напрямки роботи ВНЗ, звернути увагу на ті заходи, які впроваджувались у цей 
процес, проаналізувати головні проблеми та недоліки, з якими освітні заклади 
спіткалися на цьому шляху, а також встановити дійсний професорсько-викла-
дацький склад ВНЗ, вивчити специфіку їх роботи у визначений період. Нерегу-
лярність цих документів створює низку труднощів. Переважна більшість звітів, на 
жаль, не містить вичерпної інформації про всі найважливіші події внутрішнього 
життя вузів. 

Необхідними для даного дослідження виявилися статистичні збірники та 
довідкові видання, що утворюють четверту групу джерел – статистичні збірники 
показників ВНЗ. Серед них треба назвати «Дані про розвиток освіти в 
Україні» (публікації Міністерства освіти про деякі річні показники в освітянській сфері 
протягом 90-х рр.), «Народне господарство України» та «Україна у циф-
рах» (публікації Міністерства статистики протягом 90-х рр.), статистичні дані до 
засідань колегії Міністерства освіти за річними підсумками (стосовно вищих 
навчальних закладів). 

Інформація у довідкових виданнях доповнює матеріали інших груп джерельної 
бази. У 1998 р. Міністерством освіти підготовлено працю «Національна система 
вищої освіти України», в якій визначалися законодавчі засади діяльності ВНЗ [22]. 

Загальну інформацію про ВНЗ України, їх структуру, умови прийому та навчання 
знаходимо у двотомній «Вищій освіті України», «Довіднику навчальних закладів 
України», «Довіднику для вступників до вищих навчальних закладів за 2000 рік», 
короткому довіднику «Вища освіта України», інформаційному довіднику «Вищі 
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навчальні заклади України», двох виданнях «Нового довідника для вступника до 
вищого навчального закладу» [7; 9; 23]. Порівняльний аналіз всеукраїнських 
довідників, які виходили протягом 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст., допомагає 
прослідкувати загальні зміни, що відбувалися у системі вищої історичної освіти у 
визначений період. 

Надзвичайно корисним для дослідження виявився довідник «Вищі навчальні 
заклади України. В 2-х тт.» (упорядник О.О. Телемко), який вийшов у 1995 році. У 
ньому наводилися дані про деканати факультетів, рівні акредитації визначених 
підрозділів, вказувалися спеціальності і основні дисципліни, що вивчалися. 
Пропонувалась інформація про наявність аспірантури та докторантури у ВНЗ, та з 
якого року вони працюють. Знайшли відображення у даному довіднику якісні і 
кількісні показники професорсько-викладацького складу факультетів. До того ж 
визначались основні напрями науково-методичної роботи, зв’язки з іншими 
науковими установами країни та зарубіжжя, а також елементи матеріально-технічної 
бази деяких факультетів (лабораторій, музеї і т. ін.). Але слід зауважити, що деякі 
дані потребували уточнення, бо інформація «...подекуди бралась з анкет, 
оголошень, приймальних комісій». 

Крім всеукраїнських, у роботі застосовувалися й деякі довідкові дослідження 
окремих реґіонів (насамперед, обласні) та ВНЗ України, у яких відображено 
специфічні риси підрозділів того чи іншого реґіону нашої країни. Зупинимось і на 
деяких з них. Вузькодовідкові дані про факультети реґіонів знаходяться у довідкових 
виданнях Донецької і Кіровоградської областей, Закарпаття, АР Крим, міста 
Харкова.  

Науково-інформаційному та частково матеріально-технічному забезпеченню 
історичних підрозділів у першій половині 90-х рр. ХХ ст. присвячено довідники 
«Київський Слов’янський університет...», «Сторінки історії Волинського державного 
університету...», «Історія Дніпропетровського університету», «Український держав-
ний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова». У двох останніх працях відмі-
чаються й нові заходи щодо вдосконалення навчально-виховного процесу 
(використання активних методів навчання, збільшення годин на самостійну роботу 
студентів, підготовка нової навчальної літератури, інформатизація навчання тощо).  

У двох працях «Донецький державний університет» (1998) та «Донецький 
національний університет» (2002) вміщено значну кількість довідкового матеріалу 
щодо матеріально-технічної, науково-інформаційної та кадрової бази діяльності 
вказаного ВНЗ протягом усього останнього десятиріччя ХХ ст. [11; 12]. 

Міжнародному співробітництву Одеського національного та Прикарпатського 
державного університетів приділялась значна увага в «Історії Одеського універ-
ситету (1865-2000)» та виданні «Прикарпатський університет: здобутки і перс-
пективи», які побачили світ у 2000 році. Автори довідників переконливо довели 
важливість наукових контактів з фахівцями зарубіжних країн для обміну досвідом у 
справі викладання [14]. 

Важливими для дослідження є також матеріали періодичної преси: «Освіта», 
«Освіта України», «Шлях освіти», «Управління освітою», «Вища освіта України», 
«Вища школа», «Рідна школа», «Історія в школах України», «Історія України», 
«Сучасність», «Український історичний журнал», «Урядовий кур’єр», «Голос 
України», «Українське слово», «День», «Дзеркало тижня», «Шлях перемоги», «Київ-
ська старовина», «Комсомольська правда в Україні», «Розбудова держави», «Віче» 
та ін., реґіональної преси та багатотиражок ВНЗ України. У них відібрано матеріал, 
який певним чином доповнив інші джерела. Відзначимо те, що іноді у центральній 
пресі друкувалися проекти законодавчих актів про освіту [19; 29; 8]. 

Останню групу джерел складають матеріали інформаційної мережі Інтернет. 
Автор ознайомився з вмістом сайтів переважної більшості підрозділів ВНЗ [40, 41, 
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42, 43, 44, 45]. За допомогою цієї інформації можливо скласти уявлення про науково
-педагогічні кадри та науково-інформаційну базу ВНЗ, а матеріали сайтів 
допомагали уточнити певну інформацію.  
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О.В. Малишев 

 

МІСЦЕ КУСТАРНИХ ПРОМИСЛІВ У ПРОЦЕСІ 

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ XX СТ. 

 
У статті визначені причини, що обумовили стан кустарного вироб-

ництва як складової частини економіки Харківської губернії, виявлені 
характерні риси розвитку кустарництва і розкриті особливості його 
еволюції. Показані основні напрями перерозподілу трудових ресурсів та 
зазначені фактори, що викликали домінування великого виробництва в 
порівнянні з дрібним у Харківській губернії наприкінці XIX – початку XX ст. 

Ключові слова: кустарна промисловість, фабрично-заводська про-
мисловість, індустріалізація, соціально-правовий статус, земельний наділ, 
аграрний уклад життя. 

 
В статье определены причины, которые обусловили состояние кус-

тарного производства как составной части экономики Харьковской 
губернии, выявлены характерные черты развития кустарничества и рас-
крыты особенности его эволюции. Показаны основные направления пере-
распределения трудовых ресурсов и отмечены факторы, что вызывали 
доминирование крупного производства по сравнению с мелким в Харь-
ковской губернии в конце XIX – начале XX в. 

Ключевые слова: кустарная промышленность, фабрично-заводская 
промышленность, индустриализация, социально-правовой статус, зе-
мельный надел, аграрный уклад жизни. 

 
The place of handicraft industry in the process of Kharkov province industria-

lisation in the end of XIX – beginning of XX c. Is analysed in the article. 
Keywords: a handicraft industry, the factory industry, industrialization, 

socially-legal status, an allotment, agrarian a way of life. 
 
Тема розвитку малого підприємництва в Україні давно привертає пильну увагу 

дослідників. В останні десятиліття цей інтерес підсилився під впливом кризових 
явищ в економіці країни. Маловивченим залишається питання про місце 
дрібнотоварного виробництва в процесі індустріалізації Харківської губернії напри-
кінці ХІХ – початку XX ст. Історичний досвід функціонування дрібної промисловості в 
розглянутий нами період дозволить вирішити ряд проблем малого бізнесу сучасної 
Харківщині. 

Деякі питання, що стосуються розвитку дрібної промисловості Харківської 
губернії наприкінці XIX – початку XX ст. в умовах індустріалізації, були розглянуті в 
комплексних роботах ряду авторів [6; 7; 8]. Є праці, де авторами освітлені окремі 
методологічні аспекти проблеми [10] і вирішений ряд питань початкового етапу її 
вивчення [18]. Тематика статті порушена в роботах, присвячених еволюції великої 
промисловості [1] і дрібнотоварного виробництва всієї Російської імперії [17]. Заслу-
говують на увагу роботи, де розглядаються різні варіанти розвитку дрібної промис-
ловості Харківської губернії наприкінці XIX – початку XX ст. в умовах капіталізму   
[11; 14]. Деякі питання, що стосуються розглянутої в статті проблеми, вирішені в 
наші дні [12]. 
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У виданнях центральних [9; 20] і місцевих [4; 13] офіційних органів влади 

Російської імперії з теми статті міститься інформація статистичного характеру. 
Важливі дані про розвиток дрібної промисловості Харківської губернії наприкінці XIX – 
початку XX ст. в умовах індустріалізації знаходяться в джерелах реґіонального 
походження: доповідях [22; 23; 24], довідниках [27; 28] та інших матеріалах земської 
статистики [25; 26]. Офіційні постанови, що характеризують правовий статус робіт-
ників фабрично-заводської промисловості Харківської губернії, публікувалися на 
сторінках «Харківських губернських відомостей» [15]. Основну групу джерел з теми 
статті становлять матеріали 4 архівних фондів, що увібрали в себе документи адмі-
ністративно-управлінського, господарського та статистично-економічного характеру 
[2; 3; 29; 30]. 

Метою статті є комплексне вивчення основних напрямків розвитку дрібної 
промисловості в процесіі індустріалізації Харківської губернії наприкінці ХІХ – 
початку XX ст. Вирішуючи завдання, поставлені в статті, автор пояснює причини, що 
обумовили стан кустарного виробництва як складової частини економіки Харківської 
губернії, виявляє характерні риси розвитку кустарництва і розкриває особливості 
його еволюції в період індустріалізації кінця XIX – початку XX ст. У статті показані 
основні напрямки перерозподілу трудових ресурсів Харківської губернії та зазначені 
фактори, що викликали домінування великого виробництва в порівнянні з дрібним. У 
статті автором проаналізовані обставини, що детермінували життєздатність кус-
тарних промислів у Харківській губернії наприкінці XIX – початку XX ст. 

Методологічно стаття базується на принципах історизму, об’єктивності, систем-
ності. Історизм дозволив розглянути індустріалізацію Харківської губернії наприкінці 
ХІХ – початку XX ст. як процес, що змінювався в часі. Принцип об’єктивності дав 
можливість комплексно вивчити його, беручи до уваги основні умови соціально-
економічного розвитку країни й реґіону. Детально проаналізувати сукупність 
взаємозв’язків і визначити ступінь взаємовпливу великої та дрібної промисловості в 
ході індустріалізації Харківської губернії наприкінці ХІХ – початку XX ст. авторові 
статті вдалося, використовуючи принцип системності. 

Скасування кріпосного права та реформи 60-70-х років XIX ст. викликали пере-
ростання селянських домашніх промислів у дрібнотоварне виробництво [10, с. 288, 
446]. У Харківській губернії наприкінці XIX – початку XX ст. кустарна промисловість 
була максимально орієнтована на задоволення повсякденних господарсько-побу-
тових потреб місцевого селянського населення. Кустарне столярно-бондарне, пря-
дильно-ткацьке, гончарне, цегляно-черепичне, ковальсько-слюсарне, шкіряно-чере-
вичне виробництва мали найістотніший вплив на процес промислового розвитку 
Харківського губернії наприкінці ХІХ – початку XX ст. 

Серед промислів з обробки деревини найбільшого розвитку в Харківській 
губернії наприкінці ХІХ – початку XX ст. досяг столярно-бондарний. Це було обумов-
лено постійною потребою населення реґіону в різних дерев’яних речах домашнього 
побуту. Ним у Харківській губернії наприкінці XIX – початку XX ст. займалося від 
2,5 до 8 тисяч осіб [16, с. 20]. Важливим фактором розвитку столярно-бондарного 
промислу в Харківській губернії наприкінці XIX – початку XX ст. була відсутність 
конкуренції з боку місцевого фабрично-заводського деревообробного виробництва 
[1, с. 39]. На початку XX ст. у Харківській губернії збільшення чисельності населення 
і його потреб у виробах столярного промислу обумовили те, що кількість осіб, 
зайнятих у столярному промислі реґіону, виросла з 1 400 до 6 000 осіб [16, с. 20]. 

Прядильно-ткацький промисел (обробка місцевого льону й коноплі) найпоши-
ренішим був у Валківському, Зміївському і Лебединському повітах [16, с. 19-20]. Цей 
промисел наприкінці XIX – початку XX ст. у Харківській губернії витримував 
найбільший пресинг з боку великої промисловості. Наприкінці XIX ст. у прядильно-
ткацькому промислі реґіону стабільно було зайнято близько 15-18 тисяч осіб. Однак 
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на початку XX ст. чисельність зайнятих у ньому осіб різко скоротилася (у 4 рази), що 
було викликано розвитком великого виробництва й високою конкуренцією фабрич-
них товарів [17, с. 114-115]. На початку XX ст. у північно-західних і центральних 
повітах Харківської губернії цей промисел майже повністю перейшов на обслуго-
вування великої промисловості та залізничного транспорту. У формі домашнього 
виробництва (самозабезпечення) прядильно-ткацький промисел у реґіоні продов-
жував існувати, і на початку XX ст. ним займалося до 25 % сільського населення 
Харківської губернії [12, с. 101]. 

У гончарному, цегляно-черепичному й ковальсько-слюсарному промислах було 
зайнято наприкінці XIX – початку XX ст. близько 12 % всіх дрібних виробників 
Харківської губернії [20, с. 34]. Максимальна кількість кустарів-гончарів була зосе-
реджена у Валківському, Ізюмському та Старобільському повітах, а їхньою 
найбільшою концентрацією відрізнявся Валківський повіт (25 % всіх кустарів-гонча-
рів реґіону). Наприкінці XIX – початку XX ст. у слободі Нова Водолага працювало 
близько 20 % всіх дрібних виробників-гончарів Харківської губернії (від 200 до 
300 осіб) із загальним річним оборотом підприємств від 16 000 до 40 000 руб. [3, 
оп. 1, спр. 132, арк. 29]. У Харківській губернії наприкінці XIX ст. у кустарів-гончарів 
з’явився серйозний конкурент – фаянсова фабрика в містечку Буди, недалеко від 
Харкова [9, с.411]. Присутність її продукції на місцевому ринку стала для кустарів-
гончарів Харківської губернії стимулом до модернізації основних фондів (нові типи 
горнів), підвищення якості виробів (глазурована кераміка) і техніко-технологічної 
культури виробництва (спеціальні приміщення для майстерень). 

Бурхливий розвиток економіки Харківської губернії наприкінці XIX – початку 
XX ст. обумовив розширення будівельної галузі та збільшення потреб у будівельних 
матеріалах. Їхнім виготовленням займалися дрібні промислові підприємства з 
виробництва цегли, черепиці та плитки. Їх річне виробництво в Харківській губернії 
виросло у 1894-1910 рр. з 40 до 58 млн штук, а чисельність зайнятих у цьому 
промислі осіб збільшилася у 1897-1914 рр. з 425 до 714. У Харківській губернії 
наприкінці XIX – початку XX ст. цей промисел був найбільш розвинений у Сум-
ському, Ізюмському та Старобільському повітах, де було сконцентровано більше 
50 % всіх кустарів, зайнятих у цегляно-черепичному виробництві реґіону [27, с. 59]. 
У другій половині XIX ст. техніко-технологічний стан цього промислу повсюдно був 
дуже примітивним, і тільки на початку XX ст. ситуація почала змінюватися на краще 
[12, с. 115]. Продукція цегляно-черепичного промислу знаходила збут переважно у 
великих населених пунктах реґіону, де велося масштабне будівництво (Харків, 
Суми) [16, с. 19]. 

Наприкінці XIX – початку XX ст. значна кількість людей, зайнятих у кустарній 
промисловості Харківської губернії, працювала на виробництвах з обробки металів. 
Тут було зайнято близько 9 % її дрібних виробників [26, с. 147-148]. За географічною 
поширеністю ковальсько-слюсарний промисел посідав перше місце та культи-
вувався на всій території Харківської губернії. Це пояснювалося постійним нестат-
ком селянського господарства в різних металевих предметах сільського побуту 
(цвяхи, скоби, підкови, лопати, ножі, плуги тощо). Наприкінці XIX ст. застосування у 
сільському господарстві металевих знарядь праці та забезпечення їх поточного 
ремонту привело до значного збільшення (у 2,5 рази) кількості осіб, зайнятих у 
ковальсько-слюсарному промислі Харківської губернії, що на початку XX ст. досягло 
5 500 осіб [16, с. 50-60, 84]. 

За основними показниками розвитку шкіряно-черевичного промислу Харківська 
губернія наприкінці XIX – початку XX ст. стабільно трималася в першій десятці 
губерній Російської імперії [14, с. 47-49]. Наприкінці XIX – початку XX ст. його 
найбільшою концентрацією відрізнялися Старобільский, Ізюмський, Валківський, 
Ахтирський і Сумський повіти [12, с. 123, 127]. Найбільшим центром шкіряно-
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черевичного кустарництва в Харківській губернії була слобода Нова Водолага 
Валківського повіту, де наприкінці XIX – початку XX ст. була зосереджена макси-
мальна кількість дрібних закладів цього профілю [3, оп. 1, спр. 132, арк. 29-30]. 
Наприкінці XIX – початку XX ст. кількість осіб, зайнятих у кустарному шкіряно-
черевичному виробництві становила близько 20 % від усіх задіяних у дрібній 
промисловості Харківської губернії [28, с. 96]. Місткість ринку збуту для товарів 
кустарного шкіряно-черевичного виробництва була обумовлена як наявністю 
вихідної сировини, що вимагала або переробки, або утилізації, так і стабільною 
потребою населення в елементарних предметах гардеробу (взуття, одяг). Фабричне 
шкіряно-черевичне виробництво, що з’явилося в Харківській губернії наприкінці 
XIX ст., не змогло істотно вплинути на розвиток цієї галузі кустарництва [16, с. 12-
14]. Це пояснюється тим, що багато хто з кустарів-шевців реґіону займалися як 
виготовленням, так і ремонтом взуття, що дозволяло їм гнучко реагувати на зміну 
кон’юнктури ринку товарів і послуг, зберігаючи свій бізнес. Таким чином, найбільш 
розвинені галузі кустарництва Харківської губернії були максимально поширені 
територіально, поєднували більшу частину кустарів нашого реґіону та були поста-
чальниками елементарних речей домашнього споживання для сільських жителів 
Харківської губернії [25, с. 5-7]. 

Торкаючись основних факторів розвитку кустарництва в Харківській губернії 
наприкінці XIX – початку XX ст., необхідно розглянути проблему забезпеченості 
селян землею. Аналіз матеріалів щодо земельного питання дозволяє стверджувати, 
що наприкінці XIX – початку XX ст. більше 50 % селян Харківської губернії стабільно 
мали наділи, які забезпечували їм ведення мінімально рентабельного сільського 
господарства в умовах нашого реґіону [5, с. 216]. Однак і малоземельні селяни 
Харківської губернії наприкінці XIX – початку XX ст. мали мінімум стимулів для 
занять кустарництвом на селі [24, с. 1-2]. Перерозподіл у Харківській губернії 
вільних трудових ресурсів і кваліфікованих фахівців із дрібної промисловості у 
велику був обумовлений цілим комплексом факторів, у тому числі значною різницею 
в заробітках кустарів і фабрично-заводських робітників, а також істотними відмін-
ностями в їхньому соціально-правовому статусі. 

Середня зарплата робітників на великих підприємствах Харківської губернії 
наприкінці XIX – початку XX ст. становила 18-25 руб на місяць [28, с. 94]. Відповідно 
до діючого трудового законодавства Російської імперії, у фабричних робітників 
Харківської губернії наприкінці XIX – початку XX ст. тривалість робочого дня була 10
-11 годин [8, с. 52-53]. У цей час на фабрично-заводських підприємствах Харківської 
губернії починаються перші спроби організації медичної та соціальної допомоги 
робітникам та службовцям [15]. Тривалість робочого дня в кустарній промисловості 
Харківської губернії наприкінці XIX – початку XX ст. була ненормованою та повністю 
залежала від сезонного попиту на продукцію конкретного закладу й сваволі його 
власника [2, оп. 82, спр. 7, арк. 6-23, 26, 27, 29-33]. Робочий сезон у дрібній 
промисловості Харківської губернії становив близько 25 тижнів [6, с. 117]. У випадку 
виникнення конфліктів апелювати трудящим дрібної промисловості Харківської 
губернії було не до кого, тому що фабрична інспекція Харківського фаб-ричного 
округу розглядала позови і скарги тільки фабрично-заводських робітників [29, оп. 1, 
спр. 41, арк. 3-9, 17-23]. 

У пореформеному сільському господарстві Російської імперії найбільший прог-
рес спостерігався в збільшенні посівних площ і врожайності цукрового буряку, у 
тому числі й у Харківській губернії [10, с. 249; 7, с. 65, 148, 151]. Наприкінці XIX – 
початку XX ст. у північно-західних і центральних повітах Харківської губернії сфор-
мувався район високорозвиненого цукробурякового виробництва і великої промис-
ловості [1, с. 11]. Ці повіти Харківської губернії стали в другій половині XIX – початку 
XX ст. флагманами індустріального (більшість заводів і фабрик), кооперативного 
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(більшість спілок, артілей і кас дрібного кредиту) і культосвітнього (більшість нав-
чальних закладів, бібліотек) розвитку нашого реґіону [28, с. 128]. Ринково унікальних 
галузей дрібної промисловості Харківської губернії наприкінці XIX – початку XX ст. 
не було, продукція найрозвиненіших галузей її кустарництва мала стійкий збут 
тільки в місцевого сільського населення, а імпорт кустарних товарів перевищував 
експорт [23, с 100; 4, с. 100; 13, с. 36]. 

Процес розвитку кустарної промисловості в умовах багатоукладної економіки 
Харківської губернії в другій половині XIX – початку XX ст. був складним, 
дискретним і непрямолінійним [11, с. 98]. З першої половини 80-х років XIX ст. у 
господарському житті Харківської губернії починає чітко простежуватися тенденція 
переваги великих промислових підприємств над закладами кустарного типу [18, 
с. 119; 29, оп. 1, т. 1, спр. 400, арк. 38-39]. На початку XX ст. питома вага закладів 
кустарного типу і їхньої продуктивності в загальній чисельності й продуктивності 
промислових підприємств Харківської губернії продовжувала неухильно знижу-
ватися [3, оп. 1, т. 2, спр. 153, арк. 1-206; 29, оп. 1, спр. 400, арк. 38]. 

Харківська губернія наприкінці XIX ст. посідала одне з перших місць серед 
сусідніх губерній за кількістю дрібних кустарних закладів з використанням найманої 
робочої сили [12, с. 146]. Специфічність Харківської губернії полягала в тому, що 
вона в один і той же час посідала провідні місця серед губерній України як за 
кількістю підприємств фабрично-заводської промисловості, їх сукупної річної про-
дуктивності й чисельності робітників, так і за загальною чисельністю дрібних 
промислових закладів і кустарів [30, оп. 1, т. 1, спр. 179, арк. 27]. У таких умовах 
трансформація кустарних закладів у великі підприємства, або асиміляція дрібних 
промислових закладів фабрично-заводськими, була повільним процесом [18, с. 255-
257]. Ріст чисельності, річної продуктивності великих промислових підприємств 
Харківської губернії в другій половині XIX – початку XX ст. і концентрація на них ос-
новного контингенту осіб, зайнятих у промисловій сфері, ішов швидше, ніж скоро-
чення вищевказаних показників у кустарній промисловості. Часто це відбувалося не 
за рахунок останньої, а через залучення із села нових, незадіяних у сільському 
господарстві трудових ресурсів. 

У Харківській губернії доходи від кустарного виробництва як вагомого джерела 
засобів до існування фіксуються нами далеко не у всіх кустарних центрах [2, 
оп. 282, спр. 651, арк. 35]. Серед них особливо виділяється слобода Нова Водолага 
Валківського повіту (гончарні, шкіряні, шевські промисли) [2, оп. 282, спр. 954, 
арк. 78-79]. У цілому, кустарна промисловість Харківської губернії у досліджуваний 
період не грала в господарському житті реґіону ролі, порівняної за питомою вагою, 
місцем та значенням з фабрично-заводською промисловістю. Основна маса селян 
Харківської губернії за допомогою занять різними промислами вирішувала проблему 
самозабезпечення речами повсякденного споживання, використання вільного часу в 
зимовий період і побічного заробітку. 

Наприкінці XIX – початку XX ст. кустарне виробництво було складовою частиною 
ринкової економіки Харківської губернії. Індустріалізація руйнувала аграрний уклад 
життя селян Харківської губернії, збільшуючи чисельність кустарів і фабрично-
заводських робітників. Харківська губернія в означений період не стала кустарно 
високорозвиненим реґіоном. Відносно швидке завершення промислового пере-
вороту та акцентований розвиток фабрично-заводського виробництва не сприяли 
створенню в Харківській губернії умов для масового перерозподілу її трудових 
ресурсів у кустарництво. Досить висока забезпеченість селян Харківської губернії 
орною землею наприкінці XIX – початку XX ст. і рентабельність місцевого сільського 
господарства призвели до мінімальної зацікавленості сільського населення в 
заняттях кустарництвом. Її підсилювала різниця у соціально-економічних і правових 
умовах праці на підприємствах кустарної та фабрично-заводської промисловості 
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реґіону. Негативно позначилося на розвитку кустарництва Харківської губер-нії і 
перетворення її наприкінці XIX – початку XX ст. в імпортера продукції дрібної 
промисловості. Життєздатність і господарська значимість кустарного виробництва 
Харківської губернії в умовах індустріалізації були неоднакові, а фактори, які 
впливали на його розвиток, мали неоднозначний, часом суперечливий характер. У 
сукупності вони визначили місце кустарних промислів у процесів індустріалізації 
Харківської губернії наприкінці ХІХ – початку XX ст. 
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МЕДІАРЕФОРМИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Стаття присвячена аналізу процесу прийняття нової нормативно-

правової бази щодо аудіовізуальних засобів масової інформації в Україні та 
Республіці Польща, виявлення та порівняння політичних ускладнень цього 
процесу в досліджуваних країнах. 

Ключові слова: засоби масової інформації, реформування, порів-
няльний аналіз. 

 
Статья посвящена анализу процесса принятия новой нормативно-

правовой базы относительно аудиовизуальных средств массовой инфор-
мации в Украине и Республике Польша, выявления и сравнения поли-
тических осложнений этого процесса в изучаемых странах. 

Ключевые слова: средства массовой информации, реформирование, 
сравнительный анализ. 

 
The process of the passing new legislature on electronic media in the 

Republic of Poland and Ukraine, the political complications of this process are 
analysed and compared in this article. 

Keywords: mass media, reformation, comparative analysis. 
 
Вільні медіа, позбавлені ідеологічних або політичних обмежень, вважаються 

важливою складовою сучасної демократичної політичної системи. Саме тому на 
початку 1990-х рр. у країнах Центрально-Східної Європи, у тому числі в Республіці 
Польща й Україні, у процесі постсоціалістичних трансформацій набуло актуальності 
запровадження медіареформ шляхом переходу від централізованих, підкон-
трольних мас-медіа, що знаходилися під цензурою держави, до демократичних, 
незалежних і плюралістичних засобів масової інформації. Співвідношення між 
демократизацією та медіареформами у Центрально-Східній Європі є досить комп-
лексним. Процес демократизації медіасистем у реґіоні вказує на потребу як полі-
тичних, так і економічних змін, із якими тісно пов’язані правові перетворення та 
випробування.  

Дана стаття присвячена дослідженню особливостей формування законодавчого 
забезпечення функціонування мас-медіа в умовах постсоціалістичних трансфор-
мацій та обґрунтуванню політичних детермінант медіареформування. Дослідження 
охоплює сучасний етап медіатрансформацій в Україні та Республіці Польща, що 
характеризується процесом постсоціалістичних перетворень (з 1989 р. у Республіці 
Польща, 1991 р. – в Україні і до сьогодення). 

Правові основи функціонування ЗМІ докладно аналізуються спеціалістами Польщі. 
Цим питанням присвячені роботи А. Бальчинської-Косман, З. Бєлецького, К. Док-
торович, Р. Котапського, Б. Михальського, C. Пьонтка, Я. Собчака, Р. Хрущака, 
Ф. Ясінського. Актуальним питанням взаємодії ЗМІ та політики в рамках дослід-
ження постсоціалістичних трансформацій медіа присвячені роботи Б. Добек-Остров-
ської, М. Гжегожевської, К. Лабендж, Є. Новінської, Т. Сасінської-Клас. 

Роль мас-медіа у демократизації країни висвітлюється у працях українських 
дослідників Д. Дуцик, А. Костирєва, Е. Мамонтової, І. Ненова, Н. Олексієнко, І. Пас-
лавського, Г. Хлистун, О. Шахтемірової, Д. Яковлева. Нерозривно з даною пробле-
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матикою пов’язана тема свободи слова в Україні та її нормативно-правового забез-
печення, аналіз якої знаходить відображення у працях А. Биченко, І. Гавради, Ю. Ган-
журова, С. Демченко, В. Іванова, В. Карпенка. 

Початкова стадія медіареформування в країнах постсоціалістичних транс-
формацій була проведена через зміну правової системи щодо ЗМІ, що створило 
нову систему медіареґулювання. Дослідники у галузі мас-медіа погоджуються, що 
атмосфера навколо законодавчого процесу щодо медіареформ дуже політизована. 
Як стверджував Е. Мілтон, зміни в законах про ЗМІ у Східній Європі проходять через 
дві фази: спочатку просте зруйнування комуністичної структури, а потім поступове 
розроблення нового закону про медіаорганізації [1, р. 15]. 

Реформування медіасфери в постсоціалістичних країнах знаходиться під 
впливом академічних парадигм про роль ЗМІ у демократії та під час соціалізму. На 
переконання П. О’Ніла, постсоціалістична політична еліта робить спроби підпоряд-
ковувати медіа своїм бажанням саме тому, що вона не звикла до толерантності та 
вільного висловлювання думок, що є однією з характеристик демократії [2]. На 
початкових етапах реформування сфери ЗМІ серед політиків існували певні 
конфронтації в цьому питанні. Вони носили затяжний характер у часі і тим самим 
спричиняли відтягування проведення медіареформ у багатьох країнах постсоціаліс-
тичного реґіону. Часто політичні суперечки щодо медіа ставали одним із найваж-
ливіших питань політики та суспільного життя. Наприклад, гостра боротьба за мас-
медіа серед політичних еліт на початку демократичних перетворень в Угорщині 
спричинила серйозний політичний конфлікт із широким резонансом серед насе-
лення та отримала назву «медіавоєн». Більш того, в деяких країнах, таких як, 
наприклад, Російська Федерація, політичні ускладнення навколо медіа стали 
невід’ємною частиною збройної боротьби за владу. ЗМІ там розглядалися як від-
правна точка у позиціях національної ідентичності [3]. 

Мета даної статті полягає у дослідженні процесу прийняття нової законодавчої 
бази щодо аудіовізуальних засобів масової інформації в Україні та Республіці 
Польща, виявленні та порівнянні політичних ускладнень цього процесу в дослід-
жуваних країнах. 

У сучасній Польщі діяльність електронних медіа в країні реґулюють такі законо-
давчі акти: Закон Республіки Польща «Про радіо та телебачення» (1992) зі змінами 
та доповненнями від 1995 р., 2001 р. і 2004 р., а також Закон Республіки Польща 
«Про пошту та телекомунікації» (1990), Закон Республіки Польща «Про авторські 
права» (1993) та Закон Республіки Польща «Про комунікації»

1
 (1990). 

Що стосується України, то такі законодавчі акти, головним чином, пред-
ставляють правову базу щодо діяльності аудіовізуальних медіа: Закон України «Про 
телебачення та радіомовлення» (1993) зі змінами та доповненнями; Закон України 
«Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997); Закон 
України «Про Національну Раду з питань телебачення та радіомовлення» (1997); 
Закон України «Про авторські та суміжні права» (1994); Закон України «Про кому-
нікацію» (1995). 

Головним законодавчим актом у Польщі щодо аудіовізуальних засобів масової 
інформації можна вважати Закон Республіки Польща «Про радіо та телебачення» 
від 1992 р. [4], у той час як в Україні таким законом можна назвати Закон України 
«Про телебачення та радіомовлення» від 1993 р., обидва зі змінами та допов-
неннями. Загалом обидва закони, як у Польщі, так і в Україні, встановлюють основні 
положення щодо функціонування електронних медіа. 

Звернімося до аналізу політичних дебатів і ускладнень у прийнятті нових законів 
щодо аудіовізуальних медіа в Польщі та Україні.  

1
 Переклад назв законодавчих актів з польської мови зроблений автором. 
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Відразу можна зазначити, що прийняття законодавчої бази щодо електронних 

медіа було складним процесом в обох державах через політичні ускладнення в 
цьому процесі, у тому числі і втручання окремих політиків, політичних груп та інших 
осіб. На початку 1990-х рр. у Польщі відбувалися значні дебати між парламентом, 
сенатом і президентом з приводу проектів закону щодо діяльності радіо й теле-
бачення в країні. Це призвело до затримки в прийнятті нового закону. Крім того, 
вона була спричинена ще й втручанням римо-католицької церкви в цей процес. Го-
ловною проблемою і питанням дебатів між різними політичними силами та церквою 
було те, чи включати до закону параграф про повагу до християнських цінностей у 
радіо та телемовленні [5]. Однак 19 грудня 1992 р. парламент прийняв новий Закон 
«Про радіо та телебачення» («за» – 198 голосів, «проти» – 172) з поправкою про 
повагу до християнських цінностей у діяльності радіо та телебачення. 

Поправка в законі щодо християнських цінностей у діяльності радіо та теле-
бачення Польщі критикувалася визнаними медіадослідниками, такими як: А. Бже-
зінські, К. Якубович, С. Сплічал та іншими як така, що загрожує здійсненню права на 
свободу висловлювання на польському радіо і телебаченні. У доповіді «Загрози 
свободі преси» від 1993 р. у Польщі міжнародної правозахисної організації «Хель-
сінкі Вотч» (the Helsinki Watch) наголошується на тому, що «як невизначене форму-
лювання положення про «християнські цінності», так і субстантивні зобов’язання 
породжують спірні питання. Остаточний арбітр щодо визначення того, чи відповідає 
матеріал «християнським цінностям», залишився невизначеним»

2
 [6, р. 12]. Врешті-

решт, це положення було вилучено з закону. 
Пояснимо детальніше про роль римо-католицької церкви у формуванні аудіо-

візуального сектору на засадах демократичних принципів на початку 1990-х років у 
Польщі. Незважаючи на те, що церква втратила міцні позиції у друкованому секторі 
ЗМІ, вона досягла більших успіхів у зміцненні свого авторитету та впливу на 
діяльність радіо і телебачення. Справедливо зазначає відомий польський дослідник 
Т. Гобан-Клас: непрямий вплив церкви і контроль, особливо над аудіовізуальними 
засобами мас-медіа, є очевидним для всіх учасників медіасистеми [7, р. 139]. 
Загальновідомим є той факт, що церква розробила комунікаційну доктрину для 
польських ЗМІ на початку 1990-х років. Більшість дослідників у цій сфері, наприклад, 
С. Сплічал, К. Якубович і П. О’Ніл, теж погоджуються з тим, що новий Закон «Про 
радіо та телебачення» був великим успіхом позицій церкви у даній сфері через 
поправку до закону про повагу до християнських цінностей теле- та радіо-
мовниками. Непрямий вплив церкви можна побачити в процесі видання ліцензій 
новим радіо та телевізійним мережам [7, р. 240]. Так церковному радіо «Марія» 
було надано ліцензію на ведення мовлення у національному масштабі. Однак деякі 
польські дослідники як, наприклад, А. Лєпа, вважали, що дотримання християнських 
цінностей на радіо та телебаченні нікому не загрожує [8]. Отже, церква відігравала 
важливу роль у трансформаційному процесі аудіовізуального сектора так само, як і 
в інших секторах мас-медіа у Польщі. 

Відомо, що закон про діяльність радіо й телебачення розроблявся і схвалю-
вався у Польщі після довгих переговорів та дискусій між різними гілками влади. 
Більшість відомих польських дослідників, наприклад, Т. Гобан-Клас та К. Якубович, 
визначили цей закон як далекий від досконалості. Дуже великі занепокоєння 
викликала Аґенція з питань національного радіо та телебачення, яка була залежною 
від політичних настроїв, а також стала занадто цензурною аґенцією [7, р. 246]. Але, 
як стверджує Л. Гіоргі, незважаючи на затримку у прийнятті закону, розробка 
правової бази для вреґулювання діяльності аудіовізуальних ЗМІ, включаючи 
публічне телебачення та радіо, у Польщі пройшла набагато успішніше і швидше, ніж 
у сусідніх країнах [5, р. 20]. 

2
 Переклад з англійської мови зроблений автором. 
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На противагу Польщі, в Україні не було інтенсивних політичних дебатів стосовно 

прийняття нового закону щодо діяльності радіо і телебачення. Закон України «Про 
телебачення та радіомовлення» [9] був прийнятий у 1993 р. і вступив у дію у 1994 р. 
Відзначимо, що Україна була однією з трьох держав колишнього Радянського Союзу 
(поряд з Молдовою, яка прийняла відповідний закон у 1995 р., і Таджикистаном – у 
1996 р.), яка прийняла новий закон щодо аудіовізуальних медіа до 2000 р., тобто 
майже за десять років після початку демократичних перетворень у пострадянських 
країнах [10, р. 25]. Таку позитивну картину бажання українських політиків рефор-
мувати аудіовізуальні медіа через прийняття нового закону в цій сфері можна 
піддати сумніву, якщо подивитися на зміст самого закону. Звичайно, разом із 
запровадженням приватної власності на радіо та телебачення, державна власність 
на певні канали, які мають найбільше територіальне розповсюдження (наприклад, 
«УТ-1»), залишилася. Відразу зрозуміло, чому прийняття такого нового закону не 
спричинило політичних дебатів, як це було в інших країнах Центрально-Східної 
Європи, де державної власності на аудіовізуальні медіа не залишилося після 
прийняття нових законів у цій сфері. Адже політичні еліти в Україні залишили у 
державній власності, а, отже, й у сфері свого впливу, певні аудіовізуальні медіа. 

Правильність цього висновку підтверджує та політична боротьба, яка відбулася 
в Україні перед прийняттям Закону «Про систему суспільного телебачення і радіо-
мовлення України» [11] у 1997 р. Відомий російський дослідник медіареґулювання у 
країнах колишнього Радянського Союзу А. Ріхтер описує цей процес так: «після 
дебатів між Парламентом і Президентом щодо певних положень закону про 
громадські медіа, Україна нарешті прийняла закон, який створює правову базу для 
впровадження громадського радіо та телебачення»

3
 [12, р. 150]. Не дивно, що 

прийняття цього закону А. Ріхтер називає «інтригуючим розвитком» законодавства 
щодо аудіовізуальних медіа в Україні через те, що він ввів громадські електронні 
медіа на основі державних [13, р. 143]. Звичайно, можливість втратити державні 
аудіовізуальні ЗМІ як засоби впливу на аудиторію спровокували інтенсивні дебати 
серед політичних еліт України. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження процесу прийняття нової 
законодавчої бази щодо аудіовізуальних засобів масової інформації в Україні та 
Республіці Польща можна зробити такі узагальнення та порівняння. 

Трансформація аудіовізуального сектора засобів масової інформації проходила 
повільно в Україні і Республіці Польща, головним чином, тому, що питання полі-
тичного контролю та впливу на діяльність телебачення і радіо відігравало помітну 
роль. На початку 1990-х рр. у Польщі відбувалися дебати між різними гілками 
державної влади з приводу проектів закону щодо діяльності радіо й телебачення у 
країні, і це призвело до великої затримки у прийнятті нового закону. Крім того, така 
ситуація була спричинена ще й втручанням римо-католицької церкви у прийняття 
закону відповідно до власних інтересів. Отож, на відміну від України, у Польщі, крім 
різних гілок влади, був ще один аґент впливу на законотворчий процес щодо 
електронних ЗМІ – римо-католицька церква, яка відігравала важливу роль у транс-
формаційному процесі аудіовізуального сектора так само, як і в інших секторах мас-
медіа в Польщі. Хоча закон щодо електронних медіа в Україні був прийнятий 
порівняно швидко й без значних політичних ускладнень у цьому процесі, на відміну 
від ситуації в Польщі, але він не включив важливі положення про створення громад-
ських електронних медіа на основі державних. Саме цим фактом можна пояснити 
відносну консолідацію українського політикуму в прийнятті нового закону щодо 
електронних медіа, який змінив систему власності і створив нові умови медіа-
реґулювання в нашій державі. 

3
 Переклад з англійської мови зроблений автором. 
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ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
У статті наведений ретроспективний огляд ринкових реформ у 

Польщі, їхніх здобутків та помилок, різних підходів та оцінок. Увага кон-
центрується на основних кроках реалізації політики «шокової терапії» та 
«Стратегії для Польщі». Робляться висновки щодо можливості засвоєння 
конкретних уроків польських реформ Україною. 

Ключові слова: «шокова терапія», градуалізм, «Стратегія для 
Польщі», лібералізація, макроекономічна стабілізація, приватизація, інсти-
туціональна трансформація. 

 
В статье приведен ретроспективный обзор рыночных реформ в Поль-

ше, их достижений и ошибок, различных подходов и оценок. Внимание кон-
центрируется на основных шагах реализации политики «шоковой 
терапии» и «Стратегии для Польши». Делаются выводы относительно 
возможности усвоения конкретных уроков польских реформ Украиной. 

Ключевые слова: «шоковая терапия», градуализм, «Стратегия для 
Польши», либерализация, макроэкономическая стабилизация, привати-
зация, институциональная трансформация. 

 
In the article a retrospective look of market reform in Poland is presented 

(with its achievements and mistakes, different approaches and estimations). 
Attention is concentrated on the main steps of realization of «shock therapy» and 
«Strategy for Poland» politics. Conclusions are made according to the possibility 
of adopting concrete polish lessons by Ukraine. 

Keywords: «shock therapy», gradualism, «Strategy for Poland» politics, 
liberalization, macroeconomic stabilization, privatization, institutional 
transformation. 

 
У контексті вибору стратегії реформ, врахування чужого досвіду та запобігання 

багатьом помилкам стає зрозумілим зростання уваги до одного з методів прогно-
зування соціально-економічного розвитку – методу історичних аналогій. Останнім 
часом він все частіше використовується для прогнозування можливого майбутнього 
нових галузей, реґіонів і навіть країн. Вживаючи при цьому компаративний аналіз, 
дослідники виходять з того, що хоча повна тотожність в розвитку окремих об’єктів 
неможлива, надзвичайно корисною є практика використання в прогнозах або в 
якості певного взірця для наслідування досвіду аналогічних явищ. 

Існує ціла низка арґументів на користь того, що для прогнозування подальшого 
перебігу українських реформ можливо і доцільно брати до уваги польський досвід. 
Найчастіше це доводять територіальною та ідеологічною схожістю, спільною 
історією обох народів. Хоча, незважаючи на наявність певних схожих рис, 
доводиться констатувати суттєві відмінності в розгортанні економічних реформ та 
їхніх наслідках. Так, серед посткомуністичних країн Польща виділяється як така, що 
найшвидше подолала трансформаційну кризу – падіння ВВП спостерігалося лише 
три роки поспіль (середина 1989 – середина 1992 рр.). Україна ж встановила сумний 
рекорд найтривалішого спаду (1990-99 рр.). Ці відмінності перехідного періоду не 
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могли не позначитися на результатах – двадцять років тому ВВП Польщі «був удвічі 
менший ніж український, нині – вдвічі більший» [21, с. 20]. 

Природно виникають питання, чому наша країна розгубила свій наявний потен-
ціал, чому, на відміну від країн Центральної та Східної Європи, досі перебуває на 
розпутті, не відповідає європейським демократичним та економічним стандартам. З 
огляду на ці актуальні питання, важко заперечити, що існує нагальна потреба і 
цілком реальна можливість докладно розглянути основні складові польської транс-
формації та співставити конкретні заходи польських та українських реформ, зро-
бивши корисні для себе висновки. 

Системні перетворення в країнах колишнього соціалізму можна звести до 
розв’язання двох найскладніших проблем – по-перше, створення конкурентної рин-
кової економіки, по-друге, зміцнення демократії. Розглянемо польський досвід 
ринкових перетворень. 

Ще на початку перехідного періоду було зрозуміло, що єдиного рецепту для всіх 
країн бути не може. Специфічність умов кожної країни диктувала необхідність 
творчого підходу при визначенні стратегії переходу до ринку. Одним з ключових 
питань при цьому був вибір темпів та глибини перетворень. Пізніше, вже в ході 
реформ, додалося ще одне фундаментальне питання – як краще компенсувати 
втрати, що значно перевищили очікуваний рівень? 

Найбільш оптимістично були налаштовані прибічники політики шокових змін 
(Дж. Сакс, А. Ослунд, Я. Корнаі, Л. Бальцерович). У більшості вони були переконані 
в існуванні надійних та ефективних економічних механізмів, що вбудовані в ринкову 
економіку, – так званих стабілізаторів. Для того, щоб їх запустити, пропонувалася 
лібералізація цін, скасування обмежень щодо розвитку приватного бізнесу, 
лібералізація міжнародного товарообміну, створення системи соціального захисту з 
урахуванням безробіття. 

Прибічники еволюційного (градуалістичного) підходу (Дж. Гелбрейт, В. Леонтьєв, 
К. Ласкі, Фр. Левчик) скептично оцінювали можливість швидких одночасних змін, 
наголошуючи на соціальних витратах шокових програм. Вони виступали проти 
одномоментного введення ринкових цін та швидкої приватизації, оскільки потрібний 
час для зародження нового та відмирання старого. Переконливі арґументи висували 
інституціоналісти (Дж. Стігліц, М. Олсон, А. Крюгер), основна теза яких полягала у 
тому, що ні лібералізація, ні приватизація не в змозі самі по собі сформувати ринкові 
відносини, тож у перехідний період значно зростає роль інститутів [6, с. 114-117]. 

Польща почала перетворення однією з перших серед постсоціалістичних країн у 
1989 р. У перші шість місяців 1990 р. обмеження в грошово-фінансовій сфері (разом 
з широкою лібералізацією практично всіх сфер економічного життя) були настільки 
жорсткими, що саме ця нова політика отримала назву «шокової терапії». Програма 
радикальних економічних реформ проводилася першим некомуністичним урядом 
під керівництвом Т. Мазовецького, хоча частіше її називали «планом Бальце-
ровича», оскільки саме останній – віце-прем’єр та міністр фінансів – був ключовою 
особою у її розробці (втім, сам він віддавав перевагу назві «радикальна рефор-
ма» [3, с. 107]). 

На думку Л. Бальцеровича, здатність економічної політики забезпечити досяг-
нення поставлених цілей залежить, у першу чергу, від загальнополітичних факторів, 
адже політична нестабільність не дає можливості контролювати хід виконання 
програм. Одним із найважливіших параметрів економічної політики ним був 
названий проміжок часу між політичним проривом та початком реалізації комп-
лексної економічної програми – «чим менший період між політичним проривом та 
початком економічних реформ, тим успішніше йдуть реформи» [3, с. 106]. 

У цілому досвід країн Центральної і Східної Європи та Балтії підтвердив дане 
твердження. Саме цьому періоду властивий особливий стан політичної системи та 
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психології мас, що створює необхідні сприятливі умови для вжиття непопулярних 
заходів, які б в інший час ставали предметом тривалих та гострих дискусій. Л. Баль-
церович окреслював цей «надзвичайний політичний період» одним-двома роками, 
після чого приходить час «нормальної політики», коли різні політичні кола не так 
легко наважуються на проведення потрібних економічних заходів з огляду на їхні 
соціальні наслідки. Особливо якщо в ході реформ більшість населення невдоволена 
їхніми результатами, зростає політична та соціальна нестабільність, то кредит 
довіри реформаторам швидко вичерпується. 

У Польщі економічні реформи були різко прискорені після 1989 р. на основі 
системних політичних перетворень (хоча відлік останніх, падіння соціалізму деякі 
ведуть з першого візиту папи Іоанна-Павла ІІ в Польщу в 1979 р., без якого не 
сталася б антикомуністична революція 1989 р.) [18, с. 89]. Революцією можна 
вважати вибори, що поклали край монополії комуністичної партії та розчистили 
шлях до демократії. Саме завдячуючи їй, польські реформатори змогли здійснити 
радикальні економічні перетворення. На початку 90-х рр. 82 % опитаних підтри-
мувало програму уряду Т. Мазовецького. Апелюючи до кризових для країни 80-х 
років, уряд переконав більшість поляків, що альтернативи в ринкових реформ 
немає, а будь-яка затримка в здійсненні перетворень лише погіршить ситуацію. Але 
шокова терапія негативно відбилася на житті широких прошарків населення, вия-
вилася надзвичайно болючою, тож дуже швидко прийшло розчарування в рефор-
мах, що призвело до зміни уряду реформаторів. Самий Т. Мазовецький програв на 
виборах президента 1990 р., а в 1993 р. на парламентських виборах взагалі 
перемогли колишні комуністи. 

Реалії життя довели полякам, що не існує єдиного способу вирішення 
економічних проблем. У 1994-1997 рр. була успішно реалізована програма гра-
дуалістичних реформ першого віце-прем’єра Г. Колодко (головного критика 
«шокової терапії») «Стратегія для Польщі», яка радикально відрізнялася від 
економічної політики, що проводилася на початку 90-х [8]. Ця друга хвиля реформ 
являла собою політику, спрямовану на поступове створення необхідних інститутів, 
зростання державного втручання в економіку, більш справедливий розподіл 
доходів. У ході її проведення були значно покращені основні макроекономічні 
показники. Хоча через пролонгованість економічних процесів не можна виключати, 
що деякі з отриманих позитивних результатів були наслідками проведення поперед-
ніх реформ. 

Узагалі з часом була знята гострота проблеми щодо темпів ринкових реформ. 
Якщо актуальність її на початку перетворень було важко переоцінити, то після до-
сягнення певної макростабільності настала черга реформ, що за своєю природою 
можуть бути лише поступовими та обережними, – у першу чергу, інституціональних 
та структурних. Тож із набуттям досвіду в посткомуністичному суспільстві все 
більше поширювалося розуміння тривалості процесу становлення соціально-
орієнтованої ринкової економіки. 

Політична ситуація в Україні на початку 90-х рр. була принципово іншою. Народ 
дуже важко і в більшості своїй неохоче розлучався з соціалізмом, першим прези-
дентом незалежної України був обраний комуніст. Рішучі кроки роздержавлення та 
лібералізації економіки просто не мали б ніякої політичної підтримки. Навпаки, 
уряди, що змінювалися майже щороку, реалізовували все той самий курс, зупи-
няючи свій вибір на поступових перетвореннях, окресленні численних соціальних 
пріоритетів, наданні пільг виробникам, проведенні м’якої грошово-кредитної та 
бюджетної політики. Половинчасте реформування економіки протягом 90-х рр. (що 
отримало за межами країни назву «українізації економіки») підірвало віру в 
доцільність реформ як таких. 
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Щодо політичного прориву, то деяка аналогія напрошується з помаранчевою 

революцією, яка надавала можливості, спираючись на підтримку суспільства, 
прискорити перетворення, провести болючі реформи, так необхідні для швидкого та 
стабільного економічного розвитку. Але цей шанс, на жаль, не був використаний. 

Свою економічну програму Л. Бальцерович представляв як сукупність трьох 
елементів: макроекономічної стабілізації (С), мікроекономічної лібералізації (Л) та 
глибокої інституціональної перебудови (І) [3, с. 106]. Природно, що стабілізаційна та 
лібералізаційна політики реалізуються значно швидше, ніж інституційна. Рефор-
маторами передбачалося, що радикальна стратегія матиме два етапи. На першому 
економіка набуває рис «ринковості» відповідно до програми «Л» та стабілізується 
завдяки програмі «С». На другому – консолідуються результати першого етапу та 
відбуваються – в умовах макроекономічної стабільності – глибокі інституціональні 
перетворення [3, с. 107]. 

Враховуючи, що час, який був відведений команді Л. Бальцеровича для реалі-
зації своєї програми, фактично не дозволив перейти до другого етапу, заходи, що 
були вжиті його командою, можна представити як сукупність лібералізації, стабі-
лізації та приватизації. 

Загальновизнано, що найгірша ситуація, яка залишилася в спадщину від соціа-
лізму, спостерігалася у фінансовому секторі. За часів попереднього режиму кредит-
на діяльність була вкрай примітивною. Підприємства діяли в умовах так званих 
«м’яких бюджетних обмежень» (за визначенням Я. Корнаі), тобто ризик, прибутки і 
збитки переносилися на суспільство в цілому. Непряме грошово-кредитне реґулю-
вання було практично відсутнє. Структура цін була значно викривлена, багато 
важливих товарів та послуг субсидувалися. Значний товарний дефіцит підживлював 
приховану інфляцію. Саме високий рівень інфляції та нестача товарів вважалися на 
початок реформ невідкладними задачами. 

Тому політика макроекономічної стабілізації була спрямована, перш за все, на 
ліквідацію дефіциту, основних цінових перекосів, перетворення інфляції з прихо-
ваної на відкриту та переведення останньої у контрольоване русло. Таким чином, 
найважливішою складовою програми шокової терапії став перехід до ринкового 
ціноутворення. У 1989-90 рр. відбулася швидка лібералізація, січень 1990 р. відзна-
чився різким підвищенням адміністративних цін. Відповідно до програми уряду, 
встановлення цін на 90 % було переведено на ринкову основу, ціни на 5 % товарів 
регулювалися державою, ціни ще на 5 % товарів та послуг можна було змінити 
лише за попередньою домовленістю з державними органами. При чому регулю-
вання цін державою також передбачало різке зростання (тарифи на електроенергію, 
газ, опалення були підвищені у 5 разів). Як наслідок, ціни значно зросли – лише за 
січень 1990 р. у середньому на 60 % [1, с. 53]. 

