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Випуск збірника “Історичний архів. Наукові студії” є спільним проектом Миколаїв-

ського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили та Інституту україн-

ської археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. 

Обидві наші установи засновані в умовах незалежної України. Однак за порівня-

но невеликий проміжок часу досягли значних здобутків. 

Університет готує фахівців за одинадцятьма напрямами, в тому числі за спеціа-

льністю “Історія”. За десятьма напрямами виходить друком фаховий збірник 

“Наукові праці”. У вузі працює п’ять докторів історичних наук, діє аспірантура і докто-

рантура. Із жовтня 2008 року відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту канди-

датських дисертацій за спеціальностями “Історія України” та “Всесвітня історія”. 

Відомий далеко за межами нашої держави й Інститут української археографії та 

джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. Науковці інституту започат-

кували серію видань писемних джерел та археографічних збірників. Успішно працює 

спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 

“Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”, філіали й осе-

редки інституту в реґіонах нашої держави. Восени 2008 року на базі Миколаївського 

державного гуманітарного університету, згідно із підписаною угодою, продовжив ро-

боту Південний осередок Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського НАН України. 

Історична наука в умовах незалежної України переживає свій ренесанс. Адже 

умови вільного життя спричинили пожвавлення інтересу спільноти до своєї минув-

шини. Праця історика стала необхідною суспільству і державі. Актуальні досліджен-

ня вітчизняних служителів Кліо стимулюють появу нових спеціалізованих видань. 

Переконані, що “Історичний архів. Наукові студії” стане авторитетним форумом, на 

шпальтах якого будуть публікувати результати своїх пошуків знані вітчизняні та за-

кордонні науковці. 
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УДК 930 
М. Нита 

 

“КОЛИИВЩИНА” В СИНТЕТИЧЕСКИХ ТРУДАХ 

XIX, XX И XXI ВВ. ПО ИСТОРИИ ПОЛЬШИ 

 
240 років тому спалахнуло велике селянське повстання, що увійшло в 

історію України, Польщі та Росії під назвою “Коліївщина”. Події, що 
відбулися в Україні у 1768-1869 рр., здавна приваблювали увагу науковців 
багатим і розмаїтим фоном, екзотикою теренів, які охопило повстання, 
та драматичністю його ходу. 

Ключові слова: Коліївщина, повстання, історія. 
 

240 лет тому назад вспыхнуло большое крестьянское восстание, 
вошедшее в историю Украины, Польши и России под названием “Колиив-
щина”. События, произошедшие в Украине в 1768-1869 гг., издавна 
привлекали внимание ученых богатым и красочным фоном их обстоя-
тельств, экзотикой территории, охваченной восстанием, и драма-
тичностью его хода. 

Ключевые слова: Колиивщина, восстание, история. 
 
“Koliivschina” a large peasant revolt, which entered in history of Ukraine, 

Poland and Russia, under the name “Koliivschina”, blazed up 240 years ago. 
Events which took place in Ukraine in 1768-1869 since olden times leaned 
attention of research workers a rich and various background, exotic things of 
walks of life, which was overcame by a revolt, and dramatic of his motion. 

Keywords: Koliivschina, revolt, history. 
 
После смены политического строя Польши в 1989 г. и после объявления 

Украины независимым государством в 1991 г. все больше повышается интерес 
польского общества к истории восточных краев (областей, окраин) давней Речи 
Посполитой, а историки все чаще принимаются за исследования польско-
украинских отношений на протяжении веков. Причины интереса к Украине 
естественны и очевидны: ее многовековая принадлежность в прошлом к польскому 
государству, сплетение судеб Польши и Украины в их историческом развитии 
намного сильнее и дольше, чем с другими соседями, и в наше время огромна 
важность их соседства для обеих сторон. Потому жаль, что польско-украинские 
вопросы до сих пор все еще не нашли должного места в польской историографии. 
Историков расхолаживает к ним запутанность взаимоотношений и искажение 
памяти о них мифами и ложными стереотипами. Тем временем, именно это ставит 
перед современными учеными задачу устранения белых пятен, извращений и 
фальсификаций, ибо они ведут к заблуждениям, непониманию, фобиям и даже 
ненависти. Ввиду этого, если Украину и Польшу должны соединять дружба и 
сотрудничество, то преодоление укоренившихся суждений об общем прошлом 
служит интересом обоих наших народов и международной общественности. 

Это осуществимо благодаря начавшейся после упадка коммунизма модер-
низации исторических исследований отношений между украинцами и поляками в 
ходе истории их экономической, культурной, политической и общественной жизни на 
протяжении столетий. Особенно нужны исследования, направленные на 
объективное выяснение конфликтных и болезненных происшествий в сложном ходе 
исторического процесса, а не умалчивание их для вида, что их будто бы не было [1]. 
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240 лет тому назад вспыхнуло большое крестьянское восстание, вошедшее в 

историю Украины, Польши и России под названием по-украински “Коліївщина”, по-
польски “Koliszczyzna” или “Koliwszczyzna”, по-русски “Колиивщина” [2]. 

Научный интерес представляет уже сам этот термин, имеющий разные этимо-
логические толкования. По мнению одних ученых, он происходит от украинского 
областного слова “колій”, родственного польскому “kolej”, в одном из их значений 
“очередь” (неприсущим их русской версии “колея”), в котором оно относится к тому, 
что надворные казаки, присоединившиеся к восстанию, обязаны были нести службу 
вроде милицейской в смену, т. е. “по очереди” – “по колії” – “po kolej, kolejno”. По 
мнению же других, это название имеет тот же корень, что и слово “колоть”, и сродни 
ему значение, связанное с тем, что крестьянские повстанцы обычно вооружались 
заостренными палками или палицами, т. е. “кольями”. Итак, оно якобы образовано 
от “колів”, (в им. п. кіл, где і<о; о в остальных формах, а также в производных 
словах, напр. Колій – свинобой, среди польских родственных слов есть Kolek – кол, 
колышек, ostrokol – частокол и пр.). Кроме этого названия, обсуждаемое восстание 
в Польше называют также “Уманской резней” [3]. 

Вопрос, названный в заглавии настоящего – “Колиивщина” в синтезах истории 
Польши – затрагивался в них редко и скупо [4]. Здесь мы ставим себе целью 
показать, как за последние 200 лет польские историки представляли в своих 
синтезирующих трудах крестьянское восстание под руководством Гонты и 
Железняка. 

Данное исследование охватило анализом несколько десятков синтетических 
описаний истории Польши, созданных большей частью польскими учеными, 
начиная с первых, изданных в начале XIX века, и кончая опубликованными в 
последнее время. При анализе этих трудов мы сосредоточились на том, как 
представлены в них причины, развитие и окончание восстания. В оценке трактовок 
этих событий следует учесть специфичность проанализированных работ: с одной 
стороны, они удовлетворяют критерии научности, а с другой – отражают 
исторические и общественно-политические взгляды своих времен. Будучи некими 
комтендиями, они легли в основу исторического сознания польского народа. 

События, имевшие место на Украине в 1768-69 гг., издавна привлекали 
внимание ученых богатым и красочным фоном их обстоятельств, экзотикой 
территории, охваченной восстанием, и драматичностью его хода [5]. 

Польская историография с периода третьего раздела Польши в 1795 г. до 
упадка Ноябрьского восстания в 1831 г. приобрела научный характер путем 
повышения уровня критичности в анализе источников и введения новых 
исследовательских методов. В тот период развития историографии, называемый 
предромантизмом, были созданы первые близкие к синтетическим описания 
отечественной истории, в которых среди событий XVIII в. впервые было учтено 
гайдамацкое движение, имевшее место на Правобережной Украине с мая по июнь 
1768 г. [6]. 

О самом заслуженном историографе того времени, Иоахиме Лелевеле, скажем 
отдельно. Но учли “Колиивщину” также его современники, ныне почти забытые:  
Альбертранди [1731-1808], Бандке [1768-1835], Фаленский [1784-1839], 
Микляшевский, Вага [1739-1801] и др. 

Из них Е.С. Бандке считал “Колиивщину” “…эхом многовековых несправед-
ливостей и обид, которые могли и должны были не случится” [7]. Зато, по словам 
Ю. Фаленского, она была “…почти религиозной войной, следствием которой стала 
ужасная Уманская резня, совершенная украинскими крестьянами совместно с 
запорожскими казаками под руководительством Гонты” [8]. Вышеназванные исто-
рики смотрели на восстание без учета широкого политического контекста. Они 
усматривали его причины, главным образом, в феодальных отношениях, 
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религиозном фанатизме либо в этическом характере тогдашних жителей Украины. 
Ограниченность представления событий 1768 г. вытекала, в первую очередь, из 
незнания источников, в то время еще не опубликованных, но также, как можно 
догадываться, из нежелания “бередить раны”, чтобы не усиливать антагонизмов 
между польским и украинским народами [9]. И такими упрощенными объяснениями 
“Колиивщины” довольствовалось польское общество, жившее с 1795 г. в не-
воле [10]. 

В наступившую затем в развитии польской историографии эпоху романтизма, 
между Ноябрьским восстанием 1830-31 гг. и Январским восстанием 1863-64 гг., 
польская наука об истории укрепилась, вопреки стремлению держав, захвативших 
польские земли, подавить историческое сознание польского народа как пищи для 
его народоосвободительной деятельности. Особенно сильно тормозилось развитие 
исторических наук в Царстве Польском политическими условиями и царской 
цензурой. Но, несмотря на трудности, в то время польская историография 
прогрессировала: стали широко применяться профессиональные методы поиска и 
сбора первоисточников и научно-критического анализа их собраний, а также были 
созданы многочисленные полусинтезы и синтезы истории Польши. 

В период между восстаниями польская историография развивалась по двум 
полемическим направлениям, согласно предпочтению одного из двух планов 
политического строя упавшей Речи Посполитой, представлявшей собой совме-
щение республики (дворянской, но демократической для тех времен) с монархией, 
где короля избирал Сейм. Итак, те мыслители, по мнению которых важнее и 
перспективнее был республиканский характер строя Польши, развивали 
историографию по направлению, называемому республиканским или оптимис-
тическим. А те, для которых важнее всего был вопрос об исправности функцио-
нирования и силе прошлой и будущей Польши, развивали т. наз. монархистское 
или государственное направление в описании ее истории. Главным 
представителем первого был Иоахим Лелевель, отец польской вполне научной 
историографии и самый видный в то время историограф, писавший в эмиграции, но 
широко известный на родине. Подражали ему Е. Морачевский, Г. Шмитт [1817-
1883], Ю. Шуйский [1835-1883] и др. Все они считали, что важнейшую роль в 
истории народа играет сам народ, и старались извлекать из прошлого положи-
тельные ценности. В отличие от них, историографы противоположного направления 
сосредотачивались на критике парламентского плана строя Речи Посполитой, 
приведшего к анархизации ее жизни как главной, по их мнению, причине ее упадка. 
Кроме ученых исследователей и мыслителей, были также авторы популярных 
описаний истории, предназначенных для простого народа или для детей и 
молодежи. Среди многих из них стоит напомнить о М. Ильникой и Л. Семен-
ском [11]. В те десятилетия в среде как исследователей, так и популяризаторов 
истории несколько повысился интерес к польско-украинским отношениям [12]. 

В этой области “Колиивщина” дождалась совсем новой, более всесторонней 
интерпретации. И. Лелевель среди причин восстания украинских крестьян 1768 г. 
выдвинул “…религиозные лозунги, религиозный фанатизм повстанцев, а также 
Екатерину, которая вооружила дисужатский народ, а он распространял разбой и 
резню” (“дисужаты” – те из греко-католиков, которые после Брестской унии 1596 г. 
сопротивлялись унии с римско-католической церковью). Лелевель объяснил, что 
“измена казака Гонты привела к бойням в Умани”, и описал эти трагические 
происшествия: “[всѐ,] что скрылось в этом городе [как в убежище], […] было 
безжалостно перебито поголовно, кровь лилась струями, человеческий род 
застонал от дикой и ужасающей жестокости, а русский епископ от имени царицы и 
праведной церкви спешил благословить народ, опьяневший от излишества и 
разврата”. Он обратил внимание на то, что пользу от восстания извлекла, в первую 
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очередь, Екатерина II, которая запорожцев уничтожила, “а старопольское каза-
чество в неволю обратила”. Автор сопоставлял резни, совершенные повстанцами, с 
жестокостью командующих российской армией плк. Древича и плк. Рена [13]. 

В похожем духе писал И. Шмитт в своей “Истории Польши XVIIІ и XIX века”. По 
его мнению, к восстанию привели: подстрекательство к бунту православных 
крестьян, соучастие в нем запорожских казаков-гайдамак и подделанный приказ 
Екатерины II. Шмитт был одним из первых историков, которые достаточно широко 
описали резни, совершенные крестьянами и гайдамаками. Он дал примеры того, 
как они убивали свои жертвы, вешая их на виселицах, зарывая в землю и срезая 
косами выступающие из земли головы, как крестьянки убивали вальками для стирки 
белья и т. п. Он описал измену Гонты и заключение им союза с Железняком. В 
заключение своих рассуждений автор подчеркнул, что бунт подавили российские 
войска совместно с польскими, руководимыми региментарием Стемпковским (здесь 
стоит напомнить, что Российская Империя в начале поддерживала восстание, 
ослаблявшее Польшу, но затем стала подавлять его, чтобы оно не распростра-
нилась на территорию империи) [14]. 

Знаменитый краковский историк Юзеф Шуйский в своей “Истории Польши…” 
выдвинул также другие факторы и обстоятельства “Колиивщины”. Он объяснял ее 
вспышки тем, что Барская конфедерация, представляющая собой “дворянское 
восстание во имя веры и свободы, обеспокоила умы схизматического населения 
Украины”, хотя, с другой стороны, мечтала даже снискать расположения казацкого 
народа и желала быть с ним в хороших отношениях. Однако она опрометчиво стала 
поддерживать “дисунию”, что привело к выходу гайдамацкого движения из 
Мортренинского монастыря от Мельхизедеха Яворского, который получил 
поддержку российского двора, о чем свидетельствует, по мнению Шуйского, мани-
фест Екатерины II, призывающий население к резне и назначающий Железняка 
начальником движения. Ссылаясь на документ-манифест барских конфедератов, 
Шуйский сказал, что “сто тысяч душ погибло от этих безбожных фанатиков” [15]. 

В противоположность “республиканской школе” в историографии, “монархисты” 
усматривали причины восстания в отсутствии веротерпимости у простого польского 
дворянства и в усиленной им феодальной эксплуатации крестьян и казаков. 

Еще несколько иной была трактовка “Колиивщины” в популярных исторических 
работах. Их авторы, как правило, не выдвигали их политического подтекста. Резню, 
совершенную в Умани и других местностях Правобережья, они объясняли 
невежеством крестьянства и религиозным фанатизмом. Таким образом, они 
старались не антагонизировать польско-украинских отношений. Но один из 
популяризаторов истории, Л. Семенский [1807-1877], в первой книге “Вечера под 
липой, или история польского народа, рассказанная Гжегожем из-под Рацлавиц и 
его сыном” не избежал осуждения повстанцев. Он усматривал причины в 
отношении украинского населения к чужим, его религиозном фанатизме, а также в 
подстрекательстве православных священников и царских властей: “…так, 
невежественные попы созывают крестьян и казаков в свои церкви, раздают им 
освященные кожи и приказывают вырезать ляхов, то есть поляков, ксендзов и 
евреев”, а “Москва делает на пагубу конфедерации, бунтует казаков и крестьян 
против дворян”. В доказательство правильности своих рассуждений и оценок он 
иллюстрирует их описанием жестокости повстанцев, например: “толпы пьяных и 
озверевших крестьян шли, словно Божье наказание, грабя поместья, костелы, а 
облатки и реликвии реквизируя. Волосы встают дыбом при одном упоминании этих 
ужасов: людей зарывали в землю и потом головы косили как траву, (…) сдирали 
кожу с тела, (…) у женщин разрезали животы и внутренности влачили, а 
маленькими детьми в городе Умани три колодца заполнили. По всем дорогам 
видны были виселицы, где рядом висели шляхтич, ксѐндз и еврей, с такой 
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надписью “поляк, жид и собака – віра однака”” [16]. Однако в своей второй книге 
Семенский смягчил оценки и даже выразил мнение, что до восстания дошло 
потому, что польский народ не побратался с казацким и украинским [17]. 

Подводя итоги описанной “Колиивщины” в период романтизма, надо отметить, 
что, в общем, тогдашние историки стремились благоразумно представлять польско-
украинские отношения, даже старались понять и оправдать жестокую борьбу в 
пошлом украинского и польского населения [18]. 

Таково было начало интереса к украинской проблематике и, в частности, к 
“Колиивщине” в польской историографии. В следующий же период ее развития, 
названный позитивизмом (1863-1900), образовалось три исторических школы: 
консервативная (пессимистическая, краковская), национальная (варшавская) и 
государственная (львовская) [19]. В то время были созданы большие синтезии 
истории Польши: М. Бобржинского [1849-1935] “История Польши”

 
[20]; Т. Корзона 

[1839-1918] “Внутренняя история Польши при Станиславе Августе 
Понятковском”

 
[21]; Ю. Шуйского [1835-1883] “История Польши”

 
[22]; Т. Моравского 

“История польского народа”
 
[23]. 

В вышеперечисленных трудах намного больше места, чем прежде, уделяется 
польско-украинским отношениям, в частности, “Колиивщине”. Между их авторами 
нет существенных различий в оценке причин восстания. Зато по-разному пред-
ставлен его ход [24]. Они широко использовали опубликованные до тех пор источ-
ники для его обсуждений [25]. 

В очередной период историографии, называемый неоромантизмом (1900-1918), 
новых синтетических трудов появилось немного. Действовали две исторические 
школы [26]. Представителями национальной были Т. Корзон и В. Собеский [1872-
1935], а консервативной – А. Соколовский [27]. Так же, как и раньше, различия их 
мнений о восстании 1768 г. незначительны. 

В конце XIX в. знания о гайдамаках и “Колиивщине” обогатились благодаря 
исследованиям Франциска Равиты Гавронского [1846-1930]. Он изложил их в 
следующих трудах: “История гайдамацких движений в XVIIІ веке” (т. 1, 2), изданная 
во Львове в 1899 г., и “Казаччина и Украина в Речи Посполитой до конца XVIIІ века. 
Историко-политический очерк”, изданный в Варшаве в 1923 г. Гавронский был и 
остается единственным из польских историков, который разработал полностью всю 
историю гайдаматчины. К сожалению, ее трактовка в его трудах односторонняя, 
необъективная, тенденциозная [28]. Жаль, тем более, что некоторые довоенные 
историки без критики приняли его установления и взгляды, повторяя их в своих 
трудах. 

Возрождение независимого польского государства в 1918 году после 123 лет 
неволи оказало огромное влияние на историографию [29]. В период между 
мировыми войнами было создано несколько ценных синтезов, из которых нас 
особенно интересуют три: “История Польши” В. Собеского, изданная в 1923 г. [30]; 
“Польша, еѐ история и культура” А. Сколковского (т. 2 1927 г.) [31]; “Новая история 
Польши” В. Конопчинского, 1936 г.

 
[32]. 

В них очень много места посвящено “Колиивщине”. Больше всего – у 
А. Скалковского [1877-1951], который включил в свой авторский текст обширные 
фрагменты разных источников. Они относятся преимущественно к описаниям 
кровавых преступлений, совершенных гайдамаками и крестьянами, особенно во 
время “Уманской резни”. После окончания Второй мировой войны в Польской 
Народной Республике вплоть до 1989 г. преобладала марксистская линия в 
историографии, обязанная служить политике [33]. А поскольку вопрос о “Колиив-
щине” был политически неудобным, то она обычно затрагивалась машинально и 
неопределѐнно. Это касается даже советских научных синтезов, учитывающих 
польско-украинские отношения, как то: “История Польши” Э. Розгворовского (т. 2, 
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1958 г.); “История Польши” Е. Топольского (1975 г.); “История Польши” 
Ю.А. Геройского (1978 г.). 

Однако политические ограничения не всегда касались строго научных 
диссертаций, как докторская работа В. Серчика под заглавием “Колиивщина”. Она 
была опубликована в “Научных тетрадях Ягеллонского университета” за 1968 г., 
правда, небольшим тиражом, так что доступ к ней был трудным. В силу этого и в 
силу политических обстоятельств она почти не учитывалась в общих исторических 
синтезах [34]. 

После освобождения в 1989 г. от контроля СССР, ограничивавшего свободу 
слова, в Республике Польше вышло несколько ценных синтезов: “Большая история 
Польши” (Краков, 1998 г.) [35]; “История Польши 1492-1864” М. Марковича [36]; 
“Божьи игры. История Польши” великобританского историка Н. Дейвиса [37]. Но в 
этих трудах “Колиивщина” не получила должного ей места, она всѐ ещѐ продолжает 
учитываться в слишком общих чертах. Значительно лучше она представлена в 
“Истории Украины” проф. Н. Яковенко [38]. 

Постепенное установление исторической истины легко, но необходимо, тем 
более ввиду продвигающегося объединения народов Европы. Нельзя совсем 
игнорировать прошлое и стремиться только к будущему. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

У ПРОМИСЛОВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПЕРІОДУ 

НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ 

ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-Х РР. 

 

У статті розглянуті погляди ініціаторів, розробників та дослідників 

нової економічної політики щодо проблеми використання приватного 

підприємництва у промисловості радянської держави. Лідер більшовиків 

В.І. Ленін, його соратники, вчені-економісти, юристи, керівники-госпо-

дарники різних рівнів у своїх працях пояснювали необхідність залучення 

приватного капіталу у промисловість, наголошуючи на необхідності 

жорсткої реґламентації його діяльності; аналізували масштаби залучення 

приватної ініціативи у промисловий сектор економіки; визначали шляхи 

обмеження діяльності приватників та необхідність ліквідації елементів 

ринкової економіки. Автор статті робить висновок про відсутність у 

дослідженнях 20-х років обґрунтування виробничо-економічних переваг 

соціалістичного сектору промисловості над капіталістичним. 

Ключові слова: приватна промисловість, перехідна економіка, орендні 

підприємства, кустарно-реміснича галузь, обмеження підприємництва, 

податкова політика, згортання приватної промисловості. 

 

В статье рассмотрены взгляды инициаторов, разработчиков и 

исследователей новой экономической политики в отношении проблемы 

использования частного предпринимательства в промышленности 

советского государства. Лидер большевиков В.И. Ленин, его соратники, 

ученые-экономисты, юристы, руководители-хозяйственники разных 

уровней в своих работах объясняли необходимость привлечения частного 

капитала в промышленность, акцентируя внимание на необходимости 

жесткой регламентации его деятельности; анализировали масштабы 

привлечения частной инициативы в промышленный сектор экономики; 

определяли пути ограничения деятельности частников и необходимость 

ликвидации элементов рыночной экономики. Автор статьи делает вывод 

об отсутствии в исследованиях 20-х гг. обоснования производственно-

экономических преимуществ социалистического сектора промышлен-

ности над капиталистическим. 

Ключевые слова: частная промышленность, переходная экономика, 

арендные предприятия, кустарно-ремесленная отрасль, ограничение 

предпринимательства, налоговая политика, свертывание частной 

промышленности. 
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In the article the views of initiators, developers and researchers of new 

economic policy are considered concerning the problem of the use of private 

enterprise in industry of the soviet state. The leader of bolshevists V.I.Lenin, his 

companion-in-armses, scientists, economists, lawyers, leaders-managers of 

different levels in the works explained the necessity of bringing private capital in 

industry, marking the necessity of hard regulations of his activity; analyzed the 

scales of bringing private initiative in the industrial sector of economy; the ways of 

limitation of activity of private traders and necessity of liquidation of elements of 

market economy. The author of the article makes the conclusion that in 

researches of 20th years there is absence of substantiation of productive and 

economic advantages of socialist sector of industry above capitalist. 

Keywords: private industry, transitional economy, the rent enterprises, the 

domestic industry, limitation of enterprise, tax policy, rolling up of private industry. 

 

Період нової економічної політики поєднував різні соціально-політичні тенденції. 

Тому писати його історію завжди було непросто, адже дослідникам не вдавалося 

втриматися від тенденційної інтерпретації подій та процесів. Запровадження нової 

економічної політики втілило у життя капіталістичні елементи. В той же час їх 

існування в економіці країни вступало у протиріччя з положеннями політичної 

доктрини правлячої більшовицької партії про необхідність завершення експропріації 

буржуазії. Дана обставина вплинула на формування завдань, що стояли перед 

дослідниками 20-х рр., які вивчали проблеми приватного капіталу. Вони повинні 

були виявити місце приватного сектору в промисловості країни та визначити методи 

і найближчі перспективи боротьби з капіталістичними елементами. 

Доробок російських дослідників 20-х років ХХ ст., які вивчали проблеми 

приватнопідприємницької діяльності у промисловості, частково проаналізований у 

наукових працях сучасних українських учених: Ю.П. Волосника [1], О.А. Пиріг [2], 

О.О. Сушка [3]. Однак ціла низка досліджень зазначеного періоду, які містять 

багатий фактичний матеріал та представляють різні точки зору на проблему 

залучення приватного капіталу в економіку країни, все ще залишається поза увагою 

науковців. 

Метою даної статті є аналіз праці російських дослідників непу 20-х рр., у яких 

висвітлювалися питання відновлення, функціонування та згортання приватної 

промисловості радянської держави у період непу. 

Сучасні дослідники звертають увагу на те, що в літературі 20-х рр. для 

визначення приватного сектору застосовували різні поняття політико-економічного 

змісту, серед яких найчастіше вживаними були “приватний капітал” та “приватне 

підприємництво”. В даному випадку не бралися до уваги категорії суто економічного 

змісту, такі як “капітал” чи “розширене відтворення”, що належать до інших 

суспільних наук [3, с. 34-35]. Вищеназвані поняття використовували щодо приватних 

орендарів та приватних власників у промисловості. 

Питання розробки економічного курсу більшовицької партії після приходу до 

влади та практичні завдання щодо її реалізації знайшли своє відображення у 

роботах В.І. Леніна [4-11]. Крах політики “воєнного комунізму” змусив лідера 

правлячої партії задекларувати необхідність зміни економічної політики, 

впровадження елементів ринкових відносин, допущення приватного капіталу в 

господарство країни. Однак оголошені зміни виявилися лише тактичними кроками з 

метою збереження влади. Майже одночасно з оголошенням непу В.І. Ленін у своїх 
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роботах виступив ініціатором жорсткого контролю з боку держави за діяльністю 

капіталістичних елементів. 

Розробка основних положень непу та механізмів їх реалізації була здійснена 

керівниками більшовицької партії та радянської держави М.І. Бухаріним [12], 

О.І. Риковим [13], Ф.Е. Дзержинським [14]. Вони стояли на позиціях визнання непу як 

політики перехідного періоду, яка є засобом досягнення основної мети – побудови 

соціалістичної економіки. Приватному капіталу на даному шляху відводилася 

допоміжна і тимчасова роль. У цілому роботи В.І. Леніна та його соратників 

позначені впливом комуністичної ідеології та упередженим ставленням до приват-

ного капіталу як складової економіки 20-х рр. і тому однобічним висвітленням його 

місця і ролі. Певна позиція щодо проблем непу відображена також у працях 

Л.Д. Троцького [15]. 

Учені-історики впродовж 20-х рр. майже не займалися проблемами нової 

економічної політики. Однак окремі їх представники висловлювали думки з приводу 

змін у економічному житті країни. Зокрема, у статті М.М. Покровського “Советская 

глава нашей истории” [16], присвяченій сьомій річниці Жовтневої революції, дослід-

ник виклав своє бачення причин та наслідків введення політики “воєнного кому-

нізму”, назвавши її часом, коли “економіка повинна була танцювати під дудку 

політики” [16, c. 87], а також охарактеризував перші роки непу (1921-1923 рр.) як 

“період реакції проти “воєнного комунізму”, період первинного непу, з його ілюзіями 

з обох сторін” [16, c. 89]. 

Вивченням непу у 20-ті рр. займалися російські вчені-економісти, які на той час 

працювали за кордоном. Так, у статті С.М. Прокоповича “Что дал России нэп” [17], 

написаної у 1926 р., розкриваються характерні риси нової економічної політики, які 

відрізняли її від “воєнного комунізму”. Вчений подає аналіз результатів непу у 

сільському господарстві, робить висновок, що без модернізації промисловості її 

подальший розвиток неможливий. С.М. Прокопович стверджує, що неп вичерпав 

себе з ліквідацією “воєнно-комуністичних” засад, оскільки не ліквідував при цьому 

одержавлення великої промисловості, зовнішньої торгівлі, банківської справи та не 

створив системи правових ґарантій власності. У 1926 р. вчений ще сподівався, що 

об’єктивні умови змусять владу розширити приватну ініціативу, створити юридичні 

ґарантії власності, залучити іноземний капітал. 

Не менш цікавою для дослідника є праця російського економіста та історика 

народного господарства Росії Б. Бруцкуса “Народное хозяйство Советской России, 

его природа и его судьбы” [18], написаної за кордоном у 1929 р. В ній учений 

формулює концепцію перехідного періоду в Росії, основним змістом якого вважає не 

боротьбу соціалізму з капіталізмом, а соціалізму з приватним господарством. 

Аналізуючи процеси в економіці періоду непу, Б. Бруцкус стверджує, що економічна 

доцільність повсякчас приносилась у жертву політичним цілям, відбувалось 

планомірне знищення інституту власності, відкидались її конструктивні сторони. 

Дослідник робить висновок, що відновлення народного господарства відбулось не 

завдяки соціалістичній організації, а не зважаючи на неї. 

У зв’язку з політичною актуальністю та практичним значенням проблеми 

використання приватного капіталу, до роботи з його дослідження було залучене 

широке коло дослідників, до складу якого входили вчені, економісти, представники 

центральних та місцевих господарських органів. Першими були опубліковані 

збірники статей, окремі видання та статті у спеціальних економічних журналах, які 

розглядали процес формування приватного сектору промисловості. Зокрема, 

1923 р. вийшов друком збірник статей комісії при РПО “На новых путях. Итоги новой 
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экономической политики. 1921-1922 годы”, третій випуск якого був присвячений 

проблемам промисловості [19]. У ньому широко представлений використаний 

дослідниками статистичний матеріал, що демонстрував основні тенденції у 

промисловості країни в перші роки непу. 

Основні тенденції формування різних соціальних секторів промисловості 

знайшли відображення у статистико-економічному щорічнику “Народное хозяйство 

России за 1921-22 гг.” [20]. Так, уміщена в ньому стаття Г. Наумова, присвячена 

висвітленню проблем організації промисловості, процесам формування її приватно-

орендного сектору. Вказуючи на недоліки в організації роботи даного сектору 

економіки, автор запропонував шляхи їх подолання [21]. 

Певний аналіз процесів, які відбувалися протягом першого року непу у промис-

ловості, в тому числі її приватному секторі, було зроблено головою ВРНГ РСФРР 

П.О. Богдановим у статті “Некоторые итоги работы ВСНХ” [22]. Окремі моменти 

формування приватного сектору промисловості знайшли відображення у збірнику 

статей “Промышленность на переломе” [23] та монографії М. Святицького 

“Организация Российской государственной промышленности” [24]. Однак цілісної 

картини залучення приватного капіталу у промисловість названа література не 

надала. 

Більш ґрунтовний аналіз формування приватного сектору промисловості 

здійснив Я.С. Розенфельд у монографії “Промышленная политика СССР: 1917-

1925 гг.” [25], присвятивши даній проблемі окремий розділ. Автор перерахував та 

виклав короткий зміст документів, які дозволяли відкриття приватних підприємств 

різних організаційних форм, та зробив висновки, що дублювали офіційну точку зору 

про незначні місце і роль приватної промисловості в економіці країни. 

Частина праць була присвячена висвітленню формування окремих організа-

ційних форм приватної промисловості та певним аспектам їх функціонування. Так, 

за результатами обстеження кустарної промисловості, проведеного в 1925 р., 

вийшов збірник статей “Кустарная промышленность СССР” [26]. До нього увійшли 

статті, в яких розглядалися питання кредитування кустарної промисловості, основні 

складнощі процесу організації дрібного виробництва, висвітлювались особливості 

функціонування окремих промислів. 

Із початком непу для держави та приватних підприємців надзвичайно гостро 

постала проблема оподаткування. Донести елементарну інформацію до платників 

про введені податки допомагала науково-популярна література, прикладом якої 

була брошура “Государственные и местные денежные налоги и сборы” [27], видана 

у системі політичної просвіти. 

Ґрунтовний аналіз системи податків, яку було створено у перші роки непу, 

здійснено у монографії співробітника фінансово-економічного бюро Наркомфіну 

П.П. Гензеля “Система налогов Советской России” [28]. Автор подає вичерпні 

характеристики податків та механізмів їх вилучення, порівнює з податковими 

системами інших країн. На відміну від численної літератури 20-х рр., де відсутні 

посилання на джерела, вказана монографія визначає джерела, в яких були 

опубліковані декрети і постанови, що створили законодавчу базу оподаткування. В 

цілому дана робота відрізняється науковістю, однак не позбавлена висновків про 

необхідність класового підходу при формуванні податкової системи радянської 

держави. 

Робітничому питанню у приватній промисловості була присвячена праця 

Г. Бєлкіна [29], в якій висвітлювались умови праці у приватному секторі 

промисловості на початку непу, боротьба профспілок та інспекції праці проти 
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порушень прав робітників та незаконної діяльності приватників. Автор наводить 

значну кількість фактів порушень трудового законодавства на приватних 

підприємствах, зафіксованих контролюючими органами, що демонструє підвищений 

інтерес держави до діяльності приватного капіталу. 

Значно більше інформативного та аналітичного матеріалу щодо процесу 

формування та функціонування приватного сектору промисловості країни подавали 

статті, опубліковані у спеціальних економічних журналах “Местная промышленность 

и торговля”, “Народное хозяйство”, “Плановое хозяйство”, “Экономическое 

строительство”, “Экономическое обозрение”. Авторами публікацій частіше були 

безпартійні економісти, які мали авторитет у наукових колах ще до революції, а 

також господарники різних рівнів. Так, дослідники Ю.П. Горошков [30], М. Кро-

люницький [31], Л.Ш. [32], В. Борисовська [33], Д.А. Городисський [34], 

В. Моргенштієрн [35], Є.П. Петров [36; 37], А.О. Гур’єв [38] аналізували законодавчу 

базу даної соціальної форми промисловості, визначали періоди та основні тенденції 

її становлення, називали складнощі та перешкоди у даній справі, висвітлювали 

механізми виникнення організаційних форм приватної промисловості та системи їх 

оподаткування і кредитування. Будучи науковцями та практиками, вони розкривали 

виключно діловий бік справи, не вдаючись до пропаґандистських прийомів, 

використовували значний за обсягами статистичний матеріал, здійснювали його 

науковий аналіз. 

Погодившись на використання приватного капіталу в економіці країни, радян-

ська держава протягом першої половини 20-х рр. стримувала його розвиток 

періодичним посиленням тиску. Незважаючи на це, результати використання 

приватної ініціативи були несподіваними для партійно-державного керівництва, 

оскільки вражали своєю масштабністю. Така ситуація змусила лідерів партії і 

держави перейти від політики обмеження приватного капіталу до його витіснення, 

що знайшло своє відображення в історіографії другої половини 20-х рр. 

Результатом обстеження приватного сектору економіки країни, здійсненого в 

1926 р. за наказом Ф.Е. Дзержинського комісією ВРНГ, став вихід збірника статей за 

редакцією А.М. Гінзбурга, присвяченого питанням розвитку приватного капіталу в 

СРСР [39]. Авторами статей були відомі на той час російські дослідники А.М. Гінз-

бург, Ф.Г. Дубовиков, Н. Воробйов, А.А. Дезен, Г.В. Постніков, Я.Р. Емдін, Г. Бєлкін, 

В.В. Борисовська, В. Білостоцький. Використавши значний фактичний матеріал, 

вони здійснили його науково-теоретичний аналіз, продемонстрували масштаби 

роботи та значення приватного капіталу у цензовій, дрібній та кустарній промис-

ловості, визначили роль приватної ініціативи в оренді промислових підприємств, 

висвітлили систему оподаткування і кредитування, правове становище приватного 

капіталу та висвітлили соціальні проблеми працівників приватних підприємств. У 

більшості вміщених до збірника статей просліджується неупереджене ставлення до 

приватного капіталу. 

Ґрунтовним дослідженням еволюції приватного підприємництва в роки непу 

можна вважати працю Ю. Ларіна “Частный капитал в СССР” [40]. Автор на базі 

широкого фактичного матеріалу показав походження приватного капіталу в роки 

непу, способи накопичення коштів приватними підприємцями, визначив незначні 

роль і місце приватної промисловості в економіці країни. Зміст книги демонструє 

вороже ставлення дослідника до приватного капіталу, в той же час приватне 

виробництво він поділяв на капіталістичне, організоване з використанням найманої 

праці, та трудове, що являє собою просте товарне господарство без найманих 

працівників. Важливим для дослідження є останній розділ книги, де ставляться 



25 

Вилпнк 1 

 
завдання найближчих років, спрямовані на витіснення приватної ініціативи з 

економіки країни. 

Шляхи зміцнення позицій буржуазії в роки непу, проблеми функціонування 

приватного капіталу в промисловості, систему його кредитування та оподаткування, 

питому вагу в економіці країни дослідив І.Г. Мінгулін у праці “Пути развития частного 

капитала” [41]. Він стверджував, що накопичення коштів приватниками відбувалось 

у даний період кримінальним шляхом. Для збереження своїх господарських позицій, 

за твердженням автора, підприємці створювали замкнену систему обертання 

приватного капіталу. Однак діяти ефективно у даному напрямку їм не вдавалось, 

оскільки держава шляхом кооперування, державного постачання та кредитування 

дрібних виробників виривала їх з-під впливу приватних підприємців. І.Г. Мінгулін 

визначив також залежність розподілу приватних підприємств по галузях від їх 

технічного стану та рівня концентрації. 

Відкрито ворожим ставленням до приватного підприємництва відрізняється 

праця заступника прокурора СРСР І.С. Кондурушкіна “Частный капитал перед 

советским судом: Пути и методы накопления по судебным и ревизионным делам 

1918-1926 гг.” [42], що підтверджують навіть визначення приватника – “хижаки”, 

“накип”. Автор висвітлює діяльність приватного капіталу виключно з точки зору 

порушення останнім законодавства, використовуючи при цьому матеріали чис-

ленних судових справ, заведених у кінці 20-х рр. на приватних підприємців. 

Існування капіталістичного сектору промисловості негативно оцінював О. Купер-

ман у монографії “Социально-экономические формы промышленности СССР” [43]. 

Автор стверджував, що приватний капітал чинив опір розвитку усуспільненого 

сектора, дезорганізував ринки сировини та цінову політику. Наведені факти 

дослідник використовував для обґрунтування позиції про необхідність обмеження та 

витіснення приватної промисловості. В той же час, визнаючи факт існування різних 

соціальних секторів даної галузі, подавав аналіз процесів у них та пропонував 

заходи на найближче п’ятиріччя. 

Праця О. Фабричного “Частный капитал на пороге пятилетки: Классовая борьба 

в городе и госаппарат” [44] являла собою частину роботи з вивчення класової 

боротьби в СРСР, яку проводив Інститут радянського будівництва і права. В ній 

діяльність приватного капіталу оцінена як діяльність “класового ворога”, подана 

інформація про методи боротьби з приватником у різних сферах економіки. Автор 

детально висвітлив способи “виживання”, які використовували приватні підприємці з 

метою уникнення тиску з боку держави, характеризуючи їх дії як незаконні. Поява 

даної роботи свідчила про незворотність курсу керівництва країни на витіснення 

приватного капіталу з економіки. 

Проблеми боротьби з приватним капіталом у дрібному виробництві розгля-

дались у журнальних статтях, написаних керівниками-господарниками. Зокрема, 

даному питанню присвячені дві статті начальника управління місцевої промис-

ловості ВРНГ РСФРР Д. Шапіро [45; 46]. Автор подає класифікацію дрібної 

приватної промисловості, вважає за необхідне кооперування кустарно-ремісничого 

виробництва з метою його захисту від експлуатації приватника, перераховує 

завдання промислової кооперації, стверджує про відсутність правової уреґульо-

ваності становища кустарів та ремісників. Широке коло питань функціонування 

кустарної промисловості країни висвітлене також у статтях І. Квірінга [47], 

О. Біішева [48] та Б.А. Гурмана [49]. 

Найефективнішим інструментом витіснення приватної промисловості наприкінці 

20-х рр. стала кредитно-податкова система. Класовий характер податків вивчали 
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дослідники М. Ржевусський [50], Г.В. Постніков [51], П.К. Казаков [52], 

Ф. Радецький [53] Подаючи інформацію про види, строки кредитів та умови їх 

надання приватникам, вони робили висновки про необхідність використання 

податково-кредитної системи як засобу реґулювання накопичення коштів у 

приватному секторі. 

Таким чином, у 20-ті рр. ХХ ст. різні аспекти діяльності приватних промисловців 

активно досліджувалися політиками, вченими-економістами, юристами та керів-

никами-господарниками різних рівнів. Роботи даного періоду базувалися на 

матеріалах статистики, звітах профспілок, інспекції праці, результатах обстежень 

Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції та судово-слідчих матеріалах. 

Центральними були проблеми визначення ролі приватного капіталу в економіці 

країни в цілому та її промисловому секторі зокрема та методів його реґулювання, 

обмеження, згортання. Більшість праць даного періоду були написані під впливом 

більшовицької ідеології, автори яких змушені були обґрунтовувати і виправ-

довувати, забезпечувати історичну леґітимність сучасності. Основний висновок, 

зроблений радянськими дослідниками, полягав у тому, що ефективність роботи 

капіталістичного сектору промисловості була нижчою, ніж соціалістичного. Однак 

виробничо-економічну перевагу соціалістичного господарства над капіталістичним 

їм довести не вдалося. Праці кінця 20-х років були позначені відкрито ворожим 

ставленням до приватного капіталу, а їх автори активно пропаґували ідею 

необхідності остаточного його витіснення з промислового сектору економіки країни. 

Більшою об’єктивністю відрізнялися праці російських дослідників, які у 20-ті рр. 

працювали за кордоном. 

 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Волосник Ю.П. Нова буржуазія України та розвиток приватнопідприємницької діяльності на 

фінансовому ринку в роки непу / Ю.П. Волосник. – Харків: НМЦ “СД”, 2002. – 384 с. 

2. Пиріг О.А. Ринкові відносини періоду непу в Україні: історичний аспект. Дис. … докт. іст. наук: 

07.00.01 / Олександра Андріївна Пиріг – К., 2002. – 408 с. 

3. Сушко О.О. Особливості становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні 

періоду непу (1921-1928): Історико-теоретичний аспект / О.О. Сушко. – К.: Преса України, 2003. – 

251 с. 

4. Ленін В.І. Чергові завдання Радянської влади // Ленін В.І. Повне зібр. тв. – Т. 36. – С. 155-195. 

5. Ленин В.И. Радиограмма Советскому посольству в Берлине, 29 июня 1918 г. // Ленинский 

сборник. – М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1945. – Т. XXXV. – С. 27-28. 

6. Ленін В.І. На боротьбу з паливною кризою. Циркулярний лист до партійних організацій // 

Ленін В.І. Повне зібр. тв. – Т. 39. – С. 287-290. 

7. Ленін В.І. Засідання Комуністичної фракції ВЦРПС 11 квітня 1921 р. // Ленін В.І. Повне зібр. тв. – 

Т. 43. – С. 147-178. 

8. Ленін В.І. Про продовольчий податок (Значення нової політики і її умови) // Ленін В.І. Повне зібр. 

тв. – Т. 43. – С. 187-224. 

9. Ленін В.І. Х Всеросійська конференція РКП(б) 26-28 травня 1921 р. // Ленін В.І. Повне зібр. тв. – 

Т. 43. – С. 273-316. 

10. Ленін В.І. Про завдання Наркомюсту в умовах нової економічної політики. Лист Д.І. Курському. 

20 лютого // Ленін В.І. Повне зібр. тв. – Т. 44. – С. 380-384. 

11. Ленін В.І. Лист до Л.Б. Каменєва, 3 березня // Ленін В.І. Повне зібр. тв. – Т. 44. – С. 411-414. 

12. Бухарин Н.И. Избранные произведения / Н.И. Бухарин. – М.: Политиздат, 1988. – XII, 499 c. 

13. Рыков А.И. Избранные произведения / А.И. Рыков. – М.: Экономика, 1990. – 495 с. 

14. Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения / Ф.Э. Дзержинский. – М.: Политиздат, 1977. – Т. 2. 

1924-1926. – 1977. – 535 с. 



27 

Вилпнк 1 

 15. Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. – Б.М.: ТЕРРА – TERRA, 

1990. – Т. 3. – 256 с. 

16. Покровский М. Советская глава нашей истории / М. Покровский // Коммунист. – 1988. – № 16. – 

С. 84-89. 

17. Прокопович С.Н. Что дал России нэп / С.Н. Прокопович // Нэп. Взгляд со стороны: Сб. / Сост. 

В.В. Кудрявцев. – М.: Моск. рабочий, 1991. – С. 11-57. 

18. Бруцкус Б. Народное хозяйство Советской России, его природа и его судьбы / Б. Бруцкус // 

Вопросы экономики. – 1991. – № 9. – С. 126-141; № 10. – С. 137-160. 

19. На новых путях. Итоги новой экономической политики. 1921-1922 годы. – М.: Изд. Совета труда 

и обороны, 1923. – Вып. ІІІ. Промышленность. – ХV, 423, 17 с. 

20. Народное хозяйство России за 1921-22 гг.: Статистико-экономический ежегодник. – М.: 

Экономическая жизнь, 1923. – 457 с. 

21. Наумов Г. Организация промышленности / Г. Наумов // Народное хозяйство России за 1921-

22 гг.: Статистико-экономический ежегодник. – М.: Экономическая жизнь, 1923. – С. 324-336. 

22. Богданов П.А. Некоторые итоги работы ВСНХ / П.А. Богданов // Народное хозяйство. – 1922. – 

№ 5. – С. 7-18. 

23. Промышленность на переломе: Сб. статей. – М.; Л.: Центр. упр. печати ВСНХ СССР, 1925. – 

308 с. 

24. Святицкий Н. Организация Российской государственной промышленности / Н. Святицкий. – М.: 

Изд. ВСНХ, 1924. – 52 с. 

25. Розенфельд Я.С. Промышленная политика СССР: 1917-1925 гг. / Я.С. Розенфельд. С предисл. 

А.М. Гинзбурга. – М.; Л.: Плановое хозяйство, 1926. – 552 с. 

26. Кустарная промышленность СССР. Сб. статей и материалов / под ред. С.П. Середы. С предисл. 

Ф.Э. Дзержинського. – Вып. I. – М.: Изд. Центр. Упр. Печати ВСНХ СССР, 1925. – 158 с. 

27. Государственные и местные денежные налоги и сборы. – Рыбинск: Изд. Рыбинского губ. 

Политпросвета, 1922. – 21 с. 

28. Гензель П.П. Система налогов Советской России / П.П. Гензель. – М.; Л.: Экономическая жизнь, 

1924. – 86 с. 

29. Белкин Г. Рабочий вопрос в частной промышленности / Г. Белкин. – М.: Вопросы труда, 1926. – 

151 с. 

30. Горошков Ю.П. Частная промышленность в СССР / Ю.П. Горошков // Местная промышленность 

и торговля. – 1925. – № 1. – С. 18-30. 

31. Кролюницкий Н. Частный капитал в кустарной промышленности / Н. Кролюницкий // Местная 

промышленность и торговля. – 1925. – № 5-6. – С. 41-44. 

32. Л.Ш. Аренда и ее современное состояние // Народное хозяйство. – 1921. – № 11-12. – С. 238-

248. 

33. Борисовская В. Арендная промышленность РСФСР / В. Борисовская // Местная промыш-

ленность и торговля. – 1925. – № 11-12. – С. 58-69. 

34. Городисский Д.А. Аренда государственных промышленных заведений и необходимые ее 

изменения / Д.А. Городисский // Плановое хозяйство. – 1926. – № 10. – С. 77-83. 

35. Моргенштиерн В. Мелкая промышленность в 1921 г. / В. Моргенштиерн // Народное хозяйство. – 

1922. – № 4. – С. 42-53. 

36. Петров Е.П. К вопросу об экономике мелкой промышленности / Е.П. Петров // Экономическое 

строительство. – 1925. – № 7. – С. 1-9; № 8. – С. 1-12. 

37. Петров Е.К постановке организационного вопроса о кустаре / Е. Петров // Экономическое 

строительство. – 1925. – № 9-10. – С. 8-14. 

38. Гурьев А.А. Обложение промышленности и торговли в 1922/23 г. и за первое полугодие 

1923/24 г. / А.А. Гурьев // Экономическое обозрение. – 1924. – Вып. 17/18. – С. 31-45. 

39. Частный капитал в народном хозяйстве СССР. Материалы комиссии ВСНХ СССР / Под общ. 

ред. А.М. Гинзбурга. – М.; Л.: Промиздат, 1927. – 566 с. 

40. Ларин Ю. Частный капитал в СССР / Ю. Ларин. – М.: Госуд. изд., 1927. – 312 с. 

41. Мингулин И.Г. Пути развития частного капитала / И.Г. Мингулин. – М.; Л.: Моск. рабочий, 1927. – 

164 с. 

42. Кондурушкин И.С. Частный капитал перед советским судом: Пути и методы накопления по 

судебным и ревизионным делам 1918-1926 гг. / И.С. Кондурушкин. С предисл Д.И. Курского. – 

М.; Л.: Гиз, 1927. – XVI, 240 с. 

43. Куперман О. Социально-экономические формы промышленности СССР. – М.; Л.: Госуд. изд., 

1929. – 151 с. 



28 

I нокми сний  амр ів 

 44. Фабричный А. Частный капитал на пороге пятилетки: Классовая борьба в городе и госаппарат / 

Ком. Академия, Ин-т сов. строительства и права. – М.: Изд. Ком. Академии, 1930. – 54 с. 