За макроекономічною теорією, подібний стрибок цін дуже небезпечний через 
можливість розгортання інфляційної спіралі «зарплата – ціни». Тому уряд Т. Мазо-
вецького з метою певного відставання зростання зарплати від зростання загального 
рівня цін встановив корегуючі коефіцієнти, використання яких забезпечувало 
неповну компенсацію інфляції – фактичне заморожування заробітної плати. Подібна 
антиінфляційна політика гальмувала зростання реальних доходів населення, пев-
ною мірою стримуючи інфляцію попиту. Ця згода людей на драматичне урізання 
їхніх доходів та заощаджень здавалася безпрецедентною та виглядала як свого 
роду «політичний феномен» [10, с. 234]. 

Лібералізація цін разом із скасуванням заборони на приватне підприємництво та 
жорсткою макроекономічною політикою доволі швидко призвели до зникнення 
товарного дефіциту. Всього за один місяць хронічна нестача товарів була змінена 
на їхнє надвиробництво. Як наслідок, населення практично відразу відмовилося від 
традиційного для соціалізму нагромадження запасів. Хоча ліквідації дефіциту 



66 

Історичний архів 

 
сприяли також й інші чинники, по-перше, це – активна зарубіжна допомога та 
контроль над експортом сільськогосподарських товарів, по-друге, далося в знаки 
скорочення платоспроможного попиту. 

На думку прибічників інституційних перетворень (Г. Колодко), лібералізації цін 
повинна була передувати реформа податкової та бюджетної політики – головного 
чинника макроекономічної стабілізації [7, с. 11]. З іншого боку, лібералізація цін в 
умовах збереження монополій не могла не призвести до їхнього надмірного зрос-
тання та отримання монополістами надприбутків – природно, що до лібералізації цін 
мала бути проведена відповідна конкурентна політика. 

Загальновизнано, що чималий інфляційний тиск спричиняє дефіцит бюджету. У 
1989 р. він склав майже 8 % від ВВП через збільшення субсидій та падіння 
реальних доходів у зв’язку з гіперінфляцією, тоді як у 1983-88 рр. він складав менше 
1 %. А після стабілізації 1990 р. взагалі виник надлишок бюджету [5, с. 73]. Подібний 
успіх був досягнутий в основному за рахунок значного зменшення видатків. У першу 
чергу, було припинене субсидування збиткових підприємств, видатків на оборону, 
науку та соціально-культурні заходи. Виключення було зроблене лише для дотацій 
на житлово-комунальне господарство. В цілому частка субсидій у ВВП скоротилася 
з 14 % у 1988 р. і 11 % у 1989 р. до 6 % у 1990 р. [5, с. 75]. 

Окрім того, був відпрацьований безінфляційний механізм фінансування дефі-
циту бюджету шляхом випуску державних облігацій. Програмою був передбачений 
перехід до нової системи оподаткування підприємств незалежно від форм влас-
ності, скасування податкових пільг – створення однакових умов господарювання. 

В Україні на подібні рішучі дії наважився лише уряд В. Ющенка, двічі (у 2000 та 
2001 рр.) значно знизивши видатки державного бюджету за рахунок відмови або 
суттєвого зниження пільг та компенсацій багатьом категоріям населення (праців-
никам правоохоронних органів, військовослужбовцям, чорнобильцям, інвалідам, 
ветеранам війни та праці), викликавши цим обурення представників лівих партій. 

У грошово-кредитній сфері спостерігалося різке зростання облікової ставки 
Національного банку (більше, ніж у 2 рази). Відповідно, зросли ставки кредитів 
комерційних банків та зменшився попит на кредит. Але на початковому етапі 
реформ перебудові банківського сектора бракувало системності та взагалі не було 
надано відповідного пріоритету, одним з найсуттєвіших негативних наслідків чого 
було нагромадження комерційними банками «поганих боргів». 

Кардинальних змін зазнала зовнішньоекономічна та валютна політика. Була 
введена внутрішня оборотність національної валюти, створений валютний ринок, 
спрощене регулювання зовнішньоторговельних операцій. Уряд встановив єдине 
митне регулювання для всіх імпортних товарів та значно скоротив обмеження на 
експорт. Ще в січні 1990 р. відбулася суттєва девальвація курсу злотого (на 46 % ), 
яка, на думку наступного уряду, була надмірною [8, с. 32]. Експорт при цьому 
розглядався як локомотив розвитку економіки, а його динамічне зростання 
стимулювалося курсовою політикою. У 1991-93 рр. злотий був девальвований тричі. 
Лише з 1994 р. Польща відмовилася від девальвації як найпростішого інструменту 
нарощування експорту та раціоналізації імпорту. 

Взагалі події перехідної економіки – лібералізація цін, лібералізація імпорту, 
зменшення державного контролю над експортом – роблять валютний курс одним з 
основних пріоритетів макроекономічної політики. З нейтрального, пасивного чин-
ника, яким він був за часів командної економіки, він перетворюється на впливовий, 
такий, що визначає соціально-економічні процеси. Рівноважний валютний курс 
усуває перекручування в структурі цін, його стабільність (або передбачуваність) 
забезпечує довіру до національної валюти, зменшує рівень доларизації 
національної економіки. 
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Серед стратегій фінансової стабілізації прийнято виділяти стратегії на грошовій 

основі (вибір у якості номінального якоря одного з грошових агрегатів) та на базі 
валютного курсу (використання в якості номінального якоря фіксованого валютного 
курсу, або повзучої прив’язки, валютного коридору) [1, с. 174]. У той час, як 
більшість країн обрали першу стратегію, Польща (а також Словаччина, Чехія й 
Естонія) продемонстрували вдалий досвід слідування другій стратегії. Серед її 
переваг варто назвати меншу глибину кризи (адже зменшення грошової маси здійс-
нює на економіку депресивний вплив); доволі прозору мету, що очевидна для будь-
якого економічного суб’єкта; зменшення інфляційних очікувань; зміну цін на об’єкти 
міжнародної торгівлі. 

До складностей обраної стратегії передусім належить необхідність достатнього 
рівня офіційних іноземних резервів, адже від цього залежить довіра до політики, що 
проводиться. У 1991 р. МВФ заявив про надання Польщі стабілізаційного фонду в 
розмірі 1 млрд дол для підтримки курсу злотого. І хоча Польща цим фондом так і не 
скористалася, ця заява забезпечила довіру до обраної стратегії. 

В Україні, на думку більшості економістів, спостерігалися грубі помилки при 
виході з рубльової зони, була запізно проведена грошова реформа (останньою з 
пострадянських країн), протягом тривалого часу використовувалося пряме емісійне 
обслуговування дефіциту державного бюджету, а штучна девальвація гривні забез-
печувала тимчасовий ефект. Лише наприкінці 1990-х рр. НБУ створив нову модель 
економічної політики, яка передбачала суттєве підвищення рівня монетизації націо-
нальної економіки та використання курсового якоря в якості одного з визначальних 
інструментів цінової стабілізації [4, с. 5]. Для цього був введений режим керованого 
валютного курсу, і на цій основі була забезпечена надійна номінальна стабільність 
гривні. Останнім часом НБУ поступово здійснює кроки до того, щоб відмовитися від 
політики жорсткого регулювання курсу гривні. 

Основою ринкової економіки є приватна власність, тож проблема приватизації 
була ключовою для колишніх соціалістичних країн. Відомо, що у 80-ті рр. в країнах 
Заходу розгорталася масова приватизація, спричинена прагненням підвищити 
ефективність національної економіки за рахунок структурної перебудови, збіль-
шення частки приватного сектора, звільнення від збиткових підприємств, зменшення 
видатків бюджету. Але вона охоплювала десятки підприємств та була розтягнута на 
тривалий час. У посткомуністичних країнах приватизація була безпрецедентна, 
пов’язана одночасно з ідеологічним вибором та з безмежними технічними склад-
ностями [15, с. 108]. 

У Польщі в 1988 р. була оприлюднена велика кількість конкуруючих ідей, а 
прийняттю Закону про приватизацію в червні 1990 р. передувала масова дискусія з 
виказуванням найрізноманітніших точок зору. Пізніше були прийняті конкретні 
закони, що регулювали процес приватизації, щорічні програми приватизації. У до-
волі стислий термін (1990-1992 рр.) була проведена «мала приватизація», наслід-
ком якої став перехід у приватні руки основної частини роздрібної торгівлі та 
побутових послуг. 

Взагалі формування приватного сектора – розвиток малого та середнього 
бізнесу – розгортався в Польщі дуже швидкими темпами. Було створено багато 
дрібних приватних підприємств у промисловості та будівництві, що, до речі, дозво-
лило певною мірою амортизувати падіння виробництва на великих підприємствах. 
Враховуючи те, що в Польщі практично не проводилася колективізація, частка 
приватних господарств в аграрному секторі завжди була висока. Але в період 
системних трансформацій у приватні руки перейшло багато землі, яка раніше була 
націоналізована, та значно зросли розміри середньої ферми, тож частка приватних 
підприємств стала ще більшою. Частка приватного сектора у ВВП зросла з 29 % у 
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1989 р. до 47 % у 1992 р., перевищила 50 % у 1993 р. та досягла майже 70 % у 
1996 р. [11, с. 147]. 

Вражають і показники зайнятості – у 1997 р. в приватному секторі працювало: в 
аграрній сфері 98 % усіх робітників, у торгівлі – 96 % [14, с. 87]. Слід зазначити, що, 
на відміну від інших країн Центральної та Східної Європи, у Польщі склалася 
унікальна ситуація – зайнятість в аграрному секторі за роки реформ зросла й абсо-
лютно, й відносно (у 1997 р. в сільському господарстві працювало 27,4 % зайнятого 
населення замість 25,8 % у 1990 р.) [14, с. 89]. Динамічне зростання зайнятості в 
приватному секторі сприяло загальному економічному зростанню та певною мірою 
знімало гостроту безробіття. 

Нагальною проблемою виглядала приватизація великих підприємств. Цілком 
природно, що якщо приватизацію малих підприємств можна було здійснити 
швидкими темпами за один-два роки, то зміна принципів управління великими 
компаніями потребувала тривалішого періоду та жорсткого контролю з боку уряду. 
Повною мірою це було усвідомлено урядом, який очолював Г. Колодко. Взагалі на 
противагу шоковій терапії, програма «Стратегія для Польщі» була заснована не на 
руйнуванні державного сектора, а на поступовій приватизації. Була проголошена 
рівність приватного та державного секторів, та замість дискримінаційного оподат-
кування останнього ставилася задача комерціалізації державних підприємств. 
Комерціалізація (або корпоративізація) не розглядалася як альтернатива 
приватизації, а лише як етап підготовки державних підприємств до більш ефек-
тивної діяльності за рахунок створення корпорацій з обмеженим числом власників 
акцій та компетентними менеджерами. 

На початку перетворень домінувала спрощена уява про автоматичне 
формування ринку одразу після ліквідації командної економіки. Тому лібералізацію 
економіки вбачали, перш за все, у згортанні державного сектора, скороченні влади 
чиновників і розширенні економічної свободи. Історія соціалістичних (та й пост-
соціалістичних) країн з усією очевидністю свідчить про те, що влада чиновників та 
політиків значно посилює корупцію. Безумовно, неефективність соціалістичної 
держави є прямим наслідком прямого втручання її у ділову активність громадян та 
підприємств, тотального одержавлення народного господарства, надмірної моне-
тизації державних функцій, абсолютної централізації керівництва та непрозорості 
державних органів. Ліквідація усіх цих недоліків потребує рішучих дій, але достатньо 
наївними при цьому виглядають пасивні очікування спонтанного зародження ринко-
вих відносин. 

Перебіг польських реформ переконливо свідчить, що однієї лібералізації 
недостатньо, тож свою чималу роль в інституціональній трансформації повинна 
зіграти держава, оскільки різке скорочення держаних видатків у перехідній економіці 
веде до «колапсу інститутів, спаду виробництва та посилює соціальну нерів-
ність» [9, с. 34]. Державні підприємства потребують реструктуризації та розвитку, а 
для забезпечення подальшого економічного зростання необхідне проведення 
промислової політики. 

Таким чином, як зазначалося раніше, саме життя зняло гостроту дискусії про 
темпи та послідовність реформ, про необхідність макроекономічної стабілізації, а 
наступним питанням транзитології, навколо якого точаться дискусії, є вічна 
проблема економічної теорії та практики – міри втручання держави в економіку. 
Якщо на початку перетворень в Центральній та Східній Європі офіційною доктриною 
МВФ був «Вашинґтонський консенсус» з гаслом «лібералізація + приватизація», 
заснований переважно на монетаристській концепції, то під тиском реалій доктрина 
вимушено еволюціонувала. Так званий «Поствашинґтонський консенсус» виходив 
вже з того, що найважливішим чинником проґресу є інституційні перетворення [2, 
c. 43]. Держава повинна втручатися у формування інститутів. Якщо вона не створює 
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інституціональну структуру, виникають провали ринку, а вакуум заповнюється 
неформальними інститутами – податки не сплачуються, контракти не виконуються, 
платежі не здійснюються вчасно. Польський досвід вчить, що ринкову економіку, на 
відміну від командної, неможливо побудувати. Але потрібно створити умови для її 
розвитку. 

Одним з основних пріоритетів «Стратегії для Польщі» стало зниження суспіль-
них витрат реформ, пом’якшення їхньої обтяжливості. Загальновідомо, що на 
початку перетворень проблема соціальної ціни реформ розглядалася в контексті 
їхніх темпів, вважалося, що «будь-яке гаяння часу здатне збільшити соціальні 
витрати переходу. Головна проблема – як можна раніше пересікти річку, що розли-
вається, щоб досягнути протилежного берега і закласти міцний фундамент для 
побудови нової економічної системи, що спирається на ринкові відносини» [15, 
с. 134]; «слідування філософії «поступових» реформ виснажить нестале терпіння 
польського суспільства» [12, с. 15]. 

Але насправді ціна реформ виявилася цілком адекватною темпам – для людей 
це був шок. За свідченням колишнього міністра праці Я. Куроня, «усе стале, 
надійне, багаторазово перевірене щезло просто миттєво… Ні в чому не можна було 
бути впевненим. Нічого не залишалося стабільним. У січні 1990 р. ніхто не міг 
сказати, чи вистачить йому до кінця місяця грошей, оскільки ніхто не знав, які будуть 
через тиждень ціни. І, тим більше, не знав, що його чекає через два, три, чотири 
місяці, через півроку, рік, через два роки» [13, с. 218]. 

Польський досвід давав можливість іншим країнам передбачити та пом’якшити 
негативні наслідки реформ – особливо загострення соціальних протиріч через 
надмірне стримування зростання заробітної платні, суперечливу фінансову політику – 
дорожнечу, хвилі інфляції, невпевненість у завтрашньому дні, загрозу загубити 
місце роботи. Подібна природна «втома від реформ» у суспільстві є дуже небез-
печною, оскільки створює для політиків дуже сильний стимул до популізму та 
демагогії, що може призвести до катастрофічних наслідків для економіки [17, с. 81]. 

Суспільним ядром нової стратегії було назване покращення умов життя, для 
чого передбачалося забезпечити швидкі темпи економічного зростання та більш 
справедливий розподіл доходів. Першими серед основних вузлових програм, що 
складали «Стратегію для Польщі», були названі формування нових партнерських 
трудових відносин та механізму для переговорів з реґулювання заробітної платні, 
протидія безробіттю, зниження та рівномірний розподіл оподаткування. Пізніше (з 
1996 р.) стала проводитися реформа соціального забезпечення, частина фінан-
сового навантаження перекладалася на роботодавців та самих робітників, почали 
формуватися приватні пенсійні та медичні фонди. 

Знайомство з досвідом польських реформ дає можливість зробити певні уза-
гальнення. Ці уроки для України є надзвичайно корисними, беручи до уваги неза-
вершеність наших реформ та доволі сильні контрреформаторські тенденції в 
суспільстві. 

Безумовно, існують об’єктивні перешкоди для використання іноземного досвіду 
в якості моделі економічних реформ. Так, цілком природно, що Україна мала, у 
порівнянні з Польщею, велику кількість додаткових проблем через відсутність 
державності. Не можна не визнати, що Україні бракувало і бракує донині «мен-
тальної готовності до реформ». Соціалістичний досвід вимірюється в нашій країні 
тривалішим періодом, у той час як у Польщі ще живі люди, що були свідками 
капіталістичного ладу. Навіть за часів існування ПНР зберігався потужний прошарок 
власників у сільському господарстві, торгівлі, ремеслах, діяли деякі ринкові за 
сутністю закони. До інших специфічних умов, що сприяли соціально-економічним 
перетворенням у Польщі, традиційно відносять масштаби економіки та значну 
зовнішню допомогу [16, с. 120]. 
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Тож чужий досвід слід використовувати не ідеалізуючи, беручи до уваги, у 

першу чергу, чужі помилки. Так, на прикладі Польщі можна переконатися, що навіть 
радикальні, шокові реформи не ґарантують швидкого завершення. Політика має 
бути комплексною, доктрина шокової терапії – це лише епізод. Подальший розвиток 
потребує створення правової бази, ринкової інфраструктури, проведення промис-
лової політики. 

Слід визнати, що польські реформи народилися не на порожньому місці. Вони 
визрівали поступово в ході тривалого процесу та мали теоретичну підготовку й 
обґрунтування. Можна навіть сказати, що спонтанні градуалістичні реформи пере-
йшли в шокову терапію з кінця 1989 р. Адже ще до цього проводилися часткові 
економічні реформи в межах початкової реструктуризації економіки та суспільства. 
Так, у 1981 р. урядом були розроблені основні контури реформи системи того-
часного планового управління. З початку 1982 р. державні підприємства отримали 
більшу самостійність. Централізоване планування все більше втрачало дирек-
тивний характер, рухаючись в бік індикативного, – держава все більше вико-
ристовувала непрямі методи реґулювання економіки. Був введений поділ цін на 
адміністративні, реґульовані та вільні. 

Ідеї, що були покладені в основу тогочасної економічної реформи, були сфор-
мульовані ще в ході економічних дискусій 1957-58 рр. На відміну від України та 
СРСР в цілому, у Польщі була достатньо розвинута незалежна від соціалістичної 
держави економічна наука, та існували серйозні концептуальні розробки лібе-
рального спрямування таких всесвітньовідомих економістів, як О. Ланге, М. Ка-
лецький, В. Брус. Задовго до сучасних реформ на основні їхньої критики надмірної 
централізації системи планового управління і його адміністративно-командних 
методів обґрунтовувалася потреба подальшої децентралізації, розширення 
самостійності підприємств, переходу до непрямих методів реґулювання. 

Приклад Польщі, яка вдало перейшла від програми «шокової терапії» до 
програми «Стратегія для Польщі», свідчить на користь твердження, що альтер-
нативи завжди є. На жаль, в Україні зміна влади не призводить до бажаних змін в 
політиці та економіці, а сучасний устрій найбільше нагадує модель економічного 
розвитку під красномовною назвою «crony capitalism» [2, с. 44]. 

Але залишається можливість та нагальна потреба вивчення та врахування 
польського досвіду – історії економічних реформ, їхніх здобутків та помилок, успіхів 
та провалів, різних підходів та оцінок. Навчаючись на цьому прикладі, слід 
комбінувати окремі фрагменти реформ, додавати, робити поправку на свою специ-
фіку. На превеликий жаль, Україна втратила слушний момент для проведення рішу-
чих реформ, чим ще більше загострила проблему зневірених громадян, не здатних 
до швидкого пристосування до ринкових умов. Українська влада традиційно тяжіє 
до використання застарілих, традиційних для колишньої системи, командно-адмі-
ністративних методів керування. 

Серед конкретних уроків польських реформ можна також назвати такі. 
Проведення економічних реформ повинно супроводжуватися глибокими інсти-

туційними перетвореннями, що спрямовані на покращення інвестиційного клімату, 
підвищення якості людського капіталу, створення умов для формування стабільних 
довгострокових очікувань (судова реформа, удосконалення захисту прав власника, 
реформа освіти, медичного забезпечення, пенсійна реформа). Окремо слід виді-
лити підтримку малого бізнесу та виробників сільськогосподарської продукції (як 
фінансову, так й організаційну), розвиток договірних відносин між профспілками та 
підприємцями – так званий соціальний діалог. 

Слід визнати, що доволі поширеною помилкою при проведенні реформ є змі-
шання цілей та засобів економічної політики (особливо типовим виглядає звели-
чання політичних інструментів) [19, с. 7]. Показово, що в Польщі процес вступу в ЄС 
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(а пізніше і саме членство) розглядалися не як мета, а як інструмент забезпечення 
подальшого економічного зростання та розвитку. Протягом останнього часу Польща 
неодноразово демонструвала справжню дипломатичну майстерність, відстоюючи 
свої національні інтереси. Один з результатів – польські фермери, які чинили най-
більший опір при вступі країни в ЄС, а сьогодні, за результатами численних соціо-
логічних опитувань, виступають чи не найбільшими прибічниками членства країни в 
цій організації. 

Локальні економічні процеси в наш час не можуть бути успішними без враху-
вання основних тенденцій глобальних змін. Міжнародна інтеґрація польської еконо-
міки у світове господарство може бути визнана ефективною – суттєво знижений 
зовнішній борг, зовнішня торгівля переорієнтована на ринки розвинутих країн, 
значних обсягів досяг притік прямих іноземних інвестицій. 

Залучення іноземного капіталу є доволі важливим для реформування пере-
хідних економік, але головним джерелом фінансування розвитку національної еко-
номіки все ж таки має бути внутрішнє нагромадження ресурсів. З метою запобігання 
надмірній залежності від іноземного капіталу макроекономічна політика Польщі була 
спрямована на зростання внутрішніх заощаджень, накопичення базувалися на 
власних джерелах. 

Ще один важливий, але не засвоєний досі урок – реформа місцевого само-
врядування. Внаслідок її проведення в Польщі відбувся перерозподіл влади на 
користь місцевих органів. Центральні отримали можливість сконцентрувати увагу та 
гроші на вирішенні основних стратегічних проблем, залишивши локальні, місцеві 
задачі тим, хто краще їх уявляє та більше зацікавлений в їх розв’язанні. В Україні 
багато кажуть про потребу аналогічних рішучих кроків, але докорінних змін ще не 
відбулося. 

Навіть поверхневе дослідження польських економічних реформ дає можливість 
переконатися в багатстві та глибині явищ і фактів, підходів та оцінок. Емпірична 
картина польської трансформації потребує подальшого вивчення та аналізу. З 
1990 р. у польському місті Криниця-Гурська проводиться щорічний Економічний фо-
рум, який нерідко неофіційно називають Східноєвропейським Давосом. На останніх 
зустрічах був проведений ретельний аналіз успіхів та невдач 28 країн Центральної 
та Південно-Східної Європи, а також колишніх республік СРСР в галузі внутрішніх 
трансформацій та включення у світову економіку. Згідно з висновками, транс-
формації ідуть з різною швидкістю, а інколи навіть в різних напрямках [20, с. 113]. 

У далекому 1999 р. авторитетний британський тижневик «Economist» спробував 
прогнозувати розвиток ситуації в Росії на 1999-2001 роки за кількома сцена-
ріями [22]. Перший сценарій: як в Польщі. Пожвавлення в економіці, списання 
значної частини зовнішніх боргів, нові кредити від міжнародних фінансових 
організацій, перш за все МВФ, притік приватних інвестицій. У політиці стабільність, 
розвиток демократичних інститутів, реальна боротьба з корупцією. Збереження і 
розвиток непоганих відносин із сусідами і з Заходом. 

Другий сценарій: як в Україні. Збереження основ демократичного ладу за умов 
продовження економічного спаду або, можливо, стагнація. Зростає інфляція, але 
вона стримується у відомих межах. Іноземні інвестиції і кредити приходять у країну з 
великим побоюванням, віддаючи перевагу все ж таки яким-небудь іншим місцям. 
Посилюється протистояння центру і реґіонів, продовжується нескінченна чехарда в 
уряді. 

З 2000 р. ситуація в Україні почала виправлятися. Зміни, що відбулися згодом, 
свідчать на користь того, що сьогоднішню Україну вже не можна подібним чином, 
майже діаметрально, протиставляти Польщі. І є всі підстави, щоб на сакра-
ментальне питання: «Що, синку, допомогли тобі твої ляхи? «українці відповідали: 
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«Авжеж. Навчили та надихнули наочним прикладом, як потрібно реформувати 
економіку постсоціалістичної країни». 
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КАМПАНІЯ ЗНЯТТЯ ЦЕРКОВНИХ ДЗВОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ТА ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЙ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. 

 
У даній статті на прикладі Херсонської та Одеської єпархій з ви-

користанням невідомого до наших днів матеріалу розповідається про 
кампанію зняття церковних дзвонів другої половини 20-х років ХХ ст. При-
водом для її розгортання послугувала нестача кольорових металів «для 
потреб індустріалізації» та дефіцит коштів для поліпшення «культурної 
бази» реґіонів. У статті зазначено також, що дана кампанія стала ще 
одним елементом антирелігійної політики радянської держави. 

Ключові слова: дзвони, церква, індустріалізація, аґітація, конфіскація, 
кольорові метали. 

 
В данной статье на примере Херсонской и Одесской епархий с исполь-

зованием неизвестного до наших дней материала, рассказывается о 
кампании снятия церковных колоколов второй половины 20-х годов ХХ в. 
Поводом для ее разворачивания послужила нехватка цветных металлов 
«для нужд индустриализации» и дефицит средств для улучшения «куль-
турной базы» регионов. В статье также указывается, что данная компа-
ния стала еще одним элементом антирелигиозной политики советского 
государства. 

Ключевые слова: колокола, церковь, индустриализация, агитация, 
конфискация, цветные металлы. 

 
In this article on the example of Kherson’s and Odessa’s eparchies by using 

unknown before facts is telling about campaign of taking down church bells at the 
second part of 20-th years of 20 century. The cause for its beginning was the 
deficiency of colour metal’s «for the needs of industrialization» and money’s 
shortage for making better «culture base» regions. In this article is noted also that 
this campaign was wan of the elements antireligion policy of soviet government. 

Keywords: bells, church, industrialization, agitation, confiscation, colour 
metals. 
 
Сьогодні в нашій країні триває процес відродження духовності суспільства. 

Підвищується інтерес фахівців до проблем релігії взагалі і до історії церкви зокрема. 
Особливу увагу істориків привертають недостатньо досліджені сторінки церковної 
історії. Однією з таких тем є проблема конфіскації церковних дзвонів, яка 
розгорнулася у другій половині 20-х років ХХ століття. Причиною для розгортання 
цієї кампанії влада назвала дефіцит кольорових металів «для потреб індустріа-
лізації» та дефіцит коштів для поліпшення «культурної бази» у реґіонах. Цей захід 
також став одним із елементів тиску держави на Церкву та посилення антирелігійної 
пропаґанди. Певний вклад у розробку даної теми вже зробили такі дослідники, як 
Р. Плаксин [1], В. Даниленко [2], Н. Кухар-Онишко [3], А. Скороход [4]. Особливості 
проведення цієї кампанії на місцевому рівні, і, зокрема, на території Херсонської та 
Одеської єпархії, до нашого часу залишаються слабо розкритими. Тому автор 
ставить на меті розглянути дану проблему, використовуючи широкий спектр місце-
вого матеріалу. 
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З давніх-давен люди дуже шанобливо ставилися до дзвонів. Це виражалося в 

тому, що окремим дзвонам давали ім’я, їх хрестили, вони мали власні біографії. 
Дзвони також мали й практичне застосування: їхні звуки допомагали збирати людей 
для захисту від нападу ворогів, сповіщали про пожежі, весілля, смерть, страту, 
приїзд високоповажних гостей тощо. А найголовніше те, що дзвони здавна вважа-
лися символом єдності та величі держави, голосом Батьківщини. 

Наприклад, Херсон вперше почув звуки дзвіниці Греко-Софійської церкви 
10 листопада 1780 року. З роками місто збільшувалося, з’являлися нові храми і нові 
дзвони. Багато з них було відлито на гарматному заводі Асана Струговщикова, а у 
майстерності створення дзвонів найбільше відзначився Михайло Крюков. Найве-
личнішими дзвонами Херсона були: дзвін Успенського собору (6 224 кг) та дзвін 
Святодухівської (Привозної) церкви (5 137 кг) [3]. 

Однак з утвердженням на теренах колишньої Російської імперії комуністичної 
ідеології, у своїй основі матеріалістичній, кожен прояв релігії, у тому числі й у вигляді 
дзвонів, почав вважатися ворожим та непотрібним. Приводом для такої позиції 
радянської влади послугували події у РСФРР у 1918-1919 роках, коли люди збира-
лися за допомогою набатного дзвону для виступів проти більшовиків [1, с. 153]. 

Під час кампанії з вилучення цінностей у центральних виданнях Радянського 
Союзу промайнули повідомлення про необхідність конфіскації церковних дзвонів. 
Так журнал «Наука и религия» у 1922 році повідомляв про те, що дзвони заважають 
спокою трудящих, і тому в церквах треба залишити лише по одному дзвону [2, с. 
91]. Однак подібних статей у згаданий час на території Херсонської та Одеської 
єпархій виявлено не було. Це може свідчити про те, що на даному етапі до дзвонів у 
влади просто «не дійшли руки». По-перше, поки що вистачило фінансів, отриманих 
за церковні коштовності; по-друге, окупність витрат на зняття дзвонів була 
незначною; по-третє, антирелігійна політика ще не досягла свого апофеозу. 

Хоча масовим вилученням дзвонів до кінця 20-х років ХХ ст. державні органи не 
займалися, все ж слідкували за тим, щоб їхня кількість суттєво не збільшувалася. 
Продаж віруючим дзвонів та інших предметів із кольорових металів реґламен-
тувався в арт. 2 обіжнику НКФ та НУВС від 16 червня 1926 року. Зважаючи на те, 
що всі культові предмети держава вважала своєю власністю, котрі вона передавала 
у тимчасове користування групам віруючих, продавати їх самим собі вважала за 
недоцільне [5, арк. 190]. 

Згодом, згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 липня 1926 року «Положення 
про комісію зі створення спеціального фонду фінансування металургії кольорових 
металів – Комкольорфонд», усе культове майно із міді, срібла, бронзи та інших 
кольорових (некоштовних) металів, як-то: дзвони, канделябри, чаші, підсвічники і 
т. п., що знаходяться у закритих молитовних будинках, або тих, що будуть закриті, 
необхідно здавати безкоштовно Комкольорфонду [6, арк. 52]. 

Рудметалторг за лом кольорових металів, що йому передавав НКВС, сплачував 
останньому векселями строком 120 днів із дня прийняття лому [7, арк. 155]. 

Зважаючи на те, що вищезгадані вимоги на місцях не втілювалися у життя, у 
жовтні 1928 року НКВС УСРР знову звернувся до адмінвідділів із вимогою терміново 
до 15 листопада 1928 року виявити на території округу металеві культові речі 
[7, арк. 51]. 

Однак, незважаючи на зусилля влади, конкретна діяльність із вилучення кольо-
рових металів розпочалася лише навесні 1929 року. Саме у цей час на території 
Херсонської та Одеської єпархій розгорнулася аґітаційна кампанія, направлена на 
підтримку конфіскації дзвонів у пресі. Однією з перших побачила світ замітка 
журналіста Н. Гурвіча «Дзвони – у ливарні цехи», що вийшла друком в «Красном 
Николаеве» від 31 травня 1929 року. Автор повідомлення наголошував: «Зняття 
дзвонів із церковних дзвіниць практикувалося не раз. Петро І під час війни зі 
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шведами перелив дзвони на гармати, під час імперіалістичної війни новгородський 
архімандрит Арсеній передав дзвони на виготовлення снарядів» [8]. 

Інша стаття – «Дзвони – на індустріалізацію. Собор під антирелігійний музей» 
побачила світ на шпальтах газети «Наддніпрянська правда» від 3 вересня 1929 
року. Вона повідомляла про те, що загальні збори робітників заводу ім. Старостіна, 
в день індустріалізації постановили: «Беручи до уваги брак металу, особливо ко-
льорового, порушити клопотання перед Окрвиконкомом про зняття дзвонів і пере-
дачу їх до фонду індустріалізації країни». Робітники зазначили також те, що «цер-
ковний дзвін, не будучи обрядовою частиною релігії, є засобом релігійної про-
паґанди, тож його треба заборонити», та закликали всіх інших працівників 
приєднатися до цієї постанови [9]. 

Подібні статті з посиланнями на думки робітників державних підприємств та 
установ продовжували виходити упродовж усього терміну проведення кампанії. 

В одеській газеті «Вечерние известия» у повідомленні «Ми за закриття церков 
та синагог» від 7 січня 1930 року повідомлялося про рішення курсантів, червоно-
армійців та начскладу школи військових пілотів вимагати закрити Олексіївську церк-
ву, 3 синагоги, розташовані у районі Госпітальної лікарні на вул. Мечникова, а також 
«зняти дзвони з церков і здати їх у фонд індустріалізації» [10]. 

Про «грандіозний захід», очевидно, організований владою, повідомила «Над-
дніпрянська правда» у статті «Двадцять п’ять тисяч проти» від 14 грудня 1929 року, 
яка розповідала про події дводенної давнини. Нібито 25-тисячний натовп увечері 
прийшов до стін окрвиконкому і проголосив антирелігійні вимоги. Яскраво вони 
представлені словами старого робітника Дармостука: «Досить! Ми виконуємо важкі 
роботи. П’ятирічку за чотири роки. Релігія заважає. Досить! Собори просимо пере-
творити на театри, музеї, дзвони переплавити на машини…» [11]. Так, викорис-
товуючи робітників державних підприємств, було обґрунтовано потребу в конфіс-
кації дзвонів із церков. 

Уже 15 грудня 1929 року у вищезгаданій газеті в статті «Боротьба проти релігії – 
боротьба за соціалізм» було продемонстровано рішення ВУЦВК про дозвіл місце-
вим органам влади ухвалювати постанови щодо вилучення дзвонів із молитовних 
будинків у разі, якщо цього вимагали збори трудящих. Отримані кошти за дзвони 
повинні були надходити до місцевих бюджетів і використовуватися на культосвітні 
потреби [12]. 

На території Херсонської та Одеської єпархій з цього часу почали з’являтися 
типові рішення місцевої влади, направлені на зняття дзвонів та закриття моли-
товних будинків. Так на засіданні президія Очаківського районного виконавчого комі-
тету Миколаївської округи від 1 березня 1930 року, посилаючись на зібрані підписи 
мешканців Очакова, прийняла постанову, в якій просила окрвиконком про «надан-ня 
дозволу негайно зняти дзвони і порушити клопотання зі свого боку перед ВУЦВК 
про закриття означених [двох] молитовень у м. Очакові та передачу помешкань цих 
молитовень на культурні потреби міста». Цікавим є той факт, що за закриття церков 
та зняття дзвонів поставили підписи 1 751 мешканців Очакова із загальної кількості 
осіб від 16 років, що складала 2 666 осіб. При цьому не змогли взяти участь в 
опитуванні 811 осіб, із яких 415 особам це було заборонено через свої «релігійні 
погляди» [13, арк. 53]. 

Після входження кампанії зняття дзвонів в активну стадію, преса приділяла 
значну увагу висвітленню даного процесу. Так, у «Вечерних известиях» Одеси у 
статті «Церковні дзвони на тракторні частини» від 28 січня 1930 року пові-
домлялося, що завод Одтремаса № 3 «Червоний Профінтерн» отримав перший 
вагон дзвонів, знятих із церков Херсонського округу. Вагон прибув до Одеси із 
наступним написом: «Робочі та селяни Херсонщини шлють робочим Одеси дзвони 
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із церков на посилення індустріалізації країни. Нехай замовчить дзвін дзвонів у 
всьому Союзі!» [14]. 

Під час кампанії, що висвітлюється, було зафіксовано випадки, коли релігійні гро
-мади скаржилися до ВУЦВК та інспектури культів НКВС УСРР про «неправильне 
зняття дзвонів» [15, арк. 373] і зверталися з проханням залишити у користуванні 
хоча б один дзвін. Саме так вчинили віруючі с. Надлака Пешотравенської округи 
Одеської губернії [15, арк. 380]. Це було свідченням того, що на місцях зустрічалися 
випадки «перегинів» у державній політиці. 

Газетярі також проінформували суспільство про результати кампанії зі зняття 
дзвонів. Наприклад, «Красный Николаев» у публікації «Дзвони на службі індустріалі-
зації» від 28 лютого 1930 року повідомляв про те, що вимоги трудівників щодо 
зняття дзвонів у Миколаєві задоволені повністю. Всього було зібрано більше 2 700 
пудів міді. Зазначили також те, що всі кошти, отримані від реалізації дзвонів, підуть 
до місцевого бюджету «на задоволення потреб культури», а десять відсотків від 
загальної суми буде направлено на антирелігійну роботу [16]. 

У Херсоні теж до кінця зими всі дзвони міста було демонтовано. Їх звозили на 
базу Рудметалторгу, де розбивали кувалдами, а далі відправляли на переплавку до 
Одеси. 28 207 кг – такою була вага всіх дзвонів Херсона, які православна громада 
міста надбала за 150 років [4]. 

Отже, офіційним приводом для розгортання кампанії зі зняття дзвонів для 
переплавки їх на кольоровий метал послугувала політика стрімкої індустріалізації 
СРСР кінця 20-х років ХХ ст. та поліпшення «культосвіти» трудящих. Однак не менш 
важливою причиною боротьби із дзвонами стало загострення у країні класової 
боротьби, а разом із нею – боротьби з релігією. Результатом кампанії стала втрата 
церквою майже всіх дзвонів, у тому числі особливо цінних та старовинних. 
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ГРОМАДСЬКІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ XIX СТОЛІТТЯ: 

ПОГЛЯДИ НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ТА ПРОБЛЕМИ РЕҐІОНУ 

 
У статті розглянуто відношення міської громадськості до діяльності 

органів місцевого самоврядування Херсона, Миколаєва, Одеси в XIX сто-
літті та проблем південноукраїнського реґіону. У дослідженні звер-
тається увага на реакцію місцевого населення на діяльність органів 
міського самоврядування, досліджується відношення до міських проблем 
органів адміністрації та урядового центру. У висновках наголошується на 
стані вирішення муніципальної проблематики Південної України в XIX ст. 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, Міська Дума, 
міський стан, міська власність. 

 
В статье рассмотрены отношения общественности к деятельности 

органов местного самоуправления Херсона, Николаева, Одессы в XIX веке 
и к проблемам южноукраинского региона. В исследовании обращено вни-
мание на реакцию местного населения на работу органов городского 
самоуправления, представлено отношение к городским проблемам орга-
нов администрации и правительственного центра. В выводах обращено 
внимание на состоянии решения муниципальной проблематики Южной 
Украины в XIX в. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, Городская Дума, 
городское сословие, городская собственность. 

 
The community attitude to the activity of Kherson, Mykolayiv and Odesa local 

governing in XIX century and needs of the South Ukrainian region is reviewed in 
the article. In the research attention is drawn to the residential population reaction 
on the local governing work; presented the attitude of administration and 
government to city problems. In conclusion attention is drawn to the solution 
status of Southern Ukraine local governing problematic in XIX century. 

Keywords: local governing, Municipal Duma, urban class, city property. 
 
На сучасному етапі, що характеризується глибокими трансформаційними змі-

нами в економіці, політиці та духовному житті України, проблема створення дієвої 
вітчизняної системи місцевого самоврядування, яка б максимально відповідала 
стійким самоврядним традиціям української ментальності, набуває першочергового 
значення. Прагнення України інтеґруватися в європейські структури також поста-
вило на порядок денний питання реформування діючої системи самоврядування, 
приведення її законодавчої бази у відповідність до міжнародних норм. 

У країнах із полінаціональним складом населення діяльність органів само-
врядування суттєво впливає на внутрішньополітичну стабільність. Шляхом розши-
рення повноважень самоврядних структур є можливість вирішувати різноманітні 
проблеми місцевого розвитку. Під цим кутом зору особливий інтерес привертають 
механізми роботи органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, 
Одеси. Об’єктивне і неупереджене дослідження усього комплексу проблем, пов’яза-
них із діяльністю органів самоврядування періоду 1785-1870 років, дозволить глиб-
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ше зрозуміти причини розвитку місцевого самоврядування в Південноукраїнському 
реґіоні. 

Проблемами діяльності органів міського громадського самоврядування почали 
цікавитися ще у XIX ст., коли почала видаватися низка описових і наукових праць, 
пов’язаних із іменами А.А. Скальковського [9-12], А.О. Львова [14], Д.Д. Семенова 
[18], Д.Н. Горловского [37], А. Комарницького [25], Г.Н. Ге [35], С.А. Прик-
лонського [17], А.О. Ушинського [23] та інших. На початку XX ст. вийшла низка 
праць, у яких розглянуто узагальнюючі тенденції історичного розвитку міст і органів 
самоврядування та їх роль у суспільно-політичному розвитку. У цей період робиться 
спроба узагальнити досвід, нагромаджений міськими громадськими управліннями 
впродовж понад ста років. У пореволюційних працях робота громадського управ-
ління та відношення до них громадськості дорадянського часу в галузі міського 
господарства або недооцінювалися, або робилася спроба довести, що вся 
державна політика щодо самоврядування була нездатною забезпечити прийнятні 
умови для їх розвитку та функціонування, як, наприклад, у дослідженнях Л. Ве-
ліхова [8], М. Сафонова [27], П. Ридзюнського [26] та інших. Об’єктом пильної уваги 
сучасних істориків стали демографічні процеси, різноманітні аспекти економічного і 
культурного розвитку українських міст. Накопичений у попередній час і знову 
виявлений фактичний матеріал привів до появи принципово нового типу багато-
планових досліджень з їхньої історії, як, наприклад, у дослідженнях А. Щерби [7], 
О. Марченко [30], Т. Плаксій [31], Л. Цибуленко [39] та інших. 

На даний момент можна визначити, що період кінця XVIII – першої половини 
XIX ст. є найменш вивченим в історії органів міського громадського управління Пів-
денної України. Ще низка проблем чекає своїх дослідників щодо вирішення питань 
співробітництва муніципалітетів із громадськістю, роботи органів станового само-
врядування, планомірності використання міського господарства у сфері земельних 
ресурсів та промисловості, оцінки їх діяльності в середовищі міської громадськості, 
процесів муніципалізації державної власності та інші. 

Таким чином, метою дослідження є спроба визначити рівень самосвідомості 
міської громадськості Південноукраїнського реґіону в XIX ст. та їх оцінки щодо 
діяльності органів міського громадського управління. 

З моменту поширення на території Херсонської губернії органів місцевого 
самоврядування в кінці XVIII століття громадське життя було слабо розвиненим, 
міські громади більше зацікавлені в матеріальних інтересах. У той же час зарод-
жувалася місцева інтеліґенція, яка мала кращу освітню підготовку. З часом ситуація 
поступово змінювалась і до кінця 1850-х років відбулась активізація громадського 
життя в містах Херсонської губернії, і цей час можна умовно назвати «весняним 
сезоном громадського життя». Друга половина XIX століття відмічена столітніми 
річницями заснування Херсона, Миколаєва, Одеси, до цих дат вийшли значні 
ювілейні праці з історії міст. Місцеві громадські діячі вирішили скористатися цими 
ювілеями, щоб звернути увагу імперської влади на проблеми реґіону. 

У місцевого населення не знайшлося серйозної реакції на діяльність органів 
місцевого самоврядування. Громадськість міст складалась із різних станів, і кожний 
розглядав корисність або некорисність роботи муніципалітетів з точки зору власних 
інтересів і потреб. Звичайно, не можна однозначно оцінювати відношення купецтва 
до роботи органів міського самоврядування. З одного боку, можна відмітити, що 
громадська служба в органах самоврядування була досить обтяжливою. Відмови 
купців займати громадські посади розглядалися державною владою як порушення 
встановлених механізмів функціонування інституту міського самоврядування, свого 
роду соціальний протест проти несення обов’язків, покладених владою і суспіль-
ством на індивіда. Хоча прохання про «самовідвід» рідко коли не задовольнялися, 
особливо якщо саме міське суспільство вважало за можливе уважити прохача. З 
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іншого боку, участь у міському самоврядуванні приносила і вигоду. Відомі випадки, 
коли купці прагнули зайняти посаду міського голови, що додавало їм відомого 
авторитету в міському суспільстві і забезпечувало переваги при веденні комерційної 
діяльності, сприяло розширенню сфери підприємницької діяльності купців, налагод-
ження ними нових контактів. По-третє, часто служба була пов’язана з великими 
грошовими витратами на добродійність і нестатки міста, а іноді і з деяким ризиком. 
Гроші були потрібні на випадок покриття недоборів. Основна маса, як і городяни в 
цілому, постійно скаржилась на обтяжливість служби і численність різноманітних 
поборів. 

Міщанське станове управління відігравало значну роль у допомозі в роботі гро-
мадських управлінь. Міщанське станове управління контролювало різні сфери життя 
членів власної громади. Однак навіть в умовах зміни законодавства, зокрема, у 
відношенні до становості і місцевого самоврядування, діяльність міщанських управ 
фактично була актуальною до 1870 р. В громадській свідомості міщан органам 
міського самоврядування в цілому надавалася позитивна оцінка, але й відзначалося, 
що муніципалітети надто переобтяжуються захистом міщанських інтересів [33]. 

На Півдні України ремісники залишалися в першій половині XIX ст. відносно 
далекими від діяльності органів місцевого самоврядування і без користі для реміс-
ничої промисловості, обтяжуючи ремісників і цехові управи зайвими витратами, 
ускладнювали їх діяльність різними формальностями. Тому в суспільній свідомості 
ремісників діяльність органів місцевого самоврядування знайшла негативні оцінки, 
що яскраво ілюструють «Материалы о реформировании органов городского об-
щественного управления» багатьма прикладами абсолютно зневажливого став-
лення ремісників до міських діячів: невиконання розпоряджень міських дум, критика 
їх фінансової діяльності, невиплата податків у міський бюджет та інше [5-6]. 

Відношення єврейського населення Херсона, Миколаєва, Одеси (їх кількість 
складала до 30 % місцевого населення) до діяльності органів місцевого само-
врядування ще чекає спеціального дослідження. Хоча на участь євреїв в органах 
міського самоврядування була накладена заборона до 1870 р., їх оцінки, в цілому, 
знаходилися в рамках толерантності до муніципалітетів [2-3]. 

З приводу оціночних позицій міської громадськості до перетворень та рефор-
мувань органів самоврядування, то вони не знайшли великої реакції в суспільстві до 
середини XIX ст. Хоча вперше питання про перетворення міських управлінь було 
піднято у 1821 р., лише з 1859 р. почався ряд клопотань місцевих громад про 
реформування муніципалітетів і про допущення домовласників із дворян до участі в 
міських зборах і виборах. Питання про реформування органів міського самовря-
дування почалось обговорюватися у періодичній пресі, на адресу Міністерства 
внутрішніх справ надходили клопотання від губернаторів Херсонської губернії про 
необхідність перетворень у містах. У міських колах обговорювалися принципи і 
завдання майбутньої реформи органів міського управління. Найбільшу активність з 
цього приводу проявила громадськість м. Одеси. З 26 квітня 1862 р. Міністерство 
внутрішніх справ своїм циркуляром зобов’язувало губернаторів створити у містах 
спеціальні комісії «із найбільш досвідчених і обізнаних осіб від усіх станів міст, які є 
власниками нерухомості» для збору достовірної інформації про стан справ у сфері 
міського громадського управління. Вже сам факт залучення суспільства до участі у 
розробці міської реформи свідчив на користь лібералізму в урядовій політиці 60-х 
років XIX ст. Активність громадськості Одеси отримала право певного впливу на 
характер і зміст майбутньої реформи 1863 р [4]. У рамках дискусії про реформу 
поширеною була «громадська» теорія самоврядування, її витоки сягали слов’яно-
фільської ідеї про особливий шлях розвитку держави, а також уявлень про природні 
права громади. При цьому інтереси громадськості протиставлялися інтересам дер-
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жави, активно відстоювалися права місцевих установ на самостійну господарську та 
громадську діяльність. 

У Миколаєві ще до запровадження реформи 1870 р. губернатором Б. Гла-
зенапом була створена всестанова комісія на чолі з адміралом Харіним, яка мала 
на меті розробити для міста проект перебудови міського управління. Але після вве-
дення нового закону комісія припинила свої дії. Однак складання у місті проекту 
міської реформи свідчило про зацікавленість місцевого товариства у реформуванні 
громадського управління. Указ Сенату про запровадження нового громадського 
управління 1870 р. в Одесі було отримано 15 вересня 1872 р., а функціонувати ці 
органи розпочали 13 січня 1873 р. [7]. В цілому громадськість Південної України 
схвально сприйняла міську реформу 1870 р. 

Відношення уряду до роботи органів міського самоврядування не залишалося 
незмінним. Для перших десятиліть дії грамоти характерний в основному протек-
ціонізм вищої адміністрації до міського представництва (хоча в дослідженні А. Ор-
лова, складеного на основі Московського архіву юстиції, надається інформація про 
жорстоке відношення Новоросійського генерал-губернатора до міського голови 
Одеси в кінці XVIII ст., інших прикладів подібного ставлення не відомо, в цілому 
існує більше прикладів протекціоністського відношення до муніципалітетів. На нашу 
думку, цей факт можна вважати одиноким випадком [14]). Упродовж першої 
половини XIX ст. позиції адміністративних кіл Херсонської губернії еволюціонували 
до керівництва органами самоврядування, а до середини століття відношення поз-
начилось «адміністративною опікою» (в деяких випадках навіть занадто великою 
опікою) над муніципалітетами. Але позицію адміністративних кіл визначало праг-
нення уникнути будь-яких законодавчих змін Жалуваної грамоти 1785 р. на користь 
громадського управління. Воно розглядалося як межа припустимих поступок. 

У цілому адміністрація цивільних губернаторів негативно оцінювала роботу 
органів міського самоврядування, про що красномовно свідчать щорічні звіти до 
Санкт-Петербурга. Зауваження губернаторів торкались організаційно-правового ас-
пекту роботи муніципалітетів: недостатня правова культура виборців та працівників 
самоврядування; недостатня активність населення у вирішенні питань міського 
значення; незадовільне формування і використання бюджетних коштів (під цим 
розумілася відмова працівників міського самоврядування щодо придбання будинку 
губернатора за міські кошти); відсутність відповідальності міських діячів перед 
виборцями (але адміністративна влада також не несла відповідальності перед 
громадськістю); непрозорість роботи (хоча органи міського самоврядування майже 
щорічно публікували звіти про свою діяльність у місцевій періодичній пресі, а 
пізніше й у власних збірниках) [1]. На нашу думку, проблеми органів самовряду-
вання носили більш глибокий характер і полягали у наступному: по-перше, у 
невреґульованості на законодавчому рівні відносин муніципалітетів із органами 
адміністративної влади губернії, тому адміністративна влада і намагалася контро-
лювати всі сфери життя в губернії; по-друге, у відсутності муніципальної власності 
та відсутності у самоврядування довгострокових закріплених джерел прибутків, що 
впливало на недостатню фінансову основу муніципалітетів; по-третє, у відсутності 
професійної підготовки громадських діячів до виконання обов’язків, проблемі 
створення ефективної команди (тобто організаційні проблеми), тому міським депу-
татом міг стати будь-хто, навіть неписьменний, що негативно позначалося на орга-
нізації роботи. 

Невеликою за чисельністю групою населення, яка звертала увагу на діяльність 
органів міського самоврядування та проблеми реґіону, були науковці, інтеліґенція. Їх 
роботи відзначалися глибоким комплексним аналізом: політико-правової, органі-
заційної, економічної сфери роботи муніципалітетів. 
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Свій внесок у розробку проблеми з демократичних позицій зробили С. Прик-

лонський [16] та Е. Максимов [15]. Вони критикували органи міського само-
врядування за недостатню, з їх точки зору, допомогу нужденним (у сфері медичного 
обслуговування, народної освіти, забезпечення житлом та інше), за відсутність 
належного благоустрою міст, нераціональні витрати міських коштів тощо. Але їх 
критичні зауваження залишалися не підкріпленими конкретними прикладами вирі-
шення цих проблем. 

Цікавим було дослідження Д. Семенова [17], в якому, крім питань про структуру, 
функції органів міського самоврядування, характеризувалися її позитивні та нега-
тивні моменти, узагальнювався досвід провідних країн Західної Європи у справах 
муніципального самоврядування, а також подавалася низка практичних рекомен-
дацій щодо покращення функціонування органів міського громадського управління. 
У своїй праці автор робив посилання і на міста Південної України. Але Д. Семенов 
дещо перебільшував роль і значення органів міського самоврядування в гро-
мадському житті держави. 

У роботах Г. Маурера [18], М. Владимирського-Буданова [20], К. Головіна [19] та 
інших подається характеристика основних засад самоврядування. Найголовнішим 
було визначити процес децентралізації, що відкривав широкі та достатньо само-
стійні повноваження самоврядних структур. На цій основі проведено порівняльний 
аналіз Міських положень 1785, 1870 та 1892 років, визначено масштаби зменшення 
компетенції міського громадського управління, особливо в комерційній сфері. 

З огляду на важливість функціонування міст як єдиного фінансового організму, 
увага була приділена і представниками економічної науки – праці А. Львова [13], 
А. Веліканова [21], А. Ушинського [22] та інших. В роботах розглядалися загальні 
питання соціально-економічного плану, господарського спектра, що спиралися на 
матеріали досвіду муніципального будівництва Західної Європи. Місцеве само-
врядування розглядалося як планомірний реґулятор приватноправових відносин. 
Означені роботи містять певний фактологічний матеріал, що ґрунтується на ста-
тистико-економічних працях і надає уявлення про загальні тенденції розвитку 
вітчизняного муніципального господарства, залишаючи поза увагою реальні 
механізми втілення та напрями виробничого розвитку. 