45. Шапиро Д. Кустарно-ремесленная промышленность // Плановое хозяйство. – 1927. – № 6. – 

С. 76-89. 

46. Шапиро Д. Пути и перспективы "кустарного производства" // Проблемы экономики. – 1929. – № 7

-8. – С. 126-135. 

47. Квиринг И.К. К вопросу о кустарной промышленности // Плановое хозяйство. – 1927. – № 2. – 

С. 18-35. 

48. Биишев А. Очередные задачи в области кустарной промышленности // Вестник промысловой 

кооперации. – 1928. – № 1. – С. 8-12. 

49. Гухман Б.А. Методологические замечания к исследованию мелкой промышленности // 

Экономическое обозрение. – 1929. – № 11. – С. 61-72. 

50. Ржевусский М. Налоговое бремя в СССР // Экономическое обозрение. – 1927. – № 4. – С. 131-

140; № 5. – С. 156-186. 

51. Постников Г.В. Обложение частого капитала // Частный капитал в народном хозяйстве СССР. 

Материалы комиссии ВСНХ. – М.; Л.: Промиздат, 1927. – С. 185-205. 

52. Казаков П.К. Обложение сверхприбылей // Вестник финансов. – 1927. – № 4. – С. 32-39. 

53. Радецкий Ф. Кредит и частный коммерческий капитал // Экономическое обозрение. – 1927. – 

№ 4. – С. 141-159. 

 



29 

УДК 930.2 (438) “14\ 16” : 07 (477) 
Н.В. Шевченко 

 

“ЯГЕЛЛОНСЬКА СПАДЩИНА” У СВІТЛІ СУЧАСНИХ 

УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ 

 
Стаття присвячена аналізу здобутків та проблем вітчизняних 

дослідників соціокультурної та політичної спадщини литовсько-польської 
доби української історії у контексті реалізації міжнародного проекту 
Інституту Центрально-Східної Європи. Наголошується на важливості 
переосмислення Речі Посполитої як уособлення спільної соціокультурної і 
політичної спадщини польського, білоруського, литовського, українського 
народів та праобразу європейської співдружності епохи ранньомодерного 
часу. 

Ключові слова: Польща, поляки, відносини. 
 
Статья посвящена анализу достижений и проблем отечественных 

исследователей социокультурного и политического наследия литовско-
польского периода украинской истории в контексте реализации междуна-
родного проекта Института Центрально-Восточной Европы. Подчер-
кивается важность переосмысления Речи Посполитой как олицетворения 
общего социокультурного и политического наследства польского, 
белорусского, литовского, украинского народов и прообраза европейского 
содружества эпохи раннемодерного времени. 

Ключевые слова: Польша, поляки, отношения. 
 
The article analyzes the achievements and problems of Ukrainian 

historiography in the realization of international project of Central-Eastern 
European Institute. The importance of Great Lithuanian Kinqdom and Rich 
Pospolyta for the Central Eastern Europe concept is considered as the 
embodiment of common sociocultural and political heritage of Polish, 
Byelorussian, Lithuanian and Ukrainian people, as well as the model of European 
community in the early modern time epoch. 

Keywords: Poland, Poles, relations. 
 
 
Розпад Радянського Союзу спричинив до виникнення нової геополітичної 

ситуації у Центрально-Східній Європі. Осмислення місця й ролі України та її 
стосунків із сусідніми країнами в епоху середньовіччя дає можливість щодо кращого 
розуміння сьогоднішніх проблем становлення незалежних держав. Історики Литви, 
Білорусі, Росії та України активізували дослідження етногенезу, культурно-
національної самобутності власних народів [1]. З огляду на деідеологізацію 
вітчизняної історичної науки та потребу інтеґрації її у світове історичне спів-
товариство, постає проблема вироблення наукової концепції історії України, яка 
стала б складовою частиною всесвітньої історії. Одним із таких періодів вітчизняної 
історії, який вимагає кардинального переосмислення концептуальних засад, є 
період пізнього середньовіччя і ранньомодерного часу [2]. 

У науковій літературі останніх десятиліть тема польсько-українських 
взаємовідносин у минулі часи та подолання застарілих історичних стереотипів, із 
якими намагаються розпрощатися сучасні історики двох країн, виробляючи новий 
національний канон власної історії, є доволі представницькою [3]. 
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Автор статті ставить перед собою мету деталізувати стан та окреслити проб-

леми переосмислення в сучасній вітчизняній історіографії спільної історичної спад-
щини польського, білоруського, литовського та українського народів часів Великого 
князівства Литовського та Речі Посполитої. 

В основі класичної версії історіографії російської і радянської лежить теза про 
захоплення литовцями слов’янських земель як про головний фактор, що обумовив 
створення Великого князівства Литовського. Перебування у його складі з 60-х років 
ХIV – 60-х років ХVІ ст. більшості українських земель (Київської, Чернігово-
Сіверської земель, Волині, Поділля) та перехід останніх до складу Польщі за 
рішенням Люблінського сейму 1569 року розглядалося як колоніальний період, що 
унеможливлював власну модель соціально-економічного і політичного розвитку, 
спадкоємність із попереднім києво-руським періодом їх історії. Аксіомою також стало 
твердження, що наслідком переходу українських земель до складу Польщі стало 
захоплення польськими феодалами українського земельного фонду, всіх адміні-
стративних посад, запровадження польської правої системи, діловодства, релігії в 
той час, як у польській історіографії з часів ХІХ ст. склалася так звана концепція 
“Ягеллонської співдружності народів” у межах Речі Посполитої під егідою польської 
політичної культури, що мала громадянський характер і була представлена у моделі 
шляхетської республіки. 

Нещодавно білоруські історики порушили традиційну схему радянської історіо-
графії, що акцентувала увагу виключно на одній лінії розвитку: Київська Русь – 
Московська держава – Російська імперія – СРСР, трактуючи Полоцьке князівство та 
Велике князівство Литовське як білоруську державність середньовічного і 
ранньомодерного часу. Таким чином, було зруйновано традиційну схему радянської 
історіографії, що, в свою чергу, успадкувала основні засади офіційної само-
державної доктрини з її тезою меншовартості та нездатності неросійських народів 
до самостійного державного розвитку. Звернувшись до історії Великого князівства 
Литовського у пошуках витоків національної державності, білоруські історики не 
тільки представили декілька концепцій передумов та початкового етапу згаданої 
держави, а спільно з литовськими колегами узгодили власний національний варіант 
історії Білорусі у складі цієї середньовічної держави, визнавши останню Білорусько-
Литовською з урахуванням того значного вкладу, що вніс у її політичний і культурний 
розвиток український народ. Нині ця концепція здобула якщо не загального 
визнання, то, принаймні, підтримку більшості істориків-медієвістів. Так, ряд учених 
вважають Велике князівство Литовське, Руське, Жемайтійське балто-слов’янською 
державою, головною спадкоємницею давньої Київської Русі, а пройдений нею у XIV-
XVI ст. шлях політичної еволюції – альтернативою Московській державі [4]. 

У сучасній вітчизняній історіографії зроблені спроби подолання історичних 
стереотипів русоцентричної концепції російської та радянської історичної школи 
щодо походження та політичної історії українців у давні та середньовічні часи. 
Особливе місце у цих дискусійних проблемах вітчизняного середньовіччя посідає 
тема політичного розмежування земель Південно-Західної і Західної Русі у другій 
половині ХІІІ-ХІV ст. і утворення на цих теренах нових центрів “збирання руських 
земель” в єдину державу – Галицько-Волинського та Великого князівства Литов-
ського як Литовсько-Руської держави. 

Успіх литовської експансії ХІV ст. в руські землі сучасними істориками 
пояснюється підтримкою місцевого населення об’єднавчої політики литовських 
князів, які зуміли не тільки ґарантувати Західній та Південно-Західній Русі політичну 
автономію, а й стати інтеґраторами давньоруської політичної і культурної спадщини 
і розглядалися русинами як продовжувачі традицій київських князів. Визнаючи 
українців і білорусів наряду з литовцями історичними спадкоємцями Великого 
князівства Литовського, учасники наукових дискусій констатують, що русини на 
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засадах політичного і духовного співробітництва з литвинами були долучені до 
процесу розбудови класичних європейських інститутів влади (станово-представ-
ницької монархії, парламенської республіки з шляхетською демократією). Більше 
того, до кінця ХV ст. зберігали політичну автономію у складі цієї держави, отримали 
можливості для розвитку політичних традицій давньоруського періоду, самобутньої 
культури і власної мови, оскільки державною мовою була руська (староукраїнська та 
старобілоруська), православної церкви. Однак що стосується історичного значення 
литовської доби в історії українського державотворення, то оцінки вітчизняних 
дослідників дещо різняться: М. Брайчевський трактує Київське удільне князівство 
(до 1471 р.) “другим українським королівством”, у той час як О. Гуржій, В. Смолій, 
М. Котляр не схильні підтримувати такі радикальні погляди і висловлюють власні 
оцінки, погоджуючись у цілому на позитивні оцінки “литовської спадщини” з огляду 
на продовження процесів державотворення на власній руській основі, однак тільки 
до кінця ХV ст., який був політичним рубежем у генезі етнічної державності. 
Н. Яковенко кваліфікує Велике князівство Литовське поліетнічною державою, яка до 
кінця ХV ст. була федерацією окремих земель, що мали автономію і були 
“державами у державі”, хоча і очолювалися князями з династії Гедиміновичів, однак, 
маючи цілковиту підтримку місцевого руського населення, нерідко проводили 
незалежну від Вільна політику [5]. 

Слід погодитися з тезою, що історичне минуле кожного народу до певної міри є 
міфологізованим. За умов потреби пошуку консолідуючих націю чинників дослідники 
нерідко вдавалися до історичного міфотворення. Найбільшою мірою це стосується 
авторів підручників з історії, які виконують місію дидактичної історії, що має 
сформувати не тільки історичну свідомість, а й політичну культуру громадян – 
патріотів власної держави [6]. 

Зі входженням колишніх соціалістичних країн Центральної та Східної Європи до 
Європейського Союзу активізувалися історичні дослідження, пов’язані з переоцін-
кою радянської історіографічної спадщини стосовно державотворчої традиції цих 
народів, потребою розробки власного національного історичного канону, визна-
чення європейського вектора політичної культури від минулого до сьогодення. Окрім 
цього, доволі тривалими є дискусії щодо сутності європейської цивілізації, часу і 
особливостей формування її центрів та периферії. Особливо актуальними вони є 
для польської історіографії, представники якої упродовж багатьох століть 
розробляють тему цивілізаційної місії Речі Посполитої у європейському контексті. 
Ще в часи романтичного і неоромантичного напрямків у польській історіографії 
виник міф про особливу державну співдружність народів польського, литовського, 
білоруського і українського доби польсько-литовських уній із часів Ягайла – 
Владислава та Сигізмунда Другого Августа, перетворену у федерацію двох народів 
Речі Посполитої, яка постала після Люблінської унії 1569 року [7]. 

Головним постулатом “ягеллонської спадщини” є визнання приналежності 
Польщі до західної християнської цивілізації та відмінності її історичного шляху від 
західноєвропейського в силу порубіжного положення між Заходом і Сходом та 
виконання ролі представника й захисника західних цінностей, головного бар’єру 
експансії турецько-татарської. Окрім відмінностей польської історичної долі, 
обумовлених геополітичним чинником, акцентувалася увага на особливості її 
політичної культури та практики політичного життя, яка склалася у Речі Посполитій з 
ХVІ ст. у вигляді моделі шляхетської республіки. Згідно з її авторами, Річ Посполита, 
здійснюючи свою колонізацію Східної Європи щодо Заходу і Сходу, була політично і 
духовно самодостатньою і мала потенціал для творення особливої проміжної 
цивілізації. Ця концепція слугувала потребі поєднати польську історичну спадщину 
зі слов’янським та західноєвропейським світом задля подальшого відродження 
незалежної польської держави. Найбільш радикальні прибічники цієї концепції 
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відстоювали тезу, згідно з якою права Польщі до руських земель і Литви виникають 
із цивілізаційних заслуг [8]. Витворений у ХІХ ст. “ягеллонський міф” та концепція 
“цивілізаційної місії Речі Посполитої на Сході” отримав “друге дихання” у сучасний 
час з огляду на реальну місію Польщі як “адвоката” колишніх народів Речі 
Посполитої, особливо України, у справі інтеґрації їх у європейську співдружність. За 
спостереженням англійського дослідника Т. Снейдера, з Ягеллонскої історичної 
спадщини литовці ідеалізували язичницький період (до 1386 р.) та антипольську 
політику Вітовта (1392-1430); білоруси “золотим віком” своєї державності вважали 
епоху до Люблінської унії 1569 року; для поляків утіленням їх втраченої величі була 
Річ Посполита (1569-1795) [9]. 

Як же оцінюють свою частку згаданої спадщини українці? 
Литовсько-Руський характер Великого князівства Литовського визнавався у 

дожовтневій українській історіографії (В. Антонович, М. Дашкевич, П. Клепатський, 
М. Василенко, М. Грушевський, О. Єфіменко), у сучасній (Ф. Шабульдо, А. Гурбик, 
П. Сас, О. Русіна, Н. Яковенко). Щодо польської доби української історії, то 
українські оцінки все ще не вийшли за рамки традиційних підходів радянської 
історіографії як колоніального періоду в історії України. Сучасна вітчизняна 
дослідниця Н.М. Яковенко своїми науковими розвідками “Українська шляхта ХІV – 
першої половини ХVІІ ст. (Волинь і Наддніпрянська Україна)” розпочала доволі 
невдячну справу перегляду застарілих політизованих стереотипів стосовно Ягел-
лонської спадщини. Поділяємо її оцінку, що українська версія “реабілітації Речі 
Посполитої”, особливо на рівні масової історії, поки не відбулася. Зазначимо, що 
Н.М. Яковенко долучилася до масштабного міжнародного проекту істориків Польщі, 
Білорусії, Литви та України щодо створення синтезних історій народів Центрально-
Східної Європи (1990), автори яких поставили на меті подолання традиційних 
стереотипів і міфів національних історіографій. За її спостереженням, цей 
історичний проект не передбачав ні узгодження поглядів, ні “притирання історій” для 
комфорту читача. Нині у Любліні вже вийшло друком сім томів згаданої серії: три 
томи польських авторів (2000), два – білоруських (Сагановича у 2001 р. і Шибеки у 
2002 р.), два – українських: Я. Грицак “Нарис історії України: формування модерної 
української нації” та Н. Яковенко “Нарис історії середньовічної та ранньомодерної 
України” (2005) [10]. Як свідчить передмова її видання, на меті авторка ставила 
очищення української історіографії від старих міфів, оновлення методології і 
інтеґрування української версії історії у всесвітню. З огляду на наукову спеціалізацію 
дослідниці, кардинального перегляду зазнав період ХV-ХVІІ ст., особливо у 
контексті соціальної та культурної ідентичності Польсько-Литовської держави, до 
складу якої входила переважна більшість українських земель до кінця ХVІІІ ст. Те, 
що цей український проект є доволі успішним, свідчить рецензія фахівця [11]. 

У згаданій роботі Н. Яковенко, спираючись на великий масив актового матеріалу – 
перепис (люстрації) земель ХV-ХVІ ст., дійшла висновку, що переважна більшість 
українських земель, включаючи і польську добу, знаходилася у володіннях місцевої 
(руської) знаті, як зрештою, і вся повнота влади [12]. Тоді постає питання: у чому 
суть українсько-польського конфлікту кінця ХVІ – середини ХVІІ ст., який призвів до 
Визвольної війни українського народу ХVІІ ст. і створення козацької держави? Якщо 
литовсько-польська доба української історії була колоніальною і деструктивною для 
процесу становлення власної політичної еліти, національної свідомості, то як 
спромігся український народ усвідомити свою самобутність, консолідуватися і 
вибороти власну державу упродовж 1648-1654рр.? 

Поставивши на меті концептуальний перегляд литовсько-польського періоду в 
долі українського народу, Н.М. Яковенко вдається до “жертвопринесення ще однієї 
священної корови української історичної традиції” – до ревізії Люблінської унії 1569 
року. Остання подія по-різному оцінювалася дослідниками та політичними діячами. 
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На думку польських ініціаторів унії, у Любліні відбулося “возз’єднання частини із 
своїм цілим, члена із своїм тілом та головою”. М. Грушевський розглядав люблінські 
постанови лише як “прилучення українських земель до Польщі”. Період після 1569 
року вчений розцінював як добу культурно-політичного наступу Польщі, перебудови 
українського “громадського устрою на польський взірець” і дії польської шляхти він 
порівнював з “колонізаційним походом” в Україну. У радянській історіографії 
Люблінський акт трактувався як “загарбання” України Польщею, як окупація нею з 
повним колоніальним підпорядкуванням усіх сфер українського життя. У статті 
“Здобутки і втрати Люблінської унії” Н. Яковенко вважає, що унія 1569 року, з 
правової точки зору, була актом цілком парламентарним, тому визначення її як 
“захоплення” не має ні юридичної, ні логічної підстави. “Історіографічний міф про 
тотальний колонізаційний похід польського етнічного елемента на Україну, – 
стверджує вона, – при ближчому розгляді виявився помилкою, що взяла початок з 
недостатньої вивченості персоналій української шляхти” [12, с. 7-8]. 

Унія, яка започаткувала створення найбільшої з тогочасної Європи багато-
етнічної Речі Посполитої, що проіснувала до кінця ХVІІІ ст., на її думку, мала 
позитивні і негативні політичні і культурно-релігійні наслідки для українського 
суспільства. До позитивних вона відносить долучення українців до нового політич-
ного устрою держави – шляхетської республіки й урівняння у правах нижчої ланки 
боярства – шляхти з князівсько-магнатською аристократичної верхівкою, запро-
вадження загальношляхетських виборних судів, системи повітових сеймиків із 
регулярними загальними (вальними) сеймами. І якщо вища аристократія Великого 
князівства Литовського побоювалася цих змін у державному житті, оскільки 
втрачала у новій федеративній державі монополію на прийняття політичних рішень, 
то, за спостереженням Н. Яковенко, рядова шляхта виступала гарячим її 
прибічником, оскільки сподівалася стати, як і польська шляхта, “народом полі-
тичним” [12, с. 6]. 

На той час Польська держава, особливо в правління Сигізмунда ІІ Августа (1548
-1572), переживала період найвищого піднесення та розквіту політичної культури та 
толеранції у духовному житті. Реальна загроза Великому князівству Литовському і 
українським землям поставала не від шляхетської Польщі, а від Московської 
держави, яка в ході Лівонської війни поставила у реальну площину сам факт його 
незалежності й цілісності. Тому Польща з її шляхетською демократією та “золотими 
вольностями свободи”, яка була чи не єдиним острівцем громадянського миру в 
Європі, не викликала особливого занепокоєння щодо предмета збереження базових 
політичних цінностей Великого князівства Литовського, яке з початку ХVІ ст. стало 
на шлях розвитку утвердження республіканського парламентського ладу, подібного 
до польського. Саме тим і пояснюється, на думку дослідниці, “міні-малістична 
програма” української еліти на Люблінському сеймі, коли остання не домагалася 
тріалістичної концепції об’єднання народів у складі Речі Посполитої, вимагаючи 
визнання Русі-України третім рівноправним членом федерації. І провину у цьому 
вона покладає не на польську сторону, а на українську аристократію, яка виявила 
недалекоглядність і на той час задовольнилася ґарантіями культурно-національного 
порядку. Тому, на її думку, і стала “Україна-Русь третім зайвим у Речі Посполитій 
“Двох народів”” [10, с. 205-206]. 

Масовому читачеві Н.М. Яковенко відома як автор дослідження “Українська 
шляхта ХІV – першої половини ХVІІ ст. (Волинь і Наддніпрянська Україна)” (1993), в 
якому на архівному і генеалогічному матеріалах доведено існування української 
еліти зі своєю власною політичною практикою і культурою [13]. З переходом 
українських земель до складу Польщі, наголошує дослідниця, виникла нова форма 
екстериторіальності українських земель: 8-9 родин головних княжат (чільних 
представників аристократії) – Острозькі, Заславські, Гольшанські-Дубровицькі, 
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Збаразькі, Вишневецькі, Корецькі, Чорторийські, Сангушки, Четвертенські), – поді-
лили між собою на зони вливу Волинь, Центральну Україну. Вони мали родові місця 
у складі вищого законодавчого органу Великого князівства Литовського – “Пани-
Ради” і, таким чином, належали до політичної еліти. Під їх контролем перебували не 
тільки власні володіння, на яких діяло їх “право княже”, а й землі княжих клієнтів 
(шляхти), які були пов’язані з ними узами покровительства. Така владна модель, на 
її думку, не була винаходом цих часів, оскільки спиралася на традиційний для Русі 
ХІ-ХІІ ст. погляд щодо місця і ролі князів у ієрархічній системі суспільства, коли 
авторитет князя витікав із уявлень про леґітимність його влади, санкціонованої 
Богом [13, с. 149-159]. 

Звертається Н. Яковенко і до такої теми, як загострення соціальних і націо-
нальних суперечностей внаслідок проникнення на українські терени польської 
шляхти, яке стало можливим після 1569 року. Однак, як ми згадували вище, 
дослідниця арґументовано поставила під сумнів виключно польську колонізацію 
козацької України, оскільки на основі актових матеріалів довела, що до згаданої 
колонізації були причетні, головним чином, руські магнати та князі з Волині і зрідка – 
польські, внаслідок одруження на спадкоємицях знатних українських родів. 
Польська колонізація, за її спостереженнями, була представлена, головним чином, 
дрібною шляхтою з Галичини, яка за тогочасною традицією кваліфікувалася 
русинами з Волині і Київщини як “панове заграничники”, з огляду на перебування її з 
ХІV ст. у складі Польщі. І гостра соціальна конфронтація, яка вибухнула у 
Подніпров’ї і Східному Поділлі на початку ХVІІ ст., на її думку, мала за основу не 
стільки міжетнічні причини, скільки перегрупування різних прошарків усередині 
української землевласницької і збройної еліти [10, с.160-165, 244-258]. 

Цей соціальний конфлікт був не стільки польсько-українським (міжетнічним), а 
конфліктом укладів козацького і шляхетського (соціальним), за яким перший базу-
вався на традиції невизнання монополії феодальної на землю, а відстоював ідею 
вільного землеволодіння на засадах займанщини. Зазначимо, що дане спосте-
реження щодо причин і результатів польської колонізації Подніпров’я другої 
половини ХVІ – середини ХVІІ ст. підтверджується польськими дослідниками [14], а 
розуміння Української Національно-Визвольної війни ХVІІ ст. як буржуазної 
революції, поділяють вітчизняні дослідники [15]. 

Н.М. Яковенко досить слушно зауважує, що Люблінська унія мала і негативні 
наслідки для самої Речі Посполитої, оскільки остання так і не зуміла остаточно 
інтеґрувати українське політичне життя до польської моделі. Вона виступає проти 
ідеалізації рівноваги влад у Речі Посполитій, а визнає асиметрію політичних культур 
у різних її реґіонах. Ці підходи близькі досліднику політичної культури українського 
суспільства кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. П.М. Сасу, який визнає, що 
український шляхетський загал складав своєрідний континґент “політичного поляка 
руської нації”. Останній тримався станової реґіональної окремішності і руськості 
(специфічного політико-правового статусу реґіональної станової корпорації зі своїм 
окремим правом і церковною конфесією). Тому автор доходить висновку про 
існування своєрідної руської політичної субкультури у рамках шляхетської 
політичної культури Речі Посполитої [16, с. 16]. 

Надзвичайно цікавою є авторська позиція Н. Яковенко щодо причини політичної 
кризи українського суспільства середини ХVІІ ст., яка, зрештою, призвела не тільки 
до революційних зрушень в самій Україні, а й ослабила державний устрій Речі 
Посполитої і, в кінцевому результаті, спричинила її занепад у ХVІІІ ст. Маємо на 
увазі збережену в українських землях, згідно з обласними привілеями Люблінського 
сейму, реґіональну систему князівсько-магнатського політичного управління, що 
базувалася на земельних латифундіях руської князівської верстви. На думку 
дослідниці, в українському варіанті система шляхетської демократії упродовж другої 
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половини ХVІ – початку ХVІІ ст. у повній мірі не діяла, оскільки всі важелі політичної 
влади знаходилися не у шляхти, а князів. Останні виявляли байдужість до політики 
як королівського двору, так і сейму, де домінувала шляхта, яка не була політичною 
елітою у традиційній литовській державній моделі, що залишалася й надалі 
привабливою для українських князів. Натомість, вони зосередилися на розбудові 
власного князівського Дому, де вся влада здавна належала роду. За оцінкою 
Н. Яковенко, українська князівська верства перетворилася на “удільних князів нової 
ґенерації”, які, в силу економічної і військової незалежності, могли почувати себе 
“некоронованими королями” Русі-України. Після вимирання більшості князівських 
родів з 20-х років ХVІІ ст. до влади долучилася українська шляхта, якій імпонувала 
польська система шляхетського представництва. На переконання автора, вона не 
зуміла стати реальною політичною силою та виразником національних інтересів, 
оскільки не отримала реального досвіду політичного управління в українських 
землях і на середину ХVІІ ст. її місце зайняла нова реґіональна еліта козацького 
походження, яка стала на шлях виборювання політичних прав збройним шляхом 
[10, с. 201-204, 206-208, 275-280]. 

Тему причетності української еліти до політичної кризи у Речі Посполитій 
згадана дослідниця порушує у рецензії на роботу польського історика А. Камінського 
“Історія Речі Посполитої багатьох народів” (2005). Вона звертає увагу, що його 
висновки щодо причини політичної кризи польської моделі держави з кінця ХVІІ – 
ХVІІІ ст., які він вбачає у нездатності вільнолюбної повітової шляхти добитися 
реальних політичних реформ, адекватних до викликів часу, потребують уточнення. 
Так, за її версією, головна причина “кризи республіканізму Речі Посполитої” 
ховається не у сфері уявлень, а в сфері соціальних практик: шляхетський загал не 
міг впровадити устроєвих змін за означенням, оскільки був лише статистом, а не 
господарем у державі. Справжніми “вождями народу” в популістських конфе-
дераціях виступали не шляхта, а магнати. Не поділяється нею теза польського 
колеги щодо поступової емансипації українських і литовських шляхетських загалів 
від своїх колишніх володарів – князів та “єдності шляхти Речі Посполитої у 
спільному пориві до демократії”. На думку Н. Яковенко, сталося якраз навпаки: 
“привнесене з Великого князівства Литовського аристократичне всевладдя отруїло 
річпосполитський колодязь демократії”. Авторка звертає увагу, що українська 
аристократія, окрім своїх звичних зон контролю політичного життя часів Великого 
князівства Литовського, дуже швидко опанувала ще й польський простір, 
витворивши разом із коронними магнатами потужну надреґіональну структуру, яка 
“накрила павутиною усю Річ Посполиту”. Цей феномен “польсько-українського 
магнатського братання” трактується нею як головний поштовх до мутації 
шляхетської демократії Речі Посполитої від високих взірців ХVІ ст. до кризових 
форм кінця ХVІІ – ХVІІІ ст. [17]. 

До плюсів Люблінської унії Н. Яковенко залучає факт возз’єднання українських 
земель у складі однієї держави, що стало початком пошуків спільної руської 
ідентичності Галичини і Наддніпрянської України. Позитивом було також долучення 
українців до західної культури через польське посередництво. Але не оминає вона і 
негативних наслідків – наступу католицької церкви за ініціативи польського короля 
Сигізмунда ІІІ, який відмовився від традиційної релігійної толеранції, властивої 
династії Ягеллонів, що й спричинило прискорення денаціоналізації української 
аристократичної верхівки. 

Не залишився без її уваги і позитивний момент у цьому негативному явищі 
духовного життя української спільноти, яка, долаючи релігійний католицький наступ, 
вдалася до розгортання культурно-освітнього руху, викликаного потребою 
збереження власної православної віри і традицій. До заслуг українського 
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національного відродження вона зараховує створення власної національної школи, 
де було поєднано освітні традиції європейського Заходу і Сходу [10, с. 208-213]. 

Зазначимо, що ці спостереження щодо прискорення духовного і національного 
пробудження руської православної спільноти в умовах протидії окатоличення 
поділяє і канадський історик українського походження Ф. Сисин. Останній вирізняє 
дві обставини, які сприяли становленню українців як ранньомодерної нації, – 
“Берестейську унію та Хмельниччину” [18]. З ними погоджується київський дослідник 
П.М. Сас, який у роботі “Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – 
перша половина ХVІІ ст.” дійшов висновку про існування в українців специфічної 
політичної культури, яка була представлена у двох варіантах: православного 
шляхетства та запорозького козацтва. На його думку, в основі шляхетського 
варіанта лежала концепція руського народу, базовими компонентами якої стали 
політичні ідеали князівської еліти: визнання одвічної свободи Русі, заснованій на 
природному праві і моральних приписах старовини. Ця свобода проявилася у 
добровільному договірному підданстві великому князю литовському “за умов 
збереження руської старовини” (автономії), леґітимність якої було скріплено 
королівською присягою під час інкорпорації Польщею українських земель (1569) та 
втілено в обласних привілеях Київської, Волинської та Подільської земель. 
Дослідник визнає, що українське шляхетство у своїй більшості поділяло політичні і 
соціальні ідеали польського з його цінностями особистої свободи та рівності 
шляхти, монопольним правом на землю і залежних селян, на вищу законодавчу 
владу у Речі Посполитій через систему представництва у сеймі, однак трималося 
русинської станової реґіональної окремішності [16, с. 16]. 

Останнім часом в українській історіографії активізувалися дослідження соціо-
культурної ідентичності українства, які певною мірою копіюють варіант польської 
ідентичності як “цивілізаційного посередника Заходу” і тим самим провокують 
дискусію щодо правомірності таких оцінок з боку істориків Польщі. Н. Яковенко, 
аналізуючи історію вітчизняних “цивілізаційних шукань”, зазначає, що їх авторам так 
і не вдалося позбутися “антипольського синдрому офіційної радянської історіо-
графії”, оскільки у їх роботах постає курйозний образ роздвоєного “Заходу”, де існує 
“проґресивна Європа” з її новими культурними віяннями та “феодальна-реакційна 
Польща”, яка докладає зусиль аби цього не сталося. Вона є прибічницею 
українського цивілізаційного еталону як пограниччя “православно-словянського 
світу з латинською Європою”, що 1988 р. озвучив відомий гарвардський історик 
І. Шевченко. Означивши український простір “між Сходом і Заходом”, він однак 
звузив розпливчатий “Захід взагалі” до проблеми трансляції європейської куль-
турної традиції в Україну за посередництва Польщі (модель політичної культури, 
типової освіти, релігійних впливах) [19, с. 14-30]. 

Щодо традиційних оцінок російської і радянської історіографії про масове 
окатоличення української еліти після Люблінської і Берестейської уній, то 
Н. Яковенко у роботі “Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та в Україні 
ХVІ-ХVІІ ст.” (2002) кваліфікує як застарілі. Вона зазначає, що коли мова йде про 
кілька найпомітніших українських родин – князівських та панських, то католицька 
експансія не викликає сумніву, бо на кінець 1640-х – початок 1650-х рр. серед шести 
сенаторів від Волинського, Київського, Брацлавського воєводств тільки двоє 
залишалося православними. Авторка посилається на єдину спробу версифікації 
віровизнання української шляхти напередодні Хмельниччини, що належить 
польському історику Г. Литвину, який проаналізував 153 магнатських і шляхетських 
родин Київщини і Брацлавщини і встановив, що 105 із них у повному родинному 
складі належало до Православної Церкви, 3 – до унійної, 12 – до Католицької, 13 – 
до протестантських церков, а віровизнання решти було мішаним. На її погляд, це 
спростовує традиційний погляд на шляхетські конверсії як обумовлені гонитвою за 
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соціальним авансом, урядами й титулами. Вона звертає увагу, що, на відміну від 
магнатів, націлених на сенаторські висоти, локальна кар’єра середньої шляхти 
залежала не від віровизнання, а від “значності” роду в місцевій шкалі престижу. 
Перелік імен панства, яке обіймало виборні земські уряди Волинського, Київського і 
Брацлавського воєводств в останній чверті XVI – середині XVII ст., підтверджує, що 
ключові пости земського самоврядування належали переважно православним, 
рідше – католикам [20, с. 45-60]. Авторка підсумовує: до середини XVII ст. конверсії 
були справді масовими лише у вузькій групі найвищої (княжої) української 
аристократії. [19, с. 60-64]. Вона визнає феномен поліетнічної та поліконфесійної 
Речі Посполитої, органічною частиною якої була Україна. І ця ситуація полігон-
фесійності вимагала від князя толерантності у ставленні до слуг і підданих, а тому 
віра української аристократії була феноменом набагато складнішим, ніж віра 
шляхетського загалу. З одного боку, вона мусила узгоджуватися з пієтетом перед 
предками “князівського дому”, що дотримувалися інакшої віри, а з іншого – не могла 
порушувати патрональних зобов’язань стосовно підданих інакшої віри. Звертає вона 
увагу, що князівська шлюбна стратегія була спрямована на зміцнення позицій роду 
в суспільстві та владних структурах шляхом підтримання родинних контактів з 
виключно з аристократичними колами литовсько-польського походження, як 
правило, католицької віри. Відзначені нею непоодинокі факти байдужості до 
віровизнання шлюбного партнера, протегування кільком конфесіям одночасно, 
спокійне ставлення до іновір’я слуг і клієнтів кваліфікується як упевненість князів у 
власному праві на особливу позицію в питаннях віри й Церкви. На її думку, ця 
терпимість у середовищі князів та шляхти в питаннях віри була у руслі традиційної 
для Речі Посполитої XVI – середини XVII ст. релігійної толерантності

 
. Остання, 

перегукуючись із шляхетською ідеологією “золотих вольностей”, і, зокрема, з 
гаслами рівності й “братерства” шляхти “різної релігії” [diversaereligionis] як 
політичним арґументом, що забезпечував “згоду” в суспільстві

 
, виступала на тере-

нах поліконфесійної держави як право, звичай і традиція аж до повного злиття 
шляхетських вартостей із католицизмом наприкінці XVII – на початку XVIII століття. 
Зрештою, дослідниця визнає, що специфіка позиції більшості українських князів у 
справах віри й Церкви є складним феноменом, що потребує окремого аналізу [19, 
c. 65]. 

Ці підходи в оцінці стану духовно-релігійного життя українських земель кінця ХVІ – 
середини ХVІІ ст. в основному поділяє С. Плохій, наголошуючи, що міжконфесійна 
рівновага у Речі Посполитій зі зміцненням католицької реформи поступово 
погіршувалася, аж врешті була остаточно розхитана у другій половині XVII століття. 
Він вважає, що найважливішими чинниками в історії духовного життя українства 
кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. були: 1) загальноєвропейський процес 
контрреформації, який призвів до релігійного поділу колись єдиної Русі; 2) фор-
мування козацтва як нового суспільного стану. Останній не тільки активно втрутився 
у релігійний конфлікт, а й перетворив православ’я на синонім руськості і тим сприяв 
процесу формування окремої української ідентичності. Застосовуючи релігійні гасла 
у боротьбі за права православних, козацтво леґітимізувало козацькі виступи в 
категоріях захисту прав усієї руської нації і тим самим перебрало на себе функцію 
політичного представництва Русі [20, с. 423-430]. 

І хоча на побутовому рівні конфесійна терпимість зберігала силу й надалі, але 
на рівні офіційному антагоністичні мотиви у взаєминах католиків із православними 
набули форми войовничої “націоналізації” церков [20, с. 434]. 

Образ Польщі і поляків у вузівських і шкільних підручниках історії України – тема 
статті Н. Яковенко зі збірника “Паралельний світ. З історії уявлень та ідей України 
ХVІ-ХVІІ ст.”. Авторка відзначає певні зрушення у справі об’єктивного висвітлення 
згаданої теми у вітчизняних підручниках, де більш зважено подаються Люблінська 
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та Берестейська унії, визнається позитивний вплив польської культури, яка відігра-
вала посередницьку роль між західноєвропейською культурою і Україною. Однак 
констатує наявність численних антипольських стереотипів: поляків як окупантів, 
котрі свідомо дотримувалися політики пригноблення та денаціоналізації українців. 
Вона визнає, що в українських підручниках все ще домінує радянське кліше у 
зображенні Польщі і України як цілком двох окремих політичних організмів у Речі 
Посполитій. На її погляд, у ті часи поняття “поляк” виступало не етнонімом, а 
політонімом і стосувалося шляхетського стану [21, с. 366-377]. 

Таким чином, у результаті переоцінки здобутків радянської історіграфії 
литовського періоду під впливом новітньої концепції походження ВКЛ у вузівських і 
шкільних підручниках вже не фігурують давні постулати про загарбання литов-
ськими феодалами українських земель і встановлення національно-релігійного 
гніту, а акцентується договірний характер переходу українців під литовську 
зверхність. Відбулася, певною мірою, “реабілітація” цієї держави з її традиціями 
парламентатизму і релігійної толерантності. Українська сторона схиляється до 
оцінки другої половини ХІV ст. як “оксамитової доби литовсько-руського співжиття в 
одній державі”, коли давньоруські політичні традиції, право, духовна культура 
домінували, а представники династії Гедиміновичів у переважній більшості 
“потрапили у полон руської культури”. Це дає підстави авторам деяких підручників 
вбачати існування “латентного періоду української державності” у складі Великого 
князівства Литовського. Однак, попри переоцінки причин і наслідків Люблінської і 
Берестейських уній, визнання польського посередництва у долученні українців до 
здобутків культури Заходу, у вітчизняній історіографії соціокультурної і політичної 
“реабілітації” Речі Посполитої все ще не відбулося. Однак, за спостереженням 
Н.М. Яковенко, є надія, оскільки старе колоніальне кліше по відношенню до 
литовсько-польської доби вже порушено: розділ шкільних підручників має назву 
“Українські землі у складі Литви та під владою Польщі” [21, с. 378]. 
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ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЕОНІДА МАСЛОВА 

 
У статті розглядається життя та діяльність Леоніда Миколайовича 

Маслова (1909-1943) – інженера-архітектора, визначного дослідника цер-
ковних архітектурних пам’яток Західної Волині. Обґрунтовується 
положення про вагому роль Л. Маслова у збереженні об’єктів національ-
ного сакрального мистецтва реґіону впродовж 1930-х років. 

Ключові слова: Леонід Маслов, Західна Волинь, українська культурна 
спадщина, пам’ятки архітектури, сакральне мистецтво, охорона 
пам’яток. 

 
В статье рассматривается жизнь и деятельность Леонида Нико-

лаевича Маслова (1909-1943) – инженера-архитектора, выдающегося 
исследователя церковных архитектурных памятников Западной Волыни. 
Обосновывается положение о весомой роли Л. Маслова в сохранении 
объектов национального сакрального искусства региона на протяжении 
1930-х годов. 

Ключевые слова: Леонид Маслов, Западная Волынь, украинское куль-
турное наследие, памятники архитектуры, сакральное искусство, охрана 
памятников. 

 
The article explores life and activity of Leonid Maslow (1909-1943) – who is 

known to be a highly qualified architect, famous researcher of church-architectual 
buildings of Western Volyn. The author proves the role of L. Maslow in the 
preservation of the regional national sacral art objects during 1930

th
. 

Keywords: Leonid Maslow, Western Volyn, Ukrainian Cultural Heritage, 
monuments, Bacral art, protection of monuments. 
 
У цьогорічному Посланні Президента України Віктора Ющенка до Верховної 

Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України серед завдань, 
вирішення яких сприятиме реальним змінам у країні, виокремлені завдання щодо 
гуманітарної захищеності української нації. Президент підкреслив: “Наша найвища 
спільна місія, в якій суть національної ідеї – відродження Української нації як 
єдиного і життєствердного організму, який охоплює весь наш народ, усіх громадян 
України незалежно від поглядів, походження і віри. На наступні роки перед нами 
стоїть історичне завдання – сформувати єдиний український гуманітарний простір. 
Це масштабне і праведне діло вимагатиме багатьох послідовних, наполегливих і 
невідступних зусиль всього інтелектуального проводу України. На заміну 
“малоросійству” і хуторянству мають прийти цілісні національні культурні проекти і 
програми, творцем і лідером яких може стати вся і, насамперед, молода українська 
творча еліта. Саме для них настав час. Саме їх мають підтримати старші покоління і 
державна влада” [18]. 

На наш погляд, до числа таких національних культурних проектів і програм має 
увійти дослідження життя та діяльності відомих і малознаних особистостей, 
пов’язаних зі справою вивчення та збереження української культурної спадщини. 
Відомо, що вони діяли у багатьох напрямах пам’яткознавчої та пам’яткоохоронної 
роботи, використовували її різні організаційні форми, методи та прийоми для 
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пошуку, дослідження і збереження історичних реліквій. Чимало з пам’яток уціліли 
лише завдяки самовідданій праці нині нерідко незаслужено забутих подвижників-
пам’яткознавців, кращі традиції, досвід і наукова спадщина яких не втратили свого 
значення і сьогодні. Річ у тім, що багато проблем, які зустрічаються у царині сучас-
ного пам’яткознавства України, вже доводилося вирішувати учасникам пам’ятко-
знавчого руху попередніх поколінь у ХІХ – першій третині ХХ століть. 

До числа таких особистостей, постать яких не повинна зникнути у Леті, 
належить Леонід Миколайович Маслов (1909-1943) – найвизначніший український 
дослідник церковної та світської архітектури Західної Волині міжвоєнного періоду. 
Нагадаймо, що у зазначені десятиріччя, тобто впродовж 1921-1939 рр., означений 
реґіон знаходився у межах ІІ Речі Посполитої і складав собою її Волинське 
воєводство (терени сучасних Волинської, Рівненської та частини Тернопільської 
областей) з центром у м. Луцьку. Тому пам’яткознавча та пам’яткоохоронна 
діяльність дослідника є невіддільною частиною не лише українського пам’ятко-
знавства, його подвижницької роботи зі збереження національної культурної 
спадщини, а й становить певну складову пам’яткознавчої діяльності загально-
польського масштабу. 

Життя Л. Маслова, його пам’яткознавчі пошуки та пам’яткоохоронна діяльність 
лише недавно стали відомі широкому загалу українських читачів, насамперед, тих, 
хто цікавиться питаннями історичного краєзнавства Волині, вивчення та збереження 
культурної спадщини реґіону. Головною причиною замовчування його прізвища у 
радянську тоталітарну добу була активна суспільна позиція дослідника щодо 
вивчення, популяризації та збереження українських сакральних пам’яток. Це, 
безперечно, не відповідало політиці комуністичної влади у її ставленні до релігії та 
церкви і, таким чином, прирікало постать і діяльність Л. Маслова на забуття. 
Щоправда, про визначного діяча волинської землі пам’ятала українська діаспора. 
Так, у четвертому томі “Енциклопедії українознавства” під редакцією В. Кубійовича, 
що побачив світ 1962 р., вміщено стислий інформаційний матеріал про дослідника 
[6, с. 1483]. 

Розпад Радянського Союзу та поява на карті світу незалежної України, її 
розбудова створили сприятливі умови для повернення історичної пам’яті про 
Л. Маслова. У першій половині 1990-х років на сторінках матеріалів волинознавчих 
конференцій з’явилася чи не перша публікація сучасних українських науковців про 
життя й творчість визначного дослідника архітектурних пам’яток Волині [7]. Його 
внесок у вивчення та збереження національної культурної спадщини реґіону 
знайшов висвітлення у подальших розвідках, що побачили світ упродовж другої 
половини 1990-х – початку 2000-х років. Найобширнішим доробком тут можна 
вважати праці Б. Колоска. У кількох дослідженнях автор – колишній головний 
архітектор м. Луцька, а сьогодні один з провідних українських фахівців науково-
дослідницьких структур з будівництва та архітектури Національної академії наук 
України – відтворив окремі віхи біографії Л. Маслова, показав його діяльність щодо 
вивчення та опису відомої архітектурної перлини України, якою був і залишається 
Луцький замок (або замок Любарта – як його іноді помилково називають – О.Г.) – 
пам’ятки ХІІІ – ХVІІ століть [8; 9]. Постать Л. Маслова, як краєзнавця Західної Волині 
1930-х років, стисло зобразив В. Дмитрук [5]. Про вивчення першим українським 
архітектором-професіоналом міжвоєнної Західної Волині, її окремих сакральних 
пам’яток йдеться у статті О. Корецької, вміщеної на сторінках одного з наукових 
збірників Всеукраїнської конференції “Волинський музей: історія і сучасність”, що 
вже стала традиційною [10]. 

Таким чином, на підставі вищенаведеного історіографічного огляду можна 
констатувати, що особистість Л. Маслова починає викликати зацікавлення у 
середовищі сучасних українських істориків, дослідників минувшини архітектури 
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України та Волині, краєзнавців. Однак не до кінця з’ясованими залишаються окремі 
сторінки його біографії і особливо – діяльність щодо дослідження у комплексі 
давньої української архітектурної спадщини у Західній Волині як доказу “великої 
мистецької культури минувших поколінь нашого народу...” [17]. Потребують дослід-
ження зусилля Л. Маслова у галузі збереження вищезгаданої спадщини шляхом її 
популяризації власними працями, багато з яких, до речі, і на сьогодні невідомі 
широкому загалові, фіксації на світлинах та відповідної інвентаризації, розробки 
заходів для консервації давніх архітектурних пам’яток української нації, та ін. 

Враховуючи означені аспекти проблеми, яким присвячена наша стаття, ми 
ставимо на меті на підставі опрацьованих в документальних архівних колекціях 
(насамперед, музейного характеру) матеріалів, уже відомих і виявлених нами у 
періодичних виданнях праць Л. Маслова, наявних наукових розвідок про дослідника 
охарактеризувати у комплексі його діяльність на теренах міжвоєнної Західної Волині 
щодо вивчення та збереження української архітектурної спадщини. 

Л. Маслов народився 18 квітня 1909 року у Катеринославі (нині – Дніпро-
петровськ) у сім’ї правника Миколи Васильовича Маслова (1880-1942). Сам М. Мас-
лов походив з м. Лубни на Полтавщині, у молоді роки був членом Української 
студентської громади м. Санкт-Петербурга, під час Національної революції 1917-
1921 років – членом уряду Української Народної Республіки [6, с. 1483-1484; 
7, с. 250-251]. У 1920 році разом із дружиною, сином та донькою він еміґрував до 
Польщі, у складі якої офіційно з березня 1921 р. (а фактично з травня 1919 р. – О.Г.) 
і до кінця вересня 1939 р. перебувала Західна Волинь як Волинське воєводство 
ІІ Речі Посполитої [7, с.251]. Пізніше сім’я Маслових переїхала до Луцька, де 
М. Маслов працював адвокатом і брав активну участь у громадсько-політичному 
житті, зокрема, як діяч Волинського Українського Об’єднання, управитель маєтку 
Луцького Чеснохрестського православного братства, польський сенатор (1930-
1935). Після вступу у вересні 1939 р. на терени Західної Волині Червоної армії 
М. Маслов разом із багатьма іншими представниками української інтеліґенції був 
заарештований і вивезений на заслання до Казахстану, де і помер. В одному з 
концентраційних таборів Середньої Азії опинилася згодом і його дружина [6, с. 1484; 
7, с. 251; 10, с. 83]. 

Сам Л. Маслов після переїзду до Польщі у м. Влоцлавек 1929 р. закінчив 
природничо-математичний відділ місцевої гімназії. Вищу освіту здобув на архітек-
турному відділі Варшавської політехніки. Як її студент, двічі проходив практику в 
Луцьку, де на той час проживали його батьки: у 1931 р. – при дирекції громадських 
робіт, а у 1933-1934 рр. – при міському управлінні на реставраційних роботах 
Луцького замку [9]. Після закінчення столичної політехніки Л. Маслов з вересня 1935 
до січня 1937 року працює заступником керівника робіт на будівництві 
Любомльського повітового староства; водночас він активно збирає матеріали про 
навколишні давні архітектурні споруди, активно співпрацює з Народним музеєм, що 
у Львові [7, с. 251; 9]. У січні 1937 р. архітектор повертається до Луцька на посаду 
секретаря технічного відділу міського управління; у жовтні того ж року переїздить до 
Ровно (Рівного – О.Г.) у зв’язку з переходом на посаду будівельного референта у 
тамтешньому міському управлінні. Л. Маслов бере участь у різноманітних виставках 
та конкурсах архітектурних проектів, що проходили у Західній Волині та за її межами 
[7, с. 251]. 

Значні зміни у долі дослідника відбулися в 1939 р. 2 червня Л. Маслов 
одружився з Євгенією Іванівною Дублянською, яка 24 грудня 1941 р. народила йому 
доньку Віру. Початок Другої світової війни та прихід на Західну Волинь більшо-
вицького тоталітарного режиму, що ніс реальну загрозу арешту, змушують молоду 
сім’ю шукати порятунку на тій території ІІ Речі Посполитої, яка підпала під окупацію 
гітлерівської Німеччини [7, с. 251]. Л. Маслов працює архітектором у Варшаві, 
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пізніше – у Кракові. У вересні 1941 р. подружжя Маслових переїздить до Здол-
бунова, що на Рівненщині. Тут Л. Маслов працює інженером; водночас він викладає 
у Рівненській будівельній школі, спілкується з науковцями та видавцями Києва і 
Львова, отримує нагороди за конкурси на кращі проекти меблів, що відбувалися у 
Львові [7, с. 251-252; 9]. 

Уночі 17 липня 1943 р. Л. Маслова, як заручника, у відповідь на акцію рівнен-
ських підпільників заарештовують гітлерівці і кидають у місцеву в’язницю. Життя 
молодого, сповненого сили й творчих задумів інженера-архітектора обірвалося 
17 серпня 1943 року[7, с. 252]. 