Характерною рисою краєзнавчого руху була його патріотична спрямованість, яка 
знайшла вияв у публікаціях, що закликали уряд та громадськість звернути увагу на 
нестатки Південної України та інші проекти краєзнавчого спрямування. Перші 
спроби їх здійснення датовані ще початком 1820-х рр. завдяки роботам А. Скаль-
ковського [8-11], К. Арсеньєва [23] та інших. У даних працях поруч із великою 
кількістю археографічного матеріалу подані спроби історіографічного аналізу. 

З початком діяльності Одеського товариства історії та старожитностей (1844 р.) 
суттєво збільшилася кількість історичних праць, серед яких археографічні роботи 
посідають перше місце. Процес дослідження Південного реґіону набув повноти та 
єдності. У цьому напряму дослідження історії Південного краю почали активно 
опрацьовувати археографи, публіцисти Н. Мурзакевич [28], А. Маркевич [26], А. Ко-
марницький [24], А. Лонгінов [27], М. Бухтєєв [29], К. Смольянінов [25] та інші. 

Таким чином, на шлях усвідомлення «проблем» міського самоврядування 
стають не тільки загальнодержавні науковці, а й місцеві «краєзнавці», які стійко 
тримали в полі зору серйозні «південноукраїнські питання», багато з яких коріннями 
сягали ще кінця XVIII ст. 

Разом з цим, і «місцева обмеженість» краєзнавчої концепції, нехай опосе-
редковано, але характеризує не тільки південноукраїнський краєзнавчий рух сере-
дини – другої половини XIX ст., а й місцеві реалії цих десятиріч. Саме вони 
актуалізували «південноукраїнські питання», висвітивши нові шляхи усвідомлення 
«нестатків» реґіону та діяльності органів місцевого самоврядування. 
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В цілому ж до середини 70-х років XIX ст., коли для Південної України закін-

чилося десятиріччя «муніципальної дискусії» в її духовному житті, місцева 
громадськість підійшла з певним рівнем розуміння пріоритетних питань, які все ще 
вимагали свого вирішення, зробивши при цьому значний крок в усвідомленні 
«проблем» діяльності органів місцевого самоврядування. Відмітимо, що саме до 
цього часу було запущено механізм практичної реалізації основних реформ 60-70-х 
років XIX ст. 

І в реаліях громадського руху Південної України пореформених десятирічь прояв-
лялася тенденція не замикатись на локальні шляхи вирішення очевидних питань 
місцевого буття. Все в більшій мірі ці шляхи співвідносились із загальнодержавною 
дійсністю й тими змінами, які відбувалися в країні у цілому (муніципалізація міської 
власності, підготовка фахівців в галузі муніципального управління і підприємництва, 
кредитна кооперація, земський ліберальний рух та ін.), під впливом чисельних 
факторів нової епохи в історії як країни, так і реґіону, в повній мірі скориставшись 
сторічними ювілеями, пов’язаними із заснуванням Херсона, Миколаєва, Одеси, що 
викликало цікавість місцевої громадськості, яка адекватно відбилася в чисельних 
публікаціях, статтях у газетах та журналах. Їх аналіз засвідчує, що не тільки істо-
ричний контекст ювілейних дат цікавив авторів чисельних публікацій. Актуалі-
зувалося саме минуле Південної України, вписавшись у реалії того часу, приму-
шувало замислитися про майбутнє реґіону. 

Саме завдяки ювілейним датам виникли «надії» в містах Південної України, які, 
підкреслимо, живилися й тим, що місцевій громадськості було подано знак уваги 
органів міського самоврядування до долі міст і міського співтовариства. Від 
муніципалітетів очікували нормалізації прав землеволодіння та землекористування; 
здійснення акцій благоустрою міст; проведення водопроводу; поліпшення освіт-
лення вулиць, санітарного стану міст; збільшення кількості шкіл; відкриття нових 
громадських читалень, а також музеїв, театрів. У цьому списку були зафіксовані і 
розвиток кустарних промислів, корисних виробництв [12; 30-32]. 

Таким чином, саме ювілейні дні консолідували громадськість реґіону навколо 
вимог вирішення важливих «південноукраїнських питань» міського життя та проблем 
органів місцевого самоврядування і яскраво продемонстрували, що вона пройшла 
помітний шлях в усвідомленні міської проблематики. А в більш широкому контексті 
пореформеної доби південноукраїнська громадськість не погоджувалась із тим, щоб 
центральна влада контролювала сфери міського життя (особливо напередодні і 
після міської контрреформи 1892 р.). Невирішеність південноукраїнської міської 
проблематики призвела до того, що і на початку XX ст. місцева громадськість, 
інтеліґенція краю, краєзнавці постійно вели мову про серйозні міські проблеми та 
вирішення питань про організацію та діяльність органів міського самоврядування. 
Міська громадськість цього часу предметно продемонструвала власну зрілість, але 
глибинна сутність «окраїни» та суто адміністративна політика царського уряду 
призвели до того, що вирішення муніципальної проблематики Херсонської губернії 
виявилося незадовільним, а міські проблеми, у всякому випадку, деякі із них, чекали 
свого вирішення і на початку ХХ ст. 

Таким чином, у перспективі досліджень на дану тематику можна уточнити 
відношення міської громадськості Південної України щодо муніципальних реформ 
другої половини XIX ст. 
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ДОШЛЮБНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ПЕРЕДВЕСІЛЬНА 

ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ У СТЕПОВОМУ ПОБУЖЖІ 

В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 

(за матеріалами етнографічних досліджень 

Миколаївщини) 

 
У даній статті автор, використовуючи матеріали етнографічних 

досліджень, розглядає традиційні форми проведення дозвілля неодруженої 
молоді на Миколаївщині. Звертається увага на реґіональні особливості 
ритуальних дій у передвесільному циклі весільної обрядовості українців у 
Степовому Побужжі. 

Ключові слова: вечорниці, «вулиця», сватання, оглядини, договір. 
 
В данной статье автор, используя материалы этнографических 

исследований, рассматривает традиционные формы проведения досуга 
неженатой молодежи на Николаевщине, обращает внимание на регио-
нальные особенности ритуальных действий в предсвадебном цикле сва-
дебной обрядности украинцев в Степовом Побужье. 

Ключевые слова: вечерницы, «улица», сватанье, смотрины, договор. 
 
In this article an author, used materials of ethnographic researches, 

examines the traditional forms of lead through of leisure of unmarried young 
people on Mikolaivschini, pays a regard to regional features of sacral actions in 
the pre-wedding loop of wedding rite of Ukrainians in steppe Pobuzhzhi. 

Keywords: vechernici, «street», asking in marriage, bride-shows, agreement. 
 
Традиційне спілкування та обрядові норми підготовки молоді до шлюбу є 

важливими фактором створення родини. Українці витворили цілу систему 
соціалізації молоді, об’єднання її в різноманітні товариства, громади та ін. У селах 
існували традиційні зібрання молоді під різноманітними назвами, що походили від 
місця (вулиця, куток) та часу проведення (досвітки, вечорниці) [1, c. 18]. Збиралася 
молодь у вільний від сільськогосподарських робіт період – пізньої осені та взимку. Ці 
форми розваг сприяли спілкуванню неодруженої молоді та були спрямовані на вибір 
майбутнього чоловіка/дружини. Саме під час таких розваг і відбувалися знайомства 
парубків та дівчат, а потім публічне оголошення про їхні стосунки. Смислове зна-
чення передвесільної обрядовості полягало в домовленості двох родин про шлюб, 
прилюдній згоді наречених на одруження і вирішення ряду економічних, госпо-
дарських питань щодо утворення нової сім’ї, розподілу матеріальних витрат на 
весілля [2, c. 335].

 
З давніх часів момент вибору майбутнього чоловіка/дружини був 

дуже відповідальним і торкався інтересів не тільки майбутнього подружжя, а й 
громади. 

У наш час історичні та соціально-економічні умови докорінно змінилися, тра-
диційні форми дозвілля та колективної праці, які зберігали стійкість морально-
етичних норм традиційного українського суспільства протягом тривалого часу, в 
значній мірі втратили своє первісне призначення, але їх естетичний, етичний потен-
ціал та народознавчу пізнавальність потрібно вивчати в будь-якому реґіоні України, 
зокрема, в Побужжі, де дане питання знаходиться лише на початковому етапі 
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дослідження. Деякі спостереження зроблені автором під час етнографічних 
досліджень українського населення сіл Степового Побужжя Новоодеського району 
Миколаївської області: Новопетрівське, Сухий Єланець, Троїцьке та Новошмідтівка. 

«Гулять» хлопці та дівчата тут починали з 16-17 років. Від хлопців, які вперше 
вийшли «гулять», вимагали могорич – кілька пляшок горілки або відро вина. Ви-
падків аналогічної символічної плати дівчат нами не зафіксовано. Якщо дівчина до 
20 років не вийшла заміж, то вважалася старою дівою. В такому випадку батьки 
намагалися познайомити дівчину з парубком, який ще не одружився з різних причин. 

Збиралися, за українською традицією [3, c. 231], на вулиці або «вуглі». Майже у 
кожному селі були свої «кутки»/вулиці, куди приходили тільки мешканці свого 
«кутка»/вулиці (с. Новошмідтівка, Троїцьке, Новопетрівське, Сухий Єланець). Мо-
лодь також збиралася надвечір «на скамейках» під чиєюсь хатою, де грали в ігри, 
співали пісень, танцювали. Для цього за спільні кошти наймали музикантів чи гармо-
ніста. Наступного дня зібрання могло бути вже біля іншої хати. На відміну від дівчат, 
хлопці мали право відвідувати й інші «кути», але від них вимагали «могорич» за те, 
що вони прийшли не на свій «куток»/вулицю. 

Однією з форм молодіжного дозвілля та дошлюбного спілкування була 
«качеля» (гойдалка). Це була проста споруда, що складалася з двох з’єднаних вгорі 
стовпів. До горішньої поперечини прив’язували дві довгі жердини, або мотузки, до 
яких внизу кріпили дошку. Традиційно «качелю» ставили на Великдень (с. Сухий 
Єланець, Новопетрівське). Як правило, робили її парубки цього ж села. Впродовж 
цілого дня гойдалка була розвагою для молоді, дітей, дорослих. Тут влаштовували 
танці, співали, грали у різноманітні ігри. Стояла «качеля» близько місяця.  

У зимовий період найпопулярнішим видом молодіжного дозвілля були вечор-
ниці. Саме на вечорницях молоді люди найчастіше визначалися з вибором парт-
нера для шлюбу. Проте серед опитаних нами респондентів віком від 45 до 80 років 
ніхто особисто не брав участі у них. Пам’ятають про вечорниці з розповідей матерів, 
бабусь та рідних, котрі відвідували їх ще у 20-ті роки ХХ ст. Слід зазначити, що 
організація і проведення вечорниць зазначеного реґіону суттєво не відрізнялися від 
вечорниць інших територій України. На вечорницях поглиблювалися знайомства, 
парубки та дівчата пізнавали характер один одного, звички, господарсько-побутові 
здібності. Великі свята, наприклад, Новий рік, святкували разом. Дівчата готували 
багато страв. Хлопці приносили напої та організовували музику. Танцювали, співали 
пісні, грали в різні ігри, як, наприклад, на Одещині [4, c. 151]. 

У селах Новошмідтівка та Новопетрівське були випадки, коли дівчина, яка 
завагітніла від парубка, приходила до його батьків, і ті змушували сина одружитися з 
нею. 

Дошлюбне спілкування молоді у традиційному суспільстві мало вузько тери-
торіальний характер: зазвичай воно проходило в межах свого села чи вулиці. Змога 
вийти за межі своєї території перешкоджалася молодіжною громадою

 
[4, c. 151]. 

Прийнявши рішення побратися, хлопець із дівчиною сповіщали батьків про свої 
наміри і отримували (або не отримували) згоду на шлюб (с. Сухий Єланець, 
Троїцьке, Новопетрівське, Новошмідтівка). Традиційно парубок повідомляв своїх 
батьків про наміри одружитися, і якщо дівчина зі своєю родиною їх задовольняли, 
вони погоджувалися. До 40-х років ХХ ст. серйозною перешкодою для шлюбу був 
різний майновий стан родин. 

Щоб переконатися в тому, що «інша сторона» прийме пропозицію, ще до сва-
тання під різними приводами намагалися дізнатися про наміри дівчини та її батьків. 
Так, наприклад, посилали родича «розвідати ситуацію», аби не ганьбити можливою 
відмовою парубка (с. Троїцьке, Новошмідтівка). Поступово цей звичай втрачає 
обрядову функцію. 
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Випуск 2 

 
Після символічної розвідки відбувалася обрядодія «сватання». Починалося сва-

тання з приходу сватів (с. Сухий Єланець, Новопетрівське, Троїцьке) або свата 
(с. Новошмідтівка) з парубком до дівчини. Старостів (сватів) для виконання обряду 
«сватання» обирали серед поважних літніх людей, найчастіше це були родичі чи 
хрещені батьки нареченого. Сватання відбувалося переважно в суботу, або в 
окремих випадках – у четвер. Іноді зі сватами та парубком приходили його батьки 
(с. Новошмідтівка, Троїцьке), або дружини сватів (с. Сухий Єланець). 

Старости повинні були добре знати зміст обряду, вміло і гарно розповідати про 
ціль свого візиту. 

Приходили з хлібом, горілкою і починали розмову: «Йшли ми, йшли ми з моло-
дим князем із далекої сторони, вели теличку. Втомилися. Раптом теличка від 
нас втекла, до вашого двору забігла». 

Батьки дівчини відповідали: «У нас телички немає». 
Тоді свати казали: «Може і не теличка, ми не роздивилися добре, а куниця з 

чорним густим хутром». 
Батьки: «Немає у нас куниці». 
Свати: «Може і не куниця, а красна дівиця, чорнявая, личком біла, молодому 

князю дуже подобається, може, справа наша у вас зробиться». 
Батьки відповідали: «Якщо дівчина князю подобається, нехай той шукає». 
Дівчина в цей час знаходилася в іншій кімнаті. Парубок шукав дівчину, знаходив 

і повертався до батьків. Запитував, чи згодна вона піти за нього заміж, і отримував 
згоду. 

Свати казали: «У цьому році в нас урожай гірший, ніж завжди, спекли хліб, а він 
дуже гарний вийшов. Просимо покуштувати наш хліб, а нам свого дайте» [5, c. 4]. 

Після цих слів староста передавав матері хліб, який вона клала на накритий 
стіл. Потім дівчина перев’язувала старостів вишитими нею рушниками, а нарече-
ному клала на тарілку хустину, за яку отримувала від нього гроші. Батьки благо-
словляли молодих, а ті тричі їм низько кланялися. Після досягнення згоди вечеряли. 
Розпивали могорич, пригощали всіх принесеним старостами хлібом. У цей день 
питання про організацію весілля не обговорювалися. 

Якщо сватання було перед святами (наприклад, на Різдво), то весілля справ-
ляли після посту. Після сватання хлопець міг залишатися ночувати в оселі дівчини, 
якщо батьки дозволяли. Проте це не схвалювалося сільською громадою. Були ви-
падки, коли молоді деякий час жили разом, а тільки згодом справляли весілля. 

Після сватання, десь за тиждень, проходило ще декілька зустрічей. Вони мали 
різні локальні назви, та найчастіше – оглядини, договір і заручини. До середини 
ХХ ст. всі обрядодії щодо досягнення остаточної згоди на шлюб відбувалися впро-
довж двох-трьох тижнів, подекуди й місяця. 

Головне завдання оглядин – знайомство з господарством нареченого, його 
матеріальним становищем. Оглядали комори, худобу, садибу. Інколи, щоб справити 
найкраще враження, як зафіксовано в селах Троїцьке, Новопетрівське, батьки 
хлопця вдавалися до хитрощів і позичали у сусідів мішки з зерном та борошном, 
кілька голів худоби. Проте з 30-40-х років ХХ ст. оглядини проводили лише у 
випадку, коли хлопець, який сватався, був з іншого села. Тоді ж могли обговорити і 
дату весілля, кількість гостей та ін., проте для цього існував інший обряд. На 
сьогоднішній день звичай оглядин майже зник. 

Після сватання та оглядин у домі нареченої чи нареченого (за домовленістю) 
проходив договір. Батьки збиралися, щоб домовитися про день весілля, кількість 
гостей, придане, подарунки для родичів. 

До 30-х років ХХ ст. до приданого входила скриня: подушки, перина, рушники та 
сорочки, які дівчина вишивала сама, ковдра, килими. Давали також кілька голів 
худоби: корову, овець, кіз. 
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Таким чином, передвесільний цикл весільної обрядовості зазначених сіл у Сте-

повому Побужжі складався з розвідки, сватання, оглядин та договору. З плином 
часу розвідки і оглядини зникли. 

У першій половині ХХ ст. комплекс обрядів передвесільного циклу залишався 
традиційним, значно послабилася правова функція обрядів. Відбувається об'єд-
нання обрядодій сватання та договору. 

Отже, можна дійти висновку, що в середині ХХ ст. у досліджуваних селах збе-
рігався достатньо повний комплекс передвесільних обрядів. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО 

В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 

 
У статті узагальнено поняття стратегічного партнерства на прик-

ладі українсько-польських відносин та сформульована його авторська 
концепція, на основі якої розглянуто двосторонні відносини у державно-
політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах; проаналі-
зовано основні чинники, що впливали на встановлення і динаміку страте-
гічного партнерства між Україною та Республікою Польща та основні 
перешкоди на шляху його реалізації; встановлено важливість парт-
нерських стосунків для реалізації національних інтересів обох держав. 

Ключові слова: стратегічне партнерство, зовнішня політика Ук-
раїни, зовнішня політика Республіки Польща, національний інтерес, спів-
праця, українсько-польські стосунки. 

 
В статье обобщено понятие стратегического партнерства на 

примере украинско-польских отношений и сформулирована его авторская 
концепция, на основе которой рассмотрены украинско-польские отно-
шения в государственно-политической, военной, экономической и гумани-
тарной сферах; проанализировано основные факторы, которые влияли на 
становление и динамику стратегического партнерства между Украиной 
и Республикой Польша и главные препятствия на пути его реализации; 
установлено важность партнерских отношений для реализации нацио-
нальных интересов двух стран. 

Ключевые слова: стратегическое партнерство, внешняя политика 
Украины, внешняя политика Республики Польша, национальный интерес, 
сотрудничество, украинско-польские отношения. 

 
In the article the authorized concept of strategic partnership, which is verified 

on the up-date relationships between Ukraine and Poland in military, political, 
economic and humanitarian spheres, is proposed; the main factors, which 
influenced the start and dynamics of strategic partnership between Ukraine and 
Poland, are analysed; obstacles on the way of its full realisation are put down. 
The author concludes that on the modern stage deepening of Ukrainian-Polish 
relations corresponds with national interests of the states. 

Keywords: strategic partnership, foreign policy of Ukraine, foreign policy of 
Poland, national interest, cooperation, Ukrainian-Polish relations. 
 
Після розпаду Радянського Союзу та із здобуттям незалежності перед Україною 

постало завдання формування своєї зовнішньої політики, встановлення відносин із 
іншими державами. Звичайно ж, кожна країна, вибудовуючи свої зовнішньополітичні 
пріоритети, насамперед, звертає увагу на своїх сусідів. До того ж, новим неза-
лежним державам надзвичайно важко самоствердитись на міжнародній арені в 
якості повноправних суб’єктів міжнародних відносин без підтримки з боку держав, 
що належать до категорії стратегічних партнерів або мають потенціал ними стати. 
Якщо врахувати всі аспекти цього складного і багатопланового явища, то для нашої 
держави Польща була, є і буде одним із найбільш бажаних стратегічних партнерів. 
Аналогічно, без незалежної України не буде незалежної Польщі. Саме тому, попри 
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те, що Україна проводить політику на розбудову відносин з численними державами 
світу, розвиток багатоаспектних взаємин з Польщею має пріоритетний характер. Це 
зумовлено важливим місцем Республіки Польщі у зовнішній політиці України, її 
суттєвою роллю у підтримці реґіональної безпеки та помітним впливом на розвиток 
міжнародної діяльності нашої держави. 

Польща не лише об’єктивно покликана стати нашим стратегічним партнером, 
але й може слугувати моделлю політичних і економічних посттоталітарних транс-
формацій, а також успішної інтеґрації в європейські і євроатлантичні структури. З 
цієї точки зору, розвиток паритетних конструктивних стосунків може прискорити 
демократичні транзитивні процеси в Україні. До того ж, при оцінці та прогнозуванні 
перспективних напрямків розвитку України, використання польського досвіду 
набирає ще більшої ваги, оскільки за своїми параметрами наші держави є спів-
ставленими, їх можна порівнювати, що, у свою чергу, диктує і полегшує нала-
годження партнерських відносин. Широкі можливості для співпраці двох сусідніх 
країн зумовлені не тільки геополітичним положенням, але й глибокими історичними, 
культурними та економічними зв’язками між Україною та Республікою Польща. 

Необхідність партнерських відносин між суверенними Україною та Польщею 
пояснюється сьогодні і власне прагматичними причинами. Перш за все, їх безпо-
середнім сусідством, з чого випливає низка таких проблем, як спільний кордон і 
прикордонні зв’язки, гарантії безпеки, торговельний обмін та економічне співро-
бітництво, забезпечення прав національних меншин та ряд інших питань. Добре 
налагоджені стосунки можуть також створити сприятливий ґрунт для суспільно-
економічного розвитку та зміцнення міжнародних позицій обох країн. Адже, навіть 
після структурних змін останніх років, Польща зберегла значні інтереси на Сході. 
Значною мірою вони концентруються в Україні. 

Та українсько-польське стратегічне партнерство далеко виходить за межі інте-
ресів лише цих двох країн. Україна і Польща – це дві найбільші держави в Цент-
рально-Східній Європі. Стабільність двосторонніх відносин суттєво впливає й на 
загальноєвропейську і реґіональну безпеку, що є надзвичайно важливим для всієї 
Європи і світу в цілому, оскільки обидві країни виступають диференціальними скла-
довими нової системи безпеки, що формується після розпаду СРСР і зникнення 
біполярної системи. Вони багато в чому визначають можливості геополітичних пере-
творень у реґіоні Центрально-Східної Європи і його майбутню роль в системі 
континентальних взаємин. 

З набуттям Польщею у 1999 р. членства в НАТО, та у 2004 р. – в ЄС характер 
українсько-польських відносин почав якісно змінюватися, перетворюючись з відно-
син між державами з однаковим міжнародно-правовим статусом на відносини з 
особливим реґіональним напрямком по лінії стосунків між НАТО, ЄС та їхніми 
східними сусідами. Тому без постійного поглиблення співробітництва між двома 
країнами, що базується на їхній тісній геополітичній залежності одна від одної, по 
суті, неможливо будувати інтегровану Європу, підтримувати в ній стабільно високий 
рівень політичної, економічної, енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки. 

Стосунки між Україною і Польщею, після вступу останньої до ЄС, мають великий 
вплив не тільки на економічну і політичну ситуацію в цих країнах. Через те, що 
Україна і Польща є найбільшими центральноєвропейськими країнами, відносини між 
ними можуть визначити мінімальний стандарт взаємин між членами ЄС і країнами, 
які не вступатимуть до Євросоюзу в близькій і середньостроковій перспективі. 
Шляхи розв’язання проблем, пов’язаних із розширенням ЄС, визначені Україною і 
Польщею, слугуватимуть мінімальним стандартом для розв’язання такого роду 
проблем меншими країнами. Від рівня інтенсивності і динаміки двосторонніх сто-
сунків значною мірою залежить швидкість, з якою Україна зможе стати повно-
правним членом європейської та євроатлантичної спільноти, а разом з тим і 
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подолати економічні й політичні труднощі. Зміцнення стосунків з Польщею 
сприятиме досягненню стратегічної мети зовнішньої політики України – інтеґрації з 
європейськими та євроатлантичними структурами. 

Останні десятиліття стали етапом кардинальних змін загальносвітового та 
загальноєвропейського масштабів, які суттєво вплинули і на українсько-польський 
діалог. У результаті розпаду СРСР, зникнення світової соціалістичної системи і 
відновлення української державності стосунки між українцями та поляками отри-
мали новий позитивний поштовх для подальшого розвитку, виходячи з національних 
інтересів двох незалежних держав. Негативний потенціал історичного протистояння 
двох націй поступово відходить на другий план. Польща є єдиною країною реґіону 
ЦСЄ, яка підтвердила свою готовність виступати стратегічним партнером нашої 
держави у відповідному внутрішньодержавному документі програмного характеру 
(«Стратегія безпеки Республіки Польща»), який був схвалений Урядом Республіки 
Польща у січні 2000 р. 

Українсько-польські взаємини потребують нового наукового осмислення в 
умовах нової геополітичної ситуації, яка склалася в Європі і світі та змушує наші 
держави у багатьох випадках спільно підходити до формування і реалізації своєї 
зовнішньополітичної діяльності. І, власне, проголошення українсько-польського 
стратегічного партнерства підтвердило необхідність відкориґованих і прогнозованих 
дій обох країн для забезпечення власних національних інтересів. 

Стратегічні відносини між Україною і Польщею можуть виступити засобом, за 
допомогою якого обидві держави здатні вирішувати власні політичні та економічні 
завдання в умовах нових геополітичних реалій. Каталізатором двосторонньої актив-
ності виступають також процеси розширення Організації Північноатлантичного дого-
вору та Європейського Союзу, членами яких вже є Польща і членства в котрих 
прагне Україна. Обидві держави активно співпрацюють у рамках міжнародних та 
європейських організацій (ООН, ОБСЄ, Рада Європи, ЦЄІ). 

Зовнішня політика Польщі помітно позначилася на процесах формування і роз-
витку української міжнародної діяльності. Нагадаємо, що Польща першою серед 
країн світу визнала незалежність України: факт, який об’єктивно доводить пере-
осмислення ролі української державності для польської безпеки. 

Стосунки між Україною та Польщею мають значне підґрунтя для розвитку і 
засновані на чотирьох чинниках, спільних для обох теренів: 

1) геополітичному. Україна та Польща знаходяться у так званій «сфері Між-
мор’я» – території поміж Балтійським та Чорним морями, на головних транспортних 
коридорах, що сполучають Північ – Південь та Схід – Захід Євразії, басейни 
Балтійського та Чорного морів, великі та перспективні нафтові й газові родовища у 
Середній Азії, Сибіру та Кавказі із споживачами у Європі. На півдні Україна має 
широкий вихід до незамерзаючої акваторії Чорного моря, а відтак у Серед-
земномор’я та на Близький Схід. І саме через Україну може відбуватися процес 
реальної, а не декларативної, як досі, економічної інтеґрації країн Східної Європи у 
Європу. 

Обидві держави розташовані у реґіоні центрально-східної Європи, який, мабуть, 
є одним з найперспективніших з погляду динаміки розвитку реґіоном Європи в 
найближчому десятиріччі, він дуже вигідно розташований, володіє великими при-
родними і людськими ресурсами. А Україна і Польща – це дві найбільші країни 
Центральної Європи. Найбільші за територією, найбільші за ресурсами. Україна та 
Польща – безпосередні сусіди, їхній взаємний кордон доволі довгий; 

2) економічному. Україна і Польща були членами єдиної економічно-політичної 
структури, а їхнє сучасне становище детерміноване структурою національних 
економік радянської доби. Обидві країни переходять від системи державного управ-
ління економікою до вільного ринку і намагаються спільно використовувати досвід 
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реформування економіки в країнах, які переходять або перейшли від адміні-
стративної економіки до ринкової. Проте Польща на цьому шляху просунулася 
значно далі, ніж Україна. Саме тому для нас також надзвичайно важливим і цікавим 
є польський досвід реформування економіки. Економіки обох держав, кожна іншою 
мірою, потребують економічних інвестицій та економічної допомоги з боку 
економічно розвинених європейських держав. 

Польща та Україна прагнуть до співпраці та членства у європейських еконо-
мічних структурах, і Польща уже в травні 2004 р. стала членом Європейського 
Союзу. Наші держави можуть реалізувати великі спільні проекти, які безпосередньо 
впливатимуть на безпеку не лише України і Польщі, але й на європейську безпеку. 
Як, наприклад, проект транспортування енергоносіїв з Центральної Азії та Кавказу 
до Європи через територію України та Польщі, великі транспортні проекти, пов’язані 
з розбудовою залізниць та автомобільних шляхів між Чорним і Балтійським морями. 

Як сусіди, ми потрібні один одному для формування політики щодо нашого ре-
ґіону, а також задля глобальних процесів, учасником яких стала Центрально-Східна 
Європа зовсім недавно, і які будуть вирішувати майбутнє світу: вільне переміщення 
капіталів, зростання значення нових технологій, інформаційна та комунікативна 
інтеґрація. 

Попри всі проєвропейські декларації, значну частину своїх економічних інтересів 
Польща бачить на Сході – у тому числі і в Україні – і не хоче втрачати ці перс-
пективні ринки та впливи в Україні; 

3) соціально-демографічному. Обидві держави з огляду на ряд демографічних 
показників є доволі близькими. Між громадянами обох країн також існують тісні 
зв’язки; 

4) історичному. Звертаючись до історичних витоків зв’язків України та Польщі, 
можна впевнитися, що попри існування цілого ряду конфронтаційних моментів про-
слідковується тісна взаємодія та взаємовпливи, а також переплетіння і збагачення 
двох великих європейських культур протягом цілих століть. Можна віднайти багато 
спільного в особливостях культурного спадку, темпераментні та менталітеті, у 
релігійних, культових та соціально-побутових звичаях, традиціях та формах вира-
ження суто народного елементу в піснях, обрядах народів двох країн, які мали 
особливі почуття симпатії і поваги один до одного. 

Ідея українсько-польського стратегічного партнерства має досить давню історію. 
Та остаточного оформлення вона почала набувати на початку ХХ ст. із прого-
лошенням державної незалежності України та початком розбудови польських дер-
жавних інституцій. На теренах обох держав у минулому існували спільні державні 
утворення (польське, польсько-литовське, польсько-українське, російське, німецьке). 
Подібною була доля України та Польщі в часі Другої світової війни та після її 
закінчення. Україна та Польща – це держави, котрі у рамках блокового розподілу 
світу були членами одного й того ж політичного та військового об’єднання – Орга-
нізації Варшавського договору. Тепер обидві держави переходять від однопартійної 
до плюралістичної системи та запроваджують демократичні цінності, але кожна з 
них досягнула різних успіхів та перебуває на різних ступенях розвитку. Обидві 
держави політично орієнтовані на співпрацю із західноєвропейськими інтегра-
ційними та оборонними структурами і НАТО. 

Якщо говорити про реалізацію ідеї українсько-польського стратегічного парт-
нерства в державно-політичній сфері, починаючи з кінця 80-х років, відносини між 
Україною та Польщею пройшли певну еволюцію і в другій половині 90-х років ХХ ст. 
вийшли на рівень стратегічного партнерства. Це пов’язано із внутрішнім розвитком 
українського і польського суспільств, а також із зовнішніми факторами, необхідністю 
знайти нову формулу безпеки, яка б враховувала інтереси України і Польщі в реґіоні 
Центральної Європи, помітним впливом Росії і західних держав. 
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Ще за часів існування Радянського Союзу українська та польська сторони по-

чали будувати відносини в умовах неповного суверенітету України, цей період 
можна назвати підготовчим. Однак сподівання на те, що зі здобуттям можливості 
провадити незалежну зовнішню політику Польща започаткує дружні й активні 
відносини з Україною, не виправдалися. Внаслідок боротьби між прихильниками 
«неопрометеїстської» та «реалістичної» концепції східної політики, а також через 
політику США у питанні розпаду Радянського Союзу, Польща протягом 1989-1991 
років проводила так звану «політику двох доріг», яка була компромісом між при-
бічниками обох ідей. Цей період характеризувався становленням незалежної 
Української держави, відсутністю конкретної концепції Заходу і Росії щодо України й 
зосередженістю польської політики на західному напрямі, становленням дво-
сторонніх міждержавних відносин, актуалізацією проблеми реґіональної безпеки у 
Центральній та Східній Європі. 

У другій половині 1993 р. польсько-українські стосунки увійшли в період 
зниження динаміки взаємних контактів і навіть їхнього охолодження, що тривав до 
кінця 1995 р. Причинами цього було усвідомлення польською стороною слабкості 
України й сумніви, що вона зможе зберегти незалежність, глибока економічна криза 
в Україні, зосередженість зусиль Польщі на вступі до західних структур безпеки, а 
також суперечливість поглядів української правлячої еліти на ґарантування безпеки 
держави та відмову від ядерної зброї, негативне ставлення до розширення НАТО, 
що призвело до міжнародної ізоляції України. 

З 1995 р. спостерігалося відчутне покращення двосторонніх взаємин як резуль-
тат позитивного ставлення України до розширення НАТО на Схід, сфокусування 
зовнішньополітичних пріоритетів України на зближенні з європейськими інте-
ґраційними структурами і вихід її з міжнародної ізоляції. 

У другій половині 90-х рр. відбувся вихід двосторонніх взаємин на рівень стра-
тегічного партнерства. Державне керівництво України і Польщі прийшло до 
переконання, що забезпечення національних інтересів обох країн, збереження 
необхідного рівня реґіональної і загальноєвропейської безпеки є можливим за 
умови дотримання тісних взаємин між двома державами та проведення спільного 
зов-нішньополітичного курсу на стратегічне партнерство. Основними мотивами вста
-новлення відносин стратегічного партнерства між Україною та Польщею стали: 
1. Обидві держави володіли співставним економічним, військовим, фінансовим, 

технологічним та гуманітарним потенціалами, що дозволяло на паритетних 
засадах встановлювати особливий статус двосторонніх відносин. 

2. Обидві держави відігравали ключову роль у реґіоні Центрально-Східної Європи та 
мали спільні погляди на питання розвитку реґіональної та європейської безпеки. 

3. Обидві держави мали перед собою схожі нереалізовані завдання щодо інтеґ-
рації до європейських та євроатлантичних структур. 

4. Обидві держави виявили зацікавленість у довгостроковій співпраці в декількох 
галузях. 
Підтвердженням важливості польсько-української співпраці є офіційний доку-

мент «Східна політика Союзу в перспективі його розширення за рахунок держав 
Центральної та Східної Європи – польська точка зору», підготовлений у жовтні 
2003 р. польськими експертами, а також намагання Польщі стати виразником 
інтересів України в європейських інтеґраційних структурах. 

Хоча й не існує окремого документа, в якому б чітко визначалися мета, сфери та 
засоби реалізації відносин стратегічного партнерства між двома державами, 
останнім часом напрацьовано ґрунтовну юридично-правову базу розвитку двосто-
ронніх відносин, вироблено механізми реалізації та координації стратегічних інте-
ресів обох держав у різних сферах та створено відповідні механізми. 
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Випуск 2 

 
Слабо розвинена партійна система не сприяла розвиткові жвавих контактів між 

політичними партіями наших держав, а ті нечисленні контакти, які мали місце, не 
набули належного розголосу. Часто на заваді подальшої інтенсифікації двосто-
ронніх відносин стоїть і внутрішньополітична ситуація в обох країнах. 

В Україні загрозу майбутньому українсько-польських відносин становлять партії 
як ультраправого крила, так і лівої орієнтації. Інтелектуальним осередком, який 
розроблятиме концептуальні основи зовнішньополітичного курсу на західному нап-
рямкові, можуть стати представники правоцентристських та національно-демо-
кратичних сил. 

У Польщі прихильниками більш тісної співпраці з Україною є партія «Конфе-
дерація незалежної Польщі», а також партії «Демократична Унія», «Порозуміння 
центру», «Ліберально-демократичний Конґрес». 

Досить активним, натомість, є співробітництво у військовій сфері. Тут можна 
назвати багато прикладів взаємовигідної співпраці, як, приміром, створення польсько-
українського батальйону та спільна миротворча місія в Іраку. Хоча і в цій сфері є ще 
над чим працювати, щоб досягнути бажаного рівня. 

Що стосується польсько-українського партнерства в економічній сфері, то 
економічні відносини залишаються недостатньо розвиненими, незважаючи на те, 
що останнім часом помітно зросла торговельна активність, і позначився ряд пози-
тивних зрушень. Республіка Польща є важливим торговельним партнером для 
України і перспективним ринком збуту для українських продовольчих і промислових 
товарів. Польща теж зацікавлена в розвитку економічного співробітництва з 
Україною як одним із найперспективніших ринків, вихід на який є значно легшим і 
доступнішим, ніж на європейські. Пріоритетними сферами співпраці в економічній 
площині є: фармацевтична промисловість; сільське господарство та переробка 
сільськогосподарської продукції; енергетика й теплопостачання; модернізація 
транспорту; охорона довкілля. Проте наявні зв’язки не відповідають потенціалу обох 
країн, а двостороння торгівля тільки тоді використає увесь свій потенціал, коли кожна 
з держав, насамперед Україна, здійснить реформи, які дадуть змогу реалізувати її 
економічні можливості. 

Сьогодні існують проблеми в економічних контактах України із Польщею, однак 
цей напрямок слід трактувати як стратегічний та перспективний. Основними пере-
шкодами є невеликі фінансові можливості обох країн, структурна несумісність 
економік України і Польщі, велика питома вага сировини в торгівлі між ними і 
незначна частка високотехнологічного співробітництва, недостатній рівень взаємних 
інвестицій, недостатня кооперація і стимуляція співпраці між представниками діло-
вих кіл обох країн. Утруднює економічні взаємини відсутність в Україні правових 
підстав для довгострокових іноземних інвестицій, майже повна відсутність приватної 
власності на землю, брак механізму платежів, нелегальна міґрація. Додатковими 
бар’єрами в розбудові є бюрократизм, хабарництво і криміногенна обстановка, 
відсутність відповідної інфраструктури. Саме через це й досі не було реалізовано 
жодного значного спільного економічного проекту. Те, що не існує спільних банків, 
незначною є кількість українсько-польських підприємств, повільний розвиток торгівлі 
засвідчують невідпрацьованість механізмів економічних зв’язків між двома країнами. 

Удосконалення та перегляду потребує реґіональна та транскордонна співпраця, 
співробітництво в рамках єврореґіонів. Головні проблеми тут – брак фінансів, 
нерозвиненість місцевого самоврядування та відсутність імплементації принципу 
субсидіарності на Україні, брак інформаційної політики в цій галузі, погана інфра-
структура. У цьому відношенні варто вивчити досвід єврореґіонів, створених на 
західних кордонах Польщі та досвід єврореґіону «Буг», співпраця між членами якого 
розвивається досить активно. 
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Історичний архів 

 
Перспективи економічних взаємовідносин Польщі й України широкі й цікаві. Але 

Україні необхідно провести значні зміни в умовах діяльності бізнесу, а Польщі – 
виявляти більшу зацікавленість українським ринком. Основи для розвитку подаль-
шого співробітництва непогані. Декілька років поспіль зростають взаємні торгові 
обороти. Конкретні плоди, контракти і торгівельні угоди, повинні принести такі 
ініціативи, як виставки, промоції та ярмарки, реалізація спільних проектів, а особисті 
контакти підприємців будуть додатково зміцнювати господарські зв’язки між 
Україною та Республікою Польща. Хоча й поволі, починає розвиватись туризм. 

Торкаючись українсько-польської гуманітарної співпраці, варто відзначити існу-
вання негативних стереотипів у свідомості обох народів, які перешкоджають нала-
годженню партнерських стосунків на всіх інших рівнях. У цьому відношенні велике 
значення має діяльність, спрямована на краще взаємопізнання та подолання 
негативних цих стереотипів. Цьому слугують позитивні публікації в мас-медіа, 
видання книжок про Україну і Польщу та українсько-польські взаємини, у тому числі 
перекладів художньої літератури, концерти і виставки українських митців у Польщі і 
польських в Україні, збереження спільної культурної спадщини. Усе це не здобуло 
широкої популярності серед українського та польського населення. Проблемним 
залишається питання повернення культурних та матеріальних цінностей, а також 
опіка над місцями національної пам’яті. Не достатньо дієвими є і громадські орга-
нізації, які займаються розвитком співробітництва між Україною та Польщею. Через 
брак фінансів не реалізуються спільні проекти в галузі охорони довкілля. Не 
розробленими залишаються питання молодіжного обміну та співпраця між молоддю 
обох країн. 

У випадку України та Польщі важливо також не просто сприяти співпраці між 
вищими навчальними закладами, слід звернути особливу увагу на такі елементи як 
політичне навчання, кроскультурне виховання та створення спільних підручників, 
особливо з історії. Усі ці речі давно присутні у системі освіти Західної Європи, але є 
певною новинкою для наших держав. Головним об’єктом такої політики є молодь, 
але не варто забувати й про старші покоління і проводити роботу з ними у цьому ж 
напрямку. 

Для кращого взаєморозуміння між українським і польським народами слід 
стимулювати діалог між тими, хто впливає на формування громадської думки в обох 
суспільствах. Необхідно також ширше використовувати і можливості польських гро-
мадян українського походження та українських – польського. Вони повинні висту-
пати активними провідниками ідеї якнайтіснішого співробітництва між Україною і 
Польщею. Зі свого боку, обидві держави мають опікуватися й всіляко підтримувати 
розвиток національних меншин. 

Одним з найуспішніших прикладів реалізації українсько-польської співпраці в 
гуманітарній сфері є завоювання обома державами права спільно провести євро-
пейський чемпіонат з футболу «Євро-2012», однак внутрішньополітичні чинники та 
невеликі фінансові можливості України та Польщі ускладнюють підготовку до його 
проведення. 

Та, незважаючи на цілий ряд проблем, існують об’єктивні перспективи й заці-
кавленість у подальшому розвитку стратегічного партнерства між нашими дер-
жавами. Польща використовує стратегічне партнерство з Україною для того, щоб 
отримати таке становище у європейських та євроатлантичних організаціях, яке б 
вирізняло її серед інших держав-членів. Для цього Варшава вирішила взяти на себе 
роль виразника інтересів країн Східної Європи, передусім України. Україна, зі свого 
боку, партнерство з Польщею має використати для того, щоб вирівняти історичну 
асиметрію з Росією, здобути членство в європейському та євроатлантичному 
співтоваристві й сповна реалізувати свій демократичний потенціал. 
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Випуск 2 

 
Отже, ідея українсько-польського стратегічного партнерства має глибоке корін-

ня. В обох державах навіть у найбільш несприятливих історичних ситуаціях завжди 
існували діячі, що прагнули до мирного співіснування обох народів і взаємовигідної 
співпраці між ними. Остаточного оформлення ця ідея почала набувати на початку 
ХХІ ст. Між Україною та Польщею існує співпраця у декількох стратегічних сферах 
співробітництва – економічній, політичній, соціально-гуманітарній. Проте у цих сфе-
рах досить часто існує і велика кількість проблем. Однак це є допустимим для відно-
син стратегічного партнерства, оскільки вони якраз і повинні допомогти ефективно 
вирішувати проблеми між обома сторонами. 

Наші держави виробили механізми реалізації та координації своїх стратегічних 
інтересів у різних сферах, і українсько-польські двосторонні відносини відповідають 
більшості критеріїв стратегічного партнерства, але одним із головних завдань поль-
сько-українських взаємин продовжує залишатись перехід до контролю виконання 
відповідних механізмів та реалізації досягнутих домовленостей. Стратегічне парт-
нерство між двома країнами повинно постійно підсилюватися взаємодією у рамках 
постійно діючих міждержавних механізмів, подальшим зміцненням договірно-
правової бази двостороннього співробітництва. Адже лише у політичній та війсь-
ковій сфері ми можемо говорити про налагодження відносин стратегічного парт-
нерства, хоча динаміка і результативність контактів між органами виконавчої влади 
двох країн потребують серйозного посилення, а гуманітарна та економічна 
співпраця мають ще цілий ряд суттєвих недоліків. Іншим негативним чинником, що 
перешкоджатиме активізації відносин України з Республікою Польща та 
центральноєвропейським реґіоном у цілому, є подальше поглиблення розриву в 
темпах та результативності реформаторських процесів. Перманентне відставання 
України від Польщі здатне перетворитися на хронічне, внаслідок чого загалом 
зменшиться авторитет України як надійного та ефективного партнера.  

На заваді налагодження відносин стратегічного партнерства між Україною та 
Польщею стоять й реґіональні розбіжності українського суспільства щодо проблем 
зовнішньополітичної орієнтації. 

Просування Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу на Схід 
виявилися чинниками, які суттєво позначилися на українсько-польських стосунках. З 
одного боку, розширення НАТО і ЄС визначали зовнішньополітичну поведінку 
України і Польщі, однак, з іншого – від рівня взаєморозуміння між двома державами 
щодо питань євроатлантичної та загальноєвропейської інтеґрацій залежала швид-
кість розширення Північноатлантичного об’єднання і просування ЄС на Схід. 

Процес розширення ЄС теж здатний суттєво вплинути на перспективи ук-
раїнсько-польського діалогу. І хоча, з одного боку, членство України в цій організації 
склало б для Польщі конкуренцію за фінансування, інвестиції, ринки збуту спільноти 
і в цілому увагу з боку впливових країн Заходу. Та, з іншого боку, Польща 
зацікавлена в українському політичному партнерстві, оскільки Україна перебирає на 
себе функції «буфера» проти надмірного російського тиску. 

Після вступу Польщі до ЄС вона змушена більше уваги приділяти зміцненню і 
розвитку співпраці саме в цій структурі, найближчим часом це може відвести дещо 
на другий план польсько-українські стосунки. Тому можливими є певні змін по відно-
шенню до України з боку Польщі, особливо у сфері зовнішньополітичних стосунків. 

Українсько-польські взаємини також значною мірою перебували і перебувають у 
залежності від політики впливових західних країн, а також США і Росії. 

Подальший розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та Рес-
публікою Польща буде відбуватись на тлі серйозних геополітичних змін у реґіоні 
Центрально-Східної Європи, що, у свою чергу, вимагатиме від обох країн нового 
аналізу і висунення нових завдань у поглибленні двосторонніх відносин. Парт-
нерство між нашими державами може стати ще міцнішим або бути знівельованим. 
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Підтримка і розвиток нинішнього рівня партнерства між Україною і Польщею знач-
ною мірою залежить від збереження нинішніх політичних контактів, зміцнення 
суспільного діалогу, а також успіху реформаторської політики в Україні. Але, 
незважаючи на низку проблем, Республіка Польща є вигідним і корисним партнером 
для України, і відносини з цією країною мають непогане підґрунтя та перспективу 
для розвитку. 
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ДИПЛОМАТІЯ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ 

НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
У статті зроблено спробу проаналізувати зовнішньополітичні та дип-

ломатичні напрями діяльності Німеччини відносно Польщі та України 
наприкінці 1930-х років. Автор використовує матеріали спеціальної науко-
вої літератури та історіографічних джерел України, Росії, Польщі, 
Німеччини, США, Великої Британії. 

Ключові слова: Німеччина, Україна, Польща, СРСР, Друга світова 
війна, міжнародні відносини, зовнішня політика. 

 
В статье сделано попытку проанализировать внешнеполитические и 

дипломатические направления деятельности Германии относительно 
Польши и Украины в конце 1930-х годов. Автор использует материалы 
специальной научной литературы и историографических источников 
Украины, России, Польши, Германии, США, Великобритании. 

Ключевые слова: Германия, Украина, Польша, СССР, Вторая мировая 
война, международные отношения, внешняя политика. 

 
In the article is made an attempt to analyse foreign policy and diplomatic of 

activities provided by Germany towards Poland and Ukraine in the end of the 
1930

th
 years. The author uses the materials of special scientific and historio-

graphy sources of Ukraine, Russia, Poland, Germany, USA and Great Britain. 
Keywords: Germany, Ukraine, Poland, USSR, World War II, international 

relations, foreign policy. 
 
Обрана проблематика неодноразово була об’єктом наукового дослідження як 

російських [1], у значно меншому ступені – українських [2], так і закордонних дослід-
ників [3]. 

Актуальність теми не викликає сумніву, бо пов’язана з одним із найтрагічніших 
феноменів ХХ століття – фашизмом, його «німецьким варіантом», головні ознаки 
якого – реакційність, жорстокість, брехливість були притаманними не тільки внут-
рішній, але й зовнішній політиці та дипломатії. 

Польща та Україна привертали особливу увагу гітлерівського керівництва Німеч-
чини задовго до подій 1 вересня 1939 року. Ще в червні 1933 року міністр економіки 
Гугенберг, виступаючи на міжнародній конференції в Лондоні, здивував учасників 
форуму, розповсюдивши меморандум з вимогами Німеччини колонізувати землі у 
Східній Європі. 

Після підписання польсько-німецького пакту 26 січня 1934 р. [4, р. 4-29] Гітлер 
неодноразово підкреслював, що між Німеччиною та Польщею не існує жодних 
суперечних питань. Наслідки Мюнхенської конференції 1938 р. дозволили йому 
змінити тон. 24 жовтня 1938 р. міністр закордонних справ Ріббентроп, запросивши 
на сніданок у Берхтесгаден польського посла у Німеччині Ліпського, зробив 
наступну заяву: 1) Данциг, який належав Польщі за часів Версальського договору 
1919 р., повертається Німеччині; 2) Польща дозволяє Німеччині побудувати через 
Польський коридор екстериторіальну автостраду та залізничну колію; 3) Польща 
отримує право користуватись у Данцигу під’їзними шляхами та іншими еконо-
мічними можливостями; 4) сторони ґарантують недоторканність польсько-німець-
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кого кордону та продовжують дію пакту на 25 років. Сторони також підуть на сумісні 
дії щодо розгляду колоніальних питань та проблеми еміґрації польських євреїв [5, 
р. 37-38] (зауважу, що міністр закордонних справ Польщі Йосиф Бек публічно підняв 
це питання в Лізі Націй, охарактеризувавши його як «демографічну проблему 
країни»). 

Хоча польський уряд на той момент і пізніше відкидав ці пропозиції, нагадуючи 
німецькій стороні про заяви Гітлера щодо Польщі від 5 листопада 1937 р. («юри-
дичне і політичне становище Данцига залишається незмінним») та від 14 січня 
1938 р. («польські права у Данцигу ніяким чином не будуть порушені»), пред-
ставники Німеччини продовжували ввічливо, але наполегливо здійснювати на нього 
тиск. 24 листопада 1938 р. начальник штабу верховного головнокомандування 
збройними силами Вільгельм Кейтель видав наказ про підготовку «до негайної 
окупації Данцига», наголосивши при цьому, що для захвату міста сприятливою є не 
війна з Польщею, «а ... політичне становище» [6, р. 68]. Хоча 6 грудня цього ж року 
англійський військовий аташе доповідав у Лондоні, що воєнні дії Німеччини в 
східному напрямку можуть бути здійсненими «на початку літа» та, можливо, 
направлені на Польщу, хоча не виключалися й інші варіанти [7, р. 546-551]. 5 січня 
1939 р. Гітлер у бесіді з Йосифом Беком заявив, «у зв’язку з тим, що Данциг є 
німецьким містом», – рано чи пізно він повинен повернутися до складу рейху; а 
6 лютого 1939 р. німецький посол у Варшаві фон Мольтке наголосив заступнику 
міністра закордонних справ Польщі графу Жембеку, що, «з точки зору історії, ... 
бажано було б досягти відповідного рішення у цьому питанні». 

Заради історичної об’єктивності, необхідно зауважити, що ще 18 жовтня 1938 р. 
радник німецького посольства у Варшаві Рудольф фон Шелія в бесіді з віце-дирек-
тором політичного департаменту міністерства закордонних справ Польщі Т. Коби-
лянським з’ясував, що Польща, на відповідних умовах, готова «виступити на боці 
Німеччини у поході проти Радянської України» [10, с. 82]. 

Остаточну крапку щодо вирішення «Польського» питання поставив сам Гітлер, 
який у промові перед генералами 29 листопада 1939 р. підкреслив: «Наступним 
кроком будуть Богемія, Моравія та Польща. Для мене ... було цілком зрозумілим, що 
неможливо задовольнитись територією лише однієї Судетської області» [6, р. 107]. 

Таким чином, відносно перспектив Німеччини щодо Польщі після 1938 р. можна 
зробити, принагідно, два принципових висновки: 

1. Вторгнення у Польщу та її загарбання було частиною заздалегідь 
розробленого німецькою стороною плану; 

2. Гітлер не міг приступити до його реалізації доки не був завершений етап 
знищення Чехословаччини. 

Фактично, Польща змушена була балансувати між політикою Німеччини та 
СРСР і шукала більш міцного зближення із західними країнами [11]. Але незапе-
речним залишається те, що 26 листопада 1938 р. Польща та СРСР у спільному 
комюніке [10, с. 96-97] підтвердили дієвість польсько-радянського договору про не-
напад і підкреслили, що він ставить відносини між обома країнами на мирну основу 
[12, р. 39; 13, р. 216]. 

Невід’ємно від польського питання в стратегічних планах Німеччини, починаючи 
з середини 1930-х років, порушувалася проблема України. 

На з’їзді фашистської партії в Нюрнберзі у 1939 р. Гітлер заявив, що Німеччина 
буде почувати себе, «як сир у маслі», якщо отримає сировину з Уралу, ліс Сибіру та 
«безмежні ниви України». 20 жовтня 1938 р. керівник французького посольства в 
Берліні Франсуа-Понсе, посилаючись на свою бесіду з Гітлером, констатував, що 
той залишався прихильником стабілізації миру на Заході заради того, щоб мати 
«свободу рук» на Сході. Але, на думку французького дипломата, було незрозу-
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мілим, кому саме доведеться «розраховуватися» за це – Польщі, Росії або прибал-
тійським країнам [8, р. 26]. 

20 жовтня 1938 р. міністр закордонних справ Великої Британії Едуард Галіфакс 
заявив Джорджу Огієві-Форбсу, англійському повіреному в справах у Берліні, що, 
можливо, «німці задумали у випадку необхідності використовувати «Руте-
нію» («Закарпатська», в окремих значеннях, «Карпатська» Україна – С.П.) як плац-
дарм проти України або як початковий пункт організації українського руху» [7, vol. ІІІ, 
р. 201]. А вже 24 листопада 1938 р., під час відвідування Чемберленом і Галіфаксом 
Парижу, обговорюючи «українську проблему» з Бонне та Даладьє, англійський 
прем’єр-міністр підкреслив наступне: «Є всі підстави констатувати, що німецький 
уряд, можливо, розраховує розпочати знищення Росії шляхом заохочення аґітації за 
незалежну Україну. Мова йде не про те, що німецький уряд застосує військові дії. 
Він діє значно тонше» [7, vol. ІІІ, р. 306-307]. 

Заява Чемберлена не була випадковою. Відомо, що 30 листопада 1938 р. 
німецький посол у Парижі фон Вельчек повідомляв, що представники французьких 
фінансових кіл, у минулому пов’язаних з Південною Росією, переконані в тому, що 
рано чи пізно Німеччина наблизиться до вирішення української проблеми, і вони 
вважають необхідним вже зараз продемонструвати «інтереси Франції в цій 
справі» [9, vol. ІІ, р. 469]. 

На початку грудня 1938 р. французький військовий аташе в Берліні Кулондр 
писав: «Намагання нацистських керівників полягають у тому, щоб, перетворивши 
Чехословаччину та Угорщину у васалів, створити Велику Україну під гегемонією 
Німеччини. Шляхи та засоби ще не визначені, але мета зрозуміла: створення 
великої України, яка стане житницею Німеччини. Для її здійснення необхідно буде 
також підкорити Румунію, домовитися з Польщею та відняти в СРСР частину його 
території». «Цілком ймовірно, – доповідав на закінчення Кулондр, – що Гітлер 
вбачав в «українському заході» відволікання уваги свого народу від внутрішніх 
негараздів» [8, р. 39-40]. 

3 січня 1939 р. німецький посол у Лондоні фон Дірксен у своєму щорічному 
огляді висловив думку, що «Англія погодиться на подальше німецьке просування в 
Україні; тут упевнені, що її завоювання Німеччиною відбудеться весною 1939 
року» [9, vol. ІV, р. 362]. Він також був переконаний, що «якщо українська держава 
виникне за допомогою Німеччини, нехай навіть військового характеру, але прихо-
ваної психологічно вдалим гаслом «Самовизначення для українців, звільнення Ук-
раїни від панування більшовистського єврейства», англійська суспільна думка 
сприйме такий розвиток подій» [9, vol. ІV, р. 365-367]. 

Але на початку січня 1939 р. «українська проблема» для Німеччини несподівано 
втратила гостроту. Про це свідчить заява Гітлера під час зустрічі з Йосифом Беком 
у Берхтесгадені про те, що «українське питання не є терміновим» (про теж саме 
повідомляв і Кулондр у телеграмі з Берліну 14 березня: «Україна цікавила його 
[Гітлера] з економічної, але ніяк не з політичної точки зору») [5, р. 53; 8; р. 68]. 

Що стосується намагань Німеччини у другій половині 1930-х років залучити 
Польщу до спільної боротьби проти СРСР щодо подальшої долі України – це 
питання, на думку автора, занадто дискусійне. Щоб вирішити його на обґрунтованих 
наукових засадах, необхідно, як мінімум, вивчити дані, які знаходяться в офіційних 
(дип-ломатичних та інших) і неофіційних (матеріали розвідки ...), документальних по
-відомленнях, насамперед, у Великій Британії та Франції. 
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БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ «STATUS QUO» ПОЛЬЩІ 

НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ У 1918-1921 РОКАХ  

 
Після трьох розподілів Речі Посполитої, що відбулися наприкінці ХVІІІ 

століття, здавалося, польський народ навіки втратив свою державність. 
Однак події 1918-1921 років дали полякам шанс «відродитися із небуття». 

Ключові слова: Польща, війна, державна незалежність, міжнародні 
відносини.  

 
После трех разделов Речи Посполитой в конце ХVІІІ века казалось 

польский народ навсегда потерял свою государственность. Однако собы-
тия 1918-1921 годов предоставили полякам шанс для «возрождения из 
небытия». 

Ключевые слова: Польша, война, государственная независимость, 
международные отношения. 

 
After three partitions of Polish republic in the end of XVIII c. it seemed that 

Polish people have lost their statehood for ever. However, events of 1918-1921 
have given a chance to Poles for revival from oblivion. 

Keywords: Poland, war, independent statehood, international relations. 
 
Весною 1918 року не підлягало сумніву, що Перша світова війна закінчиться 

поразкою центральних держав, а одним з її наслідків стане відбудова незалежної 
польської держави. З метою запобігти розвалу Австро-Угорщини в підписаному 
цісарем 16 жовтня 1918 року Маніфесті визначалося перетворення монархії на 
федеративну державу. Ці події спонукали польську патріотично налаштовану 
інтеліґенцію до ще рішучих дій щодо відновлення державності. 28 жовтня 1918 року 
в Кракові на спільне засідання зібралися посли до крайового Сейму і Ради держави, 
на якому підняли питання про створення Польської ліквідаційної комісії (ПЛК) як 
тимчасової влади, на меті якої було прискорити об’єднання всіх поневолених поль-
ських земель [1]. Зібрання визнало, що тільки польський уряд у Варшаві потрібно 
наділити повноваженнями представляти Польщу на мирних переговорах і зажадало 
скликання протягом 10 тижнів сейму як найвищого представника народу обраного 
на демократичних засадах. До складу ПЛК увійшло 23 посли, що репрезентували всі 
провідні політичні угрупування Галичини. 30 жовтня 1918 року шеф краківської 
поліції Рудольф Крупінський визнав підпорядкування ПЛК, а наступного дня без 
опору під її крило перейшли казарми, арсенали і військові склади. Кроки щодо від-
родження Польщі викликали в суспільстві небувалий ентузіазм. На переконання 
лідерів ПЛК Краків мав бути лиш тимчасовим місцем перебування їх садиби – на меті 
мався переїзд до Львова. Однак цим планам завадили виступи (з 31 жовтня на 
1 листопада 1918 року) українців, що досить швидко взяли під свій контроль Східну 
Галичину і Львів та проголосили створення Західно-Української Народної Республіки.  

Шукаючи підтримки, літаком зі Львова до Кракова прибув професор Станіслав 
Сторонський. На його заклик йти на Львів, перш за, все відгукнулася молодь – 
студенти Ягеллонського університету. Вони припинили навчання і сформували 
студентський батальйон. Частина їх увійшла до складу команд бронепоїздів 
«Śmigły» і «Smok», що боролися проти українців. Увага до Львова та Східної Гали-
чини на переломі 1918-1919 років мала загальний характер [2]. Тільки на деякий час 
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більше зусиль було приділено південним кордонам, що було викликано початком, 
23 січня 1919 року, повстанням чеських збройних формувань у Цєшинському 
Шльонську.  

Польсько-більшовицьку війну 1919-1921 років (у російській історії вона нази-
вається радянсько-польською війною) Польща вела за свою незалежність. У ході 
війни мав також визначитися східний кордон держави. Після капітуляції Німеччини 
радянський уряд скасував умови Брестського миру і розпочав збройну операцію. 
Радянські війська повинні були понести революцію в Європу і забезпечити перемогу 
комунізму. Фактично, військова операція, у першу чергу, була направлена проти 
незалежності Білоруської Народної та Литовської республік. У грудні 1918 року 
радянське військо зайняло Мінськ, у січні 1919 року – Вільно і Ковно. 27 лютого 
1919 року було оголошено створення Литовсько-Білоруської Соціалістичної Респуб-
ліки Рад. Захопленню білорусько-литовських земель Червоною армією перешкод-
жали поляки, і загалом все населення католицького віросповідання Західної 
Білорусії та Віленського краю, організовуючи комітети самооборони.  

Польський уряд намагався затримати марш радянських військ на Схід, зумівши 
5 лютого 1919 року домовитися з німецькою армією, що покидала окуповані 
території, згідно з рішенням Версальського мирного договору 1919 року щодо 
пропуску частин польської армії через підконтрольні німцям території. 9-14 лютого 
1919 року польські війська закріпилися на позиціях по лінії: Кобрин – Пружани – 
вздовж рік Зельва і Німан. Через декілька днів до занятих поляками укріплень 
підійшла Червона Армія. Таким чином, виник польсько-радянський фронт на тери-
торії Литви і Білорусії. На початку березня 1919 року поляки розпочали наступ. 
Група військ генерала С. Шептицького зайняла Сломин і закріпилася на північному 
березі Німану, підрозділи генерала А. Листовського увійшли до Пінська і перейшли 
річку Ясельду та канал Огинського. У результаті чергового удару, в квітні 1919 року, 
поляки оволоділи Новогрудком, Барановичами та Лідою. Перша дивізія легіонів 
генерала Є. Ридза-Шміглого чисельністю 2,5 тис. вояків і група кавалерії підпол-
ковника В. Беліни-Пражмовського, що нараховувала 800 кавалеристів, взяли Вільно 
(після 1939 року місто називається Вільнюс). У період від початку травня до першої 
половини липня 1919 року лінія фронту стабілізувалася. 

Частини польської армії створили Білорусько-Литовський фронт під команду-
ванням генерала С. Шептицького. Після того, як Біловезькі переговорили (червень-
серпень 1919 року) закінчились невдачею, польська сторона розпочала наступ і 
зайняла Мінськ (8 серпня 1919 року), перейшла Березину і увійшла до Бобруйська 
(29 серпня 1919 року). Польсько-більшовицька війна на теренах України розпо-
чалася в липні 1919 року, вже після завершення польсько-українських битв і зай-
няття польською армією Східної Галичини по річці Збруч. У вересні 1919 року 
Ю. Пілсудський заключив договір із керівником Української Народної Республіки 
С. Петлюрою щодо спільної боротьби проти Червоної Армії [3]. Напередодні Ю. Піл-
судський розірвав союз із генералом А. Денікіним, що прагнув відновити Росію в 
кордонах, які існували до Першої світової війни, та відмовлявся визнати неза-
лежність польської держави. Впродовж жовтня-грудня 1919 року польська сторона 
започаткувала мирні переговори з більшовиками спершу в Москві, а згодом у 
Мікашевичах на Поліссі. Завдяки зупинці наступу польського війська Червона Армія 
змогла вивільнити частину сил, що дозволило їй розбити А. Денікіна і С. Петлюру. 
На кінець 1919 року під польським контролем знаходились території на захід від 
лінії: по річках Збруч, Случ, Уборть, Березина. 

У січні 1920 року, на прохання литовського уряду, Є. Ридз-Шмігла на чолі 1 і 3 
дивізій легіонів виступив під Двінськ і, підтриманий литовськими силами, взяв місто 
й передав його Литві [4]. Скориставшись перервою в бойових діях у зимовий період, 
обидві сторони зайнялись підготовкою до наступу. Червона Армія накопичувала 
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сили в Білорусії, польська – в Східній Галичині. Радянське керівництво, з тактичних 
міркувань, старалося продовжувати мирні переговори (нота Г. Чичерина і Л. Скуль-
ського від 22 грудня 1919 року), одночасно розробляючи плани наступу. Польське 
керівництво відповіло на ноту вже 27 березня 1920 року, запропонувавши місцем 
переговорів Борисів, розташований на лінії фронту. Враховуючи підготовку росія-
нами наступу в Білорусії, пропозиція була відхилена. У березні 1920 року польська 
армія зайняла важливі стратегічні пункти: Мозир і Каленковичі, що затримало пере-
дислокацію військ на Західний фронт. 

24 квітня 1920 року між представниками Військового міністерства Польщі та 
Урядом С. Петлюри була підписана Військова конвенція між Польщею та Україною 
як додаток до Варшавського договору. Ця конвенція набирала чинності одночасно з 
Договором і повинна була діяти до моменту укладання військової угоди між україн-
ським та польським урядами. Згідно з Конвенцією, польські та українські війська 
повинні були діяти спільно як союзні армії. У випадку польсько-українських дій проти 
радянських військ на території Правобережної України військові операції мали 
проводитись під керівництвом польського командування.  

25 квітня 1920 року розпочався наступ польської армії на Україні. Польські під-
розділи під командуванням Є. Ридза-Шміглого при підтримці українських частин вже 
7 травня 1920 року зайняли Київ та ключові висоти на Дніпрі [5]. 14 травня 1920 року 
радянське командування розпочало наступ на Двіні і Березині, який, однак, був 
зупинений. 26 травня 1920 року радянські війська розпочали наступ на Україні (гене-
рал О. Єгоров), а невдовзі кінна армія С. Будьоного прорвала польську оборону під 
Самогродком і створила загрозу оточення польських частин в Києві. 10 червня 1920 
року польська армія залишила місто і з важкими боями відступила на схід. Червона 
Армія, яка переслідувала її, підійшла до Львова і Замостя. 

Успішно закінчився наступ росіян, розчатий 4 липня 1920 року в Білорусії. На 
кінець липня радянські війська зайняли Вільно, Ліду, Гродно і Білосток. У першій 
половині серпня Червона Армія під командуванням М. Тухачевського дійшла до 
Вісли і створила загрозу для Варшави. У цій ситуації уряд Л. Скульського подав у 
відставку. Новий прем’єр С. Грабський передав всю владу Раді оборони держави, 
до складу якої увійшли: голова держави, голова (маршалек) сейму, прем’єр, три 
міністри, три представники армії і десять послів. Розпочаті західними дипломатами, 
за проханням уряду С. Грабського, попередні переговори не знайшли зацікавлення 
з боку уряду Радянської Росії. Тому уряд С. Грабського невдовзі також пішов у 
відставку, і прем’єром нового кабінету став В. Вітос. 28 липня 1920 року росіяни 
створили в Білостоці заміну польському уряду – Тимчасовий революційний комітет 
Польщі (Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski).  

Переломним моментом війни стала варшавська битва, що розгорнулася 13-25 
серпня 1920 року [6]. Тягар оборони столиці лежав на армії Північного фронту – 
генерала Й. Халлера. Після відбитих атак частин радянського Західного фронту під 
командуванням М. Тухачевського, пройшла вдала атака на позиції 15 і 3 російської 
армії, проведена 5 армією генерала В. Сікорського. 16 серпня 1920 року маневрена 
група в складі п’яти дивізій піхоти і бригади кавалерії, під командуванням Ю. Піл-
судського розгорнула наступ. Вона прорвала російський фронт під Коцком, зайняла 
Підляшшя і вийшла в тил військ М. Тухачевського. Атаковані з півдня і заходу 
радянські частини були змушені перейти прусський кордон, частина військ відсту-
пила на схід. У вересні М. Тухачевский намагався організувати оборону по лінії 
Німану (у районі містечка Обжиськ, що в 60 кілометрах на північ від Варшави), де 
прийняв бій, але був розбитий (втрати становили понад 18 тисяч вояків). 

Зазнала поразки Червона Армія також на півдні Польщі. Після боїв під Кома-
ровим Хрубешовом, у яких кінна армія С. Будьоного була розбита. Ця обставина 
спричинила відступ радянських військ. Польська армія вийшла на лінію Тернопіль – 
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Дубно – Мінськ. 12 жовтня 1920 року був підписаний указ про складання зброї, а 
18 жовтня 1920 року воєнні дії було зупинено і підписано Ризький мирний договір, 
який встановив східний кордон Польщі. 
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ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІСПАНІЇ 

СЕРЕДИНИ 1980-х – ПОЧАТКУ 1990-х РОКІВ 

 
Стаття розкриває особливості формування зовнішньої політики Іс-

панії в період становлення демократичного режиму. Автор аналізує відмін-
ності в проведенні міжнародної політики урядами Іспанії. Також висвіт-
люється складний шлях Іспанії до вступу в ЄЕС та НАТО. 

Ключові слова: НАТО, Європейський економічний союз, американсько-
іспанські зносини, атлантисти, європейський вибір, рух неприєднання. 

 
Статья раскрывает особенности формирования внешней политики 

Испании в период становления демократического режима. Автор анали-
зирует различия в проведении международной политики правитель-
ствами Испании. Также освещается сложный путь Испании по вступ-
лению в ЕЭС и НАТО. 

Ключевые слова: НАТО, Европейский экономический союз, амери-
канско-испанские отношения, атлантисты, европейский выбор, движение 
неприсоединения. 

 
The article reveals features of the formation of the foreign policy of Spain in 

the period of democratic rule. The author analyzes differences in the international 
politics governments of Spain. Also highlights the complicated path of Spain to 
join the EU and NATO. 

Keywords: NATO, the European Economic Union, the American-Spanish 
relations, Atlanticists, the European choice, the Non-Aligned Movement. 
 
Тема статті є важливою й актуальною, оскільки сучасна політика Іспанії вихо-

дить з позицій, які були закладені саме у 80-ті і 90-ті роки ХХ-го століття. Непростим 
і суперечливим був шлях Іспанії від політики «ізоляції» до вступу в міжнародні 
організації. Автор мав на меті виокремити етапи розвитку зовнішньополітичної 
діяльності Іспанії і проаналізувати специфічність дипломатії країни на кожному з них. 

Процес демократизації зовнішньої політики Іспанії після смерті Франко (20 жовт-
ня 1975 р.) [1, с. 199] пройшов декілька етапів. Етапи відрізняються залежно від 
того, який уряд знаходився при владі та яку зовнішню політику проводив. Автор вва-
жає, що слід, перш за все, звернути увагу на наступні напрямки зовнішньої політики 
Іспанії в означений період: 

1) американський; 2) європейський; 3) співробітництво з НАТО; 4) латино-
американський; 5) радянський. 

Перший етап розпочався з діяльності уряду Х. Аріаса Наварро. У програмній 
заяві нового кабінету міністрів, опублікованій 15 грудня 1975 р., йшлося про набли-
ження Іспанії до західного співтовариства. Уряд А. Наварро (1974-1975 рр.) роз-
почав свою діяльність ще за життя Франко і мав проводити демонтаж фран-
кістського режиму в Іспанії вже за часів короля Хуана Карлоса. Проте й у внутрішній, 
і у зовнішній політиці Наварро в цілому дотримувався позиції Франко. Так, 24 січня 
1976 р. до Мадриду прибув з дводенним офіційним візитом держсекретар США 
Г. Кіссінджер. У той же день було підписано договір про дружбу і співробітництво 
між Іспанією і США, а також додаткові угоди, які стосувалися різних сторін цієї 
співпраці. 
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Оцінку договору дав Аріас Наварро 27 січня заявивши: «Це явна підтримка 

уряду і монархії» [5, с. 298]. Позиція Аріаса Наварро, як і Міністра закордонних 
справ Іспанії – Х.М. Ареільси – «кинутися в НАТО» [4, с. 167]. Х.М. Ареільса активно 
обговорював питання із зближення з ЄЕС із керівництвом делегацій країн-членів 
ЄЕС протягом січня 1976 р. У тому ж напрямі діяв і Король Іспанії. 31 травня 1976 р. 
Хуан Карлос відвідав Домініканську Республіку (Гаїті-Еспаньола). Наступний його 
візит був до Вашингтону, де він зустрічався з Президентом США – Дж. Фордом [4, 
с. 170]. 

Таким чином, зовнішньополітична діяльність уряду А. Наварро була спрямована 
як на підтримку політики США, так і на вступ у НАТО та ЄЕС. 

1 липня 1976 р. Король санкціонував відставку уряду Наварро, оскільки блоку-
вання реформ і придушення опозиційного руху загострювали ситуацію в країні. 

У червні 1976 р. на посаду прем’єр-міністра висунули кандидатуру Адольфо 
Суареса – лідера партії Національний рух. Розпочався наступний етап демокра-
тичних змін в Іспанії. Саме з його ім’ям традиційно пов’язують успішний «мирний 
перехід» від авторитарної диктатури до демократії. Важливим напрямком зов-
нішньої політики Іспанії у цей час було продовження співпраці з НАТО і Євро-
пейським економічним союзом. Обидва завдання при безпосередній участі Короля 
були виконані [8]. 

На початку діяльності уряду А. Суареса дуже помітним був відхил від проамери-
канської політики попереднього уряду. Про це свідчать перші офіційні візити голови 
уряду і міністра закордонних справ (А. Суарес відвідав Францію, М. Ореха – 
Австрію). У першому випадку мова йшла про державу, яка входила у склад НАТО, 
проте не брала участі у військових організаціях, у другому – про статус нейтральної 
держави. 6 серпня 1976 р. міністр закордонних справ М. Ореха заявив: «Питання 
про НАТО ретельно вивчається в тих колах, які безпосередньо зацікавлені в його 
вирішенні. Але, оскільки вступ в НАТО означав би участь Іспанії в одному з двох 
військових блоків, які протистоять один одному в двохполюсному світі, ця тема 
вимагає широкої національної дискусії. Особисто я бачу у вступі в НАТО як великі 
плюси, так і такі ж великі мінуси» [4, с. 180]. 

21 вересня 1976 р. М. Ореха і посол США в Мадриді У. Стеблер обмінялися 
ратифікаційними грамотами договору про дружбу й співробітництво. З цього мо-
менту договір вступив у силу і діяв до вересня 1981 р. 

Уряд А. Суареса змушений був лавірувати між обов’язками за угодами, що були 
підписані, обіцянками, що були дані, і тим напрямком політики, який би був більш 
корисним (економічно і політично) і безпечним для Іспанії. 

Так, 27 вересня 1976 р. М. Ореха на сесії ГА ООН підкреслив зацікавленість 
власної країни в розрядці міжнародної напруги і припиненні гонки озброєнь, зупи-
нився на темі деколонізації і проблемі Гібралтару та відносинах Іспанії з країнами 
Латинської Америки. 

Зауважу, що Король Іспанії і уряд діяли однаково – зближення з країнами 
Латинської Америки, нейтральними країнами та ЄЕС і дистанціювання у відносинах 
з США та НАТО. 

27 жовтня 1976 р. Хуан Карлос прибув з офіційним візитом в Париж, наступні 
тижні пройшли під егідою укріплення зв’язків Іспанії з Латинською Америкою. 
Наприкінці жовтня міністр торгівлі Іспанії Х. Льядо здійснив серію візитів в Нікарагуа, 
Коста-Ріку, Панаму – обговорювалися зв’язки Іспанії з цими країнами в різних галу-
зях. 28 листопада в Мадрид здійснив візит Президент Венесуели Карлос Андрес 
Перес, в грудні того ж року – міністр закордонних справ Рамон Есковар Салом. У 
березні 1977 р. Іспанія поновила відносини з Мексикою. 9-10 березня 1977 р. на 
запрошення міністра закордонних справ Іспанії Мадрид здійснив візит віце-адмірал 
Чилі – Патрісіо Карвахаль. У ході візиту було підписано декілька угод про спів-
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робітництво в різних галузях. Так, Іспанія, яка стояла на шляху демократичних пере-
творень, налагоджувала зовнішні зносини не тільки з демократичними державами, 
але й з державами, у яких панували диктаторські режими. 

США не відмовлялися від спроб активізувати обговорення питання про взаємо-
відносини Іспанії та НАТО. Це питання обговорювалось з міністром закордонних 
справ М. Орехою у Вашингтоні під час проведення ХХХІ сесії ГА ООН, у листопаді 
1976 р. за ініціативою держсекретаря США Г. Кіссінджера. За прийняття Іспанії до 
НАТО висловилися члени Північноатлантичної асамблеї у Вільямсберзі. У лютому 
1977 р. в рамках іспансько-американської ради почала діяти спеціальна група, якій 
було доручено вивчити питання, пов’язані із можливим вступом Іспанії в НАТО. 

Всередині країни не всі політичні сили висловлювались за вступ Іспанії в НАТО 
(заяви проти робили Комуністична партія Іспанії, Соціалістична народна партія 
Іспанії та Іспанська соціалістична народна партія) [7, с. 175]. 

Змінилося відношення Іспанії й до країн соціалістичного табору. З цього приводу 
міністр закордонних справ Іспанії М. Ореха наголосив: «Попередня політика Іспанії по 
відношенню до соціалістичних країн була неправильною і виходила з глибоко 
помилкових, на мій погляд, концепцій, якими користувалося іспанське дипломатичне 
відомство... Розвиваючись на ґрунті суворого дотримання норм міжнародного права, 
відносини Іспанії з соціалістичними країнами можуть стати в майбутньому надзви-
чайно плідними, вносячи істотний вклад у справу укріплення загального миру і 
безпеки народів. Відносини зі Східною Європою дозволять підвищити роль Іспанії в 
системі сучасних міжнародних відносин, створять новий фактор – фактор рівноваги – 
і відкриють можливість подальшого розвитку зовнішньої політики країни» [4, с. 187]. 

21 січня 1977 р. було проголошено про встановлення дипломатичних відносин з 
Румунією; через тиждень дипломатичні відносини з Іспанією встановили Югославія, 
Болгарія і Польща. 9 лютого 1977 р. СРСР та Іспанія вирішили обмінятися офіцій-
ними представництвами на рівні посольств [7, с. 103]. Пізніше були встановлені 
дипломатичні відносини між Іспанією та Угорщиною і Чехословаччиною, 4 квітня 
1977 р. – між Іспанією та Німецькою Демократичною Республікою, 4 липня було 
підписано протокол про встановлення дипломатичних відносин послами Іспанії та 
Монгольською Народною Республікою в Парижі. 

Після нормалізації відносин з соціалістичними країнами іспанський уряд спряму-
вав свою політику на розвиток зв’язків з так званими «нейтральними» країнами. 7-
10 березня 1977 р. в Мадрид здійснив візит міністр закордонних справ Австрії 
В. Пар; більш інтенсивними стали контакти Іспанії зі Швецією і Швейцарією. 

Наступний крок А. Суареса – візит у Мексику, де він і М. Ореха зустрічалися з 
президентом Хосе Лопесом Портельо і секретарем закордонних справ Сантьяго 
Роелем. Було переглянуто чинні угоди про торгівлю, відміну віз, питання про туризм, 
про співробітництво в науковій, економічній, промисловій та інших галузях. 

Після закінчення переговорів в Мексиці А. Суарес попрямував до США, де 
зустрічався з Президентом Дж. Картером. Результатом зустрічі була офіційна заява, 
у якій було зроблено посилання на новий американсько-іспанський договір, що 
пролунало як попередження: Іспанія була військовим партнером США, та, ідучи на 
внутрішні вибори, вона повинна була пам’ятати про обов’язки, які взяла на себе [4, 
с. 192]. 

У зовнішньополітичній діяльності «другого» уряду Суареса акцент робився на 
подальше співробітництво держав з різним суспільним укладом. Внесок Іспанії в 
«західну захисну систему» пов’язувався з існуючими відносинами з США. Що ж 
стосується питання НАТО, то уряд не заперечував проти його обговорення, але в 
той же час не висловлювався на користь вступу. 

У листопаді 1977 р. лідер ІСРП зробив перші самостійні кроки на міжнародній 
арені і візитував у США, де зустрічався з віце-президентом США У. Мондейлом, 
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помічником президента з питань національної безпеки З. Бжезинським, держ-
секретарем Е. Венсом й іншими офіційними посадовцями [4, с. 197]. У грудні 1977 р. 
делегація ІСРП на чолі з Ф. Гонсалесом перебувала в Москві та вела переговори з 
керівниками держави. Обидві делегації були за подолання розколу сучасного світу 
на військово-політичні блоки, проти їх розширення [2, с. 105]. 

24 листопада 1977 р. Іспанія офіційно стає членом Європейської Ради. Висту-
паючи на засіданні ради в січні 1978 р., М. Ореха нагадав, що Європа не обме-
жується країнами, які входять в ЄЕС. До неї входять також держави, які створюють 
зони вільної торгівлі, і з ними також необхідно розширювати діалог. 

У цей період часу можна спостерігати прямування Іспанії до розвитку міжнарод-
ного співробітництва на позаблоковому ґрунті і це отримало підтвердження в ході 
зустрічей з керівниками нейтральних та неприєднавшихся країн Європи. 

Латиноамериканський напрям Іспанії підтверджувався візитами Хуана Карлоса 8
-18 вересня 1977 р. у Венесуелу, Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Ріку і 
Панаму. У венесуельському парламенті Король Іспанії висунув ідею про створення 
іспансько-латиноамериканського співтовариства, яка стала стрижнем всієї подаль-
шої політики Іспанії в цій частині світу. Через рік після поїздки Хуана Карлоса в 
Латинську Америку попрямував А. Суарес. Підсумком поїздки у Венесуелу стало 
спільне комюніке, у якому підкреслювався намір співдіяти більш повному здійс-
ненню прав людини. 

Поїздка 1978 р. А. Суареса на Кубу сприйнялася по-різному [4, с. 189]. 
Виступаючи перед журналістами, Фідель Кастро підкреслив, що Куба глибоко 
цікавиться іспанською політикою і має щиру надію на те, що ця країна є рівно-
правним членом світового суспільства, і буде проводити в життя той курс, який буде 
абсолютно незалежним, нейтральним і дружнім по відношенню до країн, що розви-
ваються [4, с. 199]. 

Чергову поїздку до Латинської Америки Хуан Карлос здійснив з 16 листопада по 
1 грудня 1978 р. (Мексика, Перу, Аргентина). Під час візиту було підписано декілька 
договорів про економічне співробітництво, обговорювалася ідея іспансько-латино-
американської спільноти націй. 

У червні 1978 р. Хуан Карлос наніс візит в КНР. Під час зустрічі Король заявив: 
«Ми бажаємо, щоб міжнародні відносини ґрунтувались на мирній основі, підтримки 
миру і безпеки, що вплине на розвиток співробітництва і дружніх відносин між всіма 
народами» [4, с. 200]. 

У 1977-1978 рр. Іспанія переживала економічну кризу. В цих умовах уряд вирі-
шує активізувати свої зусилля зі зближення з Європейським економічним співто-
вариством. 28 липня 1977 р. міністр закордонних справ М. Ореха офіційно пред-
ставив в Брюсселі заявку на вступ Іспанії в якості повноправного члена в ЄЕС. 
20 вересня рада міністрів ЄЕС підтвердила отримання цієї заявки і доручила Комісії 
європейських країн розглянути її і дати свій висновок [5, с. 312]. Наприкінці серпня 
1977 р. Суарес візитував в Гаагу, Копенгаген, Париж, Рим, а в першій половині 
жовтня – завершив серію візитів до столиць держав-членів ЄЕС. 

В іспанському уряді було створено спеціальний пост міністра у справах відносин 
з ЄЕС. 13 лютого 1978 р. присягу в якості керівника нового відомства приніс Лео-
польдо Кальво Сотело. Спілкуючись із журналістами, він висловив оптимізм з 
приводу перспектив переговорів щодо вступу Іспанії в «Спільний ринок». 

29 листопада 1978 р. Комісія європейських спільнот завершила обговорення 
іспанської заявки, яка була їй передана рік тому, і дала позитивну відповідь. У 
подальшому рада міністрів ЄЕС, ознайомившись із висновком, дала згоду на 
офіційне відкриття переговорів про вступ Іспанії в лютому 1979 р. 

Тим часом, розв’язання питання вступу Іспанії в НАТО, на позитивне і швидше 
вирішення якого тиснула американська сторона, іспанський уряд бойкотував. 
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Міністр закордонних справ М. Ореха визнав, що членство Іспанії в НАТО повинна 
вирішувати нація і що участь в Північноатлантичному альянсі не змінить загального 
стратегічного балансу в Європі. А. Суарес виразив думку, що це питання повинна 
вирішувати не одна партія, і вирішується воно національним консенсусом, до того ж 
вирішення цього питання не є терміновим [5, с. 316]. 

Саме в цей час розпочинаються конфлікти всередині правлячої партії – позицію 
А. Суареса щодо вступу в НАТО не поділяли представники правого крила партії. 

США вирішили посилити «тиск» на Іспанію, і в червні 1978 р. до країни прибув 
американський представник США Теренс Тодмен. 

В наслідок того, що на А. Суареса тиснули не тільки з-за кордону але й 
всередині партії, а сам він схилявся до позаблокової політики, А. Суарес опинився 
перед непростим вибором: на виступах у конгресі продовжував відстоювати 
позаблокову політику, але вже не так впевнено, як раніше. Стала помітною різниця 
в проведенні міжнародної політики та в поглядах на неї між представниками уряду. 
Міністр закордонних справ М. Ореха демонстрував власну позицію на зовнішню 
політику Іспанії, і вона стала все більш відмінною від тієї, що проводив голова уряду. 
Так, М. Ореха наголошував на тому, що не має бажання дотримуватись ані нейтра-
літету, ані політики держав «третього світу». Він підкреслював, що Іспанія має 
особливі відносини з країнами Латинської Америки, арабськими країнами, 
зацікавлена проблемами Середземномор’я і солідарна з країнами Африки, які 
розвиваються [4, с. 318]. У цих умовах прем’єр-міністр А. Суарес вимагав розши-
рення своїх прав, і Королівським декретом від 14 серпня 1979 р. була створена 
спеціальна урядова комісія з питань зовнішньої політики, головування на ній було 
доручено саме йому. 

У цей період більш прохолодними стали іспансько-американські відносини. Під 
час загострення ситуації в районі Персидської затоки, після скинення шахського 
режиму в Ірані, іспанський уряд не дозволив американським винищувачам-бомбар-
дувальникам зробити посадку на авіаційній базі в Торрехоні [4, с. 216]. 

У 1979 р. активізувалися спроби, спрямовані на зближення Іспанії з ЄЕС. 
5 лютого в Брюсселі представники Іспанії (М. Ореха і Л. Кальво Сотело) заявили, 
що готові в повному обсязі взяти обов’язки, які витікають із участі в ЄЕС. Повер-
нувшись до Іспанії М. Ореха зробив заяву, що початок переговорів щодо вступу в 
ЄЕС є «важким», і пов’язав можливий вступ Іспанії в ЄЕС з її членством в НАТО. 

«Атлантисти» із занепокоєнням слідкували за укріпленням взаємовигідних від-
носин між Іспанією і соціалістичними державами. Особливо успішно розвивалися 
іспансько-радянські відносини. Найвищого рівня було досягнуто в 1979 р. (М. Ореха 
прибув з візитом до Радянського Союзу в січні 1979 р., міністр закордонних справ 
СРСР здійснив відповідний візит в листопаді того ж року). 

1979-1980 рр. були для Іспанії роками активізації відносин з країнами Латинської 
Америки, Арабського Сходу, Африки й Азії [4, с. 320].  

Не витримавши тиску проатлантично і проамерикансько налаштованих елемен-
тів всередині власної партії і країни, А. Суарес змушений був піти у відставку в січні 
1981 р. Його наступником стає Леопольдо Кальво Сотело. Скориставшись зміною 
влади, консервативно налаштовані офіцери вирішили влаштувати державний зако-
лот, але Король, спираючись на відданих воєначальників, поклав край спробі захоп-
лення влади [9, с. 309]. 

Уряд Соціально-демократичного Центру на чолі з Л. Кальво Сотело (1981-
1982 р.) у зовнішньополітичній діяльності головну увагу приділяв зміцненню позицій 
Іспанії в Західній Європі, послабивши активність у Латинській Америці й в інших 
реґіонах світу. У програмній промові, з якою новий голова уряду виступив у конгресі 
депутатів 18 лютого 1981 р., прямо заявлялося, що він буде намагатися проводити 
«європейську, західну політику» [10]. 
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Вже 9-10 квітня 1981 р. в Іспанію здійснив офіційний візит держсекретар США 

А. Хейг. У виступі на прес-конференції в Мадриді він заявив, що «бази в Іспанії, 
надані в розпорядження США, мають велике значення для оборони Заходу» [5, 
с. 320]. За результатами зустрічі було вирішено в найближчий термін почати пере-
говори про поновлення угоди між Іспанією і США, термін дії якого закінчувався. 

6-10 липня Хосе Педро Перес Льорка прибув з візитом до Вашингтону, де 
зустрічався з президентом і представниками вашингтонської адміністрації; ним було 
дано обіцянку контролювати «операцію НАТО» і співдіяти перезаключенню угоди з 
США на максимально вигідних для них умовах. 

Почали ускладнюватися іспансько-радянські відносини [2, с. 100-105]. 
29 жовтня 1981 р. конгрес депутатів 186 голосами проти 146 прийняв надану 

урядом резолюцію про початок ведення переговорів про вступ Іспанії в Північно-
атлантичний альянс. 26 листопада аналогічне рішення прийняв сенат [5, с. 335-340]. 
2 грудня 1981 р. посол Іспанії в Брюсселі вручив генеральному секретарю НАТО 
Дж. Лунсу лист, у якому іспанський уряд заявляв про готовність прийняти рішення 
до вступу в Північноатлантичний альянс. 

10 грудня 1981 р. міністри закордонних справ країн-членів НАТО підписали в 
Брюсселі протокол про вступ Іспанії в НАТО. Цей протокол вступив у силу, коли всі 
країни, які брали участь в угоді, прозвітують про його схвалення уряду Сполучених 
Штатів Америки. За цим протоколом королівство Іспанія стане країною, що бере 
участь в Альянсі в день, коли Іспанією буде вручено документ про приєднання до 
нього [до Альянсу – А.Х.] Сполученим Штатам Америки. Церемонія підписання 
документу відбулася в присутності міністра закордонних справ Іспанії Переса Льоркі. 

2 липня 1982 р. міністр закордонних справ Іспанії Х.П. Перес Льорка і 
американський посол в Мадриді Т. Тодмен підписали «Згоду про дружбу, оборону і 
співробітництво». Зміна слова «угода» («договір») на «згода» занижувала значення 
документу і позбавляла президента США проблем, пов’язаних з необхідністю пред-
ставляти його на ратифікацію сенату. Згода підтверджувала, що США продовжують 
користуватися військово-повітряними базами Морон-де-ла-Фронтера, Торрехон і 
Сарагоса, а також військово-морською базою в Ротє; складами боєприпасів в 
Картахені, станціями зв’язку в Уомсі, Інохесі, Сольєрі і на Менорці, Ескатаде-
Баресі... Припиняв існування Об’єднаний штаб військових сил США в Іспанії, який 
став непотрібним, оскільки Іспанія вступила в НАТО. Строк згоди визначався в 
5 років [3, с. 266]. 

Затримувався вступ Іспанії в ЄЕС, оскільки досі не були вирішені і виникали нові 
проблеми економічного характеру на кордоні із Францією. Не було вирішено 
питання Гібралтару, оскільки в умовах військових дій між Англією і Аргентиною в 
районі Фолклендських островів неможливо було зробити звернення щодо 
вирішення даного питання. 

Таким чином, політика Л. Кальво Сотело істотно відрізнялася від політики, яку 
проводив його попередник на міжнародній арені – А. Суарес: К. Сотело призупинив 
тему Близького Сходу, ввів країну в НАТО і не звертав достатньо уваги політиці з 
країнами «третього світу». У цілому від політики розвитку співробітництва з усіма 
державами, незалежно від їх суспільного укладу, не залишилось нічого. 

Прихід до влади Іспанської соціалістичної партії (жовтень 1982 р.) з’явився 
важливою віхою в історії постфранкістськой Іспанії, ознаменував зрушення «вліво» 
в політичному житті країни. Соціалісти здобули перемогу на виборах, виступивши з 
критикою пронатівскої політики своїх попередників. Вони також висунули програму 
боротьби за розрядку та ядерне роззброювання. 

Після приходу до влади ІСРП тон заяв її керівництва відносно участі в НАТО 
ставав все більш помірним і обережним. Однак уряд фактично «заморозив» 
інтеґрацію країни у військову структуру Північноатлантичного альянсу [6, с. 44-45]. 



113 

Випуск 2 

 
Рішення про вступ Іспанії в «Спільний ринок» було прийнято лише в березні 

1985 р. У відповідності з ним країна стала членом ЄЕС з 1 січня 1986 р., було вста-
новлено 7-річний перехідний період, впродовж якого іспанська економіка повинна 
була пристосуватися до умов Спільноти. 

Надаючи особливе значення зв’язкам з арабськими державами, Іспанія висту-
пала за всеохоплююче врегулювання близькосхідного конфлікту. Були встановлені 
дипломатичні відносини з Ізраїлем. Іспанія засуджувала політику апартеїду, яку 
проводили в ПАР. У січні 1986 р. уряд ІСРП об’явив про припинення поставок 
Іспанією зброї Преторії і вимагав, щоб військовий аташе посольства ПАР в Мадриді 
покинув країну. 

Зовнішня політика Іспанії складалася в боротьбі між проатлантичними колами і 
демократичними силами, виступаючи за незалежний, реалістичний курс країни. 

Головна відмінність латиноамериканського напрямку зовнішньої політики іспан-
ських соціалістів від політики їх попередників полягає в тому, що ІСРП і уряд Гонса-
леса на міжнародній арені виступили на користь визнання права латино-американ-
ських народів щодо визвольної боротьби, за вільний соціально-політичний вибір. 

Після приходу до влади ІСРП в розвитку радянсько-іспанських відносин теж 
наступив новий етап. Спираючись на вже накопичений досвід двосторонніх відно-
син, на їх політичні і юридичні підґрунтя, СРСР і Іспанія пішли на шляху їх подаль-
шого розвитку [6, с. 50-55]. 

На цьому перехідному етапі до демократії зовнішня політика Іспанії була 
орієнтована на інтеґрацію в міжнародне співтовариство. Уряди Х. Аріаса Наварро, 
А. Суареса, Л. Кальво Сотело та Ф. Гонсалеса прагнули забезпечити міжнародну 
підтримку процесу демократизації, затвердити західноєвропейську орієнтацію Іспанії 
і нормалізувати її міжнародні зв’язки. Зовнішня політика ґрунтувалася на досягнення 
консенсусу, який забезпечував послідовність і поступовість дій, їх швидше реаліс-
тичний, ніж ідеологічний характер. Єдність дій у зовнішньополітичній сфері значно 
зміцнила імідж та престиж Іспанії. Нині майже всі експерти визнають, що до кінця 
1980-х років у зовнішній політиці Іспанії були вдало вирішені завдання як інтеґрації в 
Західну Європу, так і нормалізації міжнародних зв’язків в цілому. 
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РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ В НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 
У статті висвітлюються питання розвитку фізичного виховання і 

спорту в навчальних закладах Півдня України на початку ХХ ст. 
Ключові слова: учнівський спорт, Південна Україна, спортивні гуртки, 

гімнастичні товариства. 
 
В статье освещаются вопросы развития физического воспитания и 

спорта в учебных заведениях Юга Украины в начале ХХ века. 
Ключевые слова: ученический спорт, Южная Украина, спортивные 

кружки, гимнастические общества. 
 
The article describes questions of physical training and sport development in 

learning establishments of Southern Ukraine in the beginning of XX century. 
Keywords: pupils’ sport, Southern Ukraine, sport groups, gymnastic society. 

 
 
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. став періодом глибинного реформування усіх сторін 

соціально-політичного та економічного життя країни. Капіталізація держави спричи-
нила появу нових видів діяльності і захоплень людини, серед яких не на останньому 
місці було заняття різних верств населення спортом. Фізична культура стає 
суттєвим елементом соціального життя народу. Російські спортсмени досягають 
перших успіхів на міжнародних змаганнях, беруть участь в Лондонських і Сток-
гольмських Олімпійських іграх 1908 і 1912 рр. У Росії створюється Національний 
олімпійський комітет, проводяться Всеросійські олімпіади 1913 р. (м. Київ) і 1914 р. 
(м. Рига). Успіхи в спорті стають індикатором військової потужності російської дер-
жави на міжнародній арені. Все більше уваги уряд приділяє запровадженню фізич-
ного виховання в навчальних закладах. По всій території імперії при освітніх зак-
ладах відкриваються спортивні гуртки і гімнастичні товариства; в Санкт-Петербурзі і 
Москві створюються студентські спортивні ліги, безліч молодих людей із задово-
ленням займаються фізичною підготовкою, беруть участь у численних змаганнях з 
різних видів спорту. 

З проголошенням Україною незалежності різко зріс інтерес до культурного 
минулого нашої країни. Як частина науки, історія фізичної культури належить до 
числа недостатньо вивчених сторін культурного життя України. Щоб компенсувати 
інформаційний вакуум, вченими спостерігається посилена увага до історії виник-
нення і розвитку національної системи фізичного виховання. Зусиллями ряду дос-
лідників (О.М. Вацеба (1992), Я.Б. Боднар (2002), Є.Н. Приступа (1996), А.В. Цьось 
(2005), Н.А. Деделюк (2004), А.С. Бондар (2006) та ін.) за останні роки були 
захищені наукові роботи, присвячені зародженню і розвитку фізичної культури в 
Україні [1]. У пресі з’явилися статті, присвячені реґіональним особливостям розвитку 
гімнастичних і спортивних товариств, різних видів спорту, становленню фізичного 
виховання в навчальних закладах. Завдяки цьому відкрилося багато нових, раніше 
невідомих документів, а разом з ними стали відомі цінні історичні факти спортивно-
масового й олімпійського руху на території нашої держави. Уперше, у рамках цих 
робіт, українські вчені-історики зробили спроби переосмислити і дати якісно нові 
оцінки процесам фізкультурної освіти, спортивно-масовому руху на Україні. Разом з 
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тим зазначимо, що, незважаючи на активізацію наукових досліджень у сфері фізич-
ного виховання, фундаментальних, узагальнюючих робіт на цю тематику сьогодні 
дуже мало. Найменш дослідженим у цьому відношенні є питання налагодження 
фізичного виховання в освітніх установах південного реґіону. Надруковані за остан-
ній час публікації місцевих педагогів, істориків і краєзнавців, безумовно, містять у 
собі цінний історичний матеріал, проте розкривають лише окремі аспекти даної 
теми. Ретельно вивчивши існуючі науково-публіцистичні роботи, а також наявну 
джерельну базу, доводиться констатувати, що у фондах наукових бібліотек та 
обласних архівів знаходиться ще значна кількість цікавих, раніше не досліджених 
історичних матеріалів. 

Мета цієї статті на основі нових документів вивчити питання налагодження 
фізичного розвитку учнів у рамках навчальної програми, визначити пріоритетні 
напрями позашкільної фізичної освіти, прослідкувати динаміку розвитку окремих 
видів спорту в Одеському навчальному окрузі, визначити роль царського уряду, 
Міністерства народної освіти, високопоставлених урядовців округу і деяких спор-
тивних організацій у справі поліпшення фізичного виховання молоді. 

Наприкінці ХІХ ст., після ряду спроб Міністерства народної освіти спільно з 
Військовим відомством ввести військову гімнастику в загальноосвітніх установах, 
стало зрозумілим, що народні школи та середні навчальні заклади абсолютно до 
цього не готові. Циркулярів і розпоряджень виходило багато, гімнастики ж у 
навчальних закладах фактично не було. Особливо це стосувалося початкової 
школи. Так, відповідно до звіту директора народних училищ Херсонської губернії за 
1898 р., гімнастика викладалася у 104 школах, що становило лише 7,5 % від загаль-
ної кількості шкіл губернії. Найбільш поширена гімнастика була в єврейських міських 
(30 %), міністерських (27,1 %) і міських початкових (26 %) школах. Найменше 
займалися фізичним розвитком своїх вихованців у церковнопарафіяльних (3,8 %) і 
школах грамоти (0,8 %) [2, с. 36]. Причин, що привели до такого сумного стану, було 
декілька: відсутність спеціально обладнаних приміщень, кваліфікованих педаго-
гічних кадрів, матеріальної і методичної бази, а також завантаженість навчального 
процесу загальноосвітніми предметами, що не залишало часу на гімнастичні 
вправи. Доповнити цей список може і негативне ставлення самих педагогів і дирек-
торів шкіл до фізичної культури. Багато хто з них несвідомо вважали, що захоп-
лення спортом відволікає учнів від занять, а сам спорт називали «дурістю» [3, с. 258]. 

Набагато краще було організоване фізичне виховання в середніх навчальних 
закладах (гімназіях, прогімназіях і реальних училищах). Згідно з Пам’ятною книжкою 
Херсонської губернії, до початку 1901 р. в Одеському навчальному окрузі налічу-
валося 16 чоловічих і 17 жіночих середніх навчальних закладів. Із них військова 
гімнастика викладалася в семи чоловічих гімназіях, двох прогімназіях і в п’яти 
реальних училищах, що становило 87,5 % від їх загальної кількості. Також гімнас-
тика і танці, як одна з форм фізичного виховання, викладалися в 13 жіночих серед-
ніх навчальних закладах [4]. 

Для викладання гімнастики в освітніх закладах необхідно було провести значну 
роботу із зміцнення матеріальної бази фізичного виховання. Більшість шкільних 
будівель не мали приміщень для занять фізичними вправами. Частина з них розмі-
щувалась в найманих приміщеннях або в будівлях старої забудови, що складалися 
з кількох кімнат, пристосованих для навчання. Тому уроки гімнастики проводилися, 
як правило, у задушливих кімнатах, рекреаційних залах або в запилених коридорах, 
площа підлоги яких не досягала й восьмої частини від необхідної [5, с. 38-39]. У селі 
викладали гімнастику в основному вчителі шкіл. У містах для цього запрошували 
офіцерів або ж нижчі військові чини з розквартированих поблизу військових 
частин [2, с. 36]. На підтвердження цього автор провів підрахунки і з’ясував, що в 14 
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чоловічих гімназіях і прогімназіях Одеського навчального округу в 1900 р. гімнастику 
викладали 11 осіб з військовим званням [4]. 

У тих навчальних закладах, де викладалася гімнастика, уроки мали нерослі-
довний характер. Програму занять постійно змінювали, вводячи до неї (з 1889 р.) то 
посилене викладання військової гімнастики, то навчання учнів пожежній справі та 
висадженню дерев, а то й просто заняття зводилися до навчання простих «рухів 
тіла» під час перерви між уроками. 

Гімнастичні вправи мали, головним чином, військову спрямованість. Уроки були 
нудними і часто зводилися до військової муштри, що складалася з марширувань та 
всіляких стройових перешиковувань, що природно викликало невдоволення як 
серед учнів, так і серед викладачів. Вихованці старших класів не хотіли займатися 
такою гімнастикою і називали ці уроки «маршируванням» [5, с. 38-39]. Шаблонну 
гімнастику дещо потіснили лише в дев’яностих роках ХІХ ст., коли в деяких нав-
чальних закладах бажаючим у позаурочний час надали можливість займатися фех-
туванням і водним спортом. 

Початок ХХ ст. ознаменувався двома важливими подіями: російсько-японською 
війною 1904-1905 рр. і революцією 1905-1907 рр., що, на думку автора, стало своє-
рідним поштовхом у розвитку фізичної підготовки учнівської молоді. Воєнні дії того 
часу яскраво продемонстрували слабку фізичну підготовку російської армії і 
примусили офіційну владу шукати шляхи вирішення проблеми. У той же час цар-
ський уряд, наляканий революційними подіями 1905-1907 рр., у яких молодь брала 
активну участь, змушений був піти на деякі поступки, пов’язані із суспільною 
діяльністю. Зокрема, Перша російська революція відкрила доступ молоді до міських 
спортивних клубів і товариств. Нові статути спортивних організацій дозволяли учням 
бути їх членами, але тільки за умови, щоб у клубах не велася ніяка політична 
діяльність. 

Такими поступками царський уряд зміг розв’язати дві проблеми: з одного боку, 
можна було готувати фізично міцну молодь для подальшої служби в армії, з іншого – 
за допомогою спорту відвернути її від політичної діяльності. З цією метою при 
навчальних закладах створювалися різні гуртки гімнастики і спорту, спортивні клуби 
молоді та інші організації. Правлячі кола всіляко заохочували створення гімнас-
тичних і спортивних клубів та навіть виділяли для цього кошти. До початку Першої 
світової війни в країні налічувалося біля 1 200 різних спортивних клубів і товариств, 
у яких займалися близько 50 тисяч осіб [6, с. 243]. Спортивні організації, що ство-
рювалися в Росії на той час, можна розділити на такі типи: «потішні» роти; загони 
бой-скаутів; різні спортивні організації і товариства сприяння фізичному розвитку 
учнівської молоді (ОСФРУМ). 

Незважаючи на зростання інтересу до спорту серед самих учнів, а також ігно-
руючи думку проґресивних діячів у сфері фізичного виховання (П.Ф. Лесгафта, 
Е.А. Покровського та ін.), які доводили, що заняття фізичними вправами є частиною 
виховання гармонійної особи, царський уряд продовжував тримати курс на міліта-
ризацію фізичної освіти. Військова спрямованість продовжувала залишатися 
офіційною політикою фізичного виховання в школах. Стурбоване слабкою фізичною 
підготовкою молоді (за даними офіційної статистики: серед тих, кого призивали до 
війська, із задовільним станом здоров’я виявилося 80 відсотків випускників 
сільських шкіл і лише 60 відсотків молодих громадян, що закінчили класичну 
гімназію) [7, с. 5; 8, с. 98], у вересні 1909 р. Міністерство народної освіти видає 
розпорядження опікунам навчальних округів ввести в початкових школах, під 
керівництвом запасних і відставних унтер-офіцерів, навчання військового строю. У 
пресі з’явилася велика кількість статей про доброчинний вплив військової справи і 
гімнастики на фізичний розвиток селянських дітей, про можливість скорочення 
терміну військової служби у випадку, якщо сільська молодь проходитиме військову 
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підготовку до призову в армію. На додаток до цього гімнастика, як самостійний 
предмет, вводиться у залізничних школах і в комерційних училищах. Св. Синод 
рекомендує гімнастику також у церковнопарафіяльних школах. Крім того, для поліп-
шення справи фізичного виховання і здоров’я учнів, опікуни навчальних округів ре-
комендували директорам шкіл, як позаурочні, заняття водним і лижним спортом 
[9, с. 6]. 