Початок творчого шляху дослідника з вивчення і збереження української 
культурної – і, насамперед, архітектурної – спадщини можна віднести до років його 
студентської практики при Луцькому міському управлінні. Саме тоді Л. Маслов був 
учасником реставраційних робіт, пов’язаних із Луцьким замком. Під час проведення 
таких робіт, зміст яких полягав у відкопуванні фундаментів давніх споруд на 
території замку, обмірах та складанні планів його веж, стін, внутрішніх приміщень, 
здійсненні ремонтних та опоряджувальних заходів на підставі заздалегідь розроб-
лених архітектурних проектів Л. Маслов набував необхідного досвіду [2; 3; 4]. 

Цей досвід інженер-архітектор відобразив у власних науково-популярних розвід-
ках. Тут же знайшли відбиття власні спостереження і висновки дослідника щодо 
початків і періодів будівництва замку, стилістики архітектурних деталей, впливів на 
його форми шкіл та прийомів національного та закордонного будівництва. 

Перша розповідь архітектора про Луцький замок з’явилася у серпні 1934 р. у 
часописі “Українська нива” [15]. Вона стала частиною серії статей архітектора про 
пам’ятки архітектури старого Луцька. В узагальненому вигляді відомості про най-
цікавіші об’єкти архітектурної спадщини міста Л. Маслов подав у невеликій за 
обсягом праці, що побачила світ спочатку в 1936 р. [11], а згодом – у 1939 р. [12]. 
Спеціально Луцькому замку Л. Маслов присвятив також статтю, надруковану у 
львівському часописі “Наша культура” [14]. 

У газетній публікації Л. Маслов звернув увагу на спільність рис Луцького замку з 
фортифікаційними спорудами Галицько-Волинської держави [15; 8, с. 53-54]. У 
статті, вміщеній у львівському часописі, дослідник подає стислий огляд джерел та 
наявної на той час наукової літератури, що стосувалися історії замку. Можна 
припустити, що він був чи не першим історіографом з теми минувшини і стилістики 
цієї фортифікаційної споруди. Л. Маслов відносить будівництво замку до середини 
XIV століття. Однак він виділяє, насамперед, політичні чинники, які могли стиму-
лювати будівництво цього замку ще від другої половини ХІІІ століття до правління 
Любарта [14, с. 349, 493-494; 8, с. 54]. 

Приписуючи Любартові початок князювання у Луцьку з 1340 р. і пов’язуючи з 
цією датою перші спроби спорудження кам’яних частин замку, Л. Маслов особливу 
увагу звертає на його найдавніші елементи, тобто ті, що були збудовані за наказом 
наймолодшого сина литовського князя Гедиміна. Дослідник обмежує їх лише 
ворітною вежею, яку називає “божницею Любарта”. Він описує деталі споруди, які 
раніше не привертали уваги дослідників, особливості цегляного мурування, 
відтворює первісний проїзд і вхід, вважає, що вежа мала високий готичний дах. 

Л. Маслов обґрунтовує тезу, що, крім трьох мурованих веж у Верхньому замку, 
були й дерев’яні; однак він не зазначає, де вони могли знаходитися. Ренесансні 
обрамлення споруди архітектор датує серединою XVІ століття, чимало уваги віділяє 
розповіді про реставрацію замку 1933 року. Тут же він далі обґрунтовує вплив 
прийомів українського старокнязівського будівництва на форми Луцького замку. 
Л. Маслов проводить думку і про можливість впливу замків німецьких земель на 
будівничі форми фортифікаційної споруди у Луцьку: “Архітектура північних рицарів 
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могла вплинути на мурування брами, склепінь, вікон, воротної вежі Луцького 
замку” [14, с. 490; 8, с. 55]. 

Значну увагу замкові Л. Маслов відвів у книзі “Архітектура Старого Луцька”, яка 
за подачею матеріалу розподіляється на дві частини [11; 12]. У першій, більшій за 
обсягом, кожна пам’ятка розглядається окремо. У другій частині, що носить назву 
“Загальні завваги”, на прикладі тих самих пам’яток викладаються історія зміни 
архітектурних стилів та взаємовпливи архітектурних шкіл. 

У першій частині після викладу короткої історії Луцька ХІ-ХІІІ століть автор подав 
відомості про Луцький замок, значною мірою повторивши дані, що містилися в його 
попередніх працях про цю споруду, а також у публікаціях інших дослідників. До 
нових матеріалів слід віднести вказівки на підмурівку основ Владичої вежі, 
влаштування залізобетонних перекриттів у 1933-1935 рр. у В’їздній вежі, початок 
ремонту склепінь Стирової (Свидригайлової) вежі у 1938 р., проведення археоло-
гічних розкопок церкви Іоанна Богослова та господарського палацу, що мали місце 
впродовж 1933-1934 рр. [11, с. 16-30; 12, с. 18-32]. У “Загальних заввагах” Л. Маслов 
звертає увагу на готику як архітектурний стиль на теренах Волині, вказуючи при 
цьому, що він мав певний вплив на замок у сенсі конструкції, а не елементів 
оздоблення. Дослідник тут повторює думку, що замок у Луцьку є значним досяг-
ненням архітектури свого часу, яке стало можливим завдяки ідеям, запозиченим 
Галицько-Волинської державою у низці європейських країн, зокрема, у Німеччині 
[11, с. 32-44; 12, с. 34-48]. 

Предметом зацікавлення Л. Маслова були не тільки світські архітектурні 
пам’ятки оборонного характеру. Під час практики у Луцьку дослідник вивчав місцеві 
сакральні споруди, фотографував їх, робив з них замальовки. Цю справу він 
продовжив під час перебування на Любомльщині, де, як уже зазначалося, працював 
заступником керівника робіт на будівництві місцевого повітового староства. Ним 
були зроблені численні світлини волинських церков і дзвіниць (село Запілля, 
Згорани, Вишнів Любомльського повіту, село Усичі Луцького повіту та ін.), частина з 
яких зберігається в колекції світлин пам’яток архітектури краю, що знаходяться у 
фондах Волинського краєзнавчого музею [Інв. № ДМ: 17595, 17596, 17600, 
17601, 17602, 17606, 17607, 33206 та ін.; 10, с. 83]. Усі світлини мають різний розмір, 
наклеєні на картон одного формату, з підписами польською мовою на корінці 
лицевої сторони (вгорі зліва) та на звороті. У правому нижньому куті кожної світлини 
є підпис польською мовою “Фот. інж. Леонід Маслов. Луцьк”. Підписи зроблені 
фіолетовим чорнилом і чітким каліграфічним почерком. 

Ці та інші світлини слугували ілюстративним матеріалом для статей Л. Маслова 
у різних періодичних виданнях Волині, в яких дослідник розповідав про історію 
давніх дерев’яних церков, інших пам’яток сакральної архітектури. Так, у часописі 
“Церква і нарід” чотирма світлинами супроводжується стаття про дві дерев’яні 
церкви XVIII ст. у селі Старі Кошари, які, як пише Л. Маслов, збереглися “майже в 
своєму первісному вигляді” [13, с. 157; інв. № ДМ: 17601, 17602]. Описуючи церковні 
споруди реґіону, архітектор розглядає їх роль у загальному контексті архітектурного 
обличчя Волині, об’ємно-просторову структуру, вказує на конструктивні та декора-
тивні елементи, виділяє спільні та специфічні риси. Цінність статей Л. Маслова 
полягає в тому, що більшість описаних сакральних споруд до наших днів не 
збереглися, а частина таких архітектурних пам’яток сьогодні постає перед нами в 
перебудованому вигляді [10, с. 83]. Зокрема, про церкву в селі Машів біля Любомля 
дослідник пише наступним чином: “Маленька деревляна церква на честь 
св. Варвари в селі Машові коло Любомля є дуже цікавим і рідким вже взірцем старої 
церковної архітектури західньої Волині. Подібних церков на Волині є дуже мало, 
власне кажучи – я зустрів всього два таких приклади: згадана церква св. Варвари в 
Машові й церква Воскресення в Суходолах на Володимирщині; перша трохи 
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попсована “реставрацією”, друга не реставрована, зате є в стані, який загрожує 
взагалі її існуванню, а через те ці взірці, що залишились, є тим більш цінними: 
вимагають дослідження, а особливо докладних помірів, щоб бодай на папері був 
захований їх вигляд для будучности” [17]. 

Окрім опису дерев’яних церков, Л. Маслов у статтях торкався історії та вигляду 
придорожніх хрестів. Цим пам’яткам сакрального мистецтва він, зокрема, присвятив 
розвідку, опубліковану у тому ж часописі “Церква і нарід” [16]. Автор аналізує 
походження звичаю ставити придорожні хрести, його розповсюдження на україн-
ських землях, дає їм порівняльну характеристику з урахуванням реґіональної 
специфіки, наводить детальні описи: розміри, символіку, декорації, тип хрестиків-
наверш. Слід зазначити, що у згаданій нами колекції світлин Волинського 
краєзнавчого музею є світлини із зображенням таких хрестів; однак на них відсутні 
підписи, які б засвідчували авторство Л. Маслова [10, с. 84]. Торкаючись долі 
об’єктів сакральної культурної спадщини, дослідник сумує за тими пам’ятками, що 
були безповоротно втрачені. Одночасно він висловлює надію на збереження тих 
споруд і предметів, які ще залишилися. Описуючи волинські придорожні хрести, 
Л. Маслов відзначав: “Тут стільки найчистіших почувань, віри, мрій... багато 
традиції, консерватизму. Це взірці мистецтва дідів наших, документи давніх днів... 
Документи розкидані, понищені, незнані...” [16, с. 118; 10, с. 85]. 

Означені слова Л. Маслова можна повністю віднести до усієї історико-культурної 
спадщини Західної Волині, у вивчення, збереження і популяризацію якої дослідник 
зробив помітний внесок, ставши по праву першим науковцем-професіоналом історії 
архітектури реґіону міжвоєнної доби, який видавав свої праці українською мовою 
[10, с. 85]. Подвижницька діяльність Л. Маслова й надалі потребує вивчення, позаяк 
чимало сторінок його біографії, насамперед, творчих здобутків, зусиль щодо 
збереження національної культурної спадщини українців і до сьогодні залишається 
недослідженою. Пошуків і впорядкування вимагають його рукописна спадщина, 
креслення, ескізи, проекти реставрації архітектурних пам’яток, які можуть бути 
розкидані по архівних збірках Волині, Рівненщини та Тернопільщини. Як уже 
зазначалося, не до кінця відомими є і його публікації у численних періодичних 
виданнях ІІ Речі Посполитої. Тому вивчення постаті Л. Маслова, його пам’ятко-
знавчої і пам’яткоохоронної діяльності не втрачає своєї актуальності в контексті 
вирішення тих злободенних і невідкладних проблем, що існують у зазначеній сфері, 
а також завдань, які стосуються формування українського гуманітарного простору за 
допомогою відповідних національних культурних проектів і програм. 
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КОЛЛИЗИИ ОБЫЧНОГО И ПОЗИТИВНОГО ПРАВА 

В СУДЬБАХ ВОЛЬНЫХ КАЗАЧЬИХ ОБЩИН 

 
У статті розглянуто декілька принципово важливих фактів із ґенези 

козацтва в цілому як соціального феномену, найдавніші витоки форму-
вання його правопорядків (звичаєвого права), його правосвідомості, 
внутрішньообщинних норм поведінки, стосунків між відносно вільними 
общинами і феодально-кріпосницькими державами, носіями позитивного 
права. Автор вважає, що сучасне відродження козацтва являє собою не що 
інше, як відновлення кращих і найбільш глибоких традицій справжнього 
народоправства. 

Ключові слова: козацтво, община, звичаєве право, позитивне право.  
 
В статье рассматриваются несколько принципиально важных 

фактов из генезиса казачества как социального феномена, древнейшие 
истоки формирования его правопорядков (обычного права), его право-
сознания, внутриобщинных норм поведения, отношений между относи-
тельно вольными общинами и феодально-крепостническими государства-
ми, носителями позитивного права. Автор полагает, что современное 
возрождение казачества представляет собою ни что иное, как восста-
новление лучших и наиболее глубоких традиций подлинного народо-
правства. 

Ключевые слова: казачество, община, обычное право, позитивное 
право. 

 
The article considers several principally important facts from the Cossacks 

genesis in general, as social phenomenon, the most ancient sources of formation 
its law and order (conventional law), law and consciousness, standards of 
behavior in community, relations between relatively free communities and feudal-
serfdom states, bearers of positive law. The author supposes that modern revival 
of the Cossacks is nothing more than restoration of the best and the deepest 
traditions of genuine people’s law. 

Keywords: the cossaks, community, ordinary right, positive right. 
 
Все казачьи войска дореволюционной России по своему происхождению можно 

разделить на две группы. 
Одну группу составляли хозяйственные общины и их войска, возникшие в 

результате народно-правового творчества. Это днепровские казаки, запорож-
ские, волжские, донские, яицкие (уральские). Из летописей, дипломатической 
переписки с жалобами правителей различных государств на военные “шалости” 
казаков обнаруживается, что у них существовали самые древние военно-общинные 
ассоциации. Их появление большинством исследователей, по нашему мнению, 
ошибочно привязывается к XVI в. [1]. Из логики летописных упоминаний и 
содержания дипломатической переписки московских царей с турецкими и 
ногайскими правителями видно, что вольные казачьи общины, несомненно, 
возникали на несколько веков раньше даже того времени, которое зафиксировали 
обнаруженные письменные источники. 
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Вторую группу казачьих войск и их общинных организаций составляли  те, 

которые были созданы в результате административного конструирования в 
государственных и военных ведомствах Польши и Российской империи времен 
Петра I. К началу ХХ в. в армии Российской империи на правах иррегулярных 
войск несли службу и, естественно, стали подведомственны Военному министер-
ству одиннадцать казачьих войск: Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, 
Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, 
Уссурийское. Как видим, “исчезло” Запорожское. Иррегулярными их назвали 
потому, что они организовывались не по общеармейским правовым принципам. Для 
них устанавливалась иная система комплектования, иной порядок прохождения 
службы, обучения, боевого и материального обеспечения (экипировки). Эти 
различия возникли в силу различий в самом историческом происхождении казачьих 
войск. 

Письменные документы и другие источники свидетельствуют, что наибольшее 
число вольных казачьих общин существовало на территории России и Украины. 
Среди них старейшие – Днепровские и Волжские. 

Прежде чем говорить по существу озаглавленной проблемы, представляется 
обоснованным рассмотреть несколько принципиально важных фактов из генезиса 
казачества вообще как социального феномена, заглянуть в древнейшие истоки 
формирования его правопорядков (обычного права), его правосознания, внутри-
общинных и межобщинных норм поведения, отношений между самими отдельными 
вольными общинами, общинами и феодально-крепостническими государствами с 
их социально-политическими институтами. 

Затем уже в свете коллизий обычного и позитивного права попытаться 
осмыслить несколько исторических фактов, которые обусловили те отличительные 
черты Запорожского казачества (потомков вольных днепровских казаков), 
которые определили его действительно уникальную роль в формировании 
украинской государственности (и причин еѐ утраты тоже). Одновременно, исполь-
зуя сравнительный подход, выяснить, почему потомки волжских казаков – донцы, 
уральцы и сибиряки – такой задачи перед собою даже не ставили. 

Итак, несколько замечаний по проблемам возникновения древних вольных 
казачьих общин вообще. В догосударственной жизни славян-земледельцев 
совместная работа выступала основным стимулом к развитию дифференци-
рованных правовых норм для регулирования коллективного хозяйствования 
задолго до возникновения городских культур с их надѐжно организованной 
центральной политической властью. Об этом свидетельствуют и нормы “Русской 
правды” – уникального памятника светского писаного права Киевской Руси и 
одновременно хранилища очевидных следов обычного права. Генезис и развитие 
правовых регуляторов (норм) в предгосударственных славянских общностях имеют 
своими истоками примирительное право в двехсоттысячелетней эпохе 
родового строя. Многообразие хозяйственных земледельческих и иных занятий, 
конкретных, глубоких по сложности ситуаций, постепенно накапливаясь, дифферен-
цируясь, не только логично породили, но и постоянно обогащали право 
примирения, как универсальный институт выживания человека в условиях 
родового строя. Право примирения, обоснованно полагает шведский правовед 
Эрих Аннерс, играло тогда спасительную роль, поскольку в людях, в отличие от 
зверей и животных, на генетическом уровне не закодировано – “не убей себе 
подобного”. 

Постепенно обычное, гуманное право примирения приобрело уголовно-
правовой и гражданско-правовой характер. Институтами реализации этого права 
выступали народные собрания, состоявшие из всех вооружѐнных мужчин племени 
и совет старейшин родов. 
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Самым поздним по времени было рождение и правовая трансформация 

третьего важнейшего института родового строя – монарха (князя, царя, 
короля, гетмана, атамана). Важно проследить трансформацию и вхождение этого 
института в структуру органов казачьего самоуправления. У славян князь – это 
вождь племени, затем союза племѐн и, наконец, глава раннефеодального 
государства. Известно, что первоначально племенные славянские (и не только 
славянские) князья были выборными, а не наследственными. Более того, князя 
выбирали только на время военных действий племени по самообороне или 
нападению на враждебных соседей. Он был всего лишь временный “главно-
командующий”. В условиях боевых действий его высокий военный пост давал ему 
право отдавать боевые приказы, наказывать за трусость в бою, за иные дисципли-
нарные правонарушения. 

Из такого командного права и вытекало примитивное военно-уголовное 
право. Однако выборный князь не имел права вмешиваться не только во внутри-
родовые отношения, но и разбирать межродовые конфликты. Решающее слово 
оставалось за народным собранием вооруженных соплеменников (военная 
демократия). Подобные совместные обсуждения или консультации со временем 
превратились в базу для создания надѐжного консультационного института с 
юридически закреплѐнными за ним полномочиями. Их унаследовали в наиболее 
близком к первозданному облику (объѐму, набору правомочий) только казачьи 
рады (круги и пр.). Выборность высшего военного должностного лица, в отличие от 
государственной практики, также сохранили только казачьи общины. 

Государство, выраставшее из социально-экономических отношений (противо-
речий) старевшего родоплеменного общества, подчиняло себе общество, регу-
лируя правоотношения в нѐм с помощью норм позитивного права. В госу-
дарственный период существования славянской ойкумены обычаи  правовой 
организации периода родового строя становятся главным источником в системе 
развития права казачьих общин. Они оставались фундаментальным источником 
более высокого уровня культуры гуманных правоотношений, бросая социальный 
вызов крепостничеству. 

С усилением государственных институтов обычай становится второстепенным 
источником права, поэтому соблюдение правовых норм позитивного права 
начинает обеспечиваться принудительной силой государства, его силовых 
институтов. Это было воспринято далеко не всеми членами общин, 
тысячелетия не знавших властного принуждения. 

Исследование коллизий обычного правового сознания и государственного 
законодательства обнаруживает, что пытаться изменять взгляды жѐсткими зако-
нами – хуже, чем бесполезно. Эти попытки остаются не только без успеха, но 
вызывают реакцию, благодаря которой взгляды только усиливаются. Сначала 
нужно, чтобы изменились эти взгляды, тогда уже можно изменять законы. Однако 
законодатели, как правило, охотнее идут на ужесточение законов, чем на поиски 
простых правил здравого смысла и гуманных решений. 

Поэтому почти у всех народов мира их жизнь в догосударственный период 
закрепилась в социальной памяти как мифологизированный Золотой век. При 
внимательном же рассмотрении этого, в общем-то действительно мифологического 
представления о счастливом и беззаботном состоянии первобытного человечества, 
у каждого народа обнаруживаются заметные отличительные черты. Можно 
вычленить конкретные социальные ценности, об утрате которых люди стали 
сожалеть, оказавшись под властью своих государств, законов и иных норм 
позитивного права. 

Попробуем проиллюстрировать высказанное суждение, сравнивая поэму 
“Труды и дни” Гесиода и “Метаморфозы” Овидия. При сопоставлении мыслей 
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греческого и римского авторов заметна даже определѐнная эволюция, модифи-
кация в представлениях двух древнейших народов об их конкретных жизненных 
идеалах золотого века. Гесиод отражает миросозерцание греков эпохи станов-
ления рабовладельческого классового общества VII – VIII вв. до н. э. Ему было 
больно видеть процесс пауперизации рядовых земледельцев, угнетения их 
басилеями – “пожирателями даров”. В поэме слышны настроения сельских труже-
ников, утесняемых родовой аристократией. Отсюда обличение социального нера-
венства, возведение идеи справедливости в высший этический принцип, 
воспевание прежде свободного, неподневольного труда как основы жизни. Для 
греков, по Гесиоду, золотой век – это когда “Жили те люди, как боги, с спокойной и 
ясной душою, горя не зная, не зная трудов. И печальная старость к ним 
приближаться не смела…” [2]. 

В воспоминаниях о Золотом веке римского поэта Овидия (43 г. до н.э. – 18 г. н.э.) 
отчѐтливо видно, что его печалят иные, менее мифологизированные, более 
конкретные огорчения. Огорчения, можно сказать, ущемлѐнной свободы. Жаль, что 
автор статьи об Овидии, помещѐнной в Большой Советской Энциклопедии, акцен-
тировал внимание читателя только на том, что Овидий в своей поэзии культи-
вировал “индивидуалистическую, главным образом, эротическую поэзию”. Куда 
важнее, на наш взгляд, то, что истинный римлянин, отражая настроения эпохи 
усиления императорских диктатур, перечислил все основные пороки, которые 
принесло людям воинственное рабовладельческое государство и его власто-
любивые правители: 

 

“Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья, 
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность. 
Не было шлемов, мечей, упражнений военных не зная, 
Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди. 
Также от дани вольна, не тронута острой мотыгой, 
Плугом не ранена, всѐ земля им сама приносила”. 
 

За золотым веком, в порядке регресса, повествует поэт юридически грамотной 
страны, следовали век серебряный, медный и железный – худший и тяжелейший из 
всех. 

У славян “железный” век государственности и законов наступил позднее, чем у 
греков и римлян. По мере утверждения феодальной государственной власти не все 
члены самоуправлявшихся славянских общин принимали неуклонно усиливав-
шееся жесткое государственно-правовое регулирование. Не каждый свободо-
любивый общинник соглашался покорно сносить подчинение своевольных бар и 
спесивых князей, которых он не избирал. 

У вольнолюбивых славян, не знавших классического рабства, историческая 
память о золотом веке, аккумулируясь на уровне подсознания, приводила к тому 
состоянию духа, чувства, отношения к новым правопорядкам, которое стимули-
ровало постоянный протест, правовое неприятие, и как практическое 
действие, – отток населения на “вольные запольные реки”. То есть за 
пределы государственной территории. Огромные равнинные пространства, не 
скованные горами (как в Греция), не ограниченные морскими водами (как в Риме) 
открыты для свободного побега. Не случайно уже в летописях XII-XIII вв. встречаем 
упоминание о бродниках – несомненных, по мнению некоторых исследователей, 
предшественниках населения первых казачьих общин. 

По всем крупным рекам, таким как Днепр, Волга, Дон, Яик (современный Урал и 
др.) возникали общины беглого люда, “вольного”, как себя называли их обитатели. 
Понятно, что в типично мужских общинах, укрывавшихся на островах рек, богатых 
рыбой и дичью, можно было выжить и без защиты своего большого прежнего 
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племени, без защиты нового людского сообщества с чуждой ему государственной 
властью. Жили они на территориях соприкосновения европейской и азиатской 
цивилизаций. Сохраняя черты культуры своего народа, “вольные люди” перени-
мали некоторые практичные черты культуры и быта кочевых народов, воспри-
нимали отдельные иноязычные слова и понятия. 

Впервые на них обратил внимание официальный историк Яицкого (Уральского 
казачества) А.Б. Карпов, монография которого “Уральцы” отличается скрупулѐзным 
сбором документальных источников [3]. 

В советское время (конец 30-х – 40-е гг.) о бродниках стали говорить 
В.В. Мавродин [4], А.И. Попов [5] и Н.М. Волынкин. Работа Н.М. Волынкина, опубли-
кованная в 1949 г. в “Вестнике Ленинградского университета”, самим названием 
передаѐт мнение автора – “Предшественники казачества – бродники” [6]. 

В Советской исторической энциклопедии справка о бродниках дана в следую-
щем содержании. “БРОДНИКИ – воинственное население берегов Азовского 
моря и нижнего Дона. Бродники – остатки древнеславянского населения южно-
русских степей, сильно ослабленного вторжением половцев”. 

Если мы обратимся к семантике слова “бродник”, то более всего найдѐм 
указаний не на воинственные качества людей, занимавшихся тем, что определило 
их прозвище, а на вид хозяйственных занятий, способ выполнения тех или иных 
трудовых операций. Знаменитый знаток русского языка В.И. Даль отмечал, что 
слово “бродить” означает ходить по разным направлениям, отыскивая что-либо. 
При этом “идти бродом” означает “идти вброд”, “идти водою”. В наше время говорят 
“идти по воде”. При этом Даль счѐл нужным напомнить, что есть разница между 
брести и бродить. Когда бредут, то знают куда идут, куда направляются. А 
бродят – рыбу, бродят раков – кому, что надо. Делают это с помощью бродника, то 
есть небольшого неводка, который люди тянут, идя бродом, тянут на клячах, на 
двух шестах стойком. А бродчиком, по Далю, называют вожака на броду при 
переходе или переезде бродом. Бродчик, подчѐркивает он, – это указчик пути. 