Показовою щодо цього є діяльність опікуна Одеського навчального округу 
А.І. Щербакова. Приступивши до виконання своїх обов’язків у 1908 р., він одразу 
звернув особливу увагу на стан фізичного виховання в навчальних закладах 
ввіреного йому округу. З метою детального вивчення стану речей начальникам 
середніх навчальних закладів циркулярно було запропоновано доповісти про те, на 
якому рівні викладання гімнастики в увірених їм навчальних закладах. Згідно з 
отриманим донесенням, уроки гімнастики проводилися в 62 середніх чоловічих 
гімназіях і прогімназіях. У 13 з них гімнастика зовсім не практикувалася. Викладання 
велося за різними програмами: інструкції Міністерства народної освіти 1889 р.; 
програми чеського товариства «Сокіл»; німецькі та австрійські програми. Кількість 
тижневих уроків коливалася від 4 до 18. Заняття з гімнастики проводили вчителі 
танців, члени чеського товариства «Сокіл», зауряд-прапорщики запасу, фельд-
фебелі, поручики, особи, які закінчили курс військового чи юнкерського училища, 
капітани, штабс-капітани, відставні полковники та ін. Що стосується жіночих нав-
чальних закладів, то в 45 з них гімнастика зовсім не викладалася – її замінювали 
танці. У решти закладів гімнастику викладали особи, які закінчили курс жіночих 
гімназій, Миколаївський жіночий інститут у Санкт-Петербурзі, приватний пансіон 
Еваніус у Москві, Київський інститут, жінки-лікарі, артисти Варшавського балету, що 
пройшли курс шведської педагогічної та лікарської гімнастики і масажу Залєсової в 
Санкт-Петербурзі, та особи, які спеціалізувалися на курсах чеського товариства 
«Сокіл». Головними причинами поганого викладання гімнастики, у більшості 
випадків, була відсутність викладачів-фахівців та приміщень, пристосованих для фі-
зичних вправ [10, с. 923-924]. 

За підсумками опитування, проведеного А.І. Щербаковим, були скликані збори 
директорів середніх навчальних закладів, на яких ухвалили рішення про невід-
кладне вжиття заходів у справі фізичного виховання учнівської молоді. Серед цілого 
ряду заходів особлива увага зверталася на розвиток в окрузі водних видів спорту 
(веслування на шлюпках, плавання, ходіння під вітрилами), а також на створення в 
Одесі загального учнівського майданчика для рухливих ігор, масових гімнастичних і 
військових вправ. У результаті цих зусиль, починаючи з 1909 р., справа поліпшення 
фізичного виховання в усьому окрузі набула великого поширення. В усіх осередках 
освіти почали вчити, як проводити ігри, запровадили заняття із сокольської гімнас-
тики, навчали військових вправ; кількість уроків гімнастики в середніх навчальних 
закладах було збільшено до 16 на тиждень; у тих навчальних закладах, де це вия-
вилось можливим, виник і розвивався водний спорт. Разом з тим, фізичне вихован-
ня почали все ширше вводити і в початковій школі. Так, до 1912 р. навчання гімнастики 
та військового строю проводилося вже в 1 573 народних училищах [10, с. 927]. 

Особлива увага з боку адміністрації округу приділялася розвитку учнівського 
морського і річкового спорту. 

Восени 1908 р. за ініціативи опікуна округу А.І. Щербакова серед учнів середніх 
навчальних закладів м. Одеси було проведено експеримент з навчання їх веслу-
ванню на шлюпках та управлінню вітрилами. Результати осінньої практики вия-
вилися особливо успішними. На їх підставі А.І. Щербаков під час інспекторських 
поїздок рекомендував директорам гімназій проводити в позаурочний час даний вид 
фізичних вправ. Як наслідок – до 1910 р., окрім м. Одеси, учнівський водний спорт 
виник і розвивався в Севастополі, Миколаєві, Катеринославі, Євпаторії, Херсоні, 
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Феодосії, Акермані, Керчі, Маріуполі, Ялті, Павлограді і Тирасполі [11, с. 47]. У 
1911 р. в окрузі налічувалося більш як 1 200 учнів-спортсменів [10, с. 945]. У всіх 
містах водний спорт розвивався залежно від місцевих коштів: навчальні заклади 
виділяли гроші на придбання і ремонт суден. 

Значний внесок щодо організації та розвитку водних видів спорту серед вихо-
ванців шкіл зробили міські яхт-клуби. Заняття проводилися на їхній території, за що 
навчальні заклади вносили певну платню. Крім того, місцевими яхт-клубами виді-
лялися досвідчені інструктори з помічниками для проведення з учнями теоретичних 
і практичних занять, надавалися веслувальні судна, деякі члени яхт-клубів 
надавали власні яхти для навчання вихованців мистецтву управління вітрилами, а 
керівництво клубів виділяло купальні для навчання дітей плаванню. За відвідування 
яхт-клубів і користування суднами з учнів стягували платню – 50 коп на місяць, або 
2 руб за сезон [11, с. 27]. 

Разом з тим, завдяки учнівському спорту пожвавлюється життя самих яхт-клубів: 
для учнів щорічно влаштовуються гонки на шлюпках за «звичайні» і перехідні призи 
(у Миколаївському – за кубок Г.Ф. Віндшейна, в Катерининському – приз М.М. Толс-
того та ін.); зростає кількість членів і суден (наприклад, в Катерининському яхт-клубі 
м. Одеси за 1909 р. кількість членів майже подвоїлася, в Миколаївському – в 1911 р. 
їхня кількість зросла і сягнула понад 220 осіб проти 150-175 у попередні роки [12, с. 
3]); виникають нові яхт-клуби, до складу засновників яких входять директори і 
викладачі навчальних закладів. Так, у 1909 р. створюється річковий яхт-клуб у 
м. Херсоні, відкриваються яхт-клуби у Феодосії і Маріуполі, в 1910 р. планувалося 
відкриття яхт-клубів у Ялті й Акермані [11, с. 49], у 1912 р. в м. Миколаєві 
відкривається учнівський яхт-клуб [10, с. 965-966]. 

Діяльність яхт-клубів не обмежувалася розвитком тільки водних видів спорту. 
При них відкривалися гімнастичні відділення, у тому числі і для жінок, влашто-
вувалися майданчики для ігор, взимку організовувалися катки. Одне з таких 
відділень було відкрите у 1910 р. при Миколаївському яхт-клубі. Там же відкрився 
майданчик для гри в лаун-теніс. Для занять гімнастикою було запрошено фахівця 
сокольської гімнастики Ваньята. Уроки проводилися в будівлі Миколаївського реаль-
ного училища [12, с. 3]. 

Разом з водним спортом в Одеському навчальному окрузі розвиваються й такі 
види спорту, як гімнастика (переважно сокольська), їзда на велосипедах, важка і 
легка атлетика, лаун-теніс, боротьба та ін. Особливою популярністю серед молоді 
користувався футбол. При навчальних установах Одеси, Миколаєва, Херсона та ін-
ших міст організовуються команди, і проводяться футбольні матчі. 

Як приклад цього може послужити футбольна команда, організована в м. Ми-
колаїв у 1906 р. учнями міського механіко-технічного училища. Спочатку вона нази-
валася «Техніка», потім – «Зебра», а ще пізніше – «Атлетичний клуб», який з часом 
розпався на дві команди – «Атлетік» і «Уніон» [13]. До 1911 р. свої футбольні 
команди мали Миколаївське комерційне, технічне і реальне училища, Миколаївська 
Олександрівська гімназія та гімназія ім. Віревського [14]. 

Весняно-осінній сезон 1910 р. став одним із найважливіших в історії спорту 
учнівської молоді м. Одеси. Завдяки клопотанню опікуна Одеського навчального 
округу ухвалою Міської Думи від 23 вересня 1909 р. за № 183 у користування округу 
було виділено ділянку міської землі з Ботанічного саду розміром 4 127 кв. сажнів. 
Вказана ділянка призначалася для ігор та фізичних вправ і перейшла у його 
користування 10 березня 1910 р. [10, с. 946-947]. За 3 роки на території майданчика 
було облаштовано 11 полів для гри у футбол, баскетбол, лаун-теніс, кеглі, крокет та 
інші рухливі ігри, поставлено снаряди для занять гімнастичними вправами. Всіма 
заняттями безпосередньо керували інструктори, які запрошувались із числа 
викладачів гімнастики Одеських навчальних закладів [15]. Згодом за клопотаннями 
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все того ж А.І. Щербакова у вересні 1912 р. відкривається подібний майданчик і для 
учениць жіночих міських гімназій [10, с. 955-956]. 

Почини урядовця були підтримані і в інших реґіонах округу. Спортивні майдан-
чики відкриваються у Херсоні, Миколаєві, Катеринославі, Бахмуті, Феодосії, 
Павлограді, Маріуполі та ін. Для популяризації фізичних вправ, а також для того, 
щоб підбивати підсумки занять спортом, на майданчиках навесні і восени прохо-
дили змагання з футболу, баскетболу, лаун-тенісу, крокету, кеглів і тамбурину. Крім 
того, щорічно в цей час на них проводилися гімнастичні свята середніх і нижчих 
навчальних закладів. У 1913-1914 рр., наприклад, відбулися гімнастичні свята у 
чоловічих і жіночих гімназіях Херсона, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Феодосії, 
Кишинева, Болграда, Бахмута і Павлограда. Зазвичай святкування проходили уро-
чисто в присутності міського начальства і великої кількості публіки. Програма свят 
була дуже різноманітною. Учні демонстрували вільні рухи, вправи з рушницями, 
стройове навчання, фехтування, вправи на гімнастичних снарядах і рухливі ігри, 
змагалися вихованці і в легкоатлетичних видах спорту. Переможці змагань 
нагороджувалися призами. 

Про успіхи, досягнуті у справі фізичного виховання, регулярно повідомлялося на 
сторінках місцевих газет і в офіційних друкованих виданнях. Циркуляр Одеського 
навчального округу традиційно друкував звіти, що стосувалися проведених в окрузі 
спортивних свят, змагань, парадів «потішних». Тут же обговорювалися проблеми 
розвитку спорту, намічалися заходи щодо подальшого розвитку фізичної культури в 
школі. 

Щоб підтримати розвиток спортивних майданчиків, Міністерство народної освіти 
у 1915 р. навіть планувало виклопотати в уряду особливий кредит на облаштування 
майданчиків для дитячих ігор і фізичних вправ [16]. Однак Перша світова війна, що 
почалася влітку 1914 р., не дозволила втілити ці плани в життя. 

Таким чином, на початку ХХ ст. процес запровадження фізичного виховання в 
освітніх закладах Одеського навчального округу набирає більш організованого 
характеру. Серед учнівської молоді регулярно проводяться змагання з різних видів 
спорту як місцевого, так і всеросійського масштабу, у містах проводяться гімнас-
тичні свята, у навчальних закладах створюються спортивні гуртки. Адміністрація 
округу все більше уваги приділяє фізичному вихованню учнів, створюються умови 
для розвитку учнівського спорту. Багато в чому завдяки зусиллям окружного 
начальства зросла кількість уроків і шкіл, у яких проводилася гімнастика, а також 
набули свого розвитку водні види спорту, у містах організовувалися майданчики для 
ігор та гімнастичних вправ. 
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M. Лехович 

 

ТАТРЫ И ЧЕРНОГОРА: ОПЫТ ПОЛЬШИ И УКРАИНЫ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

 
Эта статья в исторической перспективе сравнивает природо-

охранную практику двух карпатских горных хребтов: Татр и Черногоры. 
Ограниченный выпас овец в настоящее время разрешается в Нацио-
нальном парке Татр и приносит, по мнению автора, удовлетвори-
тельные результаты в процессы восстановления природы. Аналогичные 
изменения ожидаются в районе Черногора, если овцеводство станет 
нерентабельным. Трансграничное промышленное загрязнение воздуха из 
соседних областей, создает дополнительную опасность для окружающей 
среды в регионах. Однако оно также предоставляет широкие возмож-
ности для защиты, так как весь горный хребет Татр охраняется как 
национальный парк, в то время как территория Черногора всѐ еще 
исключена из защиты. Польские и украинские общества играют важную 
роль в защите их природного наследия. 

Ключевые слова: Карпаты, Татры, Черногора, Национальный парк, 
охрана природы, природное наследие. 

 
Ця стаття в історичній перспективі порівнює природоохоронну прак-

тику двох карпатських гірських хребтів: Татрів і Чорногори. Обмежений 
випас овець у даний час дозволяється в Національному парку Татр, що 
приносить, на думку автора, задовільні результати в процеси відновлення 
природи. Аналогічні зміни очікуються в районі Чорногора, якщо вівчарство 
стане нерентабельним. Транскордонне промислове забруднення повітря з 
сусідніх областей створює додаткову небезпеку для навколишнього 
середовища в реґіонах. Однак воно також надає широкі можливості для 
захисту, так як весь гірський хребет Татр охороняється як національний 
парк, в той час як територія Чорногора досі виключена із захисту. 
Польські та українські товариства відіграють важливу роль у захисті їх 
природної спадщини. 

Ключові слова: Карпати, Татри, Чорногора, Національний парк, 
охорона природи, природна спадщина. 

 
This article takes the historical perspective to compare nature protection 

practices in two of the Carpathian mountain ranges: the Tatras and the 
Chornohora. Limited sheep grazing in now permitted in the Tatras National Park 
and seems to bring satisfying results in nature restoration processes. Similar 
developments are expected in the Chornohora region, if sheep farming becomes 
unprofitable. Transboundary industrial air pollution from neighbouring areas 
creates additional environmental hazard in both regions. However it also offers 
improved opportunities for protection, since the entire mountain range of the 
Tatras is protected as the National Park, when parts of Chornohora are still 
excluded from protection. Polish and Ukrainian societies play significant role in 
protection of their natural heritage. 

Keywords: the Carpathian, the Tatras, the Chornohora, the National Park, 
nature protection, natural heritage. 
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Карпаты являются специфической территорией, где элементы польской и ук-

раинской культуры проникают друг в друга испокон веков, где происходящие в 
последнее время культурные и экономические процессы сходны. Поэтому нелиш-
ним кажется сопоставление польского и украинского опыта в области охраны 
естественной среды. Территории, подвергаемые анализу, были избраны не слу-
чайно. Татры и Черногора с незапамятных времѐн признаются необычными и 
уникальными горами в масштабе как Польши и Украины, так и всего континента. 

 
Татры 
Проект основания Татранского национального парка (ТНП) был готов уже за 

многие годы до начала Второй мировой войны (1923 г.), но был утверждѐн лишь 
распоряжением Совета министров от 30 октября 1954 г., которое вступило в силу 
1 января 1955 г. (словацкая часть Татр стала таким Парком немного раньше – в 
1948 г.). 

Ещѐ до момента основания парка естественные смешанные буковые и еловые 
леса нижней полосы горных хребтов были заменены на почти 80 % занимаемой 
ими территории монокультурами ели. Лишь 25 % лесов в верхней полосе сохра-
нило свой первобытный характер. Одновременно свыше 2/3 верхней границы лесов 
понизилось на 100-200 м. В зоне частичной охраны Парка началась последо-
вательная ренатурализация насаждений, состоящая в использовании саженцев 
бука и пихты вместо введенной раньше человеком ели, уничтоженной горным 
ветром и вредителями. Таким способом медленно восстанавливались леса, кото-
рые в XIX в. подвергались постепенной деградации в результате развития горно-
добывающей промышленности и металлургии, а также, в результате их потреб-
ности в древесине. Положительные результаты этой перестройки видны, прежде 
всего, на территориях, где раньше наблюдались повреждения от ветровала. На 
некоторых таких территориях имеется древостой, состоящий из бука, пихты и ели, 
которым сегодня уже 40 лет. 

К сожалению, Татры находятся на территории так называемого «чѐрного 
треугольника», территории сформированной промышленными центрами Польши, 
восточной Германии и Чехии, и поэтому естественная среда Татр значительно 
пострадала в результате высокой эмиссии двуокиси серы, загрязнения тяжѐлыми 
металлами и даже радиоактивных осадков, в особенности на протяжении послед-
них десятилетий прошлого века. 

Понижение промышленного производства привело к значительному ограни-
чению этого отрицательного влияния. Однако, кроме загрязнения воздуха «боль-
шой дальности», постоянно растѐт давление со стороны хозяйственных кругов, 
которые хотят инвестировать на территории парка и его защитной зоны в турис-
тическую и развлекательную инфраструктуру. Эти явления вместе с подвига-
ющейся урбанизацией окрестностей Татр стали причиной того, что Парк является 
своего рода «островом», изолированным от других Карпатских цепей. 

После создания Татранского национального парка существенные изменения 
охватили также скотоводство. Как до Второй мировой войны, так и после еѐ окон-
чания в Польских Татрах пасли почти 30 тысяч овец. Убытки были видны в масш-
табе всего пейзажа, поскольку понизилась верхняя граница леса, исчезла горная 
сосна, и усилилась эрозия почвы. 

Вывод из Татр скотоводства в 1960-1980 годы вызвал также неблагоприятные 
изменения пейзажа, такие как, например, зарастание лесных полян, и – следо-
вательно – изменение видового состава их флоры. Поэтому после 1980 г. был в 
ТНП введѐн обратно ограниченный «культурный» выпас овец. В настоящее время 
на избранных полянах горных полос пасѐтся небольшое количество овец, а в 
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имеющихся там старых пастушьих шалашах, с использованием старинных метод и 
орудий, изготовляются сыры. 

На протяжении нескольких десятилетий существования Татранского нацио-
нального парка наблюдается в нѐм огромный рост количества туристов. В 2007 г. 
было зарегистрировано 2 млн 575 тыс. входов на территорию ТНП. Оценивается, 
что в первом году существования Парка его посетителей было в пять раза меньше. 
Туристическое движение сосредоточено в самых привлекательных районах Парка. 
Закрытие отрезка пути Влосеница – Морское Око в 1968 г. и приостановление 
дорожного движения на Паленицы Белчанской (огромная автостоянка) в 1988 г. 
вызвало ограничение массового сухопутного транспорта, привозившего туристов 
прямо к Морскому Оку, но теперь толпы туристов добираются туда пешком (при-
мерно 6 тыс. человек в день). Чтобы взойти на вершину Гевонта, надо ждать в 
очереди, а на горной дороге, называемой Орлиная Перть, толкотня угрожает 
падениями в бездну. 

Во время своего существования ТНП встречался с различными действиями или 
предложениями, которые могли привести к ещѐ большему уничтожению или же 
обеднению его естественной среды. К таким предложениям относился предъяв-
ленный в начале девяностых годов проект сооружения примерно 20 (!) фуникулѐров 
и подвесных канатных дорог для лыжников в Долине Быстрой и на горном лугу 
Гусеничная Халя. Очередное предложение, которое могло стать причиной 
нарушения целостности Парка – это попытка выделить из его пределов несколько 
сот гектаров поверхности на основе соглашения, подписанного Министром естест-
венной среды и Главным реставратором природы, а также местными органами 
самоуправления. 

Несмотря на все препятствия, ТНП сохранился в пределах, определѐнных в 
1954 г., а защитная зона Парка охватывает в настоящее время 180 га территории, 
расположенной непосредственно у подножья Татр. Однако появляются всѐ новые 
угрозы: развитие туристической базы, чрезмерная посещаемость и всѐ более 
неравномерно распределяющееся туристическое движение, а также усилии-
вающееся загрязнение воздуха. 

 
Черногора 
Замысел основания заповедника в Черногоре появился довольно поздно, а 

именно уже после того, как развилась здесь научная деятельность, и появилось 
туристическое движение. Возможной причиной могла быть затрудненная доступ-
ность этих территорий. Предложение создания здесь заповедника было выдвинуто 
15 ноября 1910 г. в речи депутата Юлиана Бруницкого. По правде говоря, уже 
одиннадцать лет действовала на горном лугу Полонина Пожижевская горная 
исследовательская станция, но лишь в 1914 г. удалось провести многосторонние 
исследования, которые позволили определить на северно-восточных склонах Го-
верлы шесть лесных кварталов, в пределах которых должен был возникнуть 
заповедник. В этом же году, по инициативе Галицийского лесного товарищества и 
Товарищества естествоведов имени М. Коперника, в массиве Говерлы должен был 
возникнуть национальный парк. Препятствием для осуществления планов основания 
заповедника на северно-восточных склонах Черногоры стало начало Первой 
мировой войны. 

Благодаря усилиям любителей Черногоры и научных авторитетов, в 1933 г. был 
основан Черногорский национальный парк, территория которого составляла лишь 
1 534 га, от склонов Большой Козьмеской через низшие части Говерлы, Брецкула и 
дальнейшие вершины, вплоть до Гомула и Большой Марышевской. В годы между 
Первой и Второй мировыми войнами на склонах Говерлы был также основан 
заповедник на чехословацкой стороне – его поверхность составляла 1 024 га. 
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Из числа существующих в настоящее время больших охраняемых территорий 

как первый был основан в 1968 г. Карпатский государственный заповедник, общая 
площадь которого составляла 13 тыс. га. Одна из трѐх частей этого заповедника, 
площадь которой составляет 4 677 га, охватывает именно часть Черногоры на 
южных склонах Говерлы. В 1994 г. возник Карпатский заповедник биосферы, 
который охватывает южные склоны Говерлы (входящие раньше в состав выше-
упомянутого Карпатского государственного заповедника). В 1980 г. был основан, 
охватывающий части Горгонов и склоны Черногоры от Татарского перевала до Поп-
Ивана, Государственный естественный карпатский национальный парк. Площадь 
Парка составляет 50 303 га. 

Хотя площадь Парка большая, и хотя здесь имеется большое количество охра-
няемых территорий, но всѐ-таки не везде на Черногоре удалось сохранить 
естественную среду. Передача в пользование колхозу им. ХХII Съезда СССР 
территории, примыкающей к заповеднику европейского кедра на Кедроватой Похо-
рилке, привело к значительным уничтоженьям в его защитной зоне. Лишенные 
лесов склоны горы, разоренные в результате работ тяжелого оборудования, под-
вергаются сильной эрозии. Возобновление леса при применяемой полной вырубке 
оказалось, к сожалению, недостаточным. 

Развитие туристических объектов на Черногоре проходило почти параллельно с 
развитием таких же объектов в Татрах, но значительно менее интенсивно. Когда в 
1878 г. была сооружена туристическая база на поляне Гаджина, она являлась 
единственной такой базой в Галиции, расположенной вне Татр. В следующем году 
начала свою деятельность вторая туристическая база, построенная на поляне 
Заросляк. Планы Татранского товарищества по отношению к Черногоре и еѐ под-
ножью предусматривали построение 8 объектов. Одновременно появились первые 
дорожные столбы для туристов и были обозначены первые туристические 
маршруты. 

Время после Первой мировой войны – это не только восстановление разру-
шенных туристических баз, но также сооружение новых объектов с ночлежными 
местами. Но всѐ-таки туристическое благоустройство на Черногоре – ввиду 
растущего туристского движения – было недостаточным. Лишь 30-е годы ХХ в. 
принесли улучшение этой ситуации. Подобно тому, как на территории, принад-
лежащей Польше, так и на чехословацкой стороне гор 30-е годы принесли ожив-
ление и развитие туризма. Что касается сети туристических маршрутов, то она 
была слабее развита, чем ночлежная база. В этом отношении вся Черногора 
значительно отличалась от горных цепей Западных Карпат. 

После Второй мировой войны планы новых властей предусматривали создание 
нескольких больших туристических объектов, так называемых турбаз, в важнейших 
подгорных местностях и крупнейших долинах. Их расположение часто покрывалось 
с прежними туристскими базами. Например, на Заросляке, где имелась самая 
известная после Морского Ока туристская база П.Т.Т., в 1974 г. была построена 
«Всесоюзная олимпийская спортивная база», которая и в настоящее время рас-
ширяется. Турбазы возникли также на Татарском перевале, в Завоели, Ворохате, 
Ясинии, Рахове и Жабью. 

Обозначение туристических маршрутов после Второй мировой войны началось 
лишь в 80-е годы. Они намечались, прежде всего, в западной части массива, в 
районе Говерлы и Петроса. Остальная часть Черногоры редко посещалась. 

Ночлежная база ограничивается несколькими объектами в Ворохате и Дзем-
броне. Часть прежних объектов этого рода изменила свой характер и в настоящее 
время они недоступны для среднего туриста: например, турбаза «Черногора» в 
Завоели стала студенческой базой, а турбаза на поляне Заросляк была 
превращена в спортивную базу; неподалѐку от неѐ был даже построен лыжный 
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трамплин. В последние годы, кроме того, были построены три туристических базы: 
у подножья Говерлы, на горном лугу Рохонеский и возле маршрута на Петрос. 

Как кажется, что массовое развитие уикэндового туризма, лыжного спорта и 
экстремальных видов спорта и одновременно отмирание традиционного горного 
скотоводства – это уже дело времени. Трудно здесь также предполагать, что в 
ситуации, когда горное скотоводство нерентабельно, удастся сохранить большие 
полосы горных лугов, которые возникли в результате исчезновения леса и продол-
жающегося многие столетия выпаса. Перед людьми, занимающимися охраной 
природы, стоит трудное задание приостановления там вторичного зарастания леса 
и субальпийских зарослей. Эта проблема выступает также и в Татрах. Ограни-
ченный традиционный выпас овец можно также и здесь отнести к туристическому 
продукту. 

Отдельной проблемой является быстрое развитие лыжного спорта, которое 
трудно приостановить. Приостановление крупных спортивно-развлекательных ин-
вестиций (например, строительство центров зимнего спорта) на территориях, 
которые самые ценные с точки зрения природы и увлекательных пейзажей – это су-
щественная проблема как Татр, так и Черногоры. Однако трудно требовать от 
жителей это региона, чтобы они не пытались улучшить свою ситуацию путѐм 
развития туристических услуг. Но можно попытаться использовать отрицательный 
опыт, накопленный в Татрах (например, чрезмерное движение и чрезмерные капи-
таловложения в туристическую базу), во избежание подобных ошибок в Черногоре. 

Подытоживая это скромное сопоставление двух похожих друг на друга – из-за 
своей исключительности – карпатских цепей, можно выделить пунктиром некоторые 
сходные элементы в развитии охраны природы этих территорий. 

Обе горные цепи были очень рано оценены должным образом и очень рано 
появились первые усилия, прежде всего общественные, чтобы эти территории 
оказались под охраной. 

Обеим угрожали подобные неблагоприятные факторы. Вначале это было 
хозяйственное развитие, связанное с лесным и сельским хозяйством, а потом – 
бурное развитие туризма: летом пешеходного, а зимой – лыжного спорта. 

Особого внимания заслуживает горное скотоводство. Традиционная форма 
животноводства несѐт за собой – на обеих территориях – как угрозы, так и выгоды. 
В Татрах чрезмерный выпас привѐл к уничтожению растительно-почвенного 
покрова. Позднейшее ограничение, а затем запрет выпаса привели к зарастанию 
горных лугов. Подобных процессов можно ожидать также и в Черногоре. Хорошим 
решением кажется ограниченный выпас, какой применяется в настоящее время на 
территории Татранского национального парка. 

Добавочной угрозой, выступающей на обеих подвергаемых анализу терри-
ториях являются мигрирующие с соседних территорий промышленные загрязнения. 
В отношении этой угрозы значительно более невыгодной кажется ситуация 
Татранского национального парка. Но его превосходством кажется тот факт, что его 
территория охватывает всю татранскую цепь, в то время как не вся Черногора 
подлежит охране. 

К большим достижениям на обеих этих территориях следует отнести уже факт 
существования и расширения или даже только сохранения в неизменном состоянии 
охраняемых зон. 

Поскольку появившиеся в последнее время проекты освоения обоих 
рассматриваемых здесь высокогорных массивов (прежде всего, касающиеся 
туризма, спорта и развлечения) не должны нарушать тонкого равновесия их 
экосистем, огромную роль, которую нельзя переоценить, в борьбе за их сохранение 
могут сыграть общества: как польское, так и украинское. 
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CОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД ТА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ УЧИТЕЛІВ 

НАРОДНИХ ШКІЛ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1861-1917 РР.) 

 
У статті досліджуються питання соціального складу й освітнього 

рівня вчителів народних шкіл Херсонської губернії у другій половині ХІХ – 
на початку ХХ ст. та причини плинності педагогічних кадрів. 

Ключові слова: початкові школи, педагогічні кадри, соціальне стано-
вище, матеріальне забезпечення, освітній рівень. 

 
В статье исследуются вопросы социального состава и образова-

тельного уровня учителей народных школ Херсонской губернии во 
второй половине ХІХ – вначале ХХ века и причины текучести педаго-
гических кадров.  

Ключевые слова: начальная школа, педагогические кадры, социаль-
ное положение, материальное обеспечение, образовательный уровень. 

 
This article focuses on the issues of social structure and educational level of 

Kherson province public schools teachers in the second half of XIX – beginning of 
XX century and causes of teaching stuff churn rate. 

Keywords: primary school, teaching personnel, social status, material 
security, education level. 
 
Скасування кріпосного права, демократичні перетворення в суспільстві у сере-

дині ХІХ ст. гостро поставили проблему реформування народної освіти. Урядове 
положення про початкові школи 1864 р. започаткувало створення нового типу 
училищ для народу – народні школи, в яких навчалися діти з бідних і багатих сімей, 
різних національностей і віросповідань, суспільних прошарків. Їх навчали вчителі – 
вихідці з різних соціальних класів, національностей, рівня освіти та підготовки. 
Долаючи фінансові, матеріальні, організаційні та методичні проблеми, педагоги 
навчали дітей грамоті. Зростання кількості шкіл гостро поставило проблему 
забезпечення їх вчительськими кадрами. На це у своїх працях акцентували увагу 
сучасники становлення та розвитку початкової освіти М.О. Корф, М.І. Борисов, 
Г.Г. Герценштейн, В.І. Фармаковський, С.В. Рождественський, А. Конощенко, 
М.В. Чехов, А.С. Тонконогов та сучасні українські дослідники О.П. Тригуб, І.М. Пет-
ренко, О.О. Федорчук, Г.В. Степаненко, Л.В. Рябовол, Т.М. Кравченко та інші. 

Трансформаційні процеси, які мають місце у сучасній Україні, по-новому 
ставлять питання організації роботи з педагогічними кадрами. Тому використання 
історичного досвіду роботи з учителями земських, церковнопарафіяльних, громад-
ських училищ у ХІХ – на початку ХХ ст. є сьогодні доречним і корисним. Для нас 
особливо цікавою є тема соціального та освітнього складу вчителів народних шкіл 
Півдня України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., яка, незважаючи на проведені 
науковцями дослідження, має ряд невисвітлених прогалин. 

У дореформений період основними типами шкіл були парафіяльні та громадські, 
де викладання велося священнослужителями, відставними солдатами та унтер-
офіцерами, письменними селянами, писарями, чиновниками, інколи дворянами. 
Ніяких документів про спеціальну педагогічну освіту вони не мали, та їх ніхто і не 
вимагав. У кожній школі працював один учитель і проводив заняття одночасно з 
учнями, які щойно прийшли до школи, і тими, які навчалися другий або третій рік. 
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За свою роботу вчитель отримував незначну винагороду – до 20 руб на рік. Крім 

того, селяни могли сплачувати йому хлібом, зерном, борошном, які він сам збирав 
по домівках учнів. У разі, якщо громада не могла розрахуватися з учителем за його 
роботу, він голодував [1, арк. 173, 194]. При такій залежності від винагороди вчитель 
набирав у школу до 70, 100 і навіть 150 учнів. Винятком були німецькі колонії, де 
вчитель отримував не менше 15 руб на рік [2, с. ІІІ; 3, с. 645; 4, с. 8]. 

На відповідальність громади покладалося забезпечення вчителя житлом, але 
дуже часто вчитель мешкав у класному приміщенні, квартирував у місцевих селян. 
Умови роботи не відповідали ніяким вимогам. Класні приміщення були темні, вологі, 
тісні, погано опалювалися. Інколи школа «перекочовувала» з хати до хати. 

Виникнення значної кількості народних училищ, спричинених появою земств, 
підвищення ролі церкви в освіті, затвердження урядового «Положення про початкові 
народні училища» (1864 р.) поставили завдання – забезпечення шкіл учителями. 
Кадрові проблеми частково вирішувала училищна рада. Їй надавалося право 
(ст. 14) «давати всім бажаючим звання вчителя та вчительки у початкових народних 
училищах» [3, с. 644]. Це дозволило на початковому етапі розвитку шкільної 
реформи частково забезпечити народні училища вчителями. 

З подальшим розвитком початкової освіти у 1860-х роках проблема вчитель-
ських кадрів загострилася. Херсонське повітове земство, розуміючи свою відпові-
дальність за роботу народних шкіл, своїм рішенням у 1865 р. виділяє цільові кошти 
(щорічно по 500 руб) на утримання у Херсонському повітовому училищі 20 се-
лянських хлопчиків, які після навчання будуть працювати вчителями у початкових 
школах повіту. Земство у достатній мірі фінансувало навчання цих хлопчиків. Лише 
в 1869 р. на їх утримання було виділено 1 800 руб [4, с. 45]. У 1866 р. місцевою 
владою були організовані учительські семінарії у м. Одесі і Миколаєві, до яких на 
навчання було направлено 2 чол. Урядовим розпорядженням від 8 серпня 1872 р. 
учительська семінарія переводилася із Миколаєва у Херсон і розміщувалася у 
приміщенні училища торгового мореплавства [5]. Стипендія учням семінарій 
виплачувалася урядом, яка, за словами члена Херсонської училищної ради Єнку-
ватова, перевищувала винагороду вчителя. Для матеріальної підтримки вчителів у 
1866 р. губернська училищна рада дозволила виділити зі своїх коштів 685 руб. 
Найбільша зарплата вчителя у 1866 р. дорівнювала 300 руб на рік, найменша – 
22 руб. 40 коп, законовчителя – відповідно 100 і 30 руб. Кількість учнів на одного 
вчителя припадала від 4 до 120 чол. [6, с. 13, 17, 21, 31]. 

Направлення до школи, прийом на роботу, звільнення, переміщення вчителів із 
школи в школу залежало від засновників шкіл. Але, як і раніше, у переважній 
більшості сільська громада за власним бажанням укладала умови з бажаючими 
вчити сільських дітей [6, арк. 213]. Керівництво громади, незадоволене роботою 
вчителя, змінювало умови угоди і таким чином звільняло вчителя його посади. 

Враховуючи важке матеріальне становище вчителів, Херсонським земством у 
1869 р., за поданням члена Херсонської повітової училищної ради Г.Г. Герцен-
штейна, було прийнято рішення про їх матеріальну підтримку і планувалося виді-
лити кошти у вигляді премії та матеріального заохочення окремим вчителям, «які 
виконували свої професійні обов’язки» старанно. Крім того, прізвища педагогів, які 
отримали заохочення, публікувалися у місцевих відомостях. На цю справу було 
виділено 749 руб. Тридцять народних учителів Херсонського повіту отримали 
матеріальну допомогу в розмірі від 40 до 50 руб. Але з часом стало відомо, що ці 
кошти часто не доходили до вчителів, а потрапляли у кишені сільських старост, або 
виплачувалися зовсім іншим учителям [2, с. VI]. 

З метою упорядкування виплати вчительської винагороди 16 січня 1879 р. 
вийшла постанова уряду «Про своєчасну виплату заробітної плати вчителям 
народних училищ, які утримуються за рахунок земських установ, міських і сільських 
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громад». Згідно з постановою вимагалося, щоб гроші на утримання училищ від 
сільських і земських установ надходили у волосні правління завчасно і без 
затримки, зарплата учителям виплачувалася своєчасно і не пізніше першого числа 
кожного місяця [7]. 

Але, як і раніше, суспільне та соціальне становище вчителя було вкрай нена-
дійне. Коли вчитель наймався на роботу, він проходив через «сито» засновника 
школи, інспектора народних училищ, училищної ради. Але звільнити його могла 
будь-яка інстанція. Наприклад, у 1871 р., за згодою з інспектором народних училищ, 
губернатором було зроблено розпорядження поліцейським чинам, щоб вони 
спостерігали за політичною благонадійністю вчителів [8]. Результатом цього було 
закриття 4-х шкіл і звільнення з роботи 14 вчителів [9]. Траплялися випадки, коли 
вчитель вступав у конфлікт з сільською владою, яка відмовлялася допомагати 
школі. Інколи протидія вчителеві зустрічалася з боку місцевого духовенства. В 
Олександрійському повіті священики сіл Петрівка, Ново-Стародуб і Чечелівка у 
1871 р. заявили повітовій управі, що вони вважають себе приниженими тим, що 
управа, призначаючи в ці села народних учителів, не узгодила це з ними. Духо-
венство дивилося на земського вчителя як на особу, яка від них повністю залежить. 
Траплялися не поодинокі випадки, коли попечителі та засновники шкіл принижували 
гідність учителів. Вимагали вчити дітей за своїми програмами, які не відповідали 
віковим особливостям дітей, «прибирати шкільне приміщення, підмітати підлогу, 
топити піч, виносити попіл, лазити на церковну дзвіницю і дзвонити у дзвін для 
збору дітей до школи» [3, с. 645]. 

У 60-х і на початку 70-х років ХІХ століття загалом учитель залишався тирча-
совим найманцем сільської громади. За короткий термін часу потрібно було карди-
нально підняти авторитет учителя, його соціальний статус, матеріальне становище. 
А це було можливо лише в тому випадку, якщо народ буде прагнути освіти, 
побачить у вчителі фахівця. Тому губернське земство взяло на себе турботу щодо 
підготовки вчителів для початкових шкіл. На долю повітових земств покладалася 
допомога сільським громадам при відкритті та утриманні шкіл [10]. Зі свого боку, 
земські повітові управи шукали шляхів забезпечення сільських земських початкових 
шкіл учителями. Так Херсонське повітове земство утримувало за свої кошти близько 
100 сільських учителів [11]. Треба сказати, що у 70-80-х роках губернське земство 
йшло у шкільній справі попереду повітових; дбаючи про найкращу організацію 
школи, виділяло кошти на вчительські семінарії (в Херсоні і Новому Бузі) для 
хлопців і на педагогічний клас при Херсонській гімназії для дівчат, організовувало 
педагогічні курси для вчителів, які не мали спеціальної вчительської підготовки, 
«влаштувало до 1881 року дев’ять учительських з’їздів, на яких, окрім зразкових 
уроків відомих педагогів М.Ф. Бунакова й М.О. Корфа, обговорювалися загальні 
справи шкільного життя, найкращі способи навчання» [12]. 

У 1880-х роках відбулися деякі зміни в складі народного вчительства. Вихованці 
духовних семінарій і жіночих єпархіальних училищ влаштовувалися на роботу 
переважно до церковнопарафіяльних шкіл, хоча часто і не з власної волі. 
Випускники вчитель-ських семінарій і жіночих гімназій складали більшість учителів 
земських шкіл. У ці роки вчительство розпалося на дві великі групи – світську та 
церковну, і не тільки за своїм складом, але й за тими завданнями, які стояли перед 
ними. Ці групи істотно не відрізнялися між собою не лише за своїм положенням у 
суспільстві, але і за своїми суспільними завданнями та власними поглядами на 
свою діяльність. Між представниками цих груп ніколи не було ворожнечі й різких 
розбіжностей. В основному вихідці з одного класового середовища, вони насправді 
мали одні й ті ж самі ідеали [13, с. 112]. 

Цілеспрямована турбота земств про покращення якісного складу вчителів в 
однокласних народних училищах почала давати свої позитивні результати. Уже у 
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1885 р. в 516 народних училищах працювало 731 вчителів, 284 з них мали 
спеціальну педагогічну освіту, яку вони отримали в учительських семінаріях, 
педагогічних класах, інститутах і подібних установах, 447 отримали домашню освіту 
та в середніх навчальних закладах і мали посвідчення на звання вчителів після 
спеціального іспиту. І лише 5 вчителів, один у Тираспольському і чотири в Одесь-
кому, навчали дітей без свідоцтв. Викладання загальноосвітніх предметів велося 
фахівцями. Більше всього вчителів із спеціальною педагогічною освітою було в 
Херсонському повіті (50 %), а найменше – в Одеському (близько 19 %). Стосовно 
земських шкіл відсоткове відношення вчителів із спеціальною педагогічною 
підготовкою до загальної кількості вчителів складало 53 % і в порівнянні з 1884 р. 
зросло на 3 % [14]. Якісний склад викладацьких кадрів народних шкіл Херсонської 
губернії у 1890 році виглядав таким чином (табл. 1). 

Таблиця 1 
Якісний склад викладацьких кадрів народних шкіл Херсонської губернії 

у 1890 році [15] 

Міста 
Повіти 

Хороша педагогічна 
підготовка 

Достатня 
підготовка 

Недостатня 
підготовка 

Одеса 63 % 37 % – 

Миколаїв 40 % 55 % 5 % 

Одеський 56 % 43 % 1 % 

Херсонський 58 % 42 % – 

Єлисаветградський 56 % 44 % – 

Олександрійський 60 % 40 % – 

Тираспольський 70 % 27 % 3 % 

Ананьївський 27 % 73 % – 

Таким чином, на початку 1890-х років фахова підготовка вчителів значно 
покращилася, що було характерним для всіх повітів Херсонської губернії. Відсоток 
непідготовлених учителів був надзвичайно низьким. 

Отже, можна стверджувати, що достатній педагогічний рівень сприяв покра-
щенню навчального процесу в початкових школах Півдня України. Про якісний 
склад вчителів народних шкіл можна було дізнатися всім зацікавленим з «Пам’ятних 
книжок Одеського учбового округу», які випускалися щорічно. 

Для подальшого забезпечення народних шкіл підготовленими кадрами  20 бе-
резня 1896 р. Міністерством освіти були затверджені «Правила і програми для 
спеціальних іспитів на звання вчителя і вчительки початкових училищ» [16]. До 
цього діяло міністерське положення про спеціальні іспити від 22 квітня 1868 р. 
Свідоцтво про присвоєння звання учителя парафіяльного і початкового народного 
училища підписував директор гімназії і члени педагогічної ради, які проводили 
іспити [17, арк. 35]. 14 червня 1876 р. урядовим учительським семінаріям поряд з 
іншими навчальними закладами надавалися права проводити іспити на звання 
учителя народного училища [18]. 

Помічники вчителів після практичної роботі в школі претендували на отримання 
посади педагога земського училища. Як правило, в березні у Херсоні спеціальною 
комісією при прогімназії проводилися іспити. І ті, хто їх витримав, отримували 
звання народного вчителя [1, арк.42]. 

У 1880-х роках запроваджуються регулярні звіти іспитового комітету на звання 
народного вчителя при Одеському учбовому окрузі. Вважаємо за доцільне навести 
для прикладу звіт такого комітету за 1883-1884 навчальний рік (табл. 2). 
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З наведених даних видно, що отримати звання народного вчителя було досить 
складно. З 168 претендентів успішно пройшли випробування лише 91 чол., тобто 
54 % з тих, хто подав заяви. 

Аналіз програми випробувань показав їх складність. На нашу думку, це свідчить 
про досить високі вимоги до педагогів. З 13 чол. тих, хто намагався стати сільським 
вчителем, лише 3 витримали іспит, а з 118 лише 75 отримали свідоцтво на звання 
домашньої вчительки. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. серед педагогів все 
частіше ставилося питання про спеціалізацію вчительської підготовки. 

Варто зазначити позитивну тенденцію зростання кількості підготовлених педа-
гогів у церковних школах. Наприкінці 90-х років ХІХ ст. у церковнопарафіяльних 
школах середню освіту мали 27,5 % вчителів, закінчили прогімназії, духовні повітові 
училища 12,7 %, міські та міністерські училища – 13,1 %, мали свідоцтва на звання 
народного вчителя – 32 %. У школах грамоти показники були дещо гіршими. Так 
духовні і вчительські семінарії, чоловічі та жіночі гімназії, єпархіальні училища 
закінчили 11,7 % вчителів, зате 32 % складали працівники школи, які мали почат-
кову освіту, 3,9 % – мали свідоцтво народного вчителя. Таким чином, основну 
кількість вчителів училищ духовного відомства складали псаломщики, вчителі та 
учительки. 40 % викладачів закінчили курс духовних і світських вищих та середніх 
навчальних закладів і тих, які мають свідоцтво на звання вчителя. 60 % закінчили 
курс духовних училищ, чоловічих і жіночих прогімназій, педагогічні курси, середні 
навчальні заклади, другокласні школи, повітові, міські, міністерські училища та 
мають домашню освіту [20]. 

Законовчителями у церковнопарафіяльних школах були переважно місцеві 
священики, і лише в небагатьох школах закон Божий викладали диякони та вчителі 
школи. У 1895 р. викладання релігійних предметів вели 211 служителів культу; із 
них 17 протоієреїв, 182 священики, 7 дияконів і 5 світських осіб. Інколи в школах із 
достатньо великою кількістю учнів працювали 2 законовчителі, між якими 
розподілялися заняття [21]. Незважаючи на те, що на кожного вчителя припадала 
велика кількість учнів (49 чол.), заробітна плата за працю у школі була невисокою. З 
410 законовчителів 121 (31 %) отримували винагороду у розмірі 100 руб і більше, 
283 (69 %) отримували менше. З 691 педагогів 1 вчив дітей безкорисно, 46 (15 %) 
отримували 200 руб і 644 (92 %) – більше 200 руб. Відмітимо, що найменша 
кількість учнів (35 чол.) на одного учителя була в Миколаївському губернаторстві, а 
найбільша – в училищах Тираспольського повіту (52 чол.) [22]. 

Таблиця 2 
Результати іспитів на отримання звання народного учителя [19] 

На звання народного учителя 
Скорочений 

іспит 
Повний 
іспит 

Витримали 
іспит 

Учителя гімназії 1 2 3 

Учителя повітового училища   1   

Домашнього вчителя   4 3 

Домашньої вчительки 9 109 75 

Міського парафіяльного вчителя 1 2 2 

Міської парафіяльної вчительки   3   

Сільського вчителя 1 12 3 

Сільської вчительки   9 1 

Аптекарського учня   9   

На чин ХІV класу   11 10 

Приватного вчителя 1 13   

Загалом 13 175 101 
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Загалом у кінці 90-х років ХІХ ст. якісно покращився вчительський персонал 

церковних шкіл. У церковнопарафіяльних школах працювали 297 викладачів і в 
школах грамоти – 434. Серед працівників шкіл більшою частиною були священно-
служителі: 10 священиків, 54 диякони, 252 псаломщики. Отже, значний континґент 
учителів складали псаломщики. Керівництво Миколаївської училищної ради, 
турбуючись про якісний склад викладачів Закону Божого, клопотало перед Херсон-
ським єпархіальним керівництвом про те, щоб у школи міста не направлялися 
законовчителями диякони, «тим більше, що в місті не відчувається нехватки у 
священиках, які б побажали бути законовчителями в училищах». З часом престиж 
викладання закону Божого як предмета поступово зростав. У Миколаївську міську 
училищну комісію регулярно почали надходити заяви священнослужителів про 
надання їм можливості викладати закон Божий у початкових школах міста [23, арк. 20]. 

Значною проблемою народних шкіл 1880-90-х років була плинність кадрів. 
Певну роль у зміні місця роботи відігравало питання неповного забезпечення 
вчителів житлом. Так, у Олександрійському та Єлисаветградському повітах поруч з 
тим, що 155 учителів користувалися зручними помешканнями, 10 мали непогане 
житло, а 62 зовсім не мали квартирного забезпечення. Дослідження земців 
показали, що вчительська винагорода за працю складала в середньому 350-500 руб 
на рік (помічника 150-370 руб), тому вчителі на той час працювали недовго і при 
першому-ліпшому випадку переходили на іншу роботу, на якій платили більше, або 
взагалі поривали зі школою (табл. 3). 

Таблиця 3 
Рівень заробітної плати учителів народних шкіл Херсонської губернії 

у 1886 році [24] 

Повіти Вчителі Учительки Помічники Помічниці 

Олександрійський 300-375 300-360 – 250 

Єлисаветградський 300-400 290-350 150 150 

Ананьївський 300-360 300-360 100-120 100 

Тираспольський 225-350 250-300 225 – 

Одеський 300-400 300 – – 

Херсонський 350-450 350-450 250 250 

Такий рівень винагороди праці не міг забезпечити нормальне життя вчителю. 
Тому вчитель народної школи у 80-х роках ХІХ ст. в середньому працював у одній 
школі від 3,4 років (Херсонський повіт) до 6,2 років (Тираспольський повіт).  

Таблиця 4 
Середня тривалість перебування вчителів в одній школі вчителів [25, с. 68] 

Повіти Термін (роки) 

Херсонський 3,4 

Олександрійський 3,5 

Єлисаветградський 4,5 

Ананьївський 6,2 

Тираспольський 6,2 

Одеський 3,6 

В середньому по губернії 4,2 

Вчителі із вихованців духовних семінарій трималися в школі за звичаєм 2-
3 роки, випускники вчительських семінарій працювали дещо більше, а деякі з них 
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присвячували сільській школі все своє життя. Наприклад, учителі Володимирівської 
земської початкової школи Херсонського повіту Г.Г. Стародубцев та його дружина, 
вчителька цієї ж школи, пропрацювали в одній школі більше 20 років [26, арк. 1]. Цій 
категорії вчителів нікуди було переходити, до того ж учительська винагорода була 
не єдиним прибутком, бо вчителі досить часто тримали підсобне господарство, яке 
допомагало їм виживати. Серед учителів у різних пропорціях були представники 
різних соціальних груп і класів. У 1885/86 навчальному році соціальний склад 
учителів у Херсонській губернії виглядав таким чином (табл. 5). 

Таблиця 5 
Соціальний склад учителів у Херсонській губернії 

в 1885-1886 навчальному році [25, с. 60, 61] 

  
Кількість 

(чол.) 
Відсоток 

(%) 

Вихідців із селян, солдатів, поселян 253 34 

Дворян, чиновників 235 32 

Духовенства 109 15 

Міщан 108 15 

Почесних громадян 24 3 

Інших станів, іноземців 10 1 

Загалом 739 100 

Таким чином, серед учителів народних шкіл переважали вихідці із селян, сол-
датів, дворян, міщан і духовенства. Це було позитивним явищем, тому що кожна 
соціальна група несла у народну школу свої звичаї, культуру, традиції. 

Упродовж першої половини ХІХ ст. навчанням дітей у початкових школах 
займалися в переважній більшості вчителі-чоловіки, а жінки-вчителі почали з’явля-
тися в сільських школах у 70-х роках. Учителів-чоловіків нараховувалося 54 %, жінок – 
46 %, що означало посилення тенденції до збільшення серед учителів жінок [13, с. 
111]. Молоді вчительки, після того як виходили заміж, надовго залишалися в селі. 

Так, у 1892 р. в народних школах Херсонської губернії навчали дітей грамоті 
143 вчительки. 50 з них вчителювали у Херсонському повіті, 40 – Єлисаветград-
ському [27]. У 1896 р. в Херсонському повіті вчительки складали 26 % від загального 
складу вчителів, Ананьївському – 84 %, Єлисаветградському – 40 % [28]. Тенденція 
до збільшення кількості жінок-учителів зберігалася і на початку ХХ ст. З 601 вчителя 
в земських початкових училищах 62,16 % складали жінки. Як бачимо, викладання в 
народних початкових училищах поступово і невпинно переходило до жіночих рук. 
Значно підвищився освітній рівень учителів – 22,9 % педагогів мали середню освіту 
[29]. За свідченням В.І. Фармаковського, наприкінці ХІХ ст. 76 % учителів закінчили 
курс навчання у вищих, середніх і спеціальних навчальних закладах, 20 % отримали 
вчительське звання за особливим іспитом, і лише 4% не мали дипломів на право 
викладання [30]. 

Таким чином, до кінця ХІХ ст. народним школам Херсонської губернії у значній 
мірі вдалося вирішити кадрові питання. Значно підвищився освітній рівень учителів – 
22,9 % педагогів мали середню освіту. Для порівняння зазначимо, що, за 
свідченням В.І. Фармаковського, у Росії 76 % вчителів закінчили курс навчання у 
вищих, середніх і спеціальних навчальних закладах, 20 % отримали вчительське 
звання за особливим іспитом і лише 4 % не мали свідоцтв на право викладання [31]. 

У березні 1891 р. Міністерство народної освіти видало розпорядження «Про 
встановлення кількості вчителів у початкових народних училищах і визначення 
умов, за яких це число може бути збільшене», яке значною мірою реґламентувало 
кадровий склад учителів народних шкіл. Пояснювалося, що в однокласному 
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початковому училищі дітей повинні навчати один законовчитель (або викладач 
закону Божого) й один учитель. При кількості учнів більше ніж 40 чол. міг відкри-
ватися паралельний клас з окремим учителем, але загальним законовчителем. Із 
збільшенням кількості учнів могли відкриватися додаткові паралельні класи з 
новими вакансіями вчителів і законовчителів [32]. 

Отже, дослідження показало, що у дореволюційній початковій школі працювали 
педагоги, які мали різний рівень освіти, фахової підготовки, належали до різних 
соціальних груп і класів, були вихідцями з сімей дворян, духовенства, різночинців, 
міщан, селян. Але їх поєднувала важлива і відповідальна місія – поширення освіти 
серед народу, яку вони, незважаючи на організаційні, матеріальні, фінансові 
труднощі, успішно втілювали у життя. 

 
 
Джерела та література 
 

1. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. 125 оп. 1, спр. 2. 
2. Обзор деятельности Херсонского земства в деле народного образования в период времени от 

открытия земских учреждений по настоящее время. 1865 по 1874 год. – Херсон, 1874. 
3. Отчѐт Херсонской губернской управы о девятилетней деятельности. 1865-1874. – Херсон, 1875. 
4. Материалы по делу народного образования в Херсонском уезде, собранные членом Херсонских 

уездных училищного совета и земской управы Герценштейном. 1865-1874 / Изд. Херсонского 
уездного земства. – Херсон: Тип. Н.О. Ващенко, 1874. 

5. Херсону 200 лет. 1778-1978: Сб. док. и материалов / Сост. М.И. Бизер, Л.М. Бучинская, 
Л.В. Виноградова и др. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 51. 

6. ДАМО, ф. 125, оп. 1, спр. 8. 
7. Об исправной выдаче жалования учителям народных училищ, содержимых на счѐт земских 

учреждений, городских и сельских обществ // Циркуляр по управлению Одесским учебным 
округом. – 1879. – № 1 (январь). – С. 18. 

8. О народном образовании в Херсонской губернии в 1872 и 1873 гг. // Сборник Херсонского 
земства. – 1873. – № 10 (октябрь). – С. 10, 12, 15. 

9. Журнал заседаний Александрийского земского собрания. – Б.м.: б.и., 1872. – С. 70-72. 
10. Тонконогов А.С. Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т. 10. Народное 

образование в России / Сост. И.П. Белоконский, Э.О. Вахтерова, В.П. Вахтеров, Г.А. Попперек и 
Л.Б. Хавкина-Гамбургер. – Москва, 1910. – С. 57. 

11. О народном образовании // Сборник Херсонского земства. – 1873. – № 1 (январь). – С. 28. 
12. Конощенко А. До історії земської школи на Херсонщині (згадки, нариси, матеріали). – Київ, 1908. – 

С. 21. 
13. Народное образование в России с 60-х годов ХIХ века. / Сост. Н.В. Чехов. – М.: Польза, 1912. 
14. Отчѐт о положении народного образования в Херсонской губернии за 1885 год // Сборник 

Херсонского земства. – 1886. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С. 105. 
15. Извлечение из отчѐта директора народных училищ Херсонской губернии о состоянии народных 

училищ в 1889 году // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом – 1890. – № 7 
(июль). – С. 410, 411, 412. 

16. Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. – СПб.: 
Изд. тов-ва «Общественная польза», 1904. – С. 548. 

17. ДАМО, ф. 216, оп. 1, спр. 2612. 
18. Циркуляр по управлению Одесским учебным округом за сентябрь 1875 года № 6 (июнь). – 

С. 259. 
19. Правила о церковно-приходских школах // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 

1884. – № 8 (август). – С. II, III. 
20. Отчѐт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Херсонской епархии в учебно-

воспитательном отношении за 1900-1901 уч. год // Херсонские епархиальные ведомости. – 
1901. – № 22 (15 ноября). – С. 764-765. 

21. Отчѐт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Херсонской епархии в 1894-1895 
учебном году. – Одесса, 1896. – С. 24-25. 

22. Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – 1890. – № 7 (июль). – С. 412. 
23. ДАМО, ф. 216, оп. 1, спр. 3981. 
24. Отчѐт о положении образования в Херсонской губернии в 1886 году // Сборник Херсонского 

земства. – 1887. – № 5 (март-апрель). – С. 181. 



137 

Випуск 2 

 25. Свод сведений о начальном образовании в Херсонской губернии за 1885/86 учебный год / Изд. 
Херсонской губернской земской управы. – Херсон, 1889. 

26. Підраховано автором за: ДАМО, ф. 125, оп. 1, спр. 1. 
27. Народное образование в Херсонской губернии за 1892 год. – Херсон, 1894. – С. 15. 
28. Отчѐт о состоянии народных училищ в Херсонской губернии в 1896 году // Сборник Херсонского 

земства. – 1896. – № 3 (март). – С. 149. 
29. Доклады Херсонской губернской земской управы губернскому земскому собранию 40-й 

очередной сессии 1904 года // Сборник Херсонского земства. – 1904. – № 11 (ноябрь). – С. 66. 
30. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 

1802-1902. / Изд. М-ва народного просвещения. – СПб., 1902. – С. 648. 
31. Очерк развития дела народного образования в Херсонской губернии с 1866 по 1902 год // 

Сборник Херсонского земства. – 1903. – № 7 (июль). – С. 102. 
32. Об установлении точного числа учащихся в начальных народных училищах и определении 

условий, при которых это число может быть увеличиваемо // Циркуляр по управлению Одесским 
учебным округом. – 1891. – № 5 (май). – С. 258. 



138 

УДК 94(47):37-055.2(=162.1) 
О.О. Ніколаєнко 

 

ЖІНОЧА ОСВІТА В СЕРЕДОВИЩІ ПОЛЬСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ 

ІМПЕРІЇ В 60-Х РОКАХ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
У статті розглянуто особливості жіночої освіти польського насе-

лення Південно-західних губерній Російської імперії. Аналіз рівня освіче-
ності жінок, характеристика середніх навчальних закладів, визначення 
ролі освіти в житті жінки здійснювалися на підставі архівних, статис-
тичних та наративних джерел. Визначено, що в жіночому середовищі 
зберігалася польська мова завдяки домашньому вихованню та функ-
ціонуванню приватних навчальних закладів. Така освіта готувала жінку 
для салонного та родинного життя, але не давала можливості отримати 
конкурентноздатну професію. Потреба в підвищенні інтелектуального 
рівня приводила до появи жіночих просвітницьких організацій на початку 
ХХ ст. 

Ключові слова: польське населення, жіноча освіта, гендерна 
проблема, просвітницькі організації. 

 
В статье рассмотрены особенности женского образования польского 

населения Юго-западных губерний Российской империи. Анализ уровня 
образованности женщин, характеристика средних учебных заведений, 
определение роли образования в жизни женщины совершались на осно-
вании архивных, статистических и нарративных источников. Установ-
лено, что в женской среде сохранялся польский язык благодаря домаш-
нему воспитанию и функционированию приватных учебных заведений. 
Такое образование готовило женщину для салонной и семейной жизни, но 
не давало возможности получить конкурентоспособную профессию. Не-
обходимость повышения интеллектуального уровня приводила к появ-
лению женских просветительских организаций в начале ХХ в. 

Ключевые слова: польское население, женское образование, 
гендерная проблема, просветительские организации. 

 
The article touches upon peculiarities of female education of Polish 

population at South-Western provinces of Russian Empire. Analysis of female 
education level, characteristics of secondary educational establishments, 
definition of the education role in a woman life were based on the application of 
archival, statistic and narrative sources. It was stated that Polish language was 
preserved in the female surrounding due to home education and the functioning 
of private educational establishments. Such education prepared women to family 
and high life, but did not give them an opportunity to acquire a competitive 
profession. The need to increase an intellectual level brought to the formation in 
the beginning of the XX century of female educational organisations. 

Keywords: Polish population, female education, gender problem, 
educational organisations. 
 
Зацікавлення історією польського населення українських земель є характерною 

рисою вітчизняної історії сьогодення. Тісні зв’язки України та Польщі, демокра-
тизація суспільних процесів приводять до розуміння необхідності в повній мірі 



139 

Випуск 2 

 
пізнати одне одного, розглянути історичний процес у взаємозв’язках і взаємо-
впливах поляків та українців. 

Сьогодні виходить багато праць, присвячених соціально-економічному, полі-
тичному та культурному розвитку поляків українських земель. Однак сучасним істо-
ричним дослідженням бракує гендерного підходу до обговорюваних проблем. 
Історія поляків розглядається як історія компактного національного масиву, яким 
рухали певні ідеологічні настанови, а основна увага дослідників прикута до питання 
внеску польського дворянства чи інтеліґенції у розвиток українських земель. Якщо 
бути уважнішим, то можна констатувати, що добру половину всього польського 
населення складали жінки, які рідко стають об’єктом дослідження. Навіть якщо і 
заходить мова про них, то йдеться про стереотип «добре вихованої пані», господині 
маєтку, «берегині польськості». Таке уявлення є досить поверховим і вимагає більш 
прискіпливого погляду дослідників до історії польського жіноцтва українських 
земель. Одному з аспектів цієї теми, а саме освіті польського жіноцтва, присвячена 
стаття. 

Визначити загальноосвітній рівень польського жіноцтва, особливості навчання 
дівчат, співвідношення національного та гендерного факторів в освіті, її роль та 
місце в житті жінки є завданням дослідника. 

Географічні рамки дослідження обіймають території трьох Південно-західних 
губерній імперії – Київської, Волинської та Подільської. Саме тут проживала най-
більша кількість поляків на українських землях. Для зручності окреслення реґіону ми 
будемо також використовувати термін «Правобережна Україна». В польській історіо-
графії названі губернії позначають терміном «південно-східні креси», тобто окраїнні 
території Речі Посполитої. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від другої половини 60-х 
років ХІХ ст. до початку ХХ ст. Саме в названий період, після розгрому Січневого 
повстання, польська людність краю потерпала від переслідувань та репресій ца-
ризму. Модернізація економічного життя, зміни в соціальній сфері, народження 
нових ідеологій і утворення політичних таборів безпосередньо втягували у свій вир і 
польське населення реґіону, утворюючи цікаву, але досить складну історичну кар-
тину розвитку Правобережної України. 

Джерелами з визначеної проблематики стали документи, які зберігаються у 
фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві. Саме вони 
допомагають виявити наявність приватних жіночих навчальних закладів, програму 
навчання в них. Статевий та віковий рівень грамотності, знання мови, якою 
навчалося польське населення, можна встановити, проаналізувавши звіти загаль-
ного перепису населення, який проводився в Російській імперії у 1897 р. Для 
співставлення даних кількісних характеристик використовується і їх відсоткове 
значення, що дозволяє провести компаративістський аналіз. Великого значення для 
визначення ролі освіти в житті жінки мають джерела особистого характеру – 
мемуари, спогади дворянок, які проживали на території Правобережної України. 
Деконструкція життя поляків на «кресах» дає можливість встановити, якими були 
соціальні очікування щодо жінки в тогочасному суспільстві і як вони впливали на 
процес навчання і виховання полячок. 

Історіографія проблеми історії польського жіноцтва на Правобережній Україні 
налічує багато праць, у яких дослідники побіжно розглядають дане питання. 
Польський історик Т. Епштейн в праці «Навчання дітей та молоді y польських 
дворянських родинах Київщині, Волині та Поділля в другій половині ХІХ – початку 
ХХ ст.» звертає увагу на особливості домашнього виховання дівчат, програми 
навчання у приватних пансіонах [4]. Важливу інформацію щодо жіночих організацій, 
кількості жінок у навчальних закладах містять роботи істориків О. Буравського, 
О. Білобровець, Д. Бовyа [14; 13; 1]. Так як освіта є частиною соціальної сфери і 
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залежить від загальної політики держави, а тим більше освіта інших націо-
нальностей, то праці дослідників, а саме Н. Щербак, В. Надольської, які охарак-
теризували національну і освітню політику імперії Романових, теж мали суттєве 
значення при написанні роботи [23; 15]. 

За переписом населення, що проводився у Російській імперії 1897 р., можна 
встановити кількість польських жінок, які проживали в Південно-західних губерніях. 
Питання про національність в анкеті перепису не ставилося, але ставилися 
запитання про віровизнання та рідну мову. Для зручності в статті будуть вживатися 
вислови «польське населення», «поляки» для позначення тих кіл суспільства, які 
визнали саме польську мову рідною. 

На Правобережній Україні, що була поділена на три губернії – Київську, Волин-
ську та Подільську, проживало 163 552 жінки, які визнали польську мову рідною (від-
повідно по губерніям: 34 698, 93 460, 35 394) [16]. Така значна кількість польських 
жінок заслуговує на увагу дослідників, чого раніше бракувало історичним пошукам. 

За переписом 1897 р. неможливо встановити кількість освіченого населення за 
станами, але можна вирахувати кількість грамотного населення за віковими гру-
пами. У звітах представлені дані про кількість грамотних «російською мовою» та про 
тих, хто грамотний іншими мовами. Мова йде про людей, які назвали польську мову 
рідною, а тому, вірогідніше за все, знали вони саме цю мову. Рівень грамотності 
серед польського населення різнився по губерніях. Найвищій був у поляків Київської 
губернії – 35 593 чоловік, або 52,2 % від всього польського населення губернії, у 
Подільській – 31 211, тобто 45,13 %, і у Волинській – 51 419, або 27,9 %. В цілому 
грамотних серед польськомовного населення трьох губерній нараховувалося 
118 583, а середній рівень грамотності складав 36,8 % обраної групи. 

Кількість чоловічого населення, які були «грамотні російською мовою» переви-
щує відповідну кількість жіноцтва у Подільській та Волинській губерніях. На Поділлі 
грамотних російською було 10 640 чоловіків і 10 725 жінок, що у відсотковому 
значенні до кількості польського чоловічого та жіночого населення становить 
38,55 % і 37,28 %, а на Волині – 18 075 поляків було грамотними по-російськи і 
14 196 полячок, що становить 26,76 % і 19,64 %. Іншим було становище у Київській 
губернії: грамотних по-російськи було 11 628 чоловік, а жінок – 12 547, що становить 
40,48 % та 43,4 % польського населення губернії. 

Кардинально іншою була ситуація з освіченістю на іншій мові. Найбільше по-
ляків грамотних іншою мовою (читай – польською – О.Н.) було на Волині: серед 
чоловіків – 5 539 осіб, або ж – 8,44 %, серед жінок – 9 264, тобто 13,24 %. Потім за 
цим показником виступає Подільська губернія: чоловіча грамотність іншою мовою 
становить 2 110 чоловік, або 7,9 %, жіноча – 3 616, або 12,8 %. На Київщині ці показ-
ники дорівнюють відповідно 1 391 поляків, або 4,8 %, і серед жіночого населення – 
2 795 осіб, або 9,5 %. 

Для дослідника серед всього розмаїття кількісних даних представляють інтерес 
певні «сигнальні» цифри, а саме: 1. Кількість грамотних російською мовою набагато 
перевищує кількість грамотних іншою мовою, якою, на нашу думку, є польська, бо 
саме її порівняльна група осіб визнала рідною. 2. Рівень грамотності російською 
мовою у чоловіків перевищує жіночу грамотність у Волинській та Подільській губер-
ніях, у той час, коли на Київщині, хоч і в незначній мірі, переважає жіноча 
грамотність. 3. Рівень грамотності іншою мовою (для нас це польська) переважає у 
жіночого населення. Саме ці особливості статистичних даних можуть навести 
історика на шлях пошуку причин такої ситуації в освіті польського населення. 

Мабуть, для жодної людини, обізнаної з історією польського населення Право-
бережної України в другій половині ХІХ ст., не буде відкриттям, що рівень грамот-
ності російською мовою серед поляків реґіону був достатньо високий: серед 
чоловіків він становив 35,26 % і серед жінок – 33,44 %. Русифікація польського 
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населення проводилася поступово впродовж усього століття, а цілеспрямованого 
характеру цей процес набирає в післяповстанський період [23, c. 44-45, 50]. Росій-
ським урядом було видано ряд наказів, за якими польські школи в Західному краї 
підлягали закриттю, а за навчання польській грамоті в школі накладалися штрафи 
[21, aрк. 1-3; 19, aрк. 1-5]. Адміністративні обмеження стосувалися і викладачів 
університетів: згідно з наказом 1867 р. «уродженці Царства Польського і Західного 
краю, особи римо-католицького віросповідання, не допускалися ні до яких посад у 
навчальних закладах Міністерства народної освіти, крім Варшавського і Дерптського 
округів» [20, aрк. 4]. Викладання польською мовою було заборонено навіть у 
приватних закладах [15, c. 83]. 

Чоловіча грамотність російською перевищує такий же показник жіночої грамот-
ності. Причини цього факту можна знайти в суспільній практиці тогочасного існу-
вання. Після закриття багатьох польських навчальних закладів, хлопчиків віддавали 
на навчання в російські гімназії, які мали підготувати їх до вступу в університети. 

Кардинально іншою була ситуація з жіночим навчанням. За влучним висловом 
дослідника польської освіти на Правобережній Україні Т. Епштейна, «не можна було 
й помислити, щоб панянка могла навчатися в російській школі. Вони цілковито 
бойкотувалися» [4, s. 53]. На сьогоднішній день важко встановити кількість поль-
ських дівчат, які б навчалися у російських гімназіях. Маємо лише деякі фраґментарні 
дані, якими не варто нехтувати, бо вони можуть певним чином пояснити наявну 
ситуацію в освіті. 

Дослідник польського населення Волині О. Буравський у своїй монографії 
приводить дані про кількість учнів різних сповідань у початкових народних училищах 
Волинської губернії на 1902 р. За цими даними, католиків хлопців навчалось – 
2 116, дівчат – 858, що у відсотковому значенні дорівнює 4,5 % та 1,6 % від усієї 
кількості учнів. У середніх навчальних закладах губернії ситуація інша – римо-
католиків хлопців тут навчалось 711 та 129 дівчат, тобто 23 % та 4 % [14, c. 100]. 
Отже, на прикладі Волині можна констатувати значно більшу кількість хлопців, що 
навчались у російських закладах освіти, ніж дівчат. 

Газета «Край», що видавалася поляками у Петербурзі, містила кореспонденцію 
з реґіонів, у тому числі з Правобережжя. Саме там можна прочитати цікаву інфор-
мацію про кількість учениць католицького віросповідання у навчальних закладах. 
Так, відомо, що у Житомирській жіночій гімназії 1885 р. навчалось 60 католичок на 
446 учениць, а 1887 р. – 85 на 338 учениць [8. – 1885. – № 30; 8. – 1887. – № 28]. В 
Уманській жіночій гімназії на 180 учениць – 85 було католичок. Ця кількість 
перевищувала навіть кількість православних дівчат, яких у гімназії навчалося 70 [8. – 
1887. – № 39]. 

Крім того, у різноманітних спогадах жителів Правобережжя знаходимо тверд-
ження про те, що жінки навіть не розуміли російську [5, s. 29; 7, s. 28]. Саме цей 
факт підтверджено і Т. Епштейном, який доводив, що російська використовувалась 
чоловіками у справах управління маєтком, служби, в ділових контактах, у той час, 
коли жінка, замкнена в досить вузькому суспільному колі – родина, маєток, сусіди-
поляки, не потребувала вивчення цієї мови [4, s. 53]. Але така ситуація була 
притаманна лише дворянським колам, і то на початку – в середині ХІХ ст. Руси-
фікація освіти і культурного життя, модернізаційні суспільні процеси, які розши-
рювали кордони жіночого світу, сприяли більш широкому вжитку російської мови у 
середовищі польського населення. 

Чому ж рівень грамотності польською перевищує у жінок, а не у чоловіків? 
Відповідь на це питання не може бути однозначною. Появу такої диспропорції 
можна пояснити багатьма факторами. По-перше, чоловіче населення постійно було 
втягнуто у контакти. Незнання російської ставило перепони на шляху отримання 
професії, роботи у імперії. Орієнтовані на отримання домашнього виховання, 
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польські дівчата не спішили отримати російську освіту, більше сподіваючись на 
приватні жіночі пансіони. В Центральному державному історичному архіві України 
зберігаються справи про влаштування таких навчальних закладів у 80-х роках 
ХІХ ст. 

Їх викриття здійснювалося, в основному, за доносами, які поступали до Міні-
стерства народної просвіти. Але доказати «польський характер» навчальних закла-
дів було не так просто. По-перше, місцеві поліцмейстери не афішували існування 
жіночих пансіонів, які б утримувались поляками. Причина, вірогідніше, полягає в 
тому, що місцева влада отримувала хабарі від власників пансіонів, як це було 
доведено у справі Леокадії Пшемицької. Названа пані, яка проживала в с. Зелений 
Ріг Уманського повіту, утримувала пансіон для дівчат упродовж 15 років, з 1871 р. 
до 1886 р., при цьому місцевий урядник знав по це, але мовчав, отримуючи хабар у 
розмірі 300 руб на рік [17, арк. 34 зв.]. 

Схожу ситуацію описує в своїх спогадах М. Дияковська. Брат її діда заснував 
школу в Ярошинцях, яка утримувалася його родичкою. Школа проіснувала близько 
5 років завдяки тому, що її господарка завжди вчасно була попереджена про ревізії 
влади [3, s. 1-2]. 

Ще один випадок демонструє небажання афішувати будь-які негаразди на 
ввіреній території. В с. Махновському Бердичівського повіту Київської губернії існу-
вала школа, де навчалося 16 дітей-католиків – за доносом місцевого вчителя 
1887 р. Перевірка урядника виявила, що це було домашнє навчання у приватному 
будинку [22, арк. 67, 74]. Такий же висновок був зроблений і у випадку з пансіоном 
М. Глассек, який існував у м. Купель на Волині. Інспектор народних училищ після 
перевірки виявив, що з 8 учениць – 5 доводилися родичками господині, а, отже, це 
можна було висвітити як організоване домашнє навчання [22, арк. 83, 86]. Місцева 
влада намагалася довести, що існуючі форми навчання не можуть вважатися 
«польським впливом» на край. Чиновники не так стояли на захисті польської освіти, 
як хотіли убезпечити свою дільницю від наступних перевірок, звинувачень у 
непильності тощо. Не можемо виключати у цих випадках і можливості хабарництва. 

Цікавою стороною вищеназваних справ є ще один момент, а саме авторство 
доносів. У випадку з пансіоном Л. Пшемицької донос прокурору уманського повіто-
вого суду був написаний місцевим приставом, а у с. Махновському – вчителем, якого 
місцевий ксьондз звинуватив у тому, що він примушує дітей католиків відвідувати 
православний собор [17, арк. 34; 22, арк. 63-67]. Отже, доноси були написані 
місцевими жителями, які, мабуть, мали один до одного певні претензії, а у вирішенні 
справ користувалися такими методами. Саме тут можна прослідкувати побутовий 
рівень ворожнечі, в якому національність та релігія використовувалися як розмінна 
монета. 

Незважаючи на те, що перевірки, здійснені в жіночих пансіонах, часто виявляли 
«домашність» такої освіти та виховання, їх закривали. Так сталося з пансіоном 
М. Глассек, Л. Пшемицької та іншими. У випадку з міським училищем в Умані, яке 
утримувала Ц. Кожемяка, лютеранка за віровизнанням, було виявлено, що лише 
одна вчителька (за анонімним доносом – всі вчителі) – С. Стефанська є полячкою. 
Училище не закрили, але С. Стефанській заборонили викладання [22, арк. 32-36]. 

Навчальні предмети, що викладалися у приватних жіночих навчальних закла-
дах, дозволяють виявити основні напрямки студіювання і відображають очікування 
суспільства щодо освіченості жінок. У приватних пансіонах дівчат навчали поль-
ській, руській, французькій, німецькій мовам, музиці, рукоділлю, закону Божому. Як 
бачимо, в програмі навчання відсутні точні та природничі науки, що підкреслю-
валося також і авторами особистих джерел [11, s. 8]. Фактично названі предмети 
готували дівчину до приватного, салонного життя, де вона могла б виявити знання 
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мов та розважити гостей грою на музичному інструменті. Отже, мова йде про певний 
стандарт жіночої освіти – «добру пані» та берегиню польськості. 

На жінку покладалася справа збереження польськості у родині, а це означало, 
що вона повинна була прищепити дітям початкові знання про свою країну, її героїв, 
навчити їх рідній мові, скерувати у виборі вітчизняної літератури [9, s. 26]. Вечо-
рами, коли вся сім’я була у зборі, відбувалося читання польських книжок, декла-
мація віршів. У цей час дорослі згадували минуле, передавали свої знання дітям. 
Такі вечори А. Павелчинська, одна із авторів спогадів, називає «найкращою школою 
кресової історії» [10, s. 102]. Характерною особливістю набутих знань був їхній 
романтичний ореол. 

Отже, соціальне замовлення впливало на рівень і особливості жіночої освіти 
полячок українських земель. Саме в цьому вбачається дисонанс у статевій грамот-
ності польського населення. 

Стан середньої та вищої жіночої освіти можна прослідкувати за тим же пере-
писом населення 1897 р. Дані перепису вказують на кількість осіб, які мали освіту 
«вище початкової». Згідно з цими даними, на Київщині таку освіту мали 1 776 жінок 
(5,1 % від усього жіночого населення губернії), на Волині – 790 (0,8 %) і на Поділлі – 
755 (2,1 %). Тобто більше всього жінок мали середню освіту в Київський губернії, а 
середній показник по реґіону становить 2,6 %. У порівнянні з чоловічим населенням, 
10,26 % якого мали середню або вищу освіту, аналогічний «жіночий» показник надто 
вже програє. 

Такі разючі диспропорції у середній та вищій жіночій освіті спричинені самою 
історичною ситуацією в країні. Довгий час жінки у Російської імперії не могли всту-
пати до вищих навчальних закладів. Закінчення жіночої гімназії не давало права 
вступу до університету, тому для отримання вищої освіти деякі дівчата їздили нав-
чатися за кордон. Єдиним закладом вищої освіти для жінок на батьківщині були 
відкриті 1878 р. у Петербурзі Бестужевські курси. 

Цікаві спостереження щодо вищої жіночої освіти були зроблені Т. Епштейном, 
який дослідив кількість студенток з «кресів» в університетах Королівства Поль-
ського. Історик довів, що основними напрямками студіювання дівчат були природ-
ничий, рільничий, хімічний та медичний факультети. Вірогідніше за все, зазначає 
автор, такий вибір навчання був обумовлений специфічним місцем жінки у маєтку 
на «кресах» [4, s. 121]. Жінки обирали спеціальність під впливом родини, де заняття 
сільським господарством було частиною «кресової ментальності», тісно пов’язаною 
з земельним патріотизмом. 

Для багатьох дівчат навчання було лише можливістю поглибити свої знання. Те, 
що більшість з них навчалася в університетах недовго і дуже рідко хто отримував 
диплом, говорить про специфічне ставлення до освіти. Фактично не набуття знань 
було метою панянок, а розширення контактів чи освітні сімейні традиції. Вища 
жіноча освіта трактувалася польським товариством «як екстравагантна забаганка чи 
снобізм» [4, s. 121]. 

Навчання в пансіонах, у свою чергу, мало суто практичні навички. Вихована, «як 
добра пані», жінка могла знайти собі роботу в якості няньки, виховательки або ж 
заробити викладанням польської чи іноземних мов. Прикладом такого праце-
влаштування є справа Аліни Березовської, яка навчала дітей грамоті у с. Сівороч 
Ушицького повіту на Поділлі [18, арк. 15-20]. У школі А. Березовська навчала селян-
ських дітей читати і писати по-польськи, а також викладала Закон Божий. Після 
викриття школи у 1896 р. викладання було заборонено. Але вчителька звернулася 
до влади з проханням дозволити їй викладати рукоділля і Закон Божий, бо вона не 
має інших засобів до існування, як навчання місцевих селянських дітей. В наративах 
багатьох дворян «кресів» зустрічаємо спогади про виховательок-полячок, які дають 
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підстави стверджувати, що така діяльність могла принести прибуток дівчатам із 
збіднілих шляхетських родин [3, s. 16; 12, s. 10]. 

Ще одним підтвердженням слушності думки про практичне застосування знань, 
отриманих у приватних пансіонах, є показник зайнятості жінок у навчальній та 
виховній діяльності. В цій сфері були зайняті 345 жінок на Київщині, 207 – на Волині 
і 174 – на Поділлі, що в цілому складає 3,2 % від всіх польських жінок, які були 
зайняті в економічному житті. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. поширюється позашкільний освітній рух поль-
ської молоді. В більшості пансіонів, гімназій, де навчалися поляки, функціонували 
нелегальні гуртки. В них школярі займалися не тільки самоосвітою, але й захоп-
лювалися різноманітними політичними ідеями. Такі таємні організації були за своїм 
складом чоловічими. М. Івашкевічова, яка проживала в Бердичеві, пояснює цей 
факт тим, що дівчатам у приватних гімназіях було дозволено говорити рідною 
мовою, коли для хлопців ці таємні гуртки були єдиною можливістю відчути себе 
поляком у зрусифікованих навчальних закладах [6, s. 123]. 

Ситуація змінилася під час революції 1905-1907 рр., коли з 1906 р. було 
дозволено створювати різноманітні національні організації та товариства. Саме в 
цей час з’являються польські товариства благодійного, національно-культурного 
характеру, легалізуються помірковані молодіжні об’єднання. Виникають і жіночі 
організації: Коло жінок полячок у Києві, Товариство Материнської школи та інші [1, 
s. 427; 2, s. 20, 25-26]. Але ці товариства, засновані жінками, мали на меті проводити 
просвітницьку роботу не тільки серед своїх членів, але й відкривати дитячі притулки, 
створювати музичні, драматичні та інші мистецькі гуртки, здійснювати благодій-
ницьку допомогу лікарням тощо. Філіали Материнської школи, яка надавала почат-
кову освіту польським дітям, відкривалися на Правобережній Україні. 

Ще одна жіноча організація була утворена у 1907 р. в Житомирі – Християнсько-
католицьке товариство трудящих жінок «Дзвигня». У статуті товариства зазнача-
лося, що з метою інтелектуального та морального розвитку своїх членів товариство 
прагне організовувати публічні лекції, читання, влаштувати бібліотеку, каси взаємо-
допомоги, відкривати майстерні і сприяти професійній освіті [13, c. 30]. Дане това-
риство, хоч у своїй назві несе відбиток релігійності, має світську програму діяль-
ності. Серед засновників товариства не зустрічаються також імена католицьких 
священиків. Отже, вірогідніше, найменування об’єднання за конфесійною ознакою 
було використано з метою не демонструвати національний характер організації. 

Вищеназвані товариства, засновані під час певної демократизації на початку 
ХХ ст., демонструють прагнення жінок поглиблювати свої знання. Інтенсифікація 
економічного життя приводила до розуміння необхідності якісної освіти, яка б 
давала шанси конкурувати на ринку праці. Той факт, що польські жінки українських 
губерній не мали можливостей отримати вищу або середню професійну освіту, при-
водив до появи просвітницьких жіночих організацій. Але, як можна помітити, вони не 
були суто освітянськими – інтелектуальний та професійний профіль є лише побіч-
ним завданням, у той час, коли головним напрямком роботи є праця для 
суспільства, або взаємодопомога. 

Отже, можна констатувати, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. жіноча освіта в 
середовищі польського населення знаходилася на досить низькому рівні. Її 
основними показниками було те, що початкова освіта надавалася як російською, так 
і рідною мовами. Те, що польська мова зберігалася жіноцтвом, було заслугою не 
тільки домашнього виховання, яке надавалося панянкам, але й функціонуванням 
приватних польських закладів освіти на Правобережжі. Однак такі заклади не стали 
провідниками проґресивної жіночої освіти, приділяючи головну увагу предметам 
гуманітарного циклу та традиційним «жіночим» предметам – музиці, танку, руко-
діллю. Така освіта не давала можливостей знайти гідну роботу в імперії, але 
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відповідала національним інтересам польського населення. Брак якісної, конку-
рентноздатної освіти та загальна демократизація громадського життя в роки 
революції 1905-1907 рр. привели до появи просвітницьких жіночих організацій. 
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УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ В ПОДЕБРАДАХ 

 
Стаття присвячена історії утворення, діяльності та реорганізації од-

ного з вищих учбових закладів (за нашими поняттями, за тогочасними 
чехословацькими – високих), заснованих українською еміґрацією на тери-
торії міжвоєнної ЧСР – Української господарської академії в Подебрадах 
(УГА). 

Ключові слова: Чехословаччина, українська еміґрація, Українська гос-
подарська академія в Подебрадах, вища освіта, видавнича діяльність, гро-
мадське та спілкове життя, Український технічно-господарський інсти-
тут позаочного навчання. 

 
Статья посвящена истории образования, деятельности и прекра-

щения таковой одного из высших учебных заведений украинской эмигра-
ции в Чехословакии – Украинской хозяйственной академии в Подебрадах. 

Ключевые слова: Чехословакия, украинская эмиграция, Украинская 
хозяйственная академия в Подебрадах, высшее образование, издатель-
ская деятельность, научное общество (объединение), Украинский тех-
ническо-хозяйственный институт заочного обучения. 

 
The article is devoted to the history of foundation, activity and cessation of 

one of the higher educational institutions of Ukrainian emigration in 
Czechoslovakia – the Ukrainian economic academy in Podebrady. 

Keywords: Czechoslovakia, Ukrainian emigration, Ukrainian economic 
academy in Podebrady, higher education, publishing activities, learned society, 
Ukrainian Technical-Economic Institute of Distance Education. 
 
УГА була політехнічною учбовою установою. Вона випускала інженерів різних 

фахів. Коли довідаєшся, що то були за спеціальності, то відразу ж спадає на думку, 
як були б доречними її випускники нинішньому народному господарству України. 
Якщо перераховувати всі ті спеціальності, за якими готувала академія своїх 
студентів, то це зайняло б багато місця. Тому візьмемо за приклад тільки один з фа-
культетів – інженерний. Він готував фахівців в царині цукроваріння, ферментаційної 
хімічної промисловості (ґуральництво, броварство, виробництво дріжджів, оцту, 
вина, оброблення шкіри, технології туків, дерева), а також спеціалістів в галузі 
переробки тощо. 

Коли ж виник задум заснувати таку інституцію? Думка створити школу політех-
нічного напряму виникла у 1920 р. в таборі для інтернованих вояків українських 
армій у Тарнові (Польща). Саме тут перебувало евакуйоване Міністерство земель-
них справ Української Народної Республіки, котре мало розроблений план навчання 
для факультетів Київської сільськогосподарської академії. Ці програми хотіла 
використати у 1922 р. Спілка українських інженерів і техніків сільського господарства 
для організації Агрономічно-лісової академії у згаданому таборі. Однак проект 
реалізувати не вдалося, оскільки польський уряд ліквідував табір. 

Та все ж намір не загинув. Його втілення підхопив Український громадський 
комітет (УГК), який виходив з того, що потрібне фізичне, моральне й культурне 
врятування української молоді в еміграції, а також підтримка й захист української 
інтеліґенції. УГК прийняв рішення вжити всіх заходів до згуртування найширших 
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дійових сил української еміґрації для культурно-національної праці з метою вико-
ристання перебування за кордоном для виховання молодого покоління на основі 
європейської освіти і збудування за кордоном огнища української культури [1, c. 4]. 

Для виконання прийнятих рішень УГК на загальних зборах від 31 січня 1922 р. 
обрав спеціальну організаційну комісію. У її склад входили лісовод М.Ю. Шаповал 
(він же голова УГК), письменник і педагог Н.Я. Григоріїв, доценти Б.П. Матюшенко і 
О.К. Мицюк, інженер-лісовод М.К. Косюра, кооператор Б. Мартос, вчений-економіст 
С.І. Гольдельман і педагог І.С. Паливода. 

Спочатку планувалося, що ця технічна школа мала складатися з двох відділів і 
як окремий підрозділ повинна була входити до Українського вільного університету в 
Празі. Та організаційна комісія, ознайомившись зі станом справ, прийшла до вис-
новку, що потрібно створювати окрему вищу школу, самостійну як коштами, так і 
управлінням. 

Своє існування Українська господарська академія в Подебрадах розпочала 
22 квітня 1922 р. Скромно розгортала вона свою діяльність: з малою кількістю і 
викладачів, і навчальних засобів. То були сім членів першої професорської ради, 
два канцелярські співробітники, друкарська машинка, папір та олівці і декілька 
кімнат у колишньому готелі «U krale Jiřigo». У розпорядженні викладацького складу 
не було ні таблиць, ні збірок, ні жодної фахової книги, ні одного українського підруч-
ника [2, c. 3]. У той же час українська політехніка структурно складалася з семи 
відділів і мала перед собою значні цілі щодо розвитку наукових дисциплін та 
підготовки кваліфікованих інженерів в галузях сільського господарства, лісівництва, 
хімічної технології, гідротехніки, економіки, кооперації й статистики. Тож щодо зав-
дань УГА в § 1 її статуту говориться, що цілями інституції є «підготовлення своїх 
слухачів до самостійної господарської та технічної праці, дослідчої, творчої, 
проектної, організаційної, виконавчої та адміністративної у всіх галузях агрономії, 
лісівництва, технології, межової справи, гідротехніки, економіки, статистики та 
кооперації. Академія має підпирати науковими дослідами та мистецькою працею 
розвиток наук та умінь і дбати про технічний, сільськогосподарський та промисловий 
поступ Українського народу та цілого людства» [3, c. 5]. 

Виходячи з цих цілей, академія мала три окремих факультети: 1. Агрономічно-
лісовий, що, у свою чергу, поділявся на два відділи: а) агрономічний та б) лісовий; 
2. Економічно-кооперативний з трьома відділами: а) економічним; б) кооперативним 
та в) статистичним. Економічний відділ ділився ще на чотири підвідділи: 1) банків-
сько-комерційний; 2) промисловий; 3) місцевого самоврядування і 4) консульської 
служби і торговельної агентури. 3-м факультетом був інженерний з двома відділами: 
а) гідротехнічним та б) хіміко-технологічним. 

В академії було загалом 59 кафедр. По факультетах вони розподілялись 
наступним чином: при агрономічно-лісовому факультеті – 19 кафедр, при еконо-
мічно-кооперативному – 20 та при інженерному – 20. 

Курс навчання в академії спочатку був трьохрічним, та з 1924 р. став чотирьох-
річним і складався з чотирьох семестрів. 

Тих, хто мав пройти навчальний період, поділяли на дві категорії: дійсних сту-
дентів та вільних слухачів. Основну частину тих, хто навчався, складали дійсні 
студенти. Вільних слухачів було небагато. Прийом до УГА відбувався всього шість 
разів, і до академії було прийнято загалом 786 осіб. За національним складом, 
зрозуміло, більшість студентів були українцями (448 осіб). Серед інших націо-
нальностей були представлені росіяни, білоруси, євреї, чехи, болгари. 

На порах існування господарської академії українська молодь для навчання 
приїжджала головно з-за меж етнічно українських земель, в основному з Чехо-
словаччини, а також з Австрії, Болгарії, Латвії, Німеччини, Польщі, Румунії та інших 
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країн. Під кінець прийомів до УГА, у 1926-1927 роках, почали вступати також абі-
турієнти із західноукраїнських земель. 

Навчальне завантаження було дуже напруженим. Безпосередньо на навчання 
студенти, на окремих відділах, витрачали 50-60 годин на тиждень і це при тому, що 
під час цього періоду вони повинні були працювати з повною віддачею. Загалом же, 
наприклад, на статистичному відділі економічного факультету потрібно було здати 
іспити і заліки з 62 дисциплін, а на кооперативному відділі того ж факультету – 70 і, 
крім того, написати дипломну роботу [3]. За час навчання студенти мусили пере-
робити вправи в різноманітних лабораторіях. На хіміко-технологічному відділі то 
були завдання в цукроварній, ферментаційній хімічній технології, технічній мікології. 
Крім того, була праця в спеціальних лабораторіях. Робота там являла собою само-
стійну наукову діяльність аналітичного та синтетичного характеру. Після проход-
ження всіх дисциплін і виконання лабораторних робіт, студенти готували дипломні 
праці. У них вони, наприклад, розробляли проекти фабрик та повного обладнання їх 
устаткуванням з детальним кресленням та розрахунками. 

Думаю, що немає потреби перераховувати всі дисципліни, котрі вивчались в 
академії. Достатньо зупинитись на назвах деяких суспільних наук. Юнаки і дівчата 
(останніх було 51-а за роки існування УГА) студіювали українську і чеську мови, 
політекономію, законодавство (спеціальне), історію кооперації, новітню історію, 
деякий час історію України та інші. 

Навчання в академії проводили висококваліфіковані професори, доценти, лек-
тори, асистенти. Були також і інші наукові та технічні сили. Впродовж 1922-1932 
років в українській політехніці працювало 118 викладачів. З них 31 професор, 19 до-
центів, 21 лектор і 21 асистент. Окрім українських фахівців, яких було 92 особи, 
працювали чеські професори і спеціалісти. 

Серед українців, що викладали в УГА, можна назвати таких професорів, як 
Максим Славінський – новітня історія, Василь Біднов – історія України, Оттон 
Ейхельман – адміністративне та міжнародне право, Федір Щербина – статистика, 
Іван Горбачевський – органічна хімія, Володимир Старосольський – державне право 
та інших. Поміж чеських викладачів знаходимо імена професорів Яна Граського – 
водно-санітарна техніка, Теодора Єждіка – використання водної енергії, Рудольфа 
Кукача – будівельна механіка, залізобетон й інших. 

Деякі з педагогів академії працювали в інших високошкільських установах: 
Українському вільному університеті та Українському високому педагогічному інсти-
туті. Таке прагнення до роботи викладачів можна зрозуміти. Крім творчого натхнен-
ня, був інтерес і до збільшення фінансового достатку. Оклади педагогів в усіх 
названих навчальних установах були ненормально низькими. Так, в УГА місячна 
платня професора рівнялася близько 48 доларам США, доцента – 41 долар і так 
далі за спадною. Не можна не сказати, що у сьогоднішніх професорів, доцентів, 
наукових співробітників всіх рівнів в Україні фінансові справи ще більш ненормальні. 

Окрім викладацької роботи, педагоги академії активно працювали над напи-
санням підручників зі своїх дисциплін українською мовою. Особливо цим відзна-
чалась початкова доба існування подебрадської політехніки. У ті часи то було одне 
з основних завдань академії, і її працівники вживали всіх можливих заходів для 
виконання цієї важливої роботи. Вчені гідно вправились з відповідальним зав-
данням. За перші чотири-п’ять років було підготовлено 165 підручників на 
1 722 нормальних друкованих аркушах (40 тисяч друкованих знаків на аркуші) [4, 
c. 5]. Таким чином виходило, що майже кожного тижня з’являвся у світ один 
підручник. Потрібно зазначити, що то були, за рідким виключенням, піонерські 
видання. Тобто це були перші підручники зі своєї галузі українською мовою. 

Всього ж за перше десятиріччя існування УГА її лекторський персонал видав 
698 різноманітних наукових публікацій – монографій, підручників, посібників, рефе-
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ратів, розвідок і тому подібне. Основна частина цих видань була українською мо-
вою. Крім того, близько чверті публікацій вийшли іншими мовами: чеською, німець-
кою, англійською, іспанською та сербською. Окремих книжок було видано 229 за-
гальним розміром 2 149 друкованих аркушів. З цих книг переважна більшість (157) 
була видана літографічним способом, 35 – у формі скрипт і всього 37 вийшло 
друком. Таке відношення пояснюється тільки станом коштів. Також велика кількість 
публікацій з’явилася поза видавничою діяльністю Української академії. 

Великим здобутком працівників академії були «Записки УГА», що почали вихо-
дити у 1927 р. Всього їх було видано три томи в семи випусках, у яких було розмі-
щено 65 наукових праць вчених української політехніки. 

Через брак коштів багато праць, написаних персоналом УГА, залишилися 
невиданими. У рукописах лишилися й 485 дипломних праць та проектів, 48 лабо-
раторно-експериментальних праць випускників, 672 доповідей зачитаних на 
семінарах УГА й інших досліджень [5, c. 161-162]. 

Не дивлячись на велике навчальне та викладацьке завантаження і студентів, і 
викладачів, у Подебрадах велося інтенсивне громадське та спілкове життя. Ака-
демія за перших три роки існування буквально обросла численними спілками та 
товариствами. То були організації як наукового характеру, наприклад, агрономічне 
товариство та товариство з розповсюдження кооперативної освіти, так і ті, що торка-
лися інших сфер життя: кооперативні організації, спілка бджолярів, кілька музичних 
об’єднань та багато інших. 

Чим займалися ці створення? Тут можна навести приклад хіміко-технологічного 
гуртка. Існував він з 1924 р. і об’єднував у своїх лавах хіміків УГА як професуру, так і 
студентів. Діяльність гуртка, головним чином, складалася з підготовки і читання 
наукових доповідей, організації екскурсій у фабричні центри (здебільшого безкош-
товних для членів гуртка), передплати фахових журналів [6]. 

Всього ж за роки існування господарської академії в Подебрадах існувало 50 різ-
них організацій. З них 9 утворень були науково-професійними та фаховими, 10 – 
культурно-просвітними, 12 – культурно-економічними, 19 – суто культурними, мис-
тецькими та спортивними. Ось назви ще деяких з тих гуртків: товариство україн-
ських економістів, агрономічне товариство, спілка українських техніків сільського 
господарства, академічна громада, кооперативний фонд ім. В. Доманицького, біб-
ліотечний гурток та інші [5, c. 163-164]. 

Значне місце в підвищенні ефективності праці викладачів і студентів займала 
бібліотека. Книгозбірня УГА була одною з небагатьох закордонних установ, що мала 
великий матеріал для вивчення господарства України. 

Поповнення бібліотеки книгами проводилося постійно. На 1-е січня 1931 р. фонд 
книгосховища налічував 28 845 томів книг 17 002 назв. За своїм змістом 90 відсотків 
всіх книг стосувалися тих предметів, що викладались в академії. Найбільша ж 
кількість томів стосувалась соціально-економічних питань. Вона налічувала 46,2 % 
назв всіх книжок. Що ж стосується мов, якими були написані книги з бібліотеки УГА, 
то вони розподілялись наступним чином: 27 % російською мовою, 22 % – 
українською, 21,3 % – німецькою, 11,5 % – чеською, 9 % – англійською, 7 % – фран-
цузькою і 2,2 % – іншими мовами. 

Крім бібліотеки існували й інші навчально-допоміжні установи, спираючись на які 
студенти і слухачі мали можливість знаходити потрібний матеріал для своїх студій та 
виконувати практичні вправи. Під час повнокровного функціонування академії то були 
33 кабінети, 14 лабораторій, 2 ферми, 1 лісовий розсадник, 2 навчальні кооперативи, 
1 метеорологічна станція, 1 тракторний гараж і тому подібне [3, c. 24-25]. 

Спираючись на всі чинники, про які йшла мова вище, за весь час існування УГА 
її закінчило й інженерний титул здобуло 559 осіб. Щодо дипломів зі спеціальностей, 
то вони розподілялись таким чином – інженерів-економістів – 167, інженерів-
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агрономів – 125, інженерів-гідротехніків – 117, інженерів-лісівників – 92, інженерів-
хіміків-технологів – 58. Випускники академії працювали в 16 країнах світу: Аргентині, 
Бельгії, Болгарії, Бразилії, Канаді, Китаї, Литві, Люксембурзі, Німеччині, Польщі, 
Радянській Україні (5 осіб), Румунії, США, Франції, Чехословаччині, Швейцарії. Най-
більше їх, зрозуміло, було в ЧСР та довоєнній Польщі (у тому числі й на українських 
землях). 

Плідно працювала Українська політехніка, але для її існування з 1927 р. настали 
важкі часи. Внаслідок економічної кризи почалося систематичне скорочення асиг-
нувань на всі еміґраційні акції чехословацького уряду. Зрозуміло, що ця непопуляр-
на серед еміґрантів міра поширилася і на діяльність УГА. Називалися еміґрант-
ськими колами й інші причини зменшення коштів для академії, серед них згаду-
вались діяльність держав, ворожих до справ національного відродження україн-
ського народу, і прояв неприхильності до УГА міністра хліборобства ЧСР доктора 
Срдітки. Самі ж педагоги політехніки в особі професора С. Гольдельмана з причин 
скрути висловились так: «Менш за все сміємо ми нарікати на Чехословацький Уряд 
за цю нашу сумну долю (закриття УГА – О.П.). Навпаки, мусімо з почуттям щирої 
подяки признати рідкий в міжнаціональних стосунках факт щирої допомогової акції з 
боку Чехословаччини українським втікачам, що опинилися на її теренах» [7, арк. 10] 
Та як би там не було, у 1928 р. Міністерство хліборобства ЧСР, у ведення якого 
перед тим перейшла академія від Міністерства закордонних справ, заборонило 
господарській академії подальший прийом нових студентів та поставило перед 
керівництвом УГА завдання щодо повільної ліквідації її до кінця 1931/32 навчаль-
ного року, коли повинні були закінчити повний курс навчання слухачі останнього 
прийому. 

Після цього почалися активні пошуки шляхів для відвернення закриття полі-
техніки. Окрім викладачів УГА, до акції приєдналися українські парламентарії у 
Польщі, які звернулися до чеського консула у Варшаві з проханням не допустити 
закриття академії. Також митрополит Андрій Шептицький надіслав листа до лідера 
чеської католицької партії мон. Шрамека та заступника прем’єр-міністра уряду ЧСР. 
Однак ці спроби не мали позитивних результатів. 

З вищенаведеного стає зрозумілим, що головною проблемою щодо існування 
УГА виступала відсутність коштів для утримання цієї інституції. Щоб функціонували 
три факультети з сімома відділами потрібно було мати як мінімум 1 мільйон 
900 тисяч корун чехословацьких. Ініціативу щодо їх знаходження і т. ч. справу з 
подовження життя УГА взяли у свої руки викладачі академії. На професорській раді 
від 15 травня 1931 р. вони прийняли рішення створити Товариство для утримання 
Української господарської академії в ЧСР, котре мало стати пайовою організацією. 
Це означало, що кожен, будь-то колектив чи окрема особа, хто підтримує цілі това-
риства, повинен був брати один або кілька паїв. Ціна одного паю встановлювалася 
в розмірі 100 доларів, котрі можуть вноситися до скарбниці товариства впродовж 
десяти років, але не менше, ніж по 10 доларів щорічно. 

21 квітня 1932 р. був затверджений статут Товариства прихильників Української 
господарської академії, діяльність якого дала змогу відстрочити дату закриття УГА 
на три з половиною роки. Українська політехніка припинила своє існування 31 груд-
ня 1935 р. 

Говорячи про історію закриття академії, потрібно зауважити, що вона має своє-
рідний кінець. Всі вищі (високі) учбові заклади української еміграції в Чехословач-
чині відчули на собі фінансову скруту. Український педагогічний інститут ім. М. Дра-
гоманова ця обставина призвела до закриття. Український вільний університет в 
Празі з великими труднощами вижив і продовжував навчати студентів на стаціонарі. 
Що стосується Української господарської академії а Подебрадах, то вона транс-
формувалася в Український технічно-господарський інститут позаочного навчання 
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(УТГІ), який почав функціонувати ще при існуванні УГА, з 1932 р. При цьому інститут 
не мав претендувати на будь-яку фінансову підтримку з боку уряду ЧСР. 
Керівництво УТГІ перебрала до своїх рук Спілка професорів УГА. 

В основу навчального процесу технічно-господарського інституту були покладені 
програми академії. До роботи в інституті перейшли професорські кадри УГА. Чого не 
залишилося, то це аудиторного навчання студентів і всього, що з цієї обставини 
випливало. 

Звідки ж бралися кошти для існування УТГІ? Вони формувалися з платні від 
студентів-заочників за навчання та надходжень від Товариства прихильників УГА, а 
також добровільних пожертвувань. Те, що попадало до інституту, витрачалося, в 
основному, на утримання технічного персоналу (канцелярія, видавництво), на 
видання підручників і поштові видатки, котрі були пов’язані з шкільним листуванням 
і розсилкою навчальної літератури. Педагоги, як і адміністративний персонал 
(дирекція, керівники відділів і т. п.), за свою працю нічого не отримували. І це не див-
лячись на те, що їх матеріальне становище було тяжким. Бо фінансова підтримка, 
яку видавав професорам Червоний Хрест, з 1938 р. була зведена до мінімуму і 
дорівнювала 400 кчс у місяць холостим і 600 кчс – одруженим. 

Що ж стосується майна академії, то найбільш цінне було передане до різних 
чехословацьких шкіл та культурних інституцій. Бібліотека, наприклад, налічувала в 
собі близько 30 тисяч назв фахової літератури і була депонована Чехословацькій 
хліборобській академії в Празі. 

Підводячи підсумки щодо існування УГА і говорячи про її значення, хотілося б 
привести слова директора УТГІ професора Л. Бича: «Головне значіння Академії – 
це те, що вона була єдиною українською високою політехнічною школою по цей бік 
Збруча. Але цим її значіння не обмежувалося. Вона була не лише школою й 
центром наукової діяльності, але також одним із видатніших українських громад-
ських і культурних центрів в найширшому розумінні. Біля гуртувалися десятки науко-
вих, культурно-просвітніх, мистецьких, економічних, професійних та спортивних 
організацій, що своїми зв’язками зі співзвучними їм чужинськими організаціями 
пропагували українську національну справу. За складом своєї професури й студент-
ства УГА була соборно-українською установою й чимало сприяла зміцненню ідеї 
духовної соборності української нації» [7, арк. 45]. 

 
 
Джерела та література 
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УДК 94(477.54) + 001(477.54) (09) 
В.С. Савчук, Н.М. Кушлакова 

 

ВЧЕНІ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

В ХАРКІВСЬКОМУ МАТЕМАТИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ 

 
Досліджено науково-педагогічну та суспільно-організаційну діяльність 

вчених польського походження – членів Харківського математичного 
товариства (ХМТ). З’ясовано факти їх співпраці з ХМТ в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. Проаналізовано діяльність А.П. Пшеборського – члена 
Розпорядчого комітету ХМТ. 

Ключові слова: поляки, Харківське математичне товариство, 
діяльність. 

 
Исследована научно-педагогическая и общественно-организационная 

деятельность ученых польского происхождения – членов Харьковского 
математического общества (ХМО). Установлены факты их сотруд-
ничества с ХМО в конце ХІХ – начале ХХ в. Проанализирована деятель-
ность А.П. Пшеборского – члена Распорядительного комитета ХМО. 

Ключевые слова: поляки, Харьковское математическое общество, 
деятельность. 

 
There was researched scientific-pedagogical, social-organisational activity of 

originally Polish scientists who were the members of Kharkiv Mathematical 
Society (KMS). There was determined the facts of their cooperation with KMS at 
the end of XIX – beginning of XX centuries. A.P. Psheborsky activity – the 
member of the Administrative Board of the Society, was analysed. 

Keywords: the Poles, Kharkiv Mathematical Society, activity. 
 
У ХІХ столітті в Україні були відкриті та плідно працювали три університети – 

Харківський (1805 р.), університет св. Володимира (Київ, 1834 р.), Новоросійський 
(Одеса, 1865 р.). Створення таких наукових центрів в Харкові, Києві, Одесі, безу-
мовно, сприяло активному розвиткові в Україні наукової думки. Нагальна потреба в 
предметному спілкуванні та обміні думками з приводу значущих наукових досягнень 
стала причиною створення різноманітних наукових товариств, які мали на меті 
сприяння розробці та розповсюдженню наукових знань. 

Одним з таких товариств було Харківське математичне товариство (ХМТ), 
створене в 1879 р. при Імператорському Харківському університеті за ініціативою 
професора В.Г. Імшенецького. 

З ХМТ пов’язані долі багатьох видатних математиків, що працювали як у Хар-
ківському, так і в інших університетах Російської імперії та далеко за її межами. 
Багато з них зробили значний внесок у розвиток вказаного товариства. Серед них 
були (хоча й небагато) і поляки за походженням. 