Но самое существенное, по нашему мнению, вот что. Огромна география 
распространения этого слова: от берегов нижнего Дона и Азовского моря, где 
встретили вышеназванные питерские исследователи бродников, до Архангельской 
области и области Уральского казачьего войска. Гигантский географический 
треугольник! И углы или стороны – как угодно – этого треугольника упираются в 
самые рыбные реки. И рыбы в них не простые, а высокотоварные – осетровые и 
лососевые. Лов организовывался с помощью езов, то есть частокола или плетня 
поперѐк всей реки, а если не во всю ширину реки, то это всего лишь заезок. А учуг 
представлял собою ещѐ более сложное и несравненно более добычливое 
сооружение, с избой над перебойкой через всю реку, или крупную протоку, с 
хитроумными ловушками, из которых рыбу извлекали практически круглый год. 

После этого краткого экскурса нам станет понятнее, кого могли в те давние 
времена обозначать словом бродники. В.И. Даль передал это очень лаконично: 
“БРОДЧИК – … на реке Онеге закольный учужник, уральский водолаз, сторож на 
рыбном заколе, заборе, учуге, у яза”. 

Пора, наконец, отбросить общее место из досоветской, советской и 
продолжающей жизнь сегодня точки зрения на мотивы общинной организации 
казаков. Вот еѐ обобщѐнное изложение из энциклопедии “Отечественная история”: 

“Со 2-й пол. XV в. за линией сторожевых укреплений на южной и юго-восточной 
окраинах польско-литовского и русского государств начали скапливаться беглые 
крестьяне и посадские люди, которые называли себя “вольными людьми” – 
казаками (“вольное” казачество). В 1538 г. в русских летописях встречается 
упоминание о “вольных” казаках в южных пределах Руси. Непрерывная борьба 
против соседних государств и полукочевых народов способствовала 



54 

I нокми сний  амр ів 

 
объединению этих людей в общины. В XV в. возникли общины донских, 
волжских, днепровских и гребенских казаков. В 1-ой половине XVI в. возникла 
Запорожская Сечь, во 2-й половине XVI в. – общины терских и яицких казаков; в 
конце XVI в. – сибирское казачество, в середине XVII в. на Левобережной Украине – 
слободское казачество. Во второй половине XVI в. польско-литовское прави-
тельство создало из верхушки украинского казачества категорию реестровых 
казаков, состоявших на жаловании государства” [1]. 

Как видно, из подчѐркнутого нами текста, для населения всех общин един-
ственным мотивом их асоциирования и интеграции названа “непрерывная борьба 
против соседних государств и кочевых народов”. Такое утверждение лишено 
элементарной логики. Читателю энциклопедической справки предлагается пове-
рить, что “беглые крестьяне и посадские люди”, “со второй половины XV века” 
“начали скапливаться” за пределами границ своих отечеств, чтобы повести “непре-
рывную борьбу”. Трудно согласиться, что крестьянин бежал, чтобы сменить орало 
на меч, а ремесленник и торговец покидал город для рискованных военных занятий. 

Всякое объединение людей с правовым распределением ролей на основе 
обычая имеет своей целью, прежде всего, сохранение известных уже тради-
ционных ценностных образцов жизни. И крестьянин, и ремесленник, и торговец 
бежали от барина, от государства, от их вооружѐнных слуг, чтобы в условиях 
свободы наладить на новом месте привычное хозяйство, обеспечивающее 
удовлетворение жизненно необходимых потребностей. Беглецы надеялись строить 
на проверенной столетиями правовой основе (обычное право) исторически сложив-
шиеся экономические взаимоотношения (трудовую кооперацию). 

А вот условия вынужденной “непрерывной борьбы против соседних государств 
и полукочевых народов”, несомненно, диктовали выбор отрасли хозяйства. 
Главным, легко защищаемым и наиболее рентабельным оказался рыбный про-
мысел и торговля его продуктами. Они дополнялись охотой, коневодством, бортни-
чеством и пр. Что же касается военного промысла, походов “за зипунами” – это, 
скорее всего, инициатива старожилых казаков в развитых крупных общинах. 
Именно старожилая верхушка, свидетельствуют документы, снабжала бедноту 
ладьями, снастями, оружием, она же присваивала львиную долю добычи при 
дележе еѐ [7]. 

К выявлению социальных истоков, пополнявших население вольных общин, 
наиболее близко подошли В.О. Ключевский, Б.Д. Греков, И.И. Смирнов [8]. 

В Киевской Руси XI-XII вв. люди, вышедшие (“выжитые”) в силу каких-либо 
обстоятельств из своего обычного общественного положения, из своей группы, 
потерявшие социальный статус, получали название изгоев. Церковный устав князя 
Всеволода Гавриила Мстиславича (XII в., по некоторым предположениям – XIV в.) 
перечисляет среди людей, находившихся под покровительством церкви, следую-
щие четыре категории: “… попов сын грамоте не умеет, холоп из холопства выку-
пится, купец одолжает, …а ще князь осиротеет” (имеется ввиду – не получит 
наследства). Изгои, по мнению Б.Д. Грекова, имелись также во владениях светских 
феодалов. Большинство изгоев, полагают Б.Д. Греков и И.И. Смирнов, составляли 
потерявшие связь с общиной крестьяне и выкупившихся из отпущенных на свободу 
холопов. 

Холопство, как состояние несвободы, принадлежности человека в качестве 
вещи (в основном мужчины) князю, церкви, боярину, иному частному лицу, общине, 
было в XI-XII вв. широко распространѐнным социальным явлением. Об этом 
свидетельствуют законодательные акты того времени – более восьми юридических 
оснований “похолопливания”. 

Распространѐнность этой формы порабощения, закрепощения, прикрепления 
настолько вошла в практику крепостничества, слилась с “прикреплением”, что и во 
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времена Петра Первого казаки жаловались: вотчинники даже тех, кто уже служит 
государю по пять, десять, пятнадцать и двадцать лет, баре ловят, где хотят и 
“похолопливают”. Понятно, что холопство и крестьянство становились неисся-
каемым источником пополнения вольных казачьих общин, несмотря на грозные 
указы властей и заградительные заставы на дорогах. Согласно уникальной пере-
писи (1723 г.) петровского розыщика И. Захарова на Яике, выходцы их крестьян и в 
те времена составляли подавляющее большинство общины – две тысячи человек. 
Остальные: посадские – 312, стрельцы, солдаты и прочие служилые – 79, дворовых 
людей – 40, бобылей (безземельный крестьянин) – 20, белодворцев – 7. Ко 
времени переписи ещѐ не были привѐрстаны в казаки новые для Яика категории 
беглецов “батраки и работники” – 287 человек [9]. 

Современная социология назвала бы их маргиналами. Маргиналы – это люди, 
находящиеся на границе различных социальных групп, систем, культур, испыты-
вающие влияние их норм, ценностей и проч. Для понимания многих проблем 
взаимоотношений крепостнического государства и вольных казачьих общин очень 
важно не упускать исторические истоки диалектики государственности и сепа-
ратизма в казацком менталитете и правовых обычаях. Крепостничество и холоп-
ство было наиболее развито в Польше и в России. Взаимных обязательств между 
магнатами, боярами, с одной стороны, и крестьянами, с другой, в этих государствах 
не существовало. Не было тех взаимных прав и обязанностей, которые в Западной 
Европе закреплялись в системах так называемого феодального и манориального 
права. Поэтому население Киевской Руси, Польши и Московского царства на 
протяжении столетий видело социальный выход в массовом бегстве за пределы 
государства, на “запольные реки”, создании там и постоянном пополнении 
“христианских казачьих республик”. 

Краткость настоящего сообщения не позволяет нам остановиться на структуре 
внутриобщинных органов управления – к тому же это широко известно. Перейдѐм к 
главному. Ранние общины днепровских, волжских, донских, яицких казаков, 
окаймляя славянскую ойкумену, невольно взяли на себя охрану не только 
государственных границ, но и, что чрезвычайно важно в нашей теме подчеркнуть, – 
взяли на себя сбережение глубочайших источников, обычаев, традиций 
народоправства; иными словами, фундаментальных традиций жизни не по 
государственному закону, а по праву и по совести. Совесть, как нравственное 
изначальное побуждение, является врождѐнной, она протестует против искажений, 
которые несѐт с собою законодательство государства, основанного на неспра-
ведливости. 

Именно казачьи общины на Днепре, Волге, Дону, Яике оказались наиболее 
последовательными наследниками обычаев, то есть таких правил, форм пове-
дения, в которых закреплялось то, что складывалось в результате двухсот тысяче-
летий общественной практики родового строя. Соблюдение обычая в них обеспе-
чивалось исключительно мерами общественного воздействия. 

Отслеживая черты преемственности и коллизий государственности и развития 
системы права Киевской Руси и Украины, преемственности государственности и 
системы права Киевской Руси и России, мы видим, что и строительство госу-
дарственности, и правовые взгляды у казаков брали свое начало в древнем 
вечевом строе, в традициях обычного народного права, наиболее полно сохраняв-
шихся даже в великокняжеских сводах законов “Русская Правда” и в нормативно-
правовых актах князей Киевской Руси. 

Исторически не случайно территория и народ Украины вначале были освобож-
дены от польских магнатов именно силами казачества, под предводительством 
Богдана Хмельницкого. При выборе внешнеполитической ориентации и поисках 
союзников решающую роль сыграла вера. Религия на протяжении веков была 
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стержневым компонентом патриотизма, а вероисповедание стало идеологическим 
основанием строительства национальной государственности. 

В Московском царстве (России) вышеуказанные традиции на севере страны 
оказались сведенными на “нет” на столетие раньше в ходе утверждения царской 
власти Ивана Грозного, разгрома его опричниками последнего оплота вечевого 
строя в Новгороде и повального физического уничтожения родовитой знати – этих 
представителей родового начала в государственном строительстве и последо-
вательных противников неограниченного “самодержавства”. На юге России казачьи 
общины Волги, Дона в союзе с казаками Днепра вначале устояли перед 
наступлением сил самодержавия. Более того, они обезопасили себя с юга. Объеди-
нѐнными силами ликвидировали ближайший очаг угрозы – столичный город-
крепость монголов в устье Яика Сарай (он же Сараил-Джадита, Сарайджук; ныне 
там современный посѐлочек Сарайчик). 

В освободившейся от польской короны Украине одним из источников норм 
права по-прежнему оставалось обычное право, в развитии которого чѐтко видны 
два русла. Первое – это многовековой опыт днепровского (запорожского) казачьего 
права, в котором сберегались такие социальные ценности, как взаимная 
помощь, взаимная поддержка, взаимная ответственность, взаимная 
выручка, взаимная защита от внешних и внутренних противников. Второе 
русло содержало такие ценности бытия казачьих и крестьянских общин, как военно-
мужские структуры, которые отражали реалии и ценности своеобычной военной 
организации. 

Со временем казачьим нормам стал присущ сословный эгоизм. В первую 
очередь, казачьей старшине, казачьей верхушке. Источником права становились 
гетманские и полковничьи универсалы. Нормативные акты выдавала также 
общевойсковая Генеральная старшинская рада. Этим объясняется то обстоя-
тельство, отмечал М. Грушевский, что на протяжении нескольких сот лет в Украине 
было характерно эклектическое (разрозненное, не приведенное в систему) соеди-
нение норм польского и литовского права, частично Магдебургского, т. е. городского 
права Западной Европы. Однако сердцевину совокупности всех правовых норм 
составляло то, что было зафиксировано в народных традициях, в “Русской Правде”. 
С переходом власти в руки старшины и гетманов у казаков ослабевали институты 
(органы) самоуправления. Старшинская и атаманская борьба за власть стано-
вилась разрушительным источником государственности. 

Тем не менее, даже имперское правовое и военное наступление на казачьи 
общины, предпринятое Петром I, сопровождавшееся глубокими потрясениями и 
преобразованиями, не привело к полной ликвидации норм обычного права внутри 
казачьих общин. Для имперских властей было чрезвычайно важно, что христиан-
ское население казачьих общин юго-востока России, охраняя свою веру от мусуль-
манского востока, никогда не отказывалось от признания русского царя и отечества. 
Там оставались родственники, торговые компаньоны и последнее пристанище для 
престарелых и увечных воинов, которые “за скудостью уходили в Русь”. 

А если ещѐ принять во внимание многовековую, по сути, бесплатную погра-
ничную службу, то правительству не было лучшего варианта, как формировать на 
основе здоровой нравственной общинности иррегулярные войска. В отличие от 
иррегулярных войск, известных с глубокой древности во многих странах, 
российские иррегулярные войска, созданные на базе казачьих общин, источником 
своей высокой боеспособности имели с трудом сохранѐнные вековые традиции 
демократизма и гуманизма внутренних правоотношений. 

По мере развития государственных институтов и феодализма основные 
коллизии обычного и позитивного права продолжали нарастать в первую очередь и, 
главным образом, в сфере сословной дифференциации – закрепление сословных 
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привилегий новой генерации в казачьих общинах – дворянски привилегированной 
старшины. В гражданско-правовой отрасли основное внимание уделялось 
наделению, расширению и закреплению еѐ права собственности на землю. 

Слово “казак” переводят по-разному: и вольный человек, и вооруженный воин. 
Нам представляется самый близкий к смыслу перевод с тюркского, казахского, 
киргизского – “белый гусь”. Бродники, ушедшие из подневольной жизни, ассоцииро-
вали себя со свободной жизнью, с вольным, как у птицы, полетом – белый гордый 
гусь. 

Жизнь в казачьей общине была тяжелая и опасная. Там мог выжить только 
здоровый и способный к боевым действиям мужчина. Больные, слабые и преста-
релые покидали общины, “за скудостью уходили в Русь” – свидетельствуют 
документы. То есть они возвращались в родные края. И не на бандурах играли и 
пели, как часто утверждают иные романтики, а кормились подаянием сердобольных 
соотечественников. 

Казаки-старожилы давали новым пришельцам колоритные прозвища-фамилии, 
указывавшие не только на их прежний социальный статус, но и на некоторое своѐ 
превосходство: Сирота, Безконный, Безродный, Босый, Голый, Голодный, Голяков, 
Песочный, Драный (в смысле битый), Пастух, Портной, Краденый, Закладной, 
Карнаух (с отрезанным ухом), Кривохижа, Кривошапка, Кривошеев, Дериглазов, 
Хромченко, Клейменый, Беспалый и т.п. Прозвища давались также по месту 
прежнего проживания пришельца: Полтавцев, Новгородцев, Белгородцев, Смолен-
ский, Астраханцев, Ярцев, Черноярцев, Казанцев и т. п. 

В бессемейных на протяжении столетий общинах формировалась 
соответствующая мужская этика и нравственность. Один философ отмечал, что в 
настоящем мужчине сокрыто дитя, которое хочет играть. Играючи, казаки писали не 
только знаменитое письмо турецкому султану, играючи, они давали своим 
собратьям-общинникам такие прозвища-фамилии, которые не решится воспроиз-
вести ни одно издание. Из шестисот проанализированных мною казачьих фамилий 
уральцев середины ХVI в. сорок фамилий-прозвищ непристойного свойства. 

Социального равенства даже в самых ранних общинах не было, и быть не 
могло, потому что приходили туда люди с различным социальным опытом, с 
различным имуществом, необходимым для начала примитивного хозяйствования. 
Казаки-старожилы использовали новоприходцев для снаряжения походов “за 
зипунами” и забирали себе основную часть. Неравенство особенно резко усилилось 
после того, как казаки начали оказывать свои военные услуги какому-либо 
государству (наемничество). За это верхушка казачьей общины выговаривала себе 
постоянное жалованье (реестр). 

Естественная и военная убыль населения в казачьих общинах восполнялась за 
счет притока беглого населения, который возрастал по мере усиления крепостни-
чества. Основной приток шел из крупных магнатских хозяйств Польши и крупных 
вотчин России. Власти выставляли на путях бегства подневольного населения 
заградительные заставы, увеличивали сроки розыска белых, требовали от казачьих 
общин возврата беглецов. На что казаки неизменно отвечали: “К себе не призы-
ваем, обратно не высылаем”. И вообще среди казаков, утверждали вольные общин-
ники, нет людей из крепостных, “все казаки – люди вольные”. 

Правительства Польши и России в отношении казачества иногда занимали 
вынуждено двойственную позицию. Они не только хотели, но и неоднократно 
пытались уничтожить казачество полностью, но для этого им не хватало сил. 
Поэтому казаков использовали как буферную силу в пограничных регионах, хотя их 
самовольные нападения на посольства и соседние государства вели иногда к 
дипломатическим осложнениям. У казачьих общин, живших на далеких одна от 
другой реках, поддерживалась “товарищеская” солидарность. Однажды московский 
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царь Иван IV Грозный наслал на Волжское казачество большую карательную 
экспедицию за то, что Днепровские казаки во главе с Федькой Бестужевым, сообща 
с волжскими отрядами, напали на столицу и крупную крепость бывшей Золотой 
Орды – Сараил Джадита (в русском варианте – Сарайчик), сожгли ее, ограбили 
богатые ханские гробницы. Много отрядов волжских казаков тогда переселилось на 
Днепр, большой отряд во главе с легендарным Ермаком Тимофеевым ушел в 
Сибирь, многие ушли на реку Яик (Урал), основав там Яицкое казачество. 

Будучи православным, имея родственников и торговые связи с родиной, живя 
на границе с иноверческими народами, казачество было заинтересовано в 
существовании того государства, из-под юрисдикции которого оно самочинно 
вышло и фактически самочинно, в постоянной борьбе, утверждало свою автоно-
мию. Отсюда его государственность. Однако социально-политическая органи-
зация вольных казачьих общин противоречила самим глубинным социально-
политическим основам крепостнических государств. Их политика представляла 
постоянную угрозу казачьему автономизму, общинному правопорядку, “казачьим 
вольностям”. Отсюда в казачьем менталитете утверждается стойкий 
сепаратизм. 

Некоторые современные исследователи истории украинского казачества, 
особенно склонные к публицистичности ее изложения, пишут, что украинское 
казачество представляло собою уникальное явление. Напротив, это достаточно  
распространенный социальный феномен, представляющий собою естественную 
реакцию населения на наступление на обычаи, права и свободы вольных 
земледельцев со стороны зарождавшегося и крепнувшего феодального госу-
дарства. Поэтому уместно говорить не об уникальности украинского казачества 
как социального феномена, а об особенностях расселения и бурного роста 
людности его общин вначале по укромным местам речного бассейна Днепра, а 
затем и на обширных степных пространствах Украины. Особенностью также 
следует, на наш взгляд, считать сравнительно быстрый переход от двойственности 
в менталитете (сепаратизм и государственность) к идее создания суверенного 
украинского казачьего государства. То есть государства, независимого 
вначале от польских властей, а затем и от покровительства России. 

Процесс расселения беглых украинских крестьян свидетельствует, что 
фактически явочным порядком формировалась новая территория суве-
ренного государства, его новый социально-политический облик и новые 
порядок формирования и структура местных органов власти, и новая 
вертикаль власти, и новые общественные отношения. Так что почва для 
исторической победы украинского народа была подготовлена основа-
тельно и всесторонне. 

И в заключение этого сюжета надо подчеркнуть объективную неизбежность 
именно вооруженного исхода борьбы украинского народа под руководством 
Б. Хмельницкого. Специфика развития событий заключается в том, что российские 
феодалы не пытались сохранить свое господство путем переселения своих 
вотчинных центров на освоенные казаками территории, в бассейны Волги, Дона и 
Урала (Яика). Посылкой вооруженных отрядов и экономическими привилегиями для 
атаманской верхушки Москва, позднее Петербург, подчиняли вольные казачьи 
общины, сохраняя за ними освоенные территории с их природными богат-
ствами. А в качестве платы население обязано было служить в иррегулярных 
казачьих войсках – это и есть служилая феодальная рента, взимавшаяся в пользу 
государства. 

Вопрос о том, в каких внешнеполитических условиях происходило заселение 
украинским казачеством Приднепровья, опустевшего в результате монгольского 
нашествия, обстоятельно исследован и описан в литературе. Со второй половины 
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XIV в. непрерывно шло ослабление Золотой Орды, а, следовательно, ослабевало и 
ее давление на Приднепровье, ничем не защищенное от набегов. С другой 
стороны, шло усиление крепостнического гнета и католической агрессии со стороны 
Польши. Это резко стимулировало бегство населения с запада и северо-запада на 
вольное и уже относительно спокойное Приднепровье. За отдельными беглецами и 
семьями, создававшими там обустроенные поселения, направлялись ненасытные 
магнаты. Они получали от короля грамоты на доходные, подчеркнем, обжитые 
земли и старались не только заселить их своими переселенцами, привлекая их 
обещаниями различных льгот и привилегий, но и реставрировать, утвердить 
крепостничество. 

Как видим, польские и литовские феодалы сами вторглись в осваиваемые 
казачеством территории, сами спровоцировали острый социальный и 
межконфессиональный конфликт. Поэтому изгнать их можно было только 
силою оружия, заручившись внешней государственной поддержкой. 

Суммируя итоги развития коллизий обычного и позитивного права и правовой 
науки к концу “просвещѐнного” правления Екатерины II, необходимо подчеркнуть 
следующее. В XVIII в. Россия была феодальной страной со слабой правовой 
регламентацией. К концу XVIII в. еѐ главным отличительным признаком стало то, 
что она представляла собою могучую военную империю. Государственные и 
судебные должности занимали в основном офицеры из дворян, получавшие воен-
ное образование, но не имевшие образования юридического. 

Самодержавную власть устраивал послушный, легко управляемый 
военизированный государственный аппарат. Он действовал на основе принципов 
неразграниченного публичного и частного права. В силу этого администра-
тивное управление и отправление правосудия совпадали друг с другом. То 
есть наказание налагалось и осуществлялось в административном порядке. 

Однако реформаторам не удалось решить задачу отдаленной перспективы – 
придать то качество роста и развития российской правовой системе, на основе 
которой процесс модернизации носил бы постоянный и устойчивый характер. В 
таких условиях даже многократно реформированные и перереформированные 
казачьи общины оставались единственными хранителями некоторых институтов 
демократизации правоотношений на основе не истребленного до конца обычного 
права. 

Большевистская правовая система, разрабатывавшаяся на основе ленинской 
догмы абсолютного господства государственной собственности, монополии публич-
ного права, категорическом отвержении частного права, уничтожении традиций и 
обычаев, могла быть реализована только на поле, полностью “очищенном” от 
казачьих общин, что и предопределило их историческую трагедию. Поэтому 
современное возрождение казачества представляет собою ни что иное, как 
восстановление лучших и наиболее глубоких традиций подлинного народо-
правства. И ещѐ очень важно – они могут в известной мере использоваться при 
реформировании институтов органов местного самоуправления. 
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УЧАСТЬ СПОРТСМЕНІВ ХЕРСОНЩИНИ У МІЖНАРОДНИХ 

СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ (1952-1991 РР.) 

 
Стаття присвячена участі спортсменів Херсонщини в міжнародному 

спортивному русі. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від 
входження радянських атлетів в міжнародне спортивне співтовариство 
до розпаду СРСР. Проаналізована участь херсонських спортсменів у 
Олімпійських іграх, світових і європейських чемпіонатах. Особлива увага в 
статті приділена міжнародним зустрічам спортивних збірних команд 
Херсонської області з іноземними командами, клубами і колективами 
фізкультури. 

Ключові слова: міжнародний спортивний рух, Олімпійські ігри, 
міжнародні спортивні зустрічі, гімнастика, спортивна делеґація. 

 
Статья посвящена участию спортсменов Херсонщины в 

международном спортивном движении. Хронологические рамки исследо-
вания охватывают период от вхождения советских атлетов в 
международное спортивное сообщество до распада СССР. Проанализиро-
вано участие херсонских спортсменов в Олимпийских играх, мировых и 
европейских чемпионатах. Особое внимание в статье уделено между-
народным встречам спортивных сборных команд Херсонской области с 
иностранными командами, клубами и коллективами физкультуры. 

Ключевые слова: международное спортивное движение, Олимпийские 
игры, международные спортивные встречи, гимнастика, спортивная 
делегация. 

 
The article is devoted participating of sportsmen of Kherson area in 

international sporting motion. The chronologic scopes of research engulf the 
period of including of soviet athletes in an international sporting association to 
disintegration of SSSR. Participating of the Kherson sportsmen is written up in 
the Olympic games, world and European championships. The special attention in 
the article is spared the international meetings of sporting collapsible commands 
of the Kherson area with foreign commands, clubs and collectives of physical 
education. 

Keywords: international sporting motion, Olympic games, international 
sporting meetings, gymnastics, sporting delegation. 
 
Західне розуміння радянського спортивного руху було сформовано цілком крізь 

призму міжнародних змагань. Після приєднання СРСР до міжнародного спортивного 
товариства після Другої світової війни змінилася розстановка сил у світі спорту. 
Впродовж майже чотирьох десятиріч радянські спортсмени стали міжнародними 
лідерами. Початок трансляції Олімпійських ігор та чемпіонатів світу зробили справж-
німи зірками спорту Ларису Латиніну, Ольгу Корбут, Юрія Власова, Сергія Бубку, 
відомими всьому світу [11, р. 4]. Трансформація міжнародного спортивного руху 
наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть доводить актуальність даного напрямку 
дослідження. 