Цезар Карлович Руссьян (1867-1935) – російський математик польського поход-
ження, до 1903 р. працював приват-доцентом по кафедрі чистої математики Імпера-
торського Новоросійського університету. В Одесі він брав активну участь в 
діяльності математичного відділення Новоросійського товариства дослідників при-
роди. З 1903 по 1906 р. працював у Краківському університеті. Після переходу до 
Імператорського Харківського університету в річному засіданні ХМТ від 12.11.1906 р. 
у відповідності до Статуту без обрання вступає до Харківського математичного 
товариства, де зразу ж розпочинає активну роботу: 31.03.1907 р. робить 
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повідомлення «Про відхилення при вільному падінні важкого тіла» [4]. А в річному 
засіданні 14.10.1907 р. проф. Ц.К. Руссьяна обирають до Розпорядчого комітету 
ХМТ на посаду товариша голови. Товаришем голови ХМТ Ц.К. Руссьян працював і 
після 1917 р., обіймаючи цю посаду з 1925 р. по 1934 р. Як член Розпорядчого комі-
тету, обов’язки якого він виконує досить нетривалий час, готує доповідь про наукову 
спадщину С.В. Ковалевської, присвячену 25-й річниці з дня смерті видатної вченої. 
Як дійсний член товариства в засіданнях ХМТ за період 1907-1935 рр. виголосив 
значну кількість доповідей, більше десятка з яких було опубліковано в «Сообщениях 
Харьковского математического общества». 

Серед польських математиків, які мали відношення до ХМТ, зустрічаємо пріз-
вище Станіслава Заремби. Станіслав Заремба (1863-1942) – польський математик, 
якого в засіданні 1.02.1902 р. було одноголосно обрано членом-кореспондентом 
товариства, бо у відповідності до 5 параграфу Статуту ХМТ «членами-корес-
пондентами обираються ... закритою подачею голосів особи, які беруть активну 
участь в заняттях товариства, але не живуть в м. Харків» [7, с. 9]. Виходячи з 
протоколів засідань ХМТ та складу членів товариства, які збереглися, можна точно 
стверджувати, що С. Заремба був членом-кореспондентом Харківського матема-
тичного товариства впродовж 1902-1913 рр. Як відомо, в 1924 р. його було обрано 
членом-кореспондентом Російської академії наук. Спілкуючись з видатними 
російськими математиками-членами математичного товариства та вивчаючи досвід 
діяльності ХМТ, С. Заремба виступив одним із засновників Польського матема-
тичного товариства. 

Найбільшу увагу з низки вищеназваних вчених привертає до себе особистість 
А.П. Пшеборського. Він був членом ХМТ більше 20 років і впродовж майже всього 
цього часу входив до складу Розпорядчого комітету товариства. Саме його праця 
«Математическое общество при Харьковском университете» стала першою історіо-
графічною працею з означеного питання. 

Науково-педагогічна діяльність А.П. Пшеборського та його життєвий шлях роз-
глядалися у деяких публікація [1], але вона містить ще багато нез’ясованих мо-
ментів. 

Як свідчать архівні дані, доктор фізико-математичних наук, професор Антоній-
Боніфацій Павлович Пшеборський народився 14.05.1871 р. в селі Хороше Липо-
вецького повіту Київської губернії [2, арк. 3]. З 1889 до 1898 р. А.П. Пшеборський 
навчався і працював в університеті св. Володимира. Цей період його життя 
пов’язаний з іменем видатного вченого П.М. Покровського, який зацікавив свого 
учня дослідженнями з теорії трансцендентних функцій. Під час навчання Пшебор-
ський виявив неабиякі математичні здібності і в 1894 р. взяв участь в конкурсі 
студентських робіт університету. Перша наукова робота майбутнього вченого 
«Розібрати метод Вейєрштрасса в теорії еліптичних функцій та встановити зв’язок 
поміж зазначеннями Якобі та Вейєрштрасса» була удостоєна золотої медалі на 
цьому конкурсі. Після закінчення університету св. Володимира в 1894 р. А.П. Пше-
борського було залишено при університеті для підготовки до професорського 
звання. 

«За підготовку в 1895 р. твору “Про методи Абеля, Якобі, Ліувілля і Вейєр-
штрасса в теорії аналітичних функцій” Пшеборського було нагороджено премією 
заслуженого професора І.І. Рахманінова. У 1896-1897 рр. він склав усні іспити на 
ступінь магістра чистої математики та після прочитання двох пробних лекцій 
отримав звання приват-доцента» з врученням свідоцтва [2, арк. 17]. У процесі 
наукового дослідження в архівах ДАХО нами знайдено це свідоцтво за № 144 від 
19.11.1897 р., видане фізико-математичним факультетом університету св. Во-
лодимира: 
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«Магістрант чистої математики, А.-Б.П. Пшеборський, що закінчив універ-

ситетські курси в 1894 р., прочитав на зборах фізико-математичного факуль-
тету 2 пробні лекції: 16.10.1897 р. на обрану тему: “Основні задачі теорії дифе-
ренційних рівнянь» і 24.10.1897 р. «Про кривизну кривих у просторі”. Визнаючи 
обидва читання задовільними, фізико-математичний факультет на своїх зборах 
24.10.1897 р. вирішив: на підставі ст. 109 пункт в) ... видати магістранту 
Пшеборському свідоцтво на право викладання чистої математики у званні 
приват-доцента» [2, арк. 5]. 

Маючи високий рівень підготовки, математичний талант, науковий ступінь і 
визнання серед колег-математиків, Пшеборський все ж не одержав місця викладача 
в університеті св. Володимира. Але завдяки клопотанням професора П.М. Пок-
ровського, який рекомендував приват-доцента Пшеборського ректору Харківського 
технологічного інституту (ХТІ) як людину прекрасних дарувань і цілком бажаного 
кандидата на посаду викладача-репетитора математики, Пшеборського було 
призначено штатним викладачем в ХТІ наказом № 8997 від 23.11.1898 р. [2, арк. 18]. 

За результатами аналізу витягів з протоколів засідань, щорічних звітів та витягів 
із щорічних звітів про роботу ХМТ, нашу увагу привернув протокол засідання від 
11.10.1898 р., де А.П. Пшеборського було прийнято до складу ХМТ без обрання. 
Досить цікавий факт, якщо порівняти останні дві дати – життя на новому місці Антон 
Павлович Пшеборський розпочав як вчений, вступивши до наукового товариства. 
Переїхавши із Києва до Харкова, А.П. Пшеборський почав спілкуватись з викла-
дачами Харківського Технологічного інституту, який на той час не мав кафедри 
математики. Математичні дисципліни в інституті викладали В.П. Алексієвський, 
К.О. Андрєєв, О.М. Ляпунов, В.А. Стеклов, М.А. Тихомандрицький, які працювали в 
Харківському університеті і були членами ХМТ. До речі, всі, крім В.П. Алек-
сієвського, складали Розпорядчий комітет товариства, яке на той час мало все-
світню популярність. У його складі ми бачимо крім професорів Харківського універ-
ситету та Харківського Технологічного інституту й професорів багатьох російських 
університетів Ф.О. Бредіхіна, М.В. Бугаєва, Г.Ф. Вороного, В.П. Єрмакова, М.Є. Жу-
ковського, А.А. Маркова та ін. Пізніше А.П. Пшеборський у своїй роботі напише: 
«товариство вибороло своє почесне місце в математичному світі; бути його 
членами і брати участь в його працях не цураються найвидатніші математики 
нашого часу; пропозиції щодо обміну виданнями надходили і надходять до 
товариства і від академій, і від наукових товариств, і від редакцій наукових 
журналів...» [7, с. 13]. 

Нами були детально проаналізовані витяги з протоколів засідань і щорічні звіти 
про діяльність ХМТ за період 1898-1922 рр. Дані цього аналізу вміщені в таблиці 1. 
Це надало можливість більш точного визначення напрямів і хронології діяльності 
А.П. Пшеборського у ХМТ і виправити деякі неточності попередніх дослідників. 

Таблиця 1 
Діяльність А.П. Пшеборського в Харківському математичному товаристві 

в період 1898-1922 рр. 

Роки Член ХМТ Секретар 
Товариш 
голови 

Власні 
доповіді 

Участь 
у дискусіях, 

інші доповіді 
Пропозиції 

1898 11.10     4.12.     

1899   29.10         

1900   8.10*   11.02, 
27.10, 
15.12 

  8.10 
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Зокрема, О.М. Буць у своїй статті вказує, що А.П. Пшеборський «протягом 
майже двадцяти років беззмінний секретар Харківського математичного това-
риства» [1, с. 47]. Як бачимо зі статистичних даних, насправді маємо наступне: вже 
через рік членства в ХМТ Пшеборського обирають секретарем товариства в 
засіданні 29.10.1899 р. І потім впродовж восьми років він виконує обов’язки сек-
ретаря. Перед виборами в річному засіданні 14.10.1907 р. Пшеборський попросив 
не балотувати його в секретарі з причини відсутності у нього вільного часу. 
Товариство пішло назустріч, задовольнило прохання вченого, але підкреслюючи 
старанність і високу працездатність секретаря товариства вирішили висловити 
А.П. Пшеборському подяку за виконання обов’язків секретаря впродовж 8 років. Що 
ж спонукало вченого на цей вчинок? Чим була викликана висока зайнятість 

Продовження табл. 1 

Роки Член ХМТ Секретар 
Товариш 
голови 

Власні 
доповіді 

Участь 
у дискусіях, 

інші доповіді 
Пропозиції 

1901   23.09*   16.02, 
16.11 

    

1902   1.10*       1.10 

1903   12.10*         

1904   3.10*       4.12 

1905   24.11*         

1906   12.11*       12.11 

1907 14.10     12.01 6.10, 
5.11 

  

1908 Річний звіт         17.12 

1909   25.10*     21.01, 
2.02 

  

1910   Річний звіт     5.02, 
27.03 

27.03 

1911   5.10*         

1912   Річний звіт         

1913     29.09*   1.02, 
1.03, 

18.10, 
24.10, 
22.11 

  

1914     21.09*   19.01, 
12.02 

  

1915     16.10* 27.02 17.04, 
16.10 

  

1916     15.09*   25.03, 
29.04, 
14.05, 

6.10, 6.11 

  

1917             

1921             

1922 26.03       26.03   

* – річні збори 
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вченого? Можна висувати різні версії. Одною з причин була, мабуть, відставка 
батька за станом здоров’я. 

У цей час А.П. Пшеборський одночасно працював і в Харківському університеті, і 
в Технологічному інституті, а також на Вищих жіночих курсах. Про тяжке мате-
ріальне становище свідчать і відомості, які ми знайшли в особистому листуванні 
А.П. Пшеборського з В.А. Стекловим: «Мені дуже неприємно, що я до цих пір не 
можу віддати Вам борг, але причина цього – моє розпачливе матеріальне 
становище…» (лист від 27.08.1906), «...можу вислати поки що лише 85 крб. Реш-
ту грошей надішлю при першій же можливості” (відривний купон на грошовий 
переказ від 14.10.1906), «Тільки що одержав гонорар і поспішаю відправити Вам 
мій борг (40 крб), який обтяжував мене страшенно» (відривний купон на грошовий 
переказ від 12.12.1906) [13, арк. 16]. 

Після А.П. Пшеборського секретарем ХМТ було обрано М.М. Салтикова, що 
виконував ці обов’язки впродовж двох років, головою ж товариства був В.А. Синцов, 
який у листі до В.А. Стеклова від 27.10.1908 р. з цього приводу зауважує наступне: 
«На засіданні мене знову обрали головою...». А далі він, враховуючи те, що посада 
секретаря товариства вимагає активної і копіткої роботи, ділиться з В.А. Стекловим 
своїми сумнівами щодо можливостей новообраного секретаря М.М. Салтикова:        
«…це для мене не особливо добре, бо він досить лінивий, якщо не побачить для 
себе пошани чи вигоди» [14, арк. 17]. 

З цієї причини чи з іншої – зараз неможливо напевно сказати, але в річному 
засіданні 25.10.1909 р. А.П. Пшеборського знову обирають секретарем ХМТ ще на 
чотири роки. Після чого з 29.09.1913 р. в Розпорядчому комітеті товариства він вико-
нує обов’язки товариша голови ХМТ аж до 1916 року. За відсутності протоколів засі-
дань Математичного товариства і взагалі будь-яких відомостей про діяльність ХМТ 
в період з 1917 до 1922 р. важко впевнено говорити про склад товариства взагалі та 
Розпорядчого комітету зокрема. Маємо лише короткі повідомлення про діяльність 
ХМТ, вміщені в журналі «Наука на Украине» [15; 16], де знаходимо наступні 
відомості, що підтверджують лише факт членства А.П. Пшеборського в ХМТ: 
«Проф. А.П. Пшеборський сказав слово, присвячене пам’яті почесного члена Това-
риства проф. Київського університету та Політехнічного інституту В.П. Єр-
макова...» [16]. 

Перебуваючи членом Розпорядчого комітету, впродовж всього аналізованого 
періоду А.П. Пшеборський багато часу віддає роботі в товаристві: складає прото-
коли засідань, готує щорічні звіти про діяльність і фінансові звіти ХМТ, веде облік 
власних коштів товариства, листується від імені ХМТ з різними науковими устано-
вами та товариствами, рецензує надіслані товариству наукові статті, виступає з 
доповідями про власні наукові дослідження та з доповідями, що надійшли до 
товариства від членів-кореспондентів та почесних членів товариства, бере активну 
участь у роботі засідань. 

З аналізу багаторічних протоколів засідань бачимо, що А.П. Пшеборський брав 
активну участь в усіх засіданнях товариства: доповідав статті своїх колег; вислов-
лював суттєві зауваження при обговоренні статей і доповідей колег; виступав з 
доповідями про життєдіяльність і наукові праці видатних вчених, з рецензіями на 
статті, надіслані до ХМТ; доповідав результати своїх власних наукових досліджень 
тощо. 

Тематика виступів і доповідей у засіданнях товариства демонструє широту 
наукових інтересів вченого, серед яких теорія вищих трансцендентних функцій, 
методи теорії еліптичних функцій, теорія аналітичних функцій, варіаційне числення, 
диференційна геометрія, теоретична механіка, теорія ймовірностей, методика 
викладання математики та ін. 
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Поряд з науковою роботою А.П. Пшеборський багато уваги приділяв і педа-

гогічній діяльності, працюючи і у вищих навчальних закладах, і на курсах. Лекції 
професора носили досить своєрідний нестандартний характер і викликали інтерес у 
слухачів, бо викладач завжди повідомляв на них результати власних досліджень 
стосовно тих проблем, які розглядались на заняттях. Він не був байдужим і до 
питань методики викладання математичних дисциплін, підготовки підручників для 
середньої школи та вищих навчальних закладів [4]. З метою поліпшення мето-
дичних засад викладання математичних дисциплін А.П. Пшеборський сам писав і 
видавав підручники і навчальні посібники, серед яких посібник з основ арифметики, 
літографований курс теорії кінцевих різниць, «Введення в аналіз». Ще працюючи в 
Технологічному інституті, він підготував підручник «Аналітична геометрія». Кошто-
рис цього посібника, зроблений автором, складав 1 200 руб, з яких 400 руб за роз-
порядженням Попечителя Харківського учбового округу виділено зі спеціальних 
коштів інституту [2, арк. 78, 80]. 

У 1904 р. А.П. Пшеборського було відряджено до Геттінгенського університету 
для вивчення досвіду організації навчання і методики викладання видатних вчених, 
які докорінно відрізнялась від існуючої системи навчання в університетах Російської 
імперії. Нові знайомства та творче спілкування мали продовження і після закінчення 
відрядження. Після повернення в Харків А.П. Пшеборський в засіданні 4.12.1904 р. 
виступив з пропозицією встановлення зв’язків з математичною читальнею в Гет-
тінгені. На зборах було винесено «Сообщения Харьковского математического об-
щества» і деякі екземпляри 1-ї серії» [4]. 

Говорячи про діяльність А.П. Пшеборського в ХМТ, слід згадати і той факт, що 
на кінець 1906 р. товариство мало всесвітнє визнання і співпрацювало з багатьма 
науковими установами та товариствами, серед яких було 40 вітчизняних і 35 іно-
земних. Завдяки такому обміну, власним виданням і працям, наданим в дар това-
риству, ХМТ мало чи не найкращу математичну бібліотеку з педагогічним відділом. 
До складу товариства входили найвідоміші вітчизняні та зарубіжні вчені. Врахо-
вуючи ці фактори, в засіданні 12.11.1906 р. було розглянуто питання про організацію 
Математичного інституту при ХМТ і створено комісію з розробці загальних положень 
статуту інституту. До цієї комісії разом з М.М. Салтиковим і Д.М. Синцовим увійшов і 
А.П. Пшеборський. Але цим мріям у той час не судилося здійснитися. Лише на 
початку 30-х років ХХ ст. після декількох реорганізацій від Фізико-хіміко-мате-
матичного інституту відокремився Інститут математики, що «одержав у своє 
розпорядження прекрасну наукову бібліотеку..., яка поповнилась не тільки у 
зв’язку з науковими надходженнями вітчизняної та іноземної літератури, але 
також і завдяки приєднанню бібліотеки ХМТ...» [7, с. 22]. І на цьому шляху повсяк-
часно ми зустрічаємо ім’я А.П. Пшеборського: 1919 р. – ректор Харківського універ-
ситету; 1920 р. – ректор Академії теоретичних знань, створеної на базі історико-
філологічного та фізико-математичного факультетів Харківського університету; 
1921 р. – ректор Інституту народної освіти, що утворився після реорганізації 
Академії. 

За харківський період життєдіяльності в «Сообщениях Харьковского математи-
ческого общества» були опубліковані наступні роботи А.П. Пшеборського: «До 
питання про нескінчено-малі деформації поверхонь» (1900), «Деякі застосування 
теорії лінійчатих конгруенцій» (1900), «Математичне товариство (1879-1904)» (1912), 
«Про деякі поліноми, найменш віддалені від нуля в заданому проміжку» (1913), 
«Замітка з варіаційного числення» (1915), «Михайло Миколайович Лагутинський. 
Некролог» (1915), «Задача про екстремум інтеграла із змінними кінцевими 
точками» (1924). 

За Статутом товариства, автори повинні здавати рукописи своїх доповідей в 
Розпорядчий комітет для вирішення питання стосовно їх видання в «Сообщениях 
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Харьковского математического общества», тобто друкуються лише статті, що допо-
відалися у засіданнях ХМТ. Порівнявши перелік доповідей у засіданнях ХМТ зі 
списком опублікованих робіт, можна помітити деякі «порушення» названого поло-
ження Статуту. Що було цьому причиною? Це помилка членів Розпорядчого комі-
тету, який відповідав за видавничу діяльність товариства, чи дійсно порушення? 
Зараз напевно сказати важко. Одне з можливих, на наш погляд, пояснень 
знаходимо в листі Д.М. Синцова до В.А. Стеклова від 8.05.1910 р., який вказує на 
те, що готові коректури віднесено було до друкарні, але не всіх членів товариства, 
зокрема А.П. Пшеборського та М.М. Салтикова, «обох буває не влаштовують 
засідання на 1-му тижні, а тому [їх] статті ... пішли до друку без допо-
віді...» [18, арк. 59-60]. Мабуть саме з цієї причини в протоколах засідань товариства 
ми не знаходимо доповідей за темою публікацій «Математичне товариство (1879-
1904)» (1912), «Про деякі поліноми, найменш віддалені від нуля в заданому 
проміжку» (1913), «Михайло Миколайович Лагутинський. Некролог» (1915). 

Нарис «Математичне товариство (1879-1904)» був написаний А.П. Пшеборським 
з приводу 25-річного ювілею ХМТ. Виступаючи секретарем товариства, він виконав 
копітку і велику за обсягом роботу, звівши докупи всі відомості, статистичні дані та 
протоколи засідань товариства за вказані роки його існування. 

Це була перша робота з історіографії ХМТ. Пізніше, у засіданні товариства від 
17.12.1908 р. було прийняте рішення звернутися до А.П. Пшеборського з проханням 
доповнити його нарис з історії ХМТ відомостями за останні 5 років. Ця робота не 
була написана, можливо, з вищеназваних причин. 

Опубліковані роботи А.П. Пшеборського можна згрупувати за науковими напря-
мами та вподобаннями вченого в той чи інший період його життя. Так, результатом 
досліджень з диференціальної геометрії, де було узагальнено весь доробок 
вченого, стала його магістерська дисертація, захищена в 1902 році в Московському 
університеті. У вступі до цієї роботи сам автор дає історичний огляд з теорії ліній-
чатих конґруенцій, тобто систем прямих у просторі, рівняння яких залежить від двох 
параметрів, а також наводить короткий зміст свого дослідження та вказує на 
переваги методу периморфій, яким він користується. На завершення А.П. Пше-
борський пише: «...вважаю за необхідне висловити щиру подяку Харківському 
математичному товариству, яке дало мені можливість надрукувати цей твір». 

Досліджуючи проблеми диференціальної геометрії, А.П. Пшеборський розкри-
ває фізичний зміст одержаних ним математичних характеристик в роботі «До питан-
ня про нескінченно-малі деформації поверхонь», у якій сам наголошує на тому, що 
«стаття має на меті дати кінематичну інтерпретацію нескінченно-малих 
деформацій поверхонь і з’ясувати кінематичне значення Weingarten’овської 
функції» [8, с. 30]. 

Займаючись проблемами теорії аналітичних функцій, А.П. Пшеборський пише й 
успішно захищає в 1908 р. докторську дисертацію «Дослідження з теорії 
аналітичних функцій, задача про продовження ряду Тейлора». А в 1913 р. в 
«Сообщениях Харьковского математического общества» виходить стаття вченого 
«О некоторых полиномах, наименее уклоняющихся от нуля в данном промежутке», 
у якій автор розглядає проблеми, пов’язані з побудовою поліномів найкращого 
наближення [10]. Питання історії розвитку теорії найкращого наближення функцій 
поліномами, а також аналіз означеної роботи А.П. Пшеборського зроблено в статті 
О.М. Буця [1]. 

Під час відрядження в Геттінгенський університет А.П. Пшеборський ознайом-
мився також з проблемами та методикою викладання варіаційного числення. Зай-
маючись самостійно означеною тематикою, він лише в 1915 р. публікує в «Сооб-
щениях Харьковского математического общества» невеличку «Замітку з варіацій-
ного числення» [12], з якої розпочався новий напрям наукових досліджень вченого. 
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Більш ґрунтовно і повно дана тема розкрита в статті «Задача об экстремуме 
интеграла с переменными конечными точками», яка була написана у Варшаві та 
надіслана до ХМТ для публікації в «Сообщениях Харьковского математического 
общества» [11]. 

Вказана вище робота перша в низці праць з варіаційного числення, потім вже 
А.П. Пшеборським були розроблені методи варіаційного числення, які стали широко 
застосовуватися в теоретичній механіці. 

Як бачимо, А.П. Пшеборський був всебічно обдарованою людиною, прекрасним 
вченим, талановитим математиком. Його внесок у розвиток діяльності та розши-
рення зв’язків ХМТ важко переоцінити. Завдяки саме його кропіткій праці до наших 
днів збереглися детальні відомості з історії виникнення та перших років життє-
діяльності математичного товариства в Харкові [7]. Членство і робота в ХМТ, 
спілкування з харківськими математиками надихали А.П. Пшеборського на дослід-
ження в різноманітних галузях наукового знання. Підтримка друзів, серед яких 
протягом багатьох років ми бачимо В.А. Стеклова, давала наснагу і сили витримати 
всі життєві негаразди. 
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АКАДЕМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ (Г. РИГА) 

 
Освещаются взаимоотношения между Харьковским национальным 

университетом имени В.Н. Каразина, Латвийской Академической биб-
лиотекой (ЛАБ), Международной Балтийской академией. Исследуются 
исторические связи между двумя странами и современное состояние 
сотрудничества. Представлены данные о культурной и международной 
работе, проводимой крупнейшей библиотекой Латвии – ЛАБ (Рига) и 
Центральной научной библиотекой Харьковского национального 
университета. 

Ключевые слова: Харьковский национальный университет, Между-
народная Балтийская академия, международное сотрудничество, биб-
лиотека. 

 
Висвітлюються взаємозв’язки між Харківським національним універ-

ситетом імені В.Н. Каразіна та Латвійською Академічною бібліотекою 
(ЛАБ), Міжнародною Балтійською академією. Вивчаються історичні зв’язки 
між країнами та сучасний стан співробітництва. Представлені дані про 
культурну та міжнародну роботу, яку проводить найкрупніша бібліотека 
Латвії – ЛАБ (Рига) і Центральна наукова бібліотека Харківського націо-
нального університету. 

Ключові слова: Харківський національний університет, Міжнародна 
Балтійська академія, міжнародне співробітництво, бібліотека. 

 
The mutual relations between the V.N. Karazin Kharkiv National University 

(Karazin KNU) and the Latvian Academic Library (LAL), the Baltic International 
Academy are reviewed in the report. Historical links between two countries and 
the current collaboration state are investigated. Presented the data about cultural 
and international work conducted by the Latvia largest library – the LAL (Riga), 
and the Karazin KNU Central Scientific Library. 

Keywords: Kharkiv National University, Baltic International Academy, 
international collaboration, library. 
 
В Полтавской области, недалеко от знаменитой Диканьки, на возвышенном 

правом берегу реки Ворсклы находится уникальное село Опошня (Опішне – укр., 
прим. автора

1
). Местность, где стоит село, была заселена еще в древности. Здесь 

археологами были найдены остатки скифских городищ V-III ст. до н. э. В центре 
современной Опошни раскопано 14 полуземлянок славянского поселения VIII-IX ст. 
н. э. 

В этом украинском селе находится музей керамики, аналогов которому нет ни в 
одной стране мира. Исследования показали, что гончарное ремесло в этом районе 
появилось в XII веке, а может, и раньше… Часть музея находится под открытым 

1
 Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://opishne_ceramics.pi.net.ua/opishne.htm. – Назва з титул. екрану. 

http://opishne_ceramics.pi.net.ua/opishne.htm
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небом – на таинственном высоком холме стоят огромные глиняные скульптуры 
воина, бабы Яги, веселых жителей, сказочных животных. В этом селе Вы 
оказываетесь в мире сказок и, подчас, удивительных совпадений. Именно здесь 
совершенно необъяснимо, загадочно и символично латвийская делегация, 
гостившая в Харькове в сентябре 2007 года, обнаружила камень с надписью 
«Харьков – Рига». 

Харьковский университет, основанный в 1804 году, изначально стремился к 
сотрудничеству между разными странами. «Не только Харьков знакомился с 
Европой, но и Западная Европа знакомилась с городом Харьковом через универ-
ситет», – вспоминал профессор Кристоф Дитрих Роммель

2
 [1, с. 579]. «Главным 

способом формирования профессорской коллегии было приглашение иностранных 
профессоров в Харьков из-за границы», – писал историк Харьковского университета 
Д.И. Багалей

3
 [1, с. 250]. Благодаря Гете, который рекомендовал куратору Харь-

ковского учебного округа Северину Потоцкому преподавателей, в Харьков приехал 
знаменитый немецкий философ Й. Шад (1758-1834). Кроме Й. Шада, из-за границы 
прибыли: доктор медицины, немец Вильгельм Дрейсиг (1770-1819), француз, 
доктор медицины, ботаник Франц Делявинь (1767-1826), француз, профессор все-
мирной истории Антуан Дюгур (1765-1849), немецкий философ и экономист Людвиг 
Якоб (1759-1827), немецкий историк, юрист Фердинанд Швейкарт (1780-1857), 
химик Фердинанд Гизе (1781-1821), немецкий физик, астроном Йоганн Гут (1762-
1818), француз, профессор классической филологии Я. Беллен-де-Баллю, немец-
кий филолог К.Д. Роммель (1781-1859). Из 47 преподавателей – 29 были иностран-
цами. «И нужно сознаться, – пишет далее Д.И. Багалей, – что профессора ино-
странного происхождения оказали значительную пользу университету; они привнес-
ли с собой хорошие академические традиции старых западных университетов; они 
знакомили учащуюся молодежь и с наукою, и практически с новыми языками, на 
которых читали лекции. Учащаяся молодежь и отчасти харьковское общество, не 
выезжая из Харькова за границу, получили возможность познакомиться в лице этих 
деятелей с носителями западноевропейской культуры» [1, с. 579]. Роммель 
напишет также, что один из государственных чиновников не переставал удивляться 
тому, что он поехал не в Париж, а в Харьков. 

Еще в 1824 году «Украинский журнал»
4
 писал о Харькове: «Это столица всей 

Южной Европейской России», а ведь таким сделал город именно университет. 
По словам Д.И. Багалея, университет являлся «живым культурным центром в 

городе и крае, вызывая подражание, наглядно собственным примером поднимая 
уровень культурных потребностей окружающего общества» [1, с. 582]. 

В начале XIX века ярким приверженцем широкого распространения обра-
зования был современник основателя университета В.Н. Каразина, куратор Харь-
ковского учебного округа, поляк граф Северин Потоцкий. Целью образования, как 
школьного, так и университетского, он считал просвещение буквально всех 
жителей, а новообразованные университеты, по его мнению, должны быть подобны 
Оксфорду и Кембриджу, Геттингенскому и Йенскому университетам. 

2
 Роммель Христофор Филиппович (Кристоф Дитрих) (1781-1859) – немецкий филолог, специа-

лист в области античной филологии и литературы. Профессор Марбургского (с 1803) и Харьковского 
(1811-1814) университетов, основатель и первый директор педагогического института (1811) при 
Харьковском университете. 
3
 Багалей Дмитрий Иванович (1857-1932) – украинский историк, общественный деятель, ректор 

Харьковского университета (1906-1911). Действительный член УАН с 1918 г. Автор более 300 работ, 
в т. ч. «Опыта истории Харьковского университета». 
4
 «Украинский журнал» выходил в Харькове (1824-1825) под редакцией Александра Васильевича 

Склабовского. После восстания на Сенатской площади журнал закрыла цензура. Всего вышло 
48 номеров (тираж – 600 экземпляров). 
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«…Ничего не остается более всякому народу, как употреблять все силы, дабы, 

по крайней мере, следовать за другими, если не может упредить их… Невозможно 
ныне ни одному государству останавливаться в своем ходе: остановиться есть то 
же, что подаваться назад, и приближаться к прежнему ничтожеству. Ежели сие 
когда позволительно, то разве только в отношении к завоеваниям, которым спра-
ведливость или государственные виды могут, наконец, где-нибудь положить пре-
делы. Но таковое прекращение деятельности никогда невместно в рассуждении 
наук, изящных художеств, воинского искусства, мореходства, рукомесел, торговой 
промышленности и земледелия; одним словом, всего того, что может клониться к 
употреблению в свою пользу всех возможных преимуществ, и чрез то обеспечить 
навсегда свое если не превосходство, по крайней мере, равенство с прочими», – 
говорил С. Потоцкий в январе 1805 году во время открытия университета [12, с. 14-
15]. Благодаря просвещению город Харьков может прославиться в своем госу-
дарстве, а со временем и в целой Европе – эти мысли высказывали как В.Н. Ка-
разин, так и Северин Потоцкий. 

Сохраняя славные традиции, современный университет сотрудничает со 109 
высшими учебными заведениями из 41 страны мира. Наши студенты, аспиранты 
стажируются за рубежом, в прошедшем учебном году университет принял стажеров 
из организаций партнеров 47 стран [2]. 

Говоря о сотрудничестве с Латвией, с Латвийской Академической библиотекой, 
Балтийской Международной Академией, надо вспомнить, что первым ректором 
университета был человек, родившийся в Риге, – Иван Рижский (1761-1811). 
Университет считал за честь пригласить филолога такого уровня, как Рижский, 
который сразу же начал трудится на благо университета. Будучи образцовым рек-
тором, И. Рижский был одним из самих выдающихся преподавателей и ученых 
своего времени. 

Академик, языковед, основатель латышского научного языкознания, автор 
«Грамматики латышского языка» Янис Эндзелин (1873-1961) был профессором 
Харьковского (с 1911) и Рижского (с 1920) университетов. Таковы наши далекие 
исторические взаимосвязи и, может быть, поэтому между нашими организациями и 
библиотеками сложились теплые дружеские взаимоотношения, которые развер-
нулись в международные библиотечные и общекультурные проекты. 

«Мы живем в век глобализации, все ускоряющейся мобильности, быстрого 
развития коммуникаций, интеграции, взаимозависимости, в век великомасштабных 
миграций, перемещения населения, урбанизации, поэтому толерантность как ни-
когда важна нашему обществу», – говорится в статьях «Декларации принципов 
толерантности», утвержденной ЮНЕСКО еще в 1995 году [3]. Толерантность необ-
ходима как во взаимоотношениях между отдельно взятыми людьми, так и на уровне 
общества. Поэтому дух открытости, взаимопонимания, уважения друг к другу так 
важно и необходимо формировать в социальных институтах, к которым относятся и 
библиотеки. 

Вместе с открытием университета была открыта и университетская биб-
лиотека, отметившая недавно 200-летие. Как известно, библиотеки – древнейшие 
культурные институты человечества. И за долгий период своего существования 
функции библиотек претерпели существенные изменения. 

Но особенно эти изменения стали стремительно ощущаться в конце XX – 
начале XXI века. К традиционным функциям, заложенным в миссию библиотеки, 
добавились функции информационных центров, предоставляющих доступ к 
мировым информационным ресурсам. 

Об открытой библиотеке, о философии открытости мы начали говорить и 
внедрять в свою работу в 1990-х годах. Именно в эти годы Центральная научная 
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библиотека университета начала широко сотрудничать с представительствами 
ведущих международных организаций – Британским Советом, Гете-институтом, 
Французским культурным центром, Фондом Сороса, Посольствами, общественными 
организациями, библиотеками, другими зарубежными фондами. 

Мы можем сказать, что деятельность библиотеки по установлению межкуль-
турных связей – это многолетняя традиция ЦНБ. Вначале она воплощалась через 
книгообмен. Сегодня 90 организаций [4, с. 49] в разных странах мира являются 
партнерами библиотеки по международному книгообмену. 

Среди главных направлений сотрудничества библиотеки – участие и в раз-
витии информационного пространства; сохранение книги как памятника культуры: 
работа библиотеки в мультикультурной среде; поддержка гуманитарной миссии 
библиотеки в условиях информационного общества. 

Нашу библиотеку посещают ученые и студенты из многих стран, представи-
тели Посольств разных стран знакомятся с ее работой. 

Латвийская Академическая библиотека (ЛАБ), основанная в 1524 году 
(Rūpniecības iela 10, Рига, Латвия, LV-1235, http://www.acadlib.lv/), одна из 
старейших библиотек Европы. Ее фонд сегодня насчитывает более 3 млн единиц 
печатных работ и неопубликованных документов на различных носителях 
информации. В библиотеке хранится самая полная в мире коллекция книг 
латышской литературы, где можно найти все о Латвии независимо от места 
издания и языка. 30 % библиотечных фондов – литература на латышском языке, 
70 % – на иностранных языках. Директор библиотеки – доктор философии Вента 
Коцере. 

Сегодня ЛАБ – научное и научно-информационное учреждение, занимающее 
значительное место в развитии науки, культуры и образования страны. Она 
обслуживает на одинаковых условиях ученых, преподавателей высших учебных 
заведений, интеллигенцию всей Латвии. Из традиционного книгохранилища биб-
лиотека преобразована в современное информационное учреждение, осуществляя-
ющее все процессы по обработке и поставке информации – от ее поиска и 
накопления до предоставления пользователям в нужное время и в нужной форме. 
ЛАБ проводит совместные культурно-просветительские мероприятия с Посоль-
ствами различных стран, которые направлены на раскрытие культурно-истори-
ческих связей Латвии с другими странами. Совместные выставки о Польше, Чехии, 
Словакии, Италии, Греции, Китае, Кубе, Тайване проходили и в Латвии, и за 
границами страны. В библиотеке организованы отделы австрийской и швейцарской 
литературы [5, с. 42]. 

ЛАБ поддерживает дружественные отношения и с научными библиотеками в 
Украине – в Киеве, Одессе, Харькове. 

Уже ряд лет ЛАБ успешно сотрудничает с Латвийским украинским обществом и 
Посольством Украины в Латвии. Состоялось много интересных мероприятий, 
концертов, выставок. Чтобы расширить взаимное развитие в сфере обмена научной 
и культурной информацией между Латвией и Украиной, в помещениях ЛАБ создан 
Украинский информационный центр, где пользователи получают доступ к новейшей 
информации об Украине. Руководитель УИЦ ЛАБ – Сармите Дзилна. 

Деятельность директора В. Коцере способствует популяризации Латвии в 
Европе и мире. Она предпринимает все, чтобы познакомить Латвию с много-
образной Европой, а Европу – с Латвией, имея ввиду, в первую очередь, общекуль-
турные ценности. За активную поддержку украинских организаций в Латвии доктор 
Вента Коцере в 2004 году была награждена Георгиевской медалью IV степени 
«Честь. Слава. Труд» которую получила в Киеве из рук Митрополита Владимира. 
Учитывая огромные заслуги директора библиотеки и общественного деятеля Венты 

http://www.acadlib.lv/)
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Коцере перед своей страной, ей была вручена высшая награда Латвии Орден Трех 
Звезд

5
. 

Надо отметить и то, что ЦНБ и ЛАБ работают в одной автоматизированной 
информационно-библиотечной программе «Либер-медиа»

6
, что еще больше 

сближает нас уже на инновационной ниве. 
За последние годы и Латвийская Академическая библиотека, и библиотека 

Каразинского университета получили признание в качестве международного куль-
турного и просветительного центров. Библиотеки стремятся способствовать диа-
логу между культурами, взаимопониманию между странами. В библиотеках с 
миллионными фондами иностранной литературы, наверное, и не могло быть иначе. 
Ведь задача библиотек, в особенности тех из них, которые имеют фонды иностран-
ной литературы, то есть являются проводниками общечеловеческих знаний, – 
ориентация всей библиотечной деятельности на самый широкий комплекс 
мероприятий, создающих облик культуры во всей полноте ее взаимосвязей. Это и 
есть функция библиотеки как культурного центра. 

1 января 2008 года в Евросоюзе начался Европейский год межкультурного 
диалога. 

«Вместе в разнообразии» – этот лозунг говорит сам за себя. Целью Евро-
пейского года межкультурного диалога является улучшение взаимопонимания 
между народами, живущими в Европе. Культура сближает народы, дает возмож-
ность лучше понять друг друга, а библиотеки в силу своей уникальности помогают 
не только приобретать знания, но и способствуют этому пониманию. Библиотека 
может и должна содействовать общению народов и культур, их динамичному 
диалогу. А университетская библиотека – это центр знаний, культурный и комму-
никационный центр университета. 

Задолго до этой даты, в сентябре 2005 года, состоялся первый визит в Харьков 
латвийской делегации во главе с директором библиотеки госпожой Вентой Коцере. В 
Центральной научной библиотеке открылась выставка из фондов двух библиотек – 
«Харьков и Латвия: культурно-исторические связи», где впервые были показаны 
интересные материалы (около 200 экспонатов) о параллелях в истории Харькова и 
Латвии. Большое внимание привлекли факты пребывания латышей в Харькове и 
харьковчан в Латвии. 

Одновременно с выставкой литературы была открыта фотовыставка латвий-
ского фотохудожника Яниса Глейздса

7
 «Обзор» («Atskats»), и состоялась 

5
 Орден Трех Звезд под девизом «Через тернии к звездам» был учрежден 25 марта 1924 г. в память 

о создании латвийского государства 18 ноября 1918 г., а восстановлен в 1994 г. Орден вручается за 
особые заслуги на благо отечества, которые могут выражаться в работе в структурах государства и 
самоуправления, а также в общественной, культурной, научной, спортивной и хозяйственной дея-
тельности. Орденом Трех Звезд, начиная с первого президента ЛР Яниса Чаксте, по долгу службы 
награждены все латвийские главы государства. Высшей награды Латвии удостоены президент США 
Джордж Буш, финансист Джордж Сорос, патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй, многие 
политики и деятели с мировыми именами, главы других государств и дипломаты. Кстати, первый 
президент России Борис Ельцин сначала отказался от награды, а спустя шесть лет принял Орден 
Трех Звезд от Латвии. Автором эскизов Ордена Трех Звезд является латышский художник Густавс 
Шкилтерс, а диплома – график Рихардс Зариньш. Ордена Трех Звезд изготавливаются на Литовском 
монетном дворе, муаровые орденские ленты доставляют из Дании (их заказывают у той же фирмы, 
которая ткала орденские ленты в 1920-е годы). 
6
 Система LiberMedia – единый программный пакет управления библиотекой, автоматизирующий 

все библиотечные циклы – комплектование, обработку, работу с читателями, статистику, обмен биб-
лиографическими записями и т. д. Программа построена на основе сетевого принципа, дает возмож-
ность вывести электронный каталог библиотечного фонда в Интернет. 
7
 Янис Глейздс, кавалер Ордена Трех Звезд – легенда латвийской фотографии. В молодости он 

отморозил руки, ему ампутировали обе кисти. Свой творческий путь он прошел, оперируя культями 
да зубами... Работая фотографом при хирурге-травматологе Викторе Калнберзе, Глейздс научился 
видеть женское тело. Его фотографии – это сказка о сотворенной природой человеческой красоте. 
Снимая не через объектив, а через линзу, он добился замечательных световых эффектов – тела его 
моделей окружены сиянием. 
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презентация книги латышского поэта Иманта Зиедониса «Эпифании» на украин-
ском языке, которую выпустила в свет Латвийская Академическая библиотека. 

В феврале 2006 года делегация Харьковского университета во главе с рек-
тором университета профессором В.С. Бакировым посетила Ригу. Харьковчане 
привезли в Ригу выставку «Харьков – Латвия: страницы истории», которая экспо-
нировалась в Латвийской Академической библиотеке, в Балтийской Между-
народной академии и Даугавпилсском университете. На выставке, кроме книг, были 
представлены фотокопии документов, фотографии, посвященные истории Харь-
кова, университета. Известный харьковский фотохудожник, член Союза фотохудож-
ников России и Украины, участник и победитель многочисленных международных и 
национальных конкурсов, выпускник исторического факультета В. Оглоблин презен-
товал фотовыставку «Харьков. Люди. Время», а также представил издание «Про-
гулки по Харькову». 

Необходимо подчеркнуть, что университет поддерживает тесные взаимо-
отношения с Балтийской Международной академией (http://www.bki.lv/). Ректор 
академии Станислав Бука – выпускник Харьковского университета. 

Во время встречи студентов БМА с профессорами С.И. Посоховым и С.М. Ку-
делко состоялся обмен мнениями, высказывались различные мысли относительно 
системы образования, о Болонском процессе. В горячей дискуссии «Украина – 
Латвия. Харьков – Рига. Возможности сотрудничества в объединенной Европе» 
устанавливалась истина. 

В июне 2006 г. заместитель директора ЦНБ В.Г. Мохонько принимала участие в 
Международной библиотечной конференции «Библиополис – ХХ: Библиотека и 
общество: пути взаимодействия». Библиотеки академий трех Балтийских стран – 
Латвии, Литвы и Эстонии вот уже сорок лет встречаются на таких мероприятиях, 
чтобы поделиться опытом между библиотекарями и специалистами в области 
информации, обсудить вопросы расширения информационного пространства и 
продемонстрировать возможности библиотек Балтийских государств за пределами 
своих стран. 

Владимир Оглоблин на открытии выставки в Риге сказал, что вот уже 20 лет 
считает своим учителем, человеком, у которого он учился мастерству, легендарного 
латвийского фотомастера Яниса Глейдзса. Встреча этих двух мастеров впервые 
состоялась в Риге зимой 2006 года. 

А в Харькове в сентябре 2007 г. на выставке в университете, где проходили Дни 
Латвии, работы В. Оглоблина были посвящены Риге. 

ЦНБ и университет принимали гостей из ЛАБ и Музея барона Мюнхгаузена из 
Лиепупе с удивительной выставкой, посвященной самому честному человеку на 
свете – барону Иерониму Карлу Фридриху фон Мюнхгаузену. Столь солидные 
организаторы мастерски создали дух импровизации и свободы. Подобный праздник 
уже несколько лет проходит в Латвии – «32 мая», в день открытия музея любимого 
всеми барона. Для многих харьковчан стало большой неожиданностью реальное 
существование барона Мюнхгаузена, но исторические документы подтверждают, 
что он родился 11 мая 1720 года в немецком городе Боденвердере. 

Выставки, посвященные этой замечательной личности, уже открывались в ряде 
стран, но в Украине такая выставка проходила впервые. «Этой выставкой мы 
хотели дать вам возможность почувствовать себя хоть на мгновение 
импровизаторами, – рассказывала во время открытия выставки директор Латвий-
ской Академической библиотеки Вента Коцере. – Потому что когда Мюнхгаузен 
импровизирует, то и он, и его слушатели забывают о войнах, болезнях и стихийных 
бедствиях. Но самое главное, что мы хотим доказать, Мюнхгаузен – не лгун. Он 
больше всего в жизни ненавидел ложь. Когда люди не верили его рассказам, он 
продолжал фантазировать еще более страстно, пока не убеждал своих слуша-

http://www.bki.lv/
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телей. Это только у нас, и только в этом месте, где он жил, производят коньяк 
«Мюнхгаузен» и живое пиво «Мюнхгаузен», и сыр «Мюнхгаузен», и спички 
«Мюнхгаузен», и конфеты «Мюнхгаузен» [6]. 

В Латвии барон Мюнхгаузен прожил 13 лет. Самое удивительное в этой исто-
рии то, что накануне открытия выставки в фондах Центральной научной библиотеки 
при проведении очередного ежегодного переучета рукописей были обнаружены 
несколько недописанных страниц некоего документа, которые при расшифровке 
оказались частью письма… и подтверждения пребывания его в Харькове. «Истин-
ную правду и немного фантазии продемонстрировали читателям и гостям сотруд-
ники университетской библиотеки. Они зачитали недавно найденный и состав-
ленный в духе героя дня документ – письмо барона одному из своих друзей, в 
котором Мюнхгаузен рассказал о своем путешествии в Россию и Малороссию», – 
отметили украинские журналисты [7]. «Эти, безусловно, неоспоримые доказатель-
ства, написанные в классических традициях барона фон Мюнхгаузена, конечно же, 
делают честь нашему городу. Чтобы окончательно развеять сомнения в пребы-
вании Мюнхгаузена в наших краях, организаторы попросили собравшихся вспом-
нить, чем барон подстрелил одновременно целую стаю уток? Конечно же – салом, 
этот факт и является самым неоспоримым доказательством. Ведь всем известно, что 
настоящее сало бывает только в Украине», – писала украинская пресса [7]. 
Телевидение, радио, Интернет буквально взорвались новостями о выставке барона. 
Личность реального человека, талантливо воплощенного Распе

8
 в художественном 

произведении в XVIII веке, продолжает жить и волновать нас в веке XXI. 
Итак, вот несколько расшифрованных строк из найденного документа, под-

тверждающего пребывание барона в Украине: «…Вы помните, мой дорогой и 
славный друг, что мой девиз – никогда не терять присутствия духа и находить 
выход из самых ужасных и невероятных ситуаций. Мы с Вами всегда выполняли 
наш долг патриота, солдата и просто честного человека. Когда я и Вы в декабре 
1737 года в семнадцатилетнем возрасте отправились в далекую и таинственную 
Россию из немецкого городка Боденвердер, что в Нижней Саксонии, так как были 
приглашены на службу в свиту герцога Антона Ульриха Брауншвейгского, я не 
подозревал, что судьба занесет меня на некоторое время в удивительное и совер-
шенно сказочное место, называемое Малороссией. Дорогой мой, как упоительны, 
как роскошны осенние дни в Малороссии! Небо, что чистое зеркало, лениво и 
задумчиво стоят подоблачные дубы, размышляя о скорой зиме, тихо колышут 
огненно-золотистыми головами цветы, которых не сыщешь в Европе – подсолнухи. 
Один из них был таких невероятных размеров, что я использовал его вместо лодки 
и проплыл по реке Псел до самых Сорочинцев, приманивая семечками рыбу, кото-
рая сама запрыгивала мне прямо в лодку. Мне так же удалось побывать в заме-
чательном месте с музыкальным названием Диканька, проехал я местами пора-
жений шведов и добрался до удивительного города со странным названием 
Харьков, где квартировал некоторое время. Губернский город славится своими 
четырьмя ярмарками. Здесь на Покровской ярмарке мне пришлось закупать амуни-
цию и провиант, покупать новых лошадей и приобретать лекарства для заболевших 
солдат. Товаров на ярмарку привозится миллионов этак на 15. Впрочем, все это 
есть в моих отчетах в полковую канцелярию. 

Чтобы сократить время и быстрее добраться до Харькова, я вспомнил мой 
старый и надежный способ передвижения на ядре. Прибыв в город, я сильно 

8
 Распе Рудольф Эрих (1737-1794) – немецкий писатель. Изучал естественные науки и филологию 

в Геттингенском и Лейпцигском университетах, затем работал университетским библиотекарем, а в 
1767 г. был назначен хранителем ландграфской библиотеки Касселя. В 1769 г. был избран членом 
Королевского литературного общества. Анонимно опубликовал на английском языке сборник пове-
стей о похождениях барона Мюнхгаузена в России 



169 

Випуск 2 

 
удивил местных жителей, которые тут же попросили меня научить их путе-
шествовать таким образом, так как, к их великому сожалению, дороги в Малороссии 
просто ужасны. С удовольствием я выполнил просьбу харьковцев, и теперь многие 
из них держат у себя в хатах этот незаменимый вид транспорта. Должен заметить, 
что люди эти необыкновенно талантливы и смекалисты, один из них, по фамилии 
Хазик, сразу же захотел построить у себя в городе небольшой заводик по 
воздушному передвижению. Я часто бывал при дворе, восхищался фейерверками, 
производимыми на разных торжествах, но клянусь Вам, что такого фейерверка, 
который мне довелось видеть в городе Харькове, Европе и не снился. Самое 
главное, дорогой друг, что был он произведен по моему плану и рекомендациям, 
мною составленным. Все небо было расцвечено огнями, и видны они были не 
только в Полтаве, но даже некоторые жители Киева могли наблюдать в эту ночь 
странное свечение, не подозревая, что видят отблески грандиозного торжества в 
торговом городе. В городе Харькове изрядная архитектура, да просто прелесть, 
улицы ровные, чистые, прямые, публичные здания великолепны, таких грандиозных 
фонтанов не сыскать и в Париже. Магазины наполнены всякого рода товарами; не 
успеет что явиться в Петербурге, уже привезено в Харьков и продано, вся 
Малороссия съезжается за покупками на городские рынки. Однако Харьков поразил 
меня мечтой горожан построить в городе высотные здания, коих нет еще в их 
стране. Что касается угощений, дорогой друг, то Вы, наверное, помните тот 
гигантский паштет, который был подан на одном из императорских обедов, когда с 
него сняли крышку, наружу вышел одетый в бархат человечек и с поклоном 
преподнес императрице на подушечке текст стихотворения. В Харькове же, на 
ярмарке мне преподнесли вареник с вишнями, размером же в несколько немецких 
площадей, причем харьковцы заверили меня, что после того, как этот вареник 
будет съеден, на месте его будет разбита площадь, равной которой не будет в 
Европе. Пришлось мне пройтись и по учебным заведениям города. С удивлением я 
обнаружил, что нет в нем университета, библиотек, книжных лавок, чем был я 
несказанно поражен, так как один из моих родственников (надеюсь, Вы это 
помните) – Герлах фон Мюнхгаузен – основал знаменитый Геттингенский уни-
верситет. Поговорив подробно обо всем этом с местным философом, учившим 
всякого народа звания детей православных в училищном Покровском монастыре, я 
оставил ему некоторые свои размышления относительно учебных заведений в 
городе. И, кажется мне, дорогой друг, что этак лет через двести будет в этом городе 
не один университет, а, по крайней мере, двадцать… Поверьте мне, ведь все это 
совершеннейшая правда… Правда и честная жизнь – вот цель моих 
помышлений…» 

Копия письма была передана на хранение в Музей барона в Латвию. А в 
подлинность письма хотите – верьте, хотите – нет… 

«Думаю, что феномен популярности барона в том, что он смотрел на мир 
другим глазами и не боялся фантазий. Полет на ядре – это спутник. С китом плавал – 
подводная лодка. Те, кто постарше, помнят пишущие машинки. Сегодня их сменили 
компьютеры и мобильные телефоны. Что будет через 50 лет?.. Я бы хотела 
пожелать: не бойтесь фантазировать. Самые смелые фантазии через 20, 30, 100 
лет могут стать реальностью», – прозвучало в интервью директора Музея 
украинским газетам [7]. 

Выставка «Мастер импровизации – барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнх-
гаузен», организованная Латвийской Академической библиотекой и Музеем барона 
Мюнхгаузена, произвела настоящий фурор не только в Харькове, но и во всей 
Украине. Открытие выставки было представлено как театрализованное действие, в 
котором участвовали супруга барона госпожа Якобина, настоящий барон, случайно 
попавший в Харьков, и его украинский прототип – капитан Врунгель. На открытии 
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присутствовали ректор университета профессор В. Бакиров, зам. губернатора 
Харьковской области Л. Белова. Репортаж с открытия выставки транслировали 
практически все телевизионные каналы, украинский национальный канал, газеты 
опубликовали развернутые статьи с фотографиями. Интернет пестрел сообще-
ниями о выставке, где правда перемежалась с вымыслом и мифами, и уже никто не 
знал, где начинается истина, а где легенда. В завершение Дней Латвии 2007 года 
был подписан Договор о сотрудничестве между нашими библиотеками. Одним из 
важнейших направлений сотрудничества является реализация совместных проек-
тов с целью формирования единого информационного и культурного пространства 
между нашими странами.  

Университет и библиотеки Латвии и Харькова достигли договоренности о про-
ведении совместных мероприятий. Об этом 5 сентября сообщил официальный сайт 
Харьковской облгосадминистрации (ХОГА, http://www.kharkivoda.gov.ua/). Дого-
воренность была достигнута в ходе встречи первого заместителя начальника 
Главного управления внешнеэкономических связей и европейской интеграции 
ХОГА Михаила Камасы с делегацией Латвийской Академической библиотеки и 
Музея барона Мюнхгаузена (г. Рига). Во встрече также приняли участие предста-
вители Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Участники 
встречи обсудили проблемы межрегионального сотрудничества Латвии и Харь-
ковской области в сфере науки, культуры и выставочной деятельности. 