Метою статті є висвітлення участі спортсменів, представників Херсонщини, у 
міжнародних спортивних зустрічах та змаганнях. Загальновідомо, що кожна галузь 
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науки може розраховувати на значні успіхи лише за умови використання результатів 
попередніх розробок і досягнень. Питання участі радянських спортсменів у зма-
ганнях міжнародного рівня у повоєнний період у різні часи досліджувалися 
В.В. Столбовим, М.М. Бакою (СРСР), Джеймсом Ріорданом, Робертом Едельманом, 
Венді Варней (США) та багатьма іншими [20; 2; 18; 11; 7]. Незважаючи на це, у 
сучасній науково-методичній літературі недостатньо висвітлено історичне підґрунтя 
розвитку організаційних структур реґіонального спортивного руху. 

Деякі дослідники, наприклад, Ю. Прозуменщіков, вбачають у пізньому входженні 
радянських спортсменів до міжнародного спортивного товариства побоювання 
керівництва країни непідготовленістю вітчизняних атлетів. На їх думку це період від 
кінця війни до Олімпіади 1952 року у Гельсінкі, коли спостерігалася активна фаза 
“нарощування мускулів радянської спортивної машини” [17, с. 3]. 

На Херсонщині в цей період розвивалося багато олімпійських видів спорту, 
проте в документах керівних фізкультурно-спортивних установ немає навіть натяку 
на підготовку атлетів до міжнародних зустрічей. Першим олімпійцем Херсонщини 
був Іван Сотніков – людина, котра прийшла до великого спорту випадково і в сорок 
років після одного року тренувань завоювала титул Чемпіона УРСР. На ХV Олім-
пійських іграх у Гельсінкі Іван стартував на байдарці-одиночці на дистанції 10 тис. 
метрів і став сьомим, показавши час – 48 хвилин 36.8 секунд. Однак на той час це 
було серйозне досягнення херсонця, адже призовою вважалася перша десятка [13]. 

На ХVI Олімпійських іграх засяяла зірка Лариси Латиніної, найбільш успішної 
спортсменки Херсонщини. Свій шлях у великий спорт Л. Латиніна розпочинала в 
Херсоні у тренера М. Сотніченко, і перші свої успіхи у міжнародних змаганнях 
пов’язує з рідним містом. У Мельбурні вона стала олімпійською чемпіонкою в 
командній першості серед гімнасток. Свій успіх Л. Латиніна повторила через 4 роки 
на Олімпіаді в Римі (1960 р.) та на Олімпіаді в Токіо (1964 р.). Крім того, в особовому 
заліку вона завоювала 6 золотих нагород. У Мельбурні та Римі Лариса Латиніна 
стала абсолютною олімпійською чемпіонкою [14]. 

Усього майстер спорту Лариса Латиніна має 18 олімпійських нагород: 9 золотих, 
5 срібних і 4 бронзових. Перемоги радянської збірної з гімнастики, лідером якої була 
Лариса Латиніна, пояснювалися на Заході як кінцевий продукт “радянського 
потужного спортивного механізму”, який готував у великих кількостях спортсменів 
при активній спонсорській допомозі держави [7, р.34]. До Олімпійських ігор 
2008 року у Пекіні вона була рекордсменкою за кількістю олімпійських нагород, і 
лише зараз американський плавець Майкл Фелпс перевершив її досягнення за 
кількістю золотих нагород. 

На ХХ Олімпійських іграх у Мюнхені тріумфував неодноразовий чемпіон країни 
та Європи Валерій Борзов, доля якого була також пов’язана з Херсонщиною. 
В. Борзов починав тренуватися в Новій Каховці у ДЮСШ, його першим тренером 
був Б.І. Войтас. Перший олімпійський результат В. Борзова – дві золоті медалі з бігу 
на 100 та 200 метрів. А також срібна медаль в естафеті 4×100 метрів. У Монреалі 
Валерій Борзов на стометровій дистанції фінішував третім [4, с. 34-39]. 

Однак перемоги окремих спортсменів не вказують на динаміку розвитку окремих 
видів спорту в реґіоні. Адже ні гімнастика, ні легка атлетика не мали потужної спор-
тивної школи, здатної виховувати спортсменів конвеєрним способом, як це роби-
лося у великих містах країни. 

Єдиним винятком можна назвати веслування, адже за сорок повоєнних років на 
Херсонщині зуміли розбудувати веслувальні бази та школи, і, найголовніше, 
створити свій неповторний стиль та свою методику виховання весляра. Після 
виступу Івана Сотнікова на першій для радянських спортсменів Олімпіаді, в Херсоні 
почали активно готувати спортсменів за олімпійською програмою, що почало давати 
свої результати. За двадцять повоєнних років видатні тренери О.Д. Григорьєв, 
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А.М. Курак, І.П. Хрущак та багато інших виховали десятки видатних спортсменів – 
олімпійців і чемпіонів Європи та світу [1]. 

У 1960 році на Олімпіаді в Римі спортсмен з приморського міста Генічеська Іван 
Головачев у греблі на байдарці-двійці посів четверте місце, а на наступній Олімпіаді 
в Мехіко херсонець Георгій Карюхін у складі екіпажу байдарки-четвірки мав усі 
шанси на “золото”, але технічна несправність човна вивела команду з боротьби [3]. 

Починаючи з Олімпіади в Монреалі, херсонські веслувальники постійно брали 
участь у змаганнях і майже завжди завойовували нагороди. Нові вимоги у трену-
вальному процесі та очевидна підтримка з боку місцевих органів влади веслування 
на байдарках та каное призвели до зростання нових, молодих спортсменів. У 1976 
році молодий спортсмен з Херсона Сергій Чухрай у складі команди байдарки-
четвірки виграв золоту нагороду на дистанції в тисячу метрів. Через чотири роки у 
Москві до С. Чухрая приєднався і Сергій Пострєхін. Тоді С. Чухрай отримав дві 
золоті нагороди на дистанції 500 та 1000 метрів, а С. Пострєхін на каное – золоту 
нагороду на дистанції 500 метрів та срібну на вдвічі більшій дистанції [12]. 

Деякі дослідники історії олімпійського руху скептично відносяться до результатів 
Московської Олімпіади 1980 року, адже велика кількість спортсменів з 64 країн світу, 
включаючи частину країн, чиї спортсмени традиційно сильніші в літніх олімпійських 
видах спорту, не брала участі з приводу бойкоту ігор країнами Заходу. Але співстав-
лення результатів переможців із результатами чемпіонатів світу 1979-1980 років 
дають чітку картину високих результатів спортсменів СРСР та Херсонщини зокрема. 

Наступні Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі були бойкотовані всіма країнами 
соціалістичного табору, окрім Румунії, Югославії та КНР. Офіційною причиною 
бойкоту була відмова організаторів Олімпіади – 84 надати ґарантії безпеки спорт-
сменам із СРСР та інших країн Варшавського Договору. У резолюції зборів комісії 
професійного спорту при Херсонському обласному Комітеті з фізичної культури і 
спорту наводяться дані про непогану підготовленість десяти спортсменів області до 
участі у змаганнях, а вірогідними переможцями названі С. Пострєхін та С. Чухрай      
[9, арк. 12]. 

На останніх Олімпійських іграх у складі команди СРСР була рекордна кількість 
представників Херсонщини. Вісім спортсменів представляли область у Сеулі, але на 
кількості золотих медалей це не позначилося. Краще за всіх виступили Павло Гур-
ковський, Микола Комаров та Сергій Кирсанов, які стали срібними призерами у 
різних видах веслування. Бронзову нагороду виборов веслувальник Олександр 
Марченко. Олександр Заскалько та Людмила Аржанікова, виступаючи у веслуванні 
та стрільбі з лука, відповідно, посіли четверті місця, а веслувальник Валерій 
Досенко був в запасі. На Олімпійських іграх у Сеулі Валерій Гоборов, який починав 
вивчати ази баскетболу і зробив перші кроки у великому спорті в Херсонській 
ДЮСШ, став олімпійським чемпіоном у складі збірної СРСР [15]. 

Слід зазначити, що після ХХІV Олімпіади у Сеулі і до розпаду СРСР велася 
активна робота з підготовки обдарованих спортсменів до виступів на міжнародній 
арені, і виступи наших атлетів на ХХV Олімпійських іграх у Барселоні у складі 
збірної СНД це довели. 

Окрім Олімпійських ігор, спортсмени Херсонщини брали участь і в чемпіонатах 
світу, Європи та міжнародних турнірах. Починаючи з 1951 року, майже дві сотні 
атлетів ставали чемпіонами та призерами міжнародних змагань. Херсонські 
гімнасти (Л. Латиніна, Л. Бантиш, Т. Лисенко та ін.), веслувальники (І. Головачев, 
С. Кирсанов, Г. Земляков та ін.), боксери (М. Сердюк, І. Ванюшкін та ін.) представ-
ляли наш реґіон майже на всіх світових чемпіонатах. 

У 1979 році на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное в 
західнонімецькому місті Дайсбурзі представники Херсонської області здобули 
чотири золоті медалі чемпіонів світу. Василь Юрченко, Сергій Чухрай і Сергій 
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Пострєхін здобули шість медалей, чотири з них – золоті. Неодноразовий чемпіон 
світу, заслужений майстер спорту каноїст Василь Юрченко з Цюрупинська, який 
постійно виступав у парі з Юрієм Лобановим (Душанбе), став чемпіоном світу на 
двох дистанціях – один кілометр та “марафон” (10 тис. метрів). В історії радянського 
спорту це був єдиний випадок, коли всі медалі вибороли представники однієї 
області [16]. 

Фактично завжди підготовкою спортсменів для великого спорту опікувалися 
центральні осередки добровільних спортивних товариств та спортивних клубів, що 
поступово призвело до ситуації, коли спортсменів з “периферії” поставали перед 
вибором: залишитися в рідному місті чи переїхати до великих міст. Перед місце-
вими органами управління фізкультурою та спортом було поставлено завдання 
розвивати масові види спорту. 

Починаючи з п’ятдесятих років ХХ ст., міжнародні зустрічі радянських спортсме-
нів отримали новий формат. Набрали поширення міжнародні зустрічі з видів спорту 
між спортсменами СРСР та спортсменами світу (частіше за все, з країн соціаліс-
тичного табору). 

9 липня 1958 року до Херсона вперше після війни прибула іноземна команда. Це 
були болгарські футболісти спортивного товариства “Септември” (Софія). У своїй 
батьківщині вони нещодавно закінчили розіграш першості серед команд південної 
групи класу “Б” і посіли в ньому третє місце. Болгарські футболісти мали досвід і 
міжнародних зустрічей. У 1956 році вони зустрічалися з югославськими футбо-
лістами команди “Вардар” (м. Скопле). Цей матч закінчився з рахунком 5:4 на 
користь югославів. У 1958 році зустріч “Септември” з угорською командою 
“Вашаш” (Будапешт) закінчилася внічию – 2:2. У складі болгарської команди 
“Септември” було чимало здібних і досвідчених гравців, зокрема, Ц. Цветанов 
(капітан команди), О. Христив та І. Апостолов – у минулому гравці збірної Болгарії; 
Д. Райков – гравець юнацької збірної тощо [19]. 

Уже 11 липня на стадіоні “Спартак” відбулася перша міжнародна товариська 
зустріч з футболу між командами “Септември” і “Спартак”, яка закінчилася рахунком 
1:0 на користь херсонців [10, арк. 38]. 

Значення цієї зустрічі для херсонських футболістів було великим з огляду на те, 
що починалася реорганізація футбольного господарства СРСР, і в цих умовах 
просто необхідним був досвід у змаганнях міжнародного рівня. 

Наступна футбольна зустріч із іноземною командою відбулася у Херсоні через 
вісім років. Херсонська команда “Локомотив” зустрічала на своєму полі футболістів з 
Об’єднаної Арабської Республіки. І хоча гравці збірної Олександрії були 
підготовлені краще, гра закінчилася внічию – 1:1 [6]. 

Через дванадцять років у Херсон приїздила ще одна команда з Африки. У квітні 
1978 року херсонська команда майстрів “Кристал” приймала збірну команду 
федерації футболу Марокко. Команда Марокко у той час не вважалася сильною у 
світовому футболі, і “Кристал” легко здобув перемогу – 3:0 [5]. 

Із середини 1974 року розпочалася практика обміну спортивними делеґаціями 
між містами-побратимами Херсоном та Шуменом (Болгарія). Тоді вперше до Хер-
сона прибула болгарська юнацька збірна з баскетболу, а в Болгарії приймали 
херсонських гандболістів. У різні роки Херсон та Нову Каховку відвідували насиль-
ніші шуменські тенісисти, футболісти, легкоатлети, волейболісти. В 1976 році в 
Херсоні пройшов семінар тренерів двох міст і показові тренування з обміном трене-
рами. Херсонський “Кристал” провів тренування під керівництвом болгарського 
тренера, а шуменський “Волов” – херсонського [8]. Спортивні зв’язки з Болгарією 
протрималися до кінця вісімдесятих років і остаточно обірвалися з отриманням 
Україною незалежності. 



65 

Вилпнк 1 

 
Треба зазначити, що саме участь у міжнародних змаганнях, спілкування 

спортсменів і тренерів із представниками інших країн зробили спорт у СРСР більш 
конкурентоспроможним і дозволили побудувати свою роботу більш професійно. 
Позначилося це і на спортивних результатах херсонських спортсменів та їх тре-
нерів, перш за все, в плані методичної роботи. Хоча питання участі радянських 
спортсменів у міжнародному спортивному русі досліджується понад сорок років, 
деякі аспекти є ще недостатньо дослідженими. Це, перш за все, питання реґіональ-
ного спортивного руху. Потребують також уважного вивчення наукові доробки 
закордонних учених. 
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ОДЕСЬКЕ КОНСУЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОСОЛЬСТВА 

ПОЛЬЩІ – ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ПОСЕРЕДНИК 

У СЕЛЯНСЬКОМУ ЕМІҐРАЦІЙНОМУ РУСІ 

НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 2О-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті висвітлюється одне з малодосліджених питань в історії 

українсько-польських відносин – хвиля еміґраційного руху з СРСР у 20-х 
роках ХХ ст. поляків, німців, чехів, а також українських і російських селян, 
які намагалися приєднатися до них, можливо, й представників інших 
національностей, які проживали на Півдні України, та ймовірна зовнішньо-
політична посередницька допомога населенню з боку Одеського консуль-
ського відділення посольства Польщі. 

Ключові слова: еміґрація, еміґраційний рух, консульство, консульське 
відділення. 

 
В статье освещается один из малоисследованных вопросов в 

истории украинско-польских отношений – волна эмиграционного движе-
ния из СССР в 20-х годах ХХ в. поляков, немцев, чехов, а также украинских 
и русских крестьян, которые пытались присоединиться к ним, возможно, 
и представителей других национальностей, проживающих на Юге Украи-
ны, и предположительно внешнеполитическая посредническая помощь 
населению со стороны Одесского консульского отделения посольства 
Польши. 

Ключевые слова: эмиграция, эмиграционное движение, консульство, 
консульское отделение. 

 
In the article it is onserved one of scantily explored questions in history of 

ukrainian polish relations is a wave of emigrant motion from the USSR in 20th, 
Poland, Germans, Cech and also attempts to join them Ukrainian and Russian 
peasants and possibly representatives of other nationalities resident on the lands 
of South Ukraine, and probably intermediary foreign-policy help a population 
outside consular separation of embassy of Poland in Odessa. 

Keywords: emigration, emigrant motion, consulate, consular department. 
 
Зміни, що відбулися у суспільно-політичному житті України та на міжнародній 

арені в останні десятиріччя, викликали у громадськості потребу переосмислення 
проблемних питань спільної історичної спадщини з сусідніми країнами, у тому числі, 
з Польщею. У двосторонніх українсько-польських відносинах накопичилося чимало 
позитивних, негативних або спотворених фактів, що закріпилися в суспільній 
свідомості і даються взнаки й сьогодні. Вони несуть не лише історичний тягар, але й 
мають політичне нашарування. У цьому сенсі важко переоцінити роль сучасної 
історичної науки в реанімації історичної пам’яті пересічних громадян і політиків, 
звільненні від успадкованих стереотипів і формуванні нового позитивного мислення, 
так званого “Think positive”, що ґрунтується на послідовних, неупереджених знаннях 
минулого через призму історії власної родини, краю, країни та інших держав. 

Зокрема, одним із малодосліджених питань є хвиля еміґраційного руху в 20-х 
роках ХХ ст. поляків, які поряд з чехами, українцями, росіянами, а можливо, й 
представниками інших етносів, проживаючими на південноукраїнських землях, 
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 перейнялися еміґраційним настроєм німців, та посередницька зовнішньополітична 
допомога консульської служби населенню у цьому. 

Наші спроби з’ясувати історіографію діяльності зазначеної амбасади не були 
успішними. Однак важливу інформацію у процесі дослідження ми отримали завдяки 
допомозі секретаріату консульства Польщі в Одесі. Так, у вересні 2008 р. кон-
сульство, відповідаючи на наш запит, надіслало в електронному варіанті через 
секретаріат консульства Польщі у Києві інформаційну довідку варшавського вченого 
Томаша Цесельскі, який досліджував діяльність польської дипломатії в Україні у 
першій половині ХХ ст. Наведемо її без скорочень. Томаш Цесельсі пише, що 
“Консульство в Одесі існувало з осені 1918 р. до квітня 1919 року, до моменту 
виходу з Одеси сил Антанти і захоплення міста більшовиками. Консулом був 
Казимір Бжозовські, а радником – Єловецькі. З останнього листа консула 
Бжозовського з Константинополя до Міністерства закордонних справ про його 
поїздку в Одесу не як консула, а приватно, як члена французької розвідувальної 
місії на пароплаві “Русь” 27 липня 1919 року: “повернувся з Одеси, куди виїжджав не 
як консул, а в справах урядових, бо мене на такій посаді влада не визнає. 
Арештовано ген. Ліпковського з консульства, працівника консульства Янков-
ського з дружиною, його зпаралізованого батька (потім звільненого), касира 
Голівко, референта Тихенхауза з дружиною. Дружину консула Бжозовську також 
арештовано, але завдяки консульству Грузії і через факт, що має 6 дітей 
звільнено”. Далі Томаш Цесельскі зазначає: “Консульство дощенту знищено, архів 
зник безслідно”, – і доповнює: “В період 20-30-х років в Одесі не існували польські 
представництва, як дипломатичні, так і торгівельні й гуманітарні. Поза справою 
репатріації польських еміґрантів, що закінчилася 1923 р., не існувало особливих 
контактів між Одесою і Польщею. Опікою над польською народовістю займався 
Ген. Консул РП при Раді Народних Комісарів УРСР у Харкові, а потім був 
перенесений до Києва” [1]. 

Віддаючи належне дослідницькій роботі Т. Цесельскі, натомість маємо власну 
контраверсійну гіпотезу, яка полягає в тому, що дипломатичне представництво 
Польщі періодично відновлювало роботу в Одесі у 1920-х роках. Безслідне зник-
нення архівів консульства ще не означає їх відсутність. Наші висновки ґрунтуються 
на інформації радянських довідникових видань та документах, що розпорошені у 
фондах державних архівів південних областей України. Йдеться про віднайдений 
нами у Державному архіві Херсонської області документ, який побічно вказує на 
існування в Одесі польського консульства, принаймні, у 1929 році (див. додаток А) 
[2, арк.134-135]. Історики знають, що істина не є встановленою, поки не віднайдено 
документ, який спростовує ту чи іншу думку і, навпаки, стверджується, якщо доку-
ментальні джерела підтверджують попередню точку зору. Пропонуючи власну 
версію, ми розуміємо, що вона потребує більш глибокого наукового дослідження, 
детальної внутрішньої і зовнішньої критики джерел і може бути спростованою 
наступними дослідниками, але такими є реалії наукового пошуку. 

Організаційно-правовою базою міждержавних відносин СРСР (УСРР) та 
Польської Республіки став Ризький мирний договір 1921 р. (підписаний 18 березня, 
вступив у силу 18 квітня) між РСФРР та УСРР, з одного боку, і Польською 
Республікою, з іншого. Договір також став основою їх взаємних зобов’язань із 
багатьох позицій, зокрема, щодо обміну повноважними представництвами та 
відкриття консульських установ у зв’язку з тим, що особи, які належали до польської 
національності чи мали польське походження (народилися на території Польщі), 
отримали право повернутися на батьківщину. Так само, у зворотному напрямку, 
могли зробити й громадяни України, які проживали на території, що відійшла до 
Польщі [3]. 18 липня 1924 р. СРСР і ПР підписали консульську конвенцію [4]. Було 
відкрито генеральне консульство РП у Харкові (столиця України в 1919-1934 рр.), 
можливо, консульські відділення в Одесі та Києві. Варто зауважити, що функції кон-
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 сульства, більш за все, були пов’язані із захистом інтересів громадян у культурній та 
релігійній сферах, але політична складова, безперечно, мала місце. 

Еміґраційний рух населення у 20-х роках ХХ століття був викликаний внутріш-
ньою політикою радянського партійно-державного керівництва. Після ліквідації 
самодержавства в Російській імперії та припинення воєнного стану на території 
України у листопаді 1920 р. новий політичний режим активно взявся закріплювати 
владу на контрольованих територіях адміністративними, силовими та економічними 
методами. 

Реформування аграрного сектору більшовиками на Півдні України від самого 
початку наштовхнулося на серйозний опір населення. Соціальна напруженість в 
аграрних округах, більшість населення яких складали селяни (77,2 % – Мико-
лаївська губернія, 1921 р.) [5] досягла найвищого рівня. Проголошений у перші дні 
правління Декрет про землю прирік узимку 1917-1918 рр. великі сільськогоспо-
дарські маєтки, високорентабельні господарства на пограбування і занепад: бідні 
господарі отримали право розбирати худобу, інвентар, насіння. Розпочався процес 
свавільного захоплення землі. Руйнація призвела до занепаду сільськогоспо-
дарського виробництва. Але це був лише початок перманентних експериментів 
влади над селянством. Політика воєнного комунізму та продрозкладки викликала 
активний та пасивний опір владним ініціативам та їх виконавцям. Щоб вирішити цю 
проблему, влада спробувала змінити у короткостроковій перспективі суспільну 
свідомість, у тому числі психологію власника у селян, встановити державну хлібну 
монополію і загальну трудову повинність. 

“Уперта” селянська маса, що міцно трималася за своє право власності на 
землю, худобу і реманент, була тим основним прошарком населення, від якої 
залежала відповідь на питання: “Чи утримають більшовики державну владу?”. 
Відповідаючи на риторично поставлене питання, В.І. Ленін указав однопартійцям 
шлях боротьби з капіталістами та будь-яким опором з їх сторони: “Хлебная 
монополия, хлебная карточка и всеобщая трудовая повинность являются в руках 
пролетарского государства, в руках полновластных Советов самым могучим 
средством учета и контроля, таким средством, которое, будучи распростра-
нено на капиталистов и на богатых вообще, будучи применено к ним рабочими, 
даст невиданную еще в истории силу “приведения в движение” государственного 
аппарата, для преодоления сопротивления капиталистов, для подчинения их 
пролетарскому государству. Это средство контроля и принуждения к труду 
посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, 
только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. 

Нам этого мало. Нам надо не только “запугать” капиталистов в том 
смысле, чтобы они чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли 
думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, 
несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо не только 
сломить какое бы то ни было сопротивление. Нам надо заставить работать в 
новых организационно-государственных рамках” [6]. 

Керуючись повчаннями В.І. Леніна, сталінське партійно-державне керівництво 
почало дуже своєрідно ліквідовувати товарно-грошові відносини і ринок, приватну 
власність на засоби виробництва так званих “одноосібників”, “сільських капіталістів”, 
у тому числі й осіб середнього статку, які “саботували” розпорядження щодо здачі 
хліба та об’єднання в колективи спільної праці. 

Найбільш рішучими противниками колективізації виявилися села, в яких 
компактно проживали німці та поляки [7]. Загалом, до Другої світової війни на Півдні 
України проживали 50 національностей. Переважну масу населення, згідно з 
переписом 1926 р., складали українці – 2 315 089 осіб. Серед найбільш численних 
національних меншин перше місце посідали росіяни – 439 308 осіб, друге – євреї 
(275 433 осіб), третє – німці (123 204 осіб), четверте – молдовани (68 694 осіб), п’яте – 
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 болгари (32 456 осіб), шосте – поляки (21 332 осіб), сьоме – білоруси (19 927 осіб), 
восьме – греки (3 807 осіб) та інші [8]. Усім південним округам Одеської губернії був 
притаманний компактний характер розселення етнічних спільнот. Так, у Миколаїв-
ській окрузі, що географічно був своєрідним центром Півдня України, нарахову-
валося 784 населених пункти, 473 з них населяли виключно українці, 50 – росіяни, 
70 – німці, 6 – євреї, 8 – болгари, 3 – поляки [9]. Завдяки цій обставині, більшості 
національностям вдавалося зберегти власну культуру, мову, звичаї, традиції та 
етнічну ідентичність. Інші сільські населені пункти за складом населення були 
змішаними (українсько-російські, українсько-молдавські тощо), або поліетнічними. 
Польські господарі також проживали у таких поселеннях. За підрахунками автора 
даного дослідження, в 1926 р. у 28 селах, виселках та хуторах Вознесенського, 
Володимирівського, Єланецького, Миколаївського, Новобузького, Новоодеського, 
Очаківського, Полтавського (Баштанського) та Карл-Лібкнехтовського районів 
Миколаївської округи були дисперсно розселені 52 польських родини [10, арк. 4-27]. 
Брутальне порушення державно-партійним керівництвом майнових та грома-
дянських прав селян провокувало конфлікти на національному ґрунті. 

Витіснення церкви із суспільного життя, переслідування священиків, закриття і 
руйнація костьолів, позбавлення виборчих прав загострювали природний страх у 
людей, викликали крайнє обурення, штовхали скривджених до пошуку радикальних 
способів виходу із ситуації, посилювали прагнення міґрувати до Америки, Канади, 
або шукати підтримки в урядів держав свого етнічного походження [11]. У поляків, 
німців, шведів, чехів, на відміну від українців чи росіян, поки влада не опустила 
“залізну завісу”, ще була така можливість. Майже миттєво відчули свої майбутні 
невтішні перспективи в Країні Рад німці. У грудні 1924 р. лише у Херсонській окрузі 
було подано 600 заяв від німецьких колоністів на видачу паспортів [12]. 

Намагаючись зняти еміґраційний настрій етнічних меншин, керівництво держави 
вживає ряд заходів, спрямованих на забезпечення їх національно-культурних 
потреб. Щонайперше, проводить адміністративно-територіальну реформу та ство-
рює національні райони і сільради. Так, у 1925 р. в Миколаївській окрузі було 
створено німецький національний район та цілу низку сільських національних рад, 
зокрема, 11 німецьких, 3 єврейських, 6 молдавських, 1 болгарську та 3 польські 
[13, арк. 110]. 2 польські сільські ради було створено й на території Херсонської 
округи [14]. В Миколаєві, Херсоні, Одесі та сільських компактних поселеннях 
етнічних меншин відкриваються національні школи і класи, пункти лікнепу, хати-
читальні, клуби, школи політграмоти, випускаються національні періодичні видання. 
В 1926 р. уряд переглядає питання землезабезпечення селян, створює резервний 
фонд для розселення малоземельних, якщо розмір ділянки був менше ніж шістнад-
цять десятин на подвір’я [11]. Нове землевпорядкування, активне залучення селян 
до радянського будівництва  послабило силу опору селян владі, зняло міжетнічне 
напруження та частково призупинило еміґраційний рух. 

Однак розпочата у середині 20-х років колективізація, живучість великодер-
жавного мислення, занедбаність національно-культурного життя в минулому та 
надмірна ідеологізація відштовхувала населення від заходів уряду. Повільно 
пристосовувалися до нових життєвих умов й поляки. Був випадок, коли комуніст-
поляк заявив, що “на польпрацю я піду лише тоді, коли ви переступите через мій 
труп” [15, спр. 304, арк.1]. Найважче сприймали нововведення жінки та молодь. Не 
бажаючи навчатися у школах ліквідації неписьменності, вони заявляли: “Такий 
лікнеп, де навчають, як стати комсомольцем, нам не потрібний”, “Комунізм чужий 
полякам” [15, спр. 298, арк. 55; спр. 302, арк. 32]. Про раціональні погляди поляків 
не лише у селах, але й містах свідчать розмови старшокласників у польській школі: 
“У партію вступають для того, щоб мати хорошу платню”, “Комуністам не можна 
вірити, бо вони говорять неправду” [15, спр. 532, арк. 14]. 
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 Негативну реакцію у молоді і дорослих викликало й примусове нав’язування 
атеїстичних ідей. Часто школярі втікали із занять на богослужіння. Комсомольці 
соромилися нести червоний прапор під час демонстрацій. У “цілком таємних” 
донесеннях Миколаївське Польське бюро інформувало центральні органи влади 
про те, що “розшарування” польського села значно відстало у порівнянні з “розша-
руванням” українського села, і пояснювало це національною відособленістю поляків 
та впливом католицького духовенства, яке намагалося ізолювати польське насе-
лення від соціально-політичного життя, розпалювало національний антагонізм між 
поляками й українцями і посилювало національну згуртованість поляків 
[15, спр. 302, арк. 32]. 

За тодішніми мірками польські та німецькі селяни у переважній своїй більшості 
були заможними і тому не могли уникнути політики “розкуркулення” Наприклад, у 
1927 р. у 279 господарствах села Киселівка Миколаївської округи (компактне 
поселення поляків) було 437 коней, 508 голів великої рогатої худоби, 72 вівці, 
321 свиня [16]. Одна сім’я в середньому мала у своєму розпорядженні 2-4 коней,       
1-3 корови, 15-30 десятин землі. Звичайно, добровільно передавати власність і 
вступати до колгоспів селяни не хотіли. Відчужуючи селян від власності, більшовики 
закладали міцний економічний фундамент під встановленим шляхом диктатури 
пролетаріату радянським тоталітарним політичним режимом. Щоб подолати опір 
селян, радянське партійне керівництво стало повсюдно застосовувати репресії. На 
початковому етапі за повчальний приклад було взято заможні верстви села, але 
репресії неминуче падали і на бідняків, і навіть на наймитів, якщо вони виступали 
проти колективізації. 

Прискорення темпів колективізації з 1927 р., насильницька експропріація 
заможних господарств, нерідко у кримінальній формі, податкові утиски, зниження 
рівня життя негативно вплинули на морально-психологічний стан селян. У 1928 р. 
під час великого неврожаю у них примусово вилучали зерно, заарештовували за 
“спекуляцію” хлібом. У Карл-Лібкнехтовському німецькому національному районі 
Миколаївської округи голодуюча юрба з двохсот чоловік спробувала захопити мага-
зин сільської кооперації [17]. Заможні селяни відкрито висловлювали невдоволення 
радянською владою. 

Внутрішньополітична ситуація в країні загострювалася. Втілення у життя полі-
тики індустріалізації, викорінення залишків капіталізму й націоналізму, запровад-
ження єдиного сільськогосподарського податку та, найголовніше, здійснення 
насильницької суцільної колективізації підняли у жовтні-листопаді 1929 р. велику 
хвилю еміґраційного руху німецького населення України до Америки та Канади [11]. 

Еміграційний настрій німців швидко передався й чехам селища Кінський Загін 
Борозенської сільради та шведам селища Старошведське (суч. Зміївка), висілок 
Новошведське і Шведська Поляна [2, арк. 135]. Поширення чуток про виїзд із 
окремих сіл німців та можливість виїхати разом з ними також збурило селян 
українських сіл [2, арк. 132-133]. Наштовхуючись на всілякі перешкоди з боку 
місцевих органів влади, вони вдавалися до різних хитрощів. Селяни просили свяще-
ників надати довідку про їх віросповідання, їздили в Одесу до польського 
консула (виділено нами – Т.П.) з клопотанням про виїзд із СРСР і скаргою на 
радянську владу за продаж їх майна, за невиконання хлібозаготівлі [2, арк. 135]. Так, 
“кулак-лишенец” із с. Ново-Кам’янка Херсонської округи З.І. Горбачов звернувся до 
священика Синицького за довідкою про релігійність й одночасно попросив написати 
консулу листа з аналогічним змістом [2, арк. 135]. Повіривши чуткам про те, що 
священики окружних сіл видають довідки усім бажаючим виїхати з СРСР, 
спробували зробити те ж саме й жителі сіл Борозенка, Осокорівка, Хрещенівка та ін. 
Наприклад, Яків Вдовенко, майно якого було розпродано на торгах за невиконання 
плану хлібоздачі, приїхав у німецьку колонію, щоб вияснити можливість виїзду з 
СРСР, говорячи, що “всі позбавлені права голосу зможуть виїхати разом з німцями, 
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 так як радянська влада підписала договір, яким забороняється затримувати всіх 
бажаючих полишенців виїхати з СРСР” [2, арк. 135]. 

Німці й чехи не заперечували проти виїзду з ними українців і всіх бажаючих, 
більш того, навіть “аґітували” за приєднання до них. На жаль, ми не віднайшли 
документального підтвердження про еміграцію поляків. Однак можна висловити 
обережне припущення, що поляки південних округ України також долучилися до 
цього руху. По-перше, відомо, що з кінця 20-х років розгорнувся еміґраційний рух до 
Польщі польського населення у багатьох областях України; по-друге, поляки 
компактно проживали поряд із поселеннями німців, і маловірогідно, що вони не 
перейнялися їх еміґраційним настроєм, як це сталося з українськими селянами; по-
третє, вони також підлягали розкуркуленню, що не сприймалося ними. Місцеві 
архівні джерела зберегли колишні секретні дані про активний еміґраційний підйом 
населення [2, арк. 132-133]. Влада надійно блокувала таку пасивну форму опору 
населення. Здебільшого, родинам, які подавали заяви на виїзд, чинили різні 
адміністративні перешкоди: затягували розгляд справ, відмовляли у виїзді, 
направляли клопотальників вирішувати питання про виїзд до Москви, брали 
потенційних еміґрантів на особливий облік. 

Велика еміґраційна хвиля етнічних меншин викликала надзвичайне зачепо-
коєння у керівництва держави. У бажанні селян виїхати з країни воно вбачало 
“скеровані дії” проти політики та заходів радянської влади. Неважко було передба-
чити, що еміґрація значної частини “гарних господарів” матиме відчутні наслідки для 
розвитку сільського виробництва та економіки, у тому числі, політичного характеру. 
Це була б публічна міжнародна демонстрація опору радянській владі власного 
населення, низького рівня довіри до неї. Прагнучи запобігти масовому від’їзду селян 
за межі СРСР (УСРР) та не допустити міжнародного розголосу про неприхильність 
радянських людей до комуністичної ідеології, уряд активізував роз’яснювальну 
роботу на державному та місцевому рівнях. У бідняцько-середняцькі кола направ-
ляють досвідчених пропаґандистів. На допомогу їм залучають активістів із бідняків. 
Особливо пожвавлюється діяльність нацсільрад. На керівні посади призначаються 
лише кваліфіковані національні кадри. Крім цього, центральні органи влади 
поновлюють дозвіл на переселення у Поволжя німців, вживають заходи щодо 
припинення руху “ходоків” до Одеси і Москви. Внаслідок проведеної роботи, потік 
еміґрантів, яким було офіційно дозволено виїхати, зменшився, але набули масового 
характеру нелегальні втечі до Польщі цілих родин поляків та українців [18]. На 
початку 30-х років еміґраційний настрій і опір більшості селян колективізації вдалося 
зламати. Щоправда, почався їх відтік до міст, та невдовзі внутрішню окружну 
міґрацію було зупинено. 

Передбачення та побоювання сповненої сили і творчої енергії заможної частини 
селян, що залишилася в СРСР, здійснилися у 1932-1933 рр. Міцне та переважно 
заможне польське і німецьке населення зубожіло та голодувало на рівні з україн-
цями та іншими національностями. Наступні роки ввійшли в історію радянської 
України трагічними акордами жорстоких репресивних акцій. Погіршення відносин 
СРСР з Польщею та Німеччиною позначилося на відношенні тоталітарного режиму 
до німців і поляків – “ворожих елементів”, які сприяли, на думку влади, відриву 
населення від радянізації. 

Натомість не має можливості точно встановити кількість тих, кому функціонуюче, 
як на наш погляд, Одеське консульство Польської Республіки все ж допомогло в 20-х 
роках ХХ ст. виїхати з СРСР. Діючи в межах своєї компетенції, добре знаючи реальне 
життя в Країні Рад та усвідомлюючи загрози громадянам з боку влади, консульство 
могло здійснювати “рятувальну місію”. Природно, що тут виникає питання: де 
проходить межа між можливостями впливу дипломатичної служби на ситуацію й 
об’єктивними труднощами? Послаблення візового режиму, можливо, врятувало життя 
десяткам сімей поляків, а також деяким українцям та росіянам. 
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 Підсумовуючи, зазначимо, що подальші наукові дослідження у цьому напрямку 
варто продовжувати. Різнобічне вивчення та накопичення фактологічної бази 
свідчень позитивного співіснування, міжнауковий їх аналіз і закріплення у суспільній 
свідомості має важливе прикладне значення для ствердження поміркованих і 
толерантних міждержавних відносин України і Польщі на політичному та 
суспільному (побутовому) рівнях. 
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ДОДАТОК А 

 

Спеціальне повідомлення про еміґраційний рух 

на Херсонщині за підписами начальника 

окружного відділу ДПУ Левоцького, начальника 

УЧОСО Грановського та старшого уповноваженого 

Димковського до начальника ІНФО ДПУ УСРР, 

голови окрвиконкому і секретаря окружного 

партійного комітету мм. Харків, Херсон, 1929 р. 
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ДАХО, ф. Р-2, оп. 4, спр. 117, арк. 134-135. 
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ПОЛІТИКА США ЩОДО РОЗВИТКУ 

РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКИХ ВІДНОСИН У 1945-1950-Х РОКАХ 

 
Автор, використовуючи матеріали зарубіжної та вітчизняної преси, 

наукової літератури всесвітньо відомих американістів та японознавців 
(Г. Кунадзе, А. Марков…), дослідження колишніх лідерів Західного світу 
(Валері Жіскар д’Естен, Ясухіро Накасоне, Генрі Кіссінджер), розкриває 
складну проблему становлення і розвитку відносин між Японією та СРСР у 
1945-1950-х роках, визначає роль Сполучених Штатів Америки у цьому 
процесі. 

Ключові слова: американський чинник, зовнішня політика, Російська 
Федерація, США, міжнародні відносини. 

 
Автор, используя материалы зарубежной и отечественной прессы, 

научной литературы всемирно известных американистов и японце-
знавцев (Г. Кунадзе, А. Марков...), исследования бывших лидеров Западного 
мира (Валери Жискар д’Эстен, Ясухиро Накасоне, Генри Киссинджер), 
раскрывает сложную проблему становления и развития отношений 
между Японией и СССР в 1945-1950-х годах, определяет роль Соединен-
ных Штатов Америки в этом процессе. 

Ключевые слова: американский фактор, внешняя политика, 
Российская Федерация, США, международные отношения. 

 
The author, using resources of foreign and state periodical issues, literature 

works of the world-famous American and Japan Study historians ( G. Kunadze, 
A. Markov, D’Estain Valery Giskar, Nacasone Vasuhiro, Kissinger Henry ...), 
views a difficult problem of the Japan and Russia  relationships development and 
coming into being since 1945 to 1950 and shows the role of the United States in 
this process. 

Keywords: American factor, foreign policy, Russian Federation, USA, 
international relations. 
 
Безумовно, цей напрямок всесвітньої історії вже був об’єктом вивчення 

українських, російських, західноєвропейських та американських дослідників. Серед 
відомих видань необхідно виділити праці С. Шергіна [13], Є. Камінського [4], В. Стад-
ниченка [11], Л. Губерського [7], С. Проня [10], В. Воронова [1], С. Вербицького [2], 
Д. Петрова [9], С. Ігнатущенко [3], А. Шаркова [12], В. Тоу та В. Фіней [19], Д. За-
горіа [14], Р. Майерс [18] та ін. 

Разом з тим, автор статті переконаний, що саме в такій науковій інтерпретації 
тема не подавалася. У цьому й полягає її актуальність та новизна. 

Загальновідомим є той факт, що впродовж усіх післявоєнних десятиріч Сполу-
чені Штати в межах розробленої ще на початку 1950-х років стратегії силового стри-
мування Радянського Союзу робили практичний внесок у ґарантування безпеки 
Японії на Далекому Сході. Американські зусилля впродовж всієї “холодної війни” з 
СРСР були направлені на економічне виснаження радянської економіки за допо-
могою занадто великих для неї військових витрат, на послаблення воєнного 
потенціалу СРСР та нейтралізацію його як головного стратегічного супротивника. 
Безумовно, Сполучені Штати переслідували власну мету, розраховуючи викорис-
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тати помилки радянського керівництва для прискорення дестабілізації політичних та 
ідеологічних структур радянського державного механізму. 

Автори дослідження з проблем післявоєнних відносин у системі Схід – Захід, 
колишні лідери Західного світу – Валері Жіскар д’Естен, Ясухіро Накасоне і Генрі 
Кіссінджер, доводять, що вже на початку 1950-х років американська адміністрація 
розробила поетапну стратегію підготовки та реалізації в СРСР “революції зверху”, 
тобто організації державного перевороту зі зміною політичного істеблішменту, 
моделі розвитку та ідеології руками її власних же керівників [15]. Такий зовнішньо-
політичний курс відповідав зміцненню американських позицій у світовій політиці, 
економіці, науково-технічному та стратегічному напрямках. Японія також отримала б 
від цього немалу стратегічну й економічну користь, наприклад, це забезпечило б 
для неї гарантії безпеки на “радянському напрямку” і дозволило б суттєво 
економити на військових витратах. Крім того, японський капітал міг би викорис-
товувати внутрішню заборгованість Сполучених Штатів, які змушені були фінан-
сувати витрати на стратегічне стримування СРСР і країн-членів Організації 
Варшавського договору. 

Сьогодні Росія мало нагадує країну, протистояння якої з США ще не так давно 
складало підґрунтя існуючого світопорядку. Відносини між Токіо та Москвою 
знаходяться на стадії перехідного періоду від жорстких, але обов’язкових відносин 
періоду конфронтації, до цивілізаційних зв’язків, які визначаються загальними 
інтересами і цінностями. Проте мине ще немало часу, доки Японія і Росія не 
усвідомлять перевагу добросусідства й зможуть подолати взаємну підозру та 
ворожнечу. Зробити це в умовах жорсткої орієнтації японської політики відносно 
Росії виключно на розв’язанні територіального питання буде занадто важко. 
Російський вчений Г. Кунадзе вважає, що до недавнього часу ця проблема нагаду-
вала “театр абсурду”. “Територіальне питання вирішено відповідними міжнародними 
угодами”, – заявляла Росія. “Якими угодами?” – цікавилися японці. “Відповідними”, – 
наполягала російська сторона [5, с. 67]. 

До середини 1950-х і в офіційних американських документах (наприклад, у 
Меморандумі з питання мирного договору з Японією, який склав полковник Міністер-
ства оборони Стентон Бабкок від 26-27 жовтня 1950 р. [16, р. 1332]) згадувалась 
єдина назва “Курильські острови” без розподілу на північні і південні. 

Досить цікавим є аналіз американських документів серпня-вересня 1945 р. з 
територіальних питань після вступу СРСР у війну з Японією. Так, у Меморандумі 
про капітуляцію Японії від 14 серпня 1945 р. підкреслювалося, що “з приводу 
Курильських островів начальники штабів США і Росії домовилися про кордони між 
районами проведення операцій. Начальники штабів очікують, що радянські війська 
приймуть капітуляцію та обеззброять японців на островах Парамушир і Шум-
шу” [17, р. 657-658]. У Загальному військовому і військово-морському наказі № 1 від 
14 серпня 1945 р. говорилося: “Старші японські командири і всі сухопутні, морські, 
повітряні й допоміжні сили всередині Маньчжурії, Кореї на північ від 38 північної 
широти повинні здатися Головнокомандуючому радянськими військами на Далекому 
Сході” [17, р. 658-659]. Після звернення Й. Сталіна до Г. Трумена щодо Курил 
Президент Сполучених Штатів 17 серпня 1945 р. відповів, що він дає згоду на зміну 
“Загального наказу № 1” з тим, щоб включити всі Курильські острови до району, 
який повинен “капітулювати перед Головнокомандуючим радянськими військовими 
силами на Далекому Сході” [17, р. 670]. 

Відомий російський учений, науковий співробітник Інституту Далекого Сходу 
РАН, доктор історичних наук А. Марков переконаний, що проблема Південних Курил 
виникла як наслідок зусиль японської дипломатії при підтримці США перегляду угод, 
прийнятих у Ялті та Потсдамі [6]. 
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Але не слід забувати про відмову Трумена на радянську окупацію острова 

Хоккайдо. Незважаючи на непослідовну політику Сполучених Штатів щодо 
територіального питання, радянські війська окупували острови Ітуруп, Кунашир, 
Шикотан і вже після підписання Акту про капітуляцію – всі острови Хабомаї (3-
5 вересня 1945 р.). 

Згідно з Декларацією 1956 р., Радянський Союз погодився передати острови 
Хабомаї і Шикотан Японії після укладення з нею двостороннього мирного договору, 
але Токіо, посилаючись на Сан-Франциський мирний договір 1951 р. і внутрішні акти 
про адміністративний поділ, наполягав на поверненні Японії також островів Кунашир 
та Ітуруп. 

Таким чином, на думку автора, у даному випадку необхідно зробити спробу 
єдиного порозуміння щодо вирішення “територіального питання” між Росією і 
Японією за допомогою Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй [8, с. 116]. 

Щодо подальшого вивчення теми, то автор переконаний – цей аспект зовнішньо-
політичної діяльності США потребує ретельного, зваженого та досконалого дослід-
ження, враховуючого, перш за все, появу нових, малодосліджених документальних 
джерел. 
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ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ МІСТА БЕРИСЛАВА 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СЕРЕДИНІ 1940-Х – 

НА ПОЧАТКУ 2000-Х РОКІВ 

 
У даній статті на матеріалах Бериславського народного історичного 

музею, відомчих архівів, місцевої преси і вербальних джерел визначені та 
охарактеризовані основні етапи розвитку, зміст і особливості позашкіль-
ної освіти міста Берислава Херсонської області. Актуальність теми 
визначається необхідністю комплексного дослідження історії освіти на 
Херсонщині. 

Ключові слова: освіта, позашкільні навчальні заклади, художня твор-
чість, фізкультурно-спортивна робота, музична освіта, профорієнтація. 

 
В данной статье на материалах Бериславского народного истори-

ческого музея, ведомственных архивов, местной прессы и вербальных 
источников определены и охарактеризованы основные этапы развития, 
содержание и особенности внешкольного образования города Берислава 
Херсонской области. Актуальность теми определяется необходимостью 
комплексного исследования истории образования на Херсонщине. 

Ключевые слова: образование, внешкольные учебные заведения, ху-
дожественное творчество, физкультурно-спортивная работа, музыкаль-
ное образование, профориентация. 

 
The Beryslav extracurricular educational establishments main development 

stages, content and distinctive features are specified and characterized in the 
article based on sourced of Beryslav Public Historical Museum, Departmental 
Archive, local press and oral sources. Them topicality is determined by necessity 
in complex research of education history in kherson oblast. 

Keywords: education, extracurricular educational establishments, art, sport, 
music education, career-guidance. 
 
В умовах формування України, як суверенної держави, посилюється інтерес до 

історичного аспекту суспільного розвитку, зокрема, розвитку освіти, оскільки саме 
вона виступає істотним чинником соціального проґресу. Дослідження розвитку 
освіти в окремих населених пунктах є важливою ланкою у вивченні історії освіти 
держави, сприяння відродженню історичних та культурних традицій українського 
народу. Історія освіти завжди викликала інтерес у дослідників, залишається вона 
актуальною як у науковому, так і в педагогічному значенні й сьогодні. Але провін-
ційна освіта, особливо позашкільна, вимагає конкретно-історичних досліджень у 
горизонтальній площині. 

Метою роботи є визначення в історичній ретроспективі напрямів, форм, 
особливостей і рівня розвитку позашкільної освіти в районному центрі Херсонської 
області – місті Бериславі. Її джерельну базу склали законодавчі та нормативні 
документи, діловодна документація із відомчих архівів, матеріали Бериславського 
народного історичного музею (тематичні альбоми та фотодокументи), публікації у 
місцевій пресі і дані вербальних джерел (інтерв’ювання керівників та працівників 
позашкільних закладів освіти), зібраних проблемною групою Студентського 
наукового товариства “Розвиток краєзнавчих досліджень на Херсонщині” (науковий 
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керівник – І. Сінкевич) кафедри історії України Херсонського державного універ-
ситету. 

Розвиток позашкільної освіти почав цікавити провідних вітчизняних громадських 
діячів ще наприкінці ХІХ ст., коли відкриваються перші центри спілкування і 
виховання. На початку ХХ ст. перші Будинки юнацтва з ініціативи проґресивної 
педагогічної громадськості і за підтримки меценатів було організовано в Києві, 
Харкові, утворилися перші пластові гуртки у Львові. Громада сприяння фізичному 
розвиткові дітей пробувала заснувати Дитячий дім у Херсоні. 

В пореволюційний час проблемам розвитку позашкільних освітніх закладів 
приділялася увага вже перших науково-методичних видань: “Внешкольник”, “Орга-
низуйте детей”, “Вожатый” тощо, направлених на організацію позашкільної освіти в 
дусі комуністичної ідейно-політичної спрямованості. У 1920-х роках значного 
поширення в Україні набувають дитячі клуби й секції при партійних і комсо-
мольських осередках. У Харкові було відкрито перший дитячий театр, респуб-
ліканську дитячу екскурсійно-туристичну станцію, а також відповідні обласні станції. 
У 1935 р. розпочав роботу перший Палац піонерів та школярів. Пізніше Палаци 
(Будинки) піонерів, станції