В мае 2008 года в течение нескольких дней Балтийская Международная 
Академия (БМА) принимала в Риге ученых и специалистов в области образования и 
культуры из различных европейских стран: Эстонии, России, Литвы, Украины и 
Польши, Азербайджана, Беларуси и Дании. Обсуждались актуальные проблемы 
развития высшего образования в Европе в рамках реализации Болонского про-
цесса. Логическим продолжением конференции стал практический семинар «Много-
образие культур – от прошлого к будущему», прошедший вблизи имения Мюнх-
гаузена. Семинар проходил в удивительном месте Саулкрасты. Организаторами 
мероприятия стали Латвийская Академическая библиотека, Балтийская Между-
народная академия (Латвия), Харьковский Национальный университет им. В.Н. Ка-
разина (Украина). 

На семинаре обсуждались вопросы межкультурного диалога в информацион-
ном пространстве, сближения культур, уходящим культурным традициям и возмож-
ности их сохранения, культурного сотрудничества в рамках Евросоюза. Интересные 
доклады были посвящены литературным героям, которые олицетворяют свои 
страны, и литературному туризму. «Один из организаторов этого семинара, дирек-
тор программы Управления культурой БМА Ирина Маркина сумела объединить для 
обсуждения актуальных проблем культурологов, библиотекарей и преподавателей 
вузов», – считает известный журналист, главный редактор журнала «Балтийский 
курс» и профессор Балтийской Международной академии Ольга Павук [8]. 

«Почему мы едем к Мюнхгаузену?», – спросили ректора БМА господина С. Буку. 
«Во-первых, народам наших пространств уже давно нужно научиться жить в мире и 
согласии друг с другом, пример чего подает нам Иероним Карл Фридрих. Да и к 
тому же, этому всемирно известному герою, реальному жителю нашей страны под 
силу стать настоящим брендом Латвии. Слово человека может оставаться на века – 
и чем оно интереснее, глубже или забавнее, тем более долгая жизнь ему суждена. 
Вопрос в том, сможем ли и мы придумать что-то такое, что будет интересно 
последующим поколениям» [9]. 

Один из самых известных музеев, посвященных барону Мюнхгаузену, нахо-
дится в Латвии. Недалеко от Риги, в местечке Лиепупе, стоит небольшой уютный 
домик, это и есть Музей Мюнхгаузена [10]. Музей открылся два года назад 
«32 мая». За это время в нем побывало более 100 тыс. посетителей. В Латвии в 
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ЛАБ хранятся документы, которые подтверждают, что 2 февраля 1744 г. в церкви 
поместья Дунте барон Мюнхгаузен женился на Якобине фон Дунте. 

«Даже, если в вашем календаре нет числа 32 мая – мы все равно должны 
научиться понимать и уважать друг друга, несмотря на то, что мы разговариваем на 
разных языках», – сказала в мае этого года директор музея Ирина Нориняю, она же, 
по совместительству, супруга барона – Якобина! 

А ведь это – самое главное в проведении и таких выставок, конференций, 
встреч – научиться понимать и уважать друг друга. 

«В нашем музее даже часы идут в другую сторону и показывают наше, дунтов-
ское, время, но все, приезжающие сюда, счастливы. Им здесь хорошо: интересно, 
весело. Наши посетители узнают много нового для себя, особенно после того, 
когда пройдут тропою барона, а это – 5 км девственного леса. По дороге им встре-
тятся: муха величиной с овцу, султанские пчелы и летающая рыба, олень, у 
которого между рогов выросло деревце из попавшей туда после выстрела 
вишневой косточки. Пересекут они и заячью тропу, ворота, которые способны пере-
резать коня, постоят у комариной кормушки. Добро пожаловать в удивительный мир 
фантазии и приключений», – приглашает директор музея. 

Профессор Станислав Бука в заключительном слове на семинаре высказал 
пожелание, чтобы этот семинар стал традиционным и в следующем году прошел в 
Харькове. 

Можно добавить еще, что в рамках этих мероприятий прошли незабываемые 
встречи с поэтом и переводчиком Раулем Чилачава, который является Послом 
Украины в Латвии. Ярким, буквально искрящимся, был концерт, посвященный Дню 
Независимости Грузии, состоявшийся в историческом здании «Rigas Latvieshu 
Biedriba» в центре Риги. Прием был организован Посольством Грузии в Латвии 
(Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Латвии – Константин Коркелия). 

Посещение Музея Мюнхгаузена в г. Дунте, краеведческого музея в г. Лимбоджи 
и исторического музея «Ливонский замок» в г. Вентспилс, а также посещение муни-
ципальной библиотеки, получившей грант Фонда Мелиссы и Билла Гейтса, 
оставило неизгладимое впечатление о Латвии как европейской стране. 

Библиотеки становятся местом, где возникает диалог различных культур. Уже 
стало привычным, что, кроме читателей, в библиотеках встречаются и обществен-
ные организации, представители власти, разных этнических культур и националь-
ностей. В различных публикациях, издающихся в последнее время и посвященных 
библиотечным проблемам, возникает мысль, что библиотека должна стать не 
просто источником информации и знаний, но местом общения, встреч с 
писателями, культурными деятелями [11]. Одна из статей называется просто – 
«Библиотека должна стать Местом». Тем Местом, где сохраняются и передаются 
знания, сохраняются традиции и культура, рождаются новые мысли и новое знание, 
где люди общаются друг с другом, где создается информационная, культурная и 
образовательная среда для интеллектуального развития. 

В ноябре 2007 года в Риге прошла международная конференция «Украина – 
Латвия: история, культура, экономика». На основе решений конференций предпо-
лагается начать работу по систематизации и структурированию информации об 
украинско-латвийских отношениях, выявлению и укреплению их положительных 
тенденций, изучению проблемных и спорных вопросов. Конференция, по мнению 
организаторов, стала не только новым толчком к изучению истории латвийско-
украинского сотрудничества, но и свежим взглядом для осмысления этих связей и 
их развития в новых исторических условиях, когда Латвия стала членом ЕС. 

На основе вопросов, поставленных на конференции, предполагается подго-
товить Программу латвийско-украинского сотрудничества на ближайшие 2-5 лет, 
внести предложения о проведении конференций по культурному и экономическому 
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сотрудничеству двух стран в государственные органы Латвии и Украины. 
Взаимоотношения между ЛАБ, БМА и харьковским Каразинским университетом 
гармонично отвечают этим решениям, о чем напоминает нам камень в удиви-
тельном и загадочном украинском селе с мелодичным названием «ОПОШНЯ». В 
украинской символике есть много значений слова «камень» [13, с. 110], но самые 
важные из них означают «символ бытия» и «символ гармоничного примирения с 
самим собой», «символ единения и незыблемости», «основы мира». Недавно 
руководитель Украинского информационного центра Сармите Дзилна сказала, что 
когда она и сотрудники ЛАБ готовили выставку о латвийском и украинском 
орнаменте, то были поражены тем, как много общего в народном творчестве наших 
стран. Благодаря сотрудничеству это общее будет укрепляться, и все мы будем 
вместе в нашем разнообразии. 
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НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

 
Формування Чорноморського державного університету розглянуто як 

результат розвитку професійної і вищої освіти Миколаєва. 
Ключові слова: Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, історія освіти, Південноукраїнський реґіон. 
 
Формирование Черноморского государственного университета рас-

смотрено как результат развития профессионального и высшего обра-
зования Николаева. 

Ключевые слова: Черноморский государственный университет 
им. Петра Могилы, история образования, Юг Украины. 

 
The P. Mohyla Chornomorskiy State University foundation is reviewed as a 

result of professional and higher education in Mykolayiv. 
Keywords: P. Mohyla Chornomorskiy State University, history of education, 

South of Ukraine. 
 
10 грудня 2008 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження про 

зміну статусу Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра 
Могили. Нагадаємо читачам, як про це говориться у пункті 1 даного документа: 
«Прийняти пропозицію МОН, погоджену з Миколаївською облдержадміністрацією, 
щодо реорганізації Миколаївського державного гуманітарного університету імені 
Петра Могили у Чорноморський державний університет імені Петра Могили». Таким 
чином, з 10.12.2008 р. в Україні до існуючих класичних університетів додався ще 
один – ЧДУ імені Петра Могили. 

Це велике досягнення професорсько-викладацького і навчально-допоміжного 
персоналу та студентського й аспірантського колективів університету. Але таке виз-
нання посилює й подальшу відповідальність. Бо ж зміна статусу із окресленням 
назви «Чорноморський університет» зобов’язує готувати кадри не тільки для Мико-
лаївщини, а й усього Чорноморського реґіону, не обмежуючись Україною. До речі, 
нині вирішено питання про відкриття у Грузії Тбіліського інституту як відокремленого 
структурного підрозділу університету імені Петра Могили. 

Поява нового класичного університету посилила увагу до витоків універ-
ситетської освіти та підготовки професійних кадрів на Миколаївщині. Власне, це й 
обумовило авторів статті підготувати для опублікування нижче наведені свідчення. 

Нинішні основні корпуси Миколаївської «Могилянки» розташовані в історичному 
й священному місці за адресою: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. Інші споруди 
розміщені на вулицях Акіма та Володарського. Поряд знаходяться вулиці 
Адміральська та 5-та Слобідська. Нині такі вулиці, як Адміральська і 5-та Слобод-
ська, зберегли історичні назви, а вулиця 68 Десантників раніше називалася Апте-
карською. Вулиця Акіма починала відлік Воєнних і мала назву «1-ша Воєнна 
офіцерська». На початку існування Миколаєва в цьому кварталі розміщувалися деякі 
господарські об’єкти Морського відомства, поряд розташовувалися аптечні земельні 
ділянки та почали будуватися офіцерські помешкання. Неподалік від цього місця, як 
відзначив відомий краєзнавець І.С. Павлик у книзі «Освіта на Миколаївщині у XIX-
XX століттях», була започаткована у Миколаєві професійна підготовка кадрів. 
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Насамперед, мова йде про відкриття у 1863 р. портової ремісничої школи, яка 
розпочала підготовку спеціалістів для миколаївського Адміралтейства, комерційного 
порту, комерційної біржі, каботажного флоту всього Чорноморського реґіону. 

Справедливості заради відмітимо, що на той час у Миколаєві, за спогадами 
Г.М. Ге, діяла школа юнг, штурманська рота, декілька десятків чоловічих та жіночих 
шкіл грамотності, дві гімназії та Південнослов’янський пансіон. Але ще раз наго-
лосимо, що професійна підготовка кадрів здійснювалася лише у портовій школі. 

Документальні архівні матеріали підтверджують високу якість проведення 
занять у портовій школі та успішне закріплення теорії на практиці. Завжди на належ-
ному рівні організовувалися й випуски фахівців. До речі, у формуванні випускових 
комісій завжди брав активну участь Миколаївський міський голова. Він, зазвичай, так 
письмово звертався до передбачуваних членів комісії із числа авторитетних 
миколаївців: «…Имею честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, не 
отказать в принятии участия в качестве члена испытательной комиссии…». Пов’я-
зуючи ці історичні факти із сьогоденням, зазначимо, що нині в ЧДУ, а раніше у МДГУ 
імені Петра Могили теж традиційно Державні екзаменаційні комісії завжди очолюють 
міський голова та його заступники, а також голова облдержадміністрації і зас-
тупники. 

Та повернемося до історії. Ініціатором відкриття портової школи був тодішній 
головний командир Миколаївського порту і воєнний губернатор міста адмірал Бог-
дан (Готліб) Олександрович фон Глазенап. Варто нагадати, що Миколаїв тоді пере-
бував у скрутному стані. Саме закінчилася невдала для Росії Кримська війна (1853-
1856 рр.), за умовами якої заборонялося тримати на Чорному морі воєнний флот, а 
у Миколаєві військово-морську базу, та здійснювати суднобудування. Глазенап, із 
метою подолання тогочасної економічної та фінансової кризи, зробив ставку на 
розвиток Миколаївського порту шляхом перетворення його у важливий міжнародний 
торговий центр. За дуже короткий проміжок часу йому вдалося відродити Миколаїв. 
Більше того, це невелике військове містечко стало економічним і духовним центром 
Чорноморського реґіону. За твердженням директора Миколаївського державного 
архіву Л.Л. Левченко, Миколаївський порт, незважаючи на всі труднощі, за обсягом 
торгівлі із закордоном посів третє місце після Петербурга і Одеси, а за експортом 
зерна – перше в Російській імперії. 

Усвідомлюючи уроки здолання сьогоденної кризи, керівництво університету 
імені Петра Могили планує розгорнути роботу з підготовки необхідних фахівців для 
Миколаївських, Очаківського, Херсонського та інших портів, а також розширити 
взаємозв’язок з підготовки кадрів на замовлення лідера серед українських зерно-
трейдерів ТОВ СП «НІБУЛОН», очолюваного Героєм України О.О. Вадатурським. 
Отже, питання підготовки кадрів для портів і сьогодні залишається актуальним. 

Значну роль у розвитку Миколаївського та інших Чорноморських портів фон 
Глазенап відводив якісному кадровому поповненню випускниками Миколаївської 
портової ремісничої школи. Взагалі у період кризи адмірал Глазенап велику увагу 
приділяв освіті. Він виступив із пропозицією про відкриття у Миколаєві вищого 
навчального закладу, де б готувалися кадри для всього Причорномор’я. До того ж, 
зазначав Б.О. фон Глазенап, вищий навчальний заклад у Миколаєві обов’язково 
повинен мати статус класичного університету. А розмістити університетські нав-
чальні корпуси він планував, як відзначив один із авторів даної статті, разом із 
професором В.Д. Будаком (Див. газету «Южная правда», 27.10.1998 р.), в центрі 
Миколаєва, поряд із нині існуючими навчальними корпусами ЧДУ імені Петра 
Могили. Передбачалося також використання й запустілих приміщень 
Адміралтейства. Наведемо мовою оригіналу міркування першого почесного грома-
дянина м. Миколаєва Б.О. фон Глазенапа про доцільність відкриття університету з 
гімназією та прогімназією: «Этот край и город Николаев, – писав він, – очень 
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нуждается в высшем учебном заведении, и Нико-лаевский университет сможет 
успешно продолжить традиции долговременного существования других 
университетов, гордящихся и богатством, и научными достижениями, и славой 
своих преподавателей, а также их воспитанников». 

Завдяки ентузіазму Глазенапа був розроблений Статут Миколаївського універ-
ситету, який, до речі, зберігається у архівних фондах та у краєзнавчому відділі 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. Але не судилося тоді 
відкрити класичний університет. Рішенням російського уряду його відкрили в Одесі. 
Не втілилася й інша ідея Глазенапа щодо відкриття хоча б політехнічного інституту – 
«пальму першості» перехопив Харків. Виходить, що тільки зараз, в умовах незалеж-
ності України, в Миколаєві почали діяти аж 2 класичні університети: Миколаївський 
державний університет імені В.О. Сухомлинського та Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили. 

Здається, на цьому можна було б і ставити крапку в розповіді про витоки появи 
ЧДУ імені Петра Могили. Але є ще деякі історичні факти, про які теж доцільно 
згадати. 

У другій половині XIX століття у Миколаєві дислокувалися декілька сухопутних 
військових частин, серед яких був і 58-й піхотний Празький полк із власною 
похідною церквою. Його підрозділи розташовувалися у різних районах міста. У 
1897 р. командир полку генерал-майор І. Саблін звернувся до міського голови з 
проханням виділити територію для побудови нової церкви, в якій би молилися як 
військові Миколаївського гарнізону, так і місцеві жителі, а також проводилася б 
духовно-просвітницька діяльність у недільній початковій школі для нижчих чинів, 
бібліотеці та на сільськогосподарських курсах. 

Міська влада без вагань виділила земельну ділянку на розі Аптекарської вулиці, 
тобто там, де нині розміщені нові корпуси ЧДУ імені Петра Могили. 

Не тільки військові, а й значна кількість цивільних мирян брали участь у 
побудові нової церкви. 21 грудня 1898 р., тобто через рік, церква була освячена й 
отримала назву на честь покровителя Миколаєва – Святого Миколая Мірлікійського. 
Церква являла собою однопрестольну культову споруду і була прикладом стилізації 
під давньоруські базилікальні храми із дзвіницею перед входом. Община Свято-
Миколаївської церкви була найчисельнішою в місті. І хоча церква була обгороджена 
металевим парканом, вмурованим у кам’яні стовпи, в 1935 р. все було дощенту 
зруйновано. 

Отже, сучасні корпуси університету імені Петра Могили розташовані на святому, 
намоленому місці, там, де раніше відбувалося богослужіння у Свято-Миколаївській 
церкві 58-го піхотного Празького полку. 

Сьогодні перед університетськими істориками постало питання щодо 
відшукання фундаменту знищеного храму з метою відзначення його пам’ятним 
знаком, а може й каплицею, де б поєднувалися духовні образи й діяння Святого 
Миколая Мірлікійського та Святого Петра Могили, покровителя нашого університету. 

Звернемо увагу ще на один історичний факт. Наприкінці XIX – на початку 
XX століть у Миколаєві почали розвиватися міські початкові училища (школи). У 
1915 р. їх нараховувалося 28, найбільш популярні отримали назви на честь 
О.С. Пушкіна, М.Ю. Лермонтова, В.А. Жуковського, М.В. Гоголя, О.В. Кольцова та 
М.В. Ломоносова. Приміщення останнього училища збереглося й донині. Зараз у 
відреставрованому Ломоносівському корпусі розміщені ректорат та зала засідань 
вченої ради ЧДУ імені Петра Могили. Хіба це не цікавий факт? Варто на цьому 
корпусі встановити пам’ятну табличку з написом, де б повідомлялося про 
освітянські традиції ЧДУ імені Петра Могили та віддавалася шана великому 
російському світочу науки, освіти і проґресу М.В. Ломоносову, який, до речі, 
навчався у Києво-Могилянській академії. 
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У 1920 р. на існуючій матеріальній базі портової школи і ломоносівського 

училища була організована школа ФЗУ, яку в 1940 р. реорганізували у ремісниче 
училище № 2. У роки Великої Вітчизняної війни училище разом із суднобудівним 
заводом було евакуйоване до Астрахані. Після повернення у 1944 р. до Миколаєва 
було здійснено декілька перейменувань, а згодом заклад перетворили у ПТУ № 19. 
На початку XXI ст. училище увійшло до складу МДГУ імені Петра Могили. 

За роки існування даного професійного навчального закладу десятки тисяч 
кваліфікованих фахівців отримали надійну путівку в життя. Багато випускників стали 
організаторами виробництв та науковцями. Є серед вихованців і Герої Соціаліс-
тичної Праці. Ними стали В.П. Гурмаза, В.Д. Дідок та М.М. Никоненко, а І.М. Білому 
присуджена Державна премія СРСР. Певна частина представників училища успішно 
закінчила МДГУ імені Петра Могили. 

За рекомендаціями керівництва суднобудівного заводу ім. 61 комунара та 
освітянських органів, частина наставників плідно працює у ЧДУ імені Петра Могили, 
продовжуючи традиції безперервної освіти шляхом поєднання навчального, 
наукового і практичного досвіду. 

Вищевикладене свідчить про те, що витоки новопроголошеного Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили починаються не з 1996 р., тобто з 
моменту створення Миколаївської філії Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія». А вихідні освітянські джерела визріли 145 років тому ще за часів 
адмірала Б.О. фон Глазенапа. Тож не збігом обставин, а закономірністю є поява на 
етапі проголошення України саме на цьому місці поряд із тодішнім зруйнованим 
ломоносівським корпусом у недобудованих приміщеннях ПТУ № 19 вищого 
навчального закладу нового типу. 

У березні 2002 р. за урядової підтримки, завдяки плідній діяльності викладачів 
та студентів та належній оцінці й довірі з боку керівництва Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» та органів місцевої влади, Миколаїв-
ська філія НаУКМА була реорганізована у самостійний Миколаївський державний 
гуманітарний університет імені Петра Могили. 

Тоді до МДГУ імені Петра Могили ще більше потяглися викладачі й абітурієнти. 
Серед студентів з’явилися представники не тільки з Чорноморського реґіону, а 
майже із усіх областей України і навіть із Києва. Тут стали навчатися іноземні сту-
денти, кафедри очолили професори та доктори наук. Почали відкриватися власні 
інститути, наукові школи й центри, спеціалізовані ради із захисту дисертацій. За 
темпами і масштабами розвитку МДГУ імені Петра Могили почав переростати себе. 
Фактично університет став багатопрофільним. І це так. Бо ж у гуманітарному 
університеті доктори технічних наук стали щорічно отримувати патенти на винаходи. 
Крім суто гуманітарних спеціальностей, у МДГУ імені Петра Могили розширився 
випуск бакалаврів і магістрів з правознавства, економіки підприємства, фінансів і 
кредиту, екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природо-
користування, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії, приладобудування тощо. 

Тож урядове рішення щодо зміни статусу МДГУ імені Петра Могили шляхом 
реорганізації у Чорноморський державний університет імені Петра Могили, власне 
кажучи, стало узаконеним приведенням до відповідного стану функціонування 
нашого закладу. 

Безперечно, колектив університету усвідомлює те, що прийняття в складний 
кризовий час такого урядового рішення є не тільки знаком належної оцінки діяль-
ності, а й покладення нових завдань. Із розумінням усвідомлюючи це, Чорномор-
ський державний університет імені Петра Могили готовий не стільки конкурувати, а 
співпрацювати з усіма вищими навчальними закладами реґіону в ім’я збагачення 
досвідом та покращення рівня підготовки кадрів нової ґенерації. 
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УДК 912(091) 
І.Ю. Сінкевич, О.М. Полтавець 

 

ІСТОРИЧНА КАРТА: 

МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ «ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ» 

 

У статті розглянуті наукові дослідження історії розвитку карто-
графії, поняття «історична карта», визначені види історичної карти, 
елементи та умовні позначки, місце в загальній класифікації карт. 

Ключові слова: історична географія, історична карта, картографія. 
 
В статье рассмотрены научные исследования истории развития 

картографии, понятие «историческая карта», определены виды истори-
ческой карты, элементы и условные обозначения, место в общей 
классификации карт. 

Ключевые слова: историческая география, историческая карта, 
картография. 

 
In the article were reviewed the researches of the cartography development 

history, the term «historic map»; specified historic map types, elements and 
symbols, the place in the general maps classification. 

Keywords: historical geography, historic map, cartography. 
 
Виникнення та дослідження карт 
Карти є давнім засобом фіксації уявлень людей про природне середовище, що 

їх оточує, та передачі просторової інформації. Відомі наскальні картографічні 
зображення, що належать до бронзової доби. Із розвитком людського суспільства, 
знань людей про їх навколишній світ та вміння у ньому орієнтуватися, із форму-
ванням космографічних уявлень розвивалася і картографія. Картографія та карти у 
різних народів мали свої неповторні риси, які відображували специфіку їх культури 
на різних етапах історичного розвитку. Це і багатокольорові китайські карти на 
шовку ІІІ-ІІ ст. до н. е., і плани римських землемірів (агримензорів), і середньовічні 
монастирські схеми світу (мапа Мунді), і навігаційні карти періоду Великих геогра-
фічних відкриттів (портолани), і сучасні загальногеографічні та спеціальні карти і 
атласи. 

Для істориків карти давніх часів є важливим історичним джерелом. Але їх 
наукове дослідження розпочалося порівняно недавно. Перший огляд історії карто-
графії здійснив у топографічному депо наполеонівської армії інженер-географ 
Барбьє дю Бокаж в «Історичному описі» до «Меморіала топографічного і воєн-
ного...» (1806). Із середини ХІХ ст. значення картографічного вивчення місцевості 
стало загальновизнаним, тож зріс інтерес до історії давніх карт та картографії. У цей 
період виник популярний і до цього часу на Заході напрям історико-картографічних 
досліджень – факсимільна публікація пам’яток історії картографії з науковим 
коментарем до них, серед яких є видання, що представляють повну імітацію 
оригіналу (наприклад, у 1960 р. у Барселоні здійснена копія Каталанського атласу 
карт-портоланів 1375 р., виконана на пергаменті у натуральних розмірах та кольо-
рах і розфарбована від руки). Серед вітчизняних факсимільних видань необхідно 
назвати звід західноєвропейських карт із зображенням території Росії ХVІ-ХVІІ ст. 
В.В. Кордта у 3-х вип. «Матеріалів для історії російської картографії» (1899, 1909, 
1910) та «Матеріалів для історії картографії України» (1931). Великий внесок у 
розвиток досліджень з історії картографії та популяризацію картографічних пам’яток 
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минулого зробив видатний полярний дослідник Н.А.Е. Норденшельд (1832-1901). 
Але узагальнюючі роботи з історії картографії були малочисельні. 

Однією з перших наукових праць була «Історія географічної карти» Лео Багрова 
(1917), у якій автор розповів про зміни в оформленні та змісті географічних карт, про 
видатних картографів Європи. До Другої світової війни історією картографії займа-
лися в основному бібліотечні і архівні працівники та колекціонери карт. Дослідження 
практично зводилися до «картбібліографії» (дослідження і опис найбільших карто-
графічних фондів бібліотек і архівів), картографічної евристики (відкриття, введення 
у науковий обіг та аналітичний опис раніше невідомих карт) та персоналій великих 
картографів минулого (Меркатора, Ортелія, Птолемія, Блау та інших). 

У повоєнний час дослідники перейшли від вивчення історії карт до дослідження 
процесів розвитку методики картографування. Важливою у цьому напрямі стала 
монографія американця Л. Брауна «Історія карт» (1950), якою у формі нарисів були 
охоплені основні періоди розвитку європейської картографії від найдавніших часів 
до 1940-х років. Провідними англійськими істориками картографії були Г.Р. Кроун та 
Р.А. Скелтон. П’ять перевидань з 1953 до 1978 рр. витримала книга Г.Р. Кроуна 
«Карти та їх творці: введення в історію картографії», де, окрім західноєвропейської, 
була також розглянута картографія давнього Китаю, Японії, Америки тощо. 
Р.А. Скелтон в роботах «Розглядаючи давню карту» (1965) та «Карти: Історичний 
огляд вивчення і колекціонування» (1972) розробив методику дослідження давніх 
карт. Американець Н. Троувер опублікував цікаве дослідження «Карти і Людина: 
Дослідження картографії в її взаємодії із культурою та цивілізацією» (1972). Француз 
Ф. Дейнвілль (1964) зібрав терміни, умовні позначки, написи тощо, які використо-
вувалися картографами 1500-1800 рр. для відображення на картах географічних 
реалій, тобто дослідив розвиток картографічної знакової системи. Англійський 
історик П.Д.А. Харві дослідив історію розвитку великомасштабного картографування 
у роботі «Історія топографічних карт, символів, малюнків...» (1980). Велика кількість 
праць була також присвячена дослідженню розвитку картографії у різних країнах. 
Так, цікавий досвід накопичено у Польщі, він пов’язаний із періодичним прове-
денням у Вроцлаві Всепольської конференції істориків картографії. 

Ще у 1935 р. Л. Багров заснував науковий журнал з історії картографії «Imago 
Mundi: A periodical review of early Cartography», що видається до сьогодні і є органом 
Міжнародного товариства історії картографії. У 1967 р. в Амстердамі почав вихо-
дити також збірник «Acta Cartographica», у якому передруковуються із різних видань 
наукові статті з історії картографії. 

У СРСР перше узагальнююче дослідження з даної проблеми вийшло у 1943 р. 
(Салищев К. Основы картоведения: Историческая часть). У повоєнний час радянські 
географи та історики почали активно займатися історією картографії і значенням 
давніх карт для історичних досліджень (наприклад, П.Г. Булгаков «Сведения 
арабских географов ІХ – начала Х века о маршрутах и городах Средней 
Азии» (1954); В.П. Павлова «Картографическое изучение территории Украины: 
Исторический обзор» (1954); О.М. Медушевская «Картографические источники XVII-
XVIII вв.» (1957) та «Картографические источники первой половины ХIХ 
века» (1959); Л.А. Гольденберг «Русские картографические материалы как истори-
ческий источник и их класификация…» (1958); В.Ф. Кремпольский «История 
развития картоиздания в России и СССР» (1959); А.И. Андреев «Очерки по источ-
никоведению Сибири» (1960, 1965) та «Географические труды офицеров Гене-
рального штаба (1836-1868 гг.) и их значение для развития географии в 
России» (1963); Е.М. Поспелов «Топонимика и картография» (1971); Ф.А. Шибанов 
«Очерки по истории отечественной картографии» (1971); А.Б. Дитмар «Рубежи 
ойкумены: Эволюция представлений античных ученых об обитаемой земле и 
природной широтной зональности» (1973); Б.А. Рыбаков «Русские карты Московии 
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XV – начала XVI века» (1974) та «Геродотова Скифия: Историко-географический 
анализ» (1979) тощо) [1]. Серйозна увага вивченню історії картографії та картогра-
фічному методу в історичних дослідженнях приділяється і в сучасній Україні [2], для 
чого важливе значення має видання наукових збірників «Проблеми історичної 
географії України», «Історико-географічні дослідження в Україні». Але здобутки 
українських науковців з даної проблеми ще не узагальнені на рівні сучасного 
підручника. 

 
Поняття «історична карта» 
Карта – це умовний образ поверхні Землі або її частини у певному зменшенні 

на площині з використанням умовних графічних знаків. Для виконання зображення 
застосовують різноманітні картографічні проекції, які є способом відображення 
сферичної поверхні землі на площині без викривлення. 

Характерними рисами карти є: 
 її виконання на площині; 
 єдині вимірювання, що отримуються в результаті використання певних 

масштабів або принципів відображення випуклої земної поверхні на 
площині; 

 використання умовних знаків; 
 узагальнення образу [3, с. 7]. 
Є. Мізгальскі відзначає, що у картографічній системі передачі інформації 

реальний світ є джерелом, використання картографічних знаків – кодуванням 
інформації, а двовимірний візерунок, утворений знаками, – сигналом, який створює 
світлові промені, що проходять через простір у канал одержувача (мал. 1) [4, s. 12]. 

реальний 
світ 

картографічна 
концепція 

карта одержувач 

Рис. 1. Картографічна система передачі інформації 

Вивчаючи історичні події або явища, ми встановлюємо не тільки, як і коли вони 
відбулися, але і неодмінно – де відбулися. Не розміщені в часі і просторі історичні 
події представляються порожньою абстракцією, позбавленою реального змісту, що 
не відбиває історичної дійсності. Багато історичних подій можуть бути зрозумілі 
тільки на основі їхніх просторових взаємин, у визначеній локальній обстановці. Вив-
чаючи будь-яке історичне явище, ми повинні, насамперед, точно і ясно встановити 
історичну обстановку, в якій воно відбувалося, дати їй характеристику і потім уважно 
простежити за всіма змінами у даній обстановці. Це можна зробити тільки за допо-
могою спеціальної історичної карти. У такий спосіб вивчення локальності історичних 
явищ тісно переплітається з вивченням історичної карти. 

Історичні карти створюються на географічній основі і є математично 
визначеним, зменшеним, узагальненим образно-знаковим зображенням історичних 
подій, явищ, процесів чи періодів. Зображення демонструються на площині у 
певному масштабі з урахуванням просторового розташування об’єктів. Карти в 
умовній формі показують розміщення, стан, сполучення і зв’язки історичних подій 
і явищ, що відбираються і характеризуються відповідно до призначення даної 
карти [5, с. 176]. 
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Історична карта в загальній класифікації карт 
Кількість та різнорідність карт зумовлює їх класифікацію, або поділ карт на групи 

за певними характеристиками. Необхідно, щоб класифікації картографічних добутків 
відповідали рядові умов: вони повинні створюватися за якою-небудь визначеною 
ознакою (підставі класифікації), бути послідовними, тобто поступово підрозділяти 
великі групи карт на більш дрібні, бути повними, тобто охоплювати безліч об’єктів, і, 
нарешті, несуперечливими. Виконання цих умов необхідне для повної інвентари-
зації картографічних добутків, їхнього упорядкування, каталогізації і збереження в 
картографічних фондах. 

Основа для оцінювання спільного та відмінного між картами розглядається за: 
1) масштабом; 2) предметом дослідження; 3) змістом та 4) функцією [6, с. 12]. 
Класифікації за іншими характеристиками є допоміжними і можуть бути потрібними 
лише в конкретних випадках. 

Кожна наукова класифікація повинна виконувати велику кількість логічних вимог. 
По-перше, обов’язковим у ній є перехід від загального (наприклад, класу) до більш 
дрібного (підкласу, виду). У результаті цього всі карти поділяються на загально-
географічні та тематичні. По-друге, кожна ступінь класифікації супроводжується 
остаточною зміною критеріїв поділу. 

Таким чином, загальногеографічні карти поділені на оглядові, оглядово-
топографічні, топографічні та шкільні. Звичайно, серед шкільних карт є карти 
різного масштабу, оглядові та топографічні. 

При поділі карт за територією обов’язковою є послідовність переходу від загаль-
них до детальних понять. У зв’язку з цим, першу групу у класифікації утворюють 
карти, які охоплюють Землю в цілому. Далі окремо класифікують карти суходолу і 
світових океанів. У їх межах карти класифікуються двояко: за політичним критерієм 
або на підставі фізико-географічної реґіоналізації. При групуванні за політико-адмі-
ністративним критерієм карти класифікуються спочатку за народами, які мають 
також свій внутрішній поділ. 

Будь-яка тематична карта створюється на визначеній математичній основі, 
вибір якої визначається призначенням, тематикою карти, географічними особли-
востями території і властивостями самого зображуваного об’єкта. Призначення 
карти відображене в її масштабі, змісті та формі. 

Для тематичних карт запропоновано багато різних класифікацій на основі теоре-
тичних і практичних праць, діяльності інформаційно-картографічних служб. Перш за 
все, виділяються карти природничого характеру і суспільного характеру. Ці групи 
поділяються на галузі та види. 

У класифікації природничого характеру карти групуються за фізико-геогра-
фічним компонентом (атмосфера, біосфера, гідросфера), або за науками, що дос-
ліджують ці компоненти. Карти класифікують також залежно від їх властивостей та 
ступеня практичної спеціалізації. Існують карти інвентаризаційні – відображають 
сучасний стан природних образів, природничих досліджень; оціночні карти, що 
дають характеристику природним умовам за поглядом придатності для життя 
людини або за ступенем реалізації конкретних завдань; рекомендаційні карти, які 
є розширенням оціночних карт і дають просторову локалізацію пропонованих еле-
ментів, пов’язаних з раціональним використанням природних засобів. Оцінки та 
рекомендації завжди допускають передбачення змін у природі та господарстві. 

Карти суспільного характеру поділяються на карти населення, господарські, 
послуг та політико-адміністративні. Окремий поділ суспільних карт складають 
історичні карти, які показують різні історичні події і процеси, а також їх причинно-
наслідкові зв’язки. 
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Історичні карти поділяють на види за декількома критеріями: 
 за охопленою територією (світові, материкові, карти держав); 
 за змістом (оглядові, узагальнюючі і тематичні/проблемні); 
 за масштабом (велико-, середньо- і дрібномасштабні) [5, с. 178]. 
Є. Мізгальскі визначає, що, виділяючи категорії карт, групуючи їх за тематикою, 

треба одночасно враховувати типи карт, визначені сферою теми, методами дослід-
жень, ступенем узагальнення, об’єктивізмом та практичним використанням карто-
графічної інформації. Карти цієї категорії можуть обмежувати показ певних аспектів 
образу або вміст його повної характеристики. У результаті це приводить до 
утворення карт вузької тематики, які прийнято називати галузевими, а карти, що 
дають повну характеристику образу, – загальними. Виділяють також аналітичні 
карти, які розкривають певний аспект або властивості образів (процесів) у відриві 
від цілісності, без відображення зв’язків та взаємозв’язків з іншими аспектами цих 
образів. На противагу аналітичним картам, синтетичні дають цілісну харак-
теристику образам (процесам), при утворенні яких виділяються складові конкрет-
ного образу та існуючі між ними зв’язки. Перш за все, синтетичні карти розрізняють 
за сферами синтезу. Спеціальну категорію становлять комплексні карти, які 
рівнозначно показують кілька видів образів чи кілька взаємопов’язаних образів, або 
окремо при застосуванні індивідуальних показників [4, s. 25]. 

Шкільні історичні карти належать до наочних засобів навчання, утворюючи 
разом із картами-схемами, контурними картами, планами, графіками і діаграмами 
групу умовно-графічних засобів [5, с. 176]. Класифікація карт з навчання історії 
зумовлена двома критеріями, а саме: а) формальною побудовою та місцем, у якому 
знаходиться картографічний центр і б) змістовним способом та сферою пред-
ставлення інформації [7, с. 145]. Беручи до уваги зміст, спосіб та сферу представ-
лення інформації в навчанні історії, виділяють карти: розвиваючі, що утворюють 
певний історичний образ динамічним способом, оглядові – вказують події, явища у 
межах певного історичного моменту, узагальнюючі – відбивають всі основні події і 
явища у межах визначеного у назві місця і періоду, проблемні – присвячені тільки 
одному питанню політичного, господарського або суспільного типу. 

 
Елементи та умовні позначки історичних карт 
Будь-яка карта – це досить складна графічна система. Вона складається із 

картографічного зображення, легенди (нерідко досить великої) додаткових зведень, 
текстів тощо. Всі елементи карти функціонально зв’язані між собою. Вони 
підпорядковані єдиній меті – дати цілісне наочне і високоінформативне зображення, 
максимально зручне для користувача [8, с. 38]. 

За К.О. Саліщевим, найважливіша частина тематичної карти – це картографічне 
зображення, у якому можна розрізнити дві складові: географічну основу і тема-
тичний зміст. Географічна основа – це сукупність географічних елементів. Вона 
служить для поєднання й узгодження тематичного змісту. Звичайно, як географічну 
основу, використовують річкову мережу, населені пункти, шляхи сполучення, 
кордони адміністративно-територіального поділу, іноді рельєф. Але на різних 
тематичних картах вони даються з різною докладністю [9, с. 41]. 

Легенда карти – це система використаних на карті умовних позначок і пояснень 
до них. Легенда карти містить роз’яснення, тлумачення знаків, їхню розшифровку. 
Крім того, сама по собі легенда складає логічну схему відображеного на карті 
явища. Послідовність позначень, їхня внутрішня супідрядність, підбір фарб, відтін-
ків, штрихувань, заголовків і підзаголовків у легенді – усе це підлягає логіці класи-
фікації, прийнятої для картографованого явища. Легенди складних карт часто 
будуються в табличній формі, де по вертикалі дається одна характеристика, по 
горизонталі – інша, а в перетинанні рядків і стовпців таблиці представлені умовні 
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знаки, що синтезують обидві характеристики. Від ясності і чіткості організації 
легенди залежить науковість карти, а якість її оформлення визначає читаємість 
зображення [10, с. 221]. 

До елементів карти належать також допоміжне оснащення і додаткові дані. 
Вони необхідні, насамперед, тому, хто користується картою для одержання інфор-
мації. Доцільно, наприклад, поміщати на тематичній карті схему вивченості тери-
торії, що містить вказівки на джерела, використані при створенні карти. Карта 
нерідко супроводжується діаграмами, що несуть додаткові зведення, розкривають 
які-небудь цікаві аспекти у зв’язку з основною темою. Невеликі за обсягом поясню-
вальні тексти на полях або на звороті карти характеризують принципи її складання, 
способи розрахунку картографуємих кількісних показників, принципи районування 
території та інших подібних даних [11, с. 23]. 

Знаки на карті – це елементи зображення для зорового сприйняття. Вони 
умовно представляють предмети, явища і процеси, показують їхнє місце розта-
шування, якісні і кількісні характеристики. Сукупність знаків утворюють карто-
графічний образ, а безліч образів складає цілісне картографічне зображення [12, с. 
67]. Роль знаків на карті визначається тими функціями, що вони виконують. Насам-
перед, за допомогою знаків вирішується задача спілкування, передачі інформації 
між різними групами людей (задача комунікації). Знаки також служать інструментом 
фіксації, формалізації та систематизації знань. 

Для побудови картографічних умовних знаків використовують цілу систему 
графічних засобів. Знаки можуть розрізнятися за формою, розміром, орієнтуванням, 
кольором, насиченістю кольору, внутрішньою структурою. Комбінуючи і сполучаючи 
різні графічні перемінні, картограф може одержати яку завгодно кількість варіантів 
умовних знаків. 

Явища з різною локалізацією і характером просторового поширення відобра-
жаються різними видами умовних картографічних знаків. Ті об’єкти, що вира-
жаються в масштабі карти, передають площинними умовними знаками. Звичайно, 
вони складаються з контуру і його заповнення. Об’єкти великої довжини, але малої 
ширини (ріки, дороги, кордони) показують лінійними умовними знаками, а об’єкти, 
що не виражаються в масштабі карти, зображують позамасштабними позна-
ченнями. При цьому знаки будь-якого виду повинні характеризувати не тільки 
властивості кожного зображуваного об’єкта, але і їхні взаємні відносини: порядок, 
пропорційність, розходження, подоба тощо [13, с. 42]. 

Для об’єктів, що локалізовані в пунктах і не виражаються в масштабі карти, 
застосовують спосіб геометричних, буквених або наочних позначень, що 
показують місце розташування об’єкта, його якісні і кількісні характеристики. Якщо 
явище поширене на великих площах, то його показують на карті способами якісного 
або кількісного фону. Кількісна характеристика передається розміром позначки 
(пунсон міста з більшим населенням більший від пунсона міста з меншою кількістю 
населення). Якісна характеристика явища, зазвичай, позначається формою 
позначки або кольором. Якісний фон (колір, штрихування) застосовують для 
районування (диференціації) території за обраною ознакою, для картографічного 
відображення яких-небудь класифікаційних підрозділів. 

За О.М. Берлянтом, для явищ, що мають суцільний, безперервний і при цьому 
більш-менш плавний розподіл на значній території, традиційним способом карто-
графічного зображення служать ізолінії – лінії рівних значень якого-небудь кількіс-
ного показника. Ізолінії – дуже зручний, гнучкий і високоінформативний спосіб 
зображення. З їхньою допомогою вдається передати не тільки кількісні харак-
теристики явищ, але і їхню динаміку, переміщення, зв’язок одних явищ з іншими 
(існують спеціальні ізолінії взаємозв’язку – ізокореляти). При складанні карти завжди 
враховується, що читач сприймає не кожну ізолінію окремо, а всю їхню сукупність, 
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єдину систему ізоліній, з допомогою якої можна відбити індивідуальні особливості 
форми і структури картографованого об’єкта [8, с. 45]. 

Для показу переміщень явищ у просторі використовують знаки руху: вектори і 
стрічки. Варіюючи колір, форму векторів, ширину і структуру стрічок, удається 
передати якісні і кількісні особливості динамічних явищ. 

Розкриття динаміки подій і процесів – важлива особливість історичних карт. На 
географічній карті все статично, а на історичній легко побачити виникнення держав і 
зміну їх територій чи шляхи руху військ, торгових караванів тощо. Пересування 
людей, військові удари на карті показують стрілками, місця боїв – схрещеними 
мечами, райони повстань – крапками або вогнищами [5, с. 178]. 

Головним завданням історичної картографії є реконструкція давнього природ-
ного та культурного ландшафту. Концепція історичної географії, як науки про зміни 
природного та культурного ландшафту, є фундаментом історичної картографії. Спе-
цифіка історичної географії полягає у формулюванні тверджень, що надають 
допомогу в дослідженні зв’язків між історичними фактами і просторовою географією 
[14, с. 18]. Історична картографія відіграє допоміжну роль по відношенню до 
історичної географії. Відображення географічно-історичного простору в історичній 
картографії – ніщо інше, як створення актуальними історичними знаннями карто-
графічного простору природно-суспільної дійсності. 
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ВНЕСОК У РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ЦЕРКОВНОЇ НАУКИ В 

УКРАЇНІ 

 
Рецензія на книгу В.Г. Меші «Конфесійний та суспільний аспекти 

розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років». – Донецьк: 
Норд-Прес, 2007. – 298 с. 

 
Помітною подією у вітчизняній історико-церковній науці став вихід монографії 

Меші Володимира Григоровича «Конфесійний та суспільний аспекти розвитку 
православної церкви в Україні 1875-1900 років», яка є базовою докторської дисер-
тації автора. Потреба в такій праці назрівала давно і диктувалась різними мотивами. 
По-перше, вітчизняна історико-церковна школа ще перебуває на стадії становлення,   
і поповнення її новими іменами важливе. По-друге, дотепер ми не можемо твер-
дити, що дослідженими є всі етапи історії православ’я в Україні у його інститу-
ційному вимірі. Зокрема, друга половина ХІХ ст. залишалась відносно слабо 
представленою в історіографії, хоча це, очевидно, один із найскладніших періодів в 
історії церкви. З ним пов’язані не тільки ліберальні реформи в країні, які започат-
кували формування нової системи суспільних відносин і поставили церкву перед 
складними викликами часу. Це був і період пошуку православним духовенством 
нових форм самоорганізації (особливо у вирішенні проблем матеріального забез-
печення) і нової моделі комунікацій з паствою, яка збагатилась новими суспільними 
станами. 

Монографія В.Г. Меші є успішною спробою комплексно осмислити історію 
православної церкви в Україні останньої чверті ХІХ століття. Відтворені різні сфери 
життєдіяльності православної церкви: особливості територіально-адміністративної 
структури, системи синодального та єпархіального управління, еволюція кадрового 
потенціалу духовенства, а також участь церкви в міжконфесійних, суспільних і, 
зокрема, національних відносинах. 

Автор доводить, що церква в Україні, яка залишалась складовою РПЦ, і далі 
еволюціонізувала в напрямі завершення процесу національно-конфесійної асимі-
ляції. У роботі виділені ліберальний (до початку 1880-х рр.) і консервативний етапи 
в розвитку церкви. Перший був пов’язаний із відновленням окремих принципів 
церковного соборноправ’я (у т. ч. виборності духовенства), другий – із поверненням 
до практики посадових призначень, посиленої цензури та ін. Цілком обґрунтоване 
твердження, що ця ситуація виявилась особливо вразливою для України, церква 
якої зберігала історичну пам’ять про втрачене у ХVІІІ ст. власне соборноправ’я. 

Аналізуючи особливості функціонування православної церкви, автор робить 
вартий уваги висновок, згідно з яким чернеча аскеза не набула в Україні такої 
популярності, як у Росії. Такий стан речей пояснюється, зокрема, гібридним складом 
населення України, відповідним йому універсальним культурно-цивілізаційним 
типом ментальності. Разом з тим, справедливо констатується відносно високий 
освітній рівень духовенства, що підкреслювало його загалом високий статус. 

Цікавими є сюжети, присвячені правовому статусу духовенства, джерелам його 
матеріального забезпечення, перипетіям місіонерського протистояння православ-
ного кліру з римо-католицькими та сектантськими громадами. 

Сильною стороною роботи є історична реконструкція соціотворчої діяльності 
церкви останньої чверті ХІХ століття, особливості якої були пов’язані з участю 
духовенства в земському та міському самоуправлінні, з його політико-світоглядною 
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диференціацією на ґрунті миротворчих заходів у середовищі бунтівних верств насе-
лення тощо. Безсумнівним здобутком автора є аналіз двох різноспрямованих 
тенденцій у політиці церкви щодо процесу українського національного відродження. 
Досліднику вдалося показати, що навіть за доби панування консерватизму частина 
православного духовенства зберігала й розвивала основи майбутнього автоке-
фального руху. 

Можна тільки вітати вихід у світ нової цікавої наукової монографії, сподіваючись, 
що вона додасть гостроти й динаміки новим дискусіям навколо складних проблем 
нашої церковної історії, відкриє нові варіанти вреґулювання сучасних церковних 
суперечностей. 
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У редколегію збірника треба подати: 

1) роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора): 

 формат А 4, всі поля – 20 мм, абзац – 1,25 мм по лінійці, гарнітура – Times (анотації – курсивом), відс-

тань між рядками – 1,5 (анотації, список використаних джерел – 1,0), кегль – 14 (анотації, список – 12); 

 не використовувати переносів та нумерацію сторінок; сторінки роздрукованого тексту нумерувати від 

руки; 

 дробові числа подавати через кому (напр. 0,15); 

 таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву; подаватися в тексті, підписи виділяти; ри-

сунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт; 

 список використаних джерел та літератури оформляти за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання”, вказуючи обов’язкові елементи (факультативні за потреби), скорочення 

слів і словосполучень – за ДСТУ 3582-97; 

 посилання в тексті подавати у квадратних дужках: наприклад, на джерело в цілому [1], на джерело та 

сторінку [1, с. 3], на архівне джерело та аркуш справи [1, арк. 3-4 зв.], на декілька джерел [1, с. 3; 7, с. 9-10] 

тощо; 

2) електронну копію статті (на CD): 

 у текстовому редакторі MS Word for Windows, файл у форматі DOC або RTF; для ілюстрацій – формат 

JPG, роздільна здатність – 300 dpi; 

3) рекомендацію наукового керівника (для аспірантів), одну рецензію від фахівця з науковим ступенем; 

4) відомості про автора (на окремому аркуші до тексту статті та окремим файлом на CD): 

1. Прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (повністю), посада; адреса 

для листування; електронна пошта; контактний телефон; 

2. Ім’я та прізвище автора, назва статті російською і англійською мовами. 

 

Структура статті: 

1. УДК; ініціали та прізвище автора; 

2. Назва статті; 

3. Анотація (резюме) українською мовою (400-500 знаків – проблематика статті, її наукова новизна та ін. 

особливості пошуково-комунікаційного призначення); 

4. Ключові слова українською мовою (до 10 слів); 

5. Постановка наукової проблеми та її значення; 

6. Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; 

7. Формулювання завдання дослідження; 

8. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

9. Висновки і перспективи подальших досліджень; 

10. Список використаних джерел та літератури, примітки, джерела ілюстративного матеріалу; 

11. Переклад російською та англійською мовами анотації та ключових слів. 

 

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються у вихідних 

відомостях видання. 

 

Автор (співавтори) отримує одне число журналу, в якому опублікована стаття. 

 

Періодичність видання збірника – двічі на рік. 

 

З питань публікації звертатися до заступника головного редактора: evgen_sinkevych@mail.ru 

mailto:evgen_sinkevych@mail.ru
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Інститут української археографії 

і джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського НАН України – 

Південний осередок 

Миколаївський державний 

гуманітарний університет 

ім. Петра Могили 

Генеральне Консульство 

Республіки Польща в Одесі 

Інститут політології Академії 

ім. Яна Длугоша в Ченстохові 

Південно-Східний науковий інститут 

у Перемишлі  

Україна, 54003 Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 

тел. 8 (0512) 50-03-33; 8 (0512) 50-03-32; 

8 (0512) 76-55-99; факс 8 (0512) 50-00-69 

Інформація 
 

17-19 вересня 2009 року в Миколаївсько-

му державному гуманітарному університеті 

ім. Петра Могили (м. Миколаїв) відбудеться 

міжнародна наукова конференція 
 

“Інтеґраційні процеси 

в Чорноморсько-Балтійському реґіоні” 
 

Просимо до 31 березня 2009 р. поінфор-

мувати організаційний комітет про тему 

Вашого виступу чи повідомлення. До 

1 червня 2009 р. чекаємо на тексти статей, 

що не перевищують 0,5 друкованого арку-

ша (12 с.). Організаційний комітет до 

1 серпня 2009 р. розішле учасникам запро-

шення та програму конференції. Перед      

початком роботи конференції заплановано 

видання збірника матеріалів. Передбачена 

культурна програма. 
 

Основні напрями роботи конференції: 
 

1. Історія 

2. Міжнародні стосунки 

3. Дослідження джерел та архівна справа 

4. Мовно-культурна політика країн реґіо-

ну в контексті Європейської інтеґрації 

5. Відображення євроцентристської пара-

дигми в літературі й мистецтві 

6. Європейські цінності в Чорноморсько-

Балтійському освітньому просторі 

7. Політологія 

8. Бізнес 

9. Музейна справа та міжнародна співпра-

ця бібліотек 

10. Інші напрями науки та культури 

До оргкомітету подати: 

1. Відомості про автора: прізвище та ім’я, 

місце роботи (повністю), посада, науко-

вий ступінь і вчене звання, адреса 

(приватна і робоча), контактний теле-

фон, e-mail. 

2. Стаття в електронному варіанті (формат 

Windows, версія текстового редактора 

MS Word). 

3. Автори, які не мають наукового ступеня, 

обов’язково повинні додати завірену   

рецензію фахівця (кандидата/доктора 

наук). 

4. До тексту необхідно додати анотацію 

українською мовою (наукова новизна, 

400-500 знаків) і ключові слова (6-

10 слів); російською і англійською мо-

вами ім’я та прізвище автора, переклад 

назви статті, анотації, ключових слів. 

Указати УДК. 

5. Вимоги до оформлення статті: формат 

аркуша – A 4 (210 x 297 мм), усі поля – 

20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, 

кегль – 14, гарнітура – Times. Без пере-

носів та нумерування сторінок. 

Список джерел та літератури розмісти-

ти наприкінці тексту. Посилання в текс-

ті подавати у квадратних дужках, на-

приклад, на джерело [1], на джерело та 

сторінку [1, с. 3], на архівне джерело та 

аркуш справи [1, арк. 3-4 зв.], на декіль-

ка джерел [1, с. 3; 7, с. 9-10] тощо. 

Редакційна колегія залишає за собою 

право на скорочення та редагування текстів 

без впливу на їх зміст. 

Організаційний комітет не покриває ви-

трат на проїзд та проживання учасників 

конференції. 

а/с 19 

Херсон – 13 

Україна 

73013  

evgen_sinkevych@mail.ru 

Тел. моб. 8 (050) 820-57-26; 

факс 8 (0512) 46-51-94  

Організатори конференції запрошують до співпраці наукові інституції та спонсорів 

mailto:evgen_sinkevych@mail.ru
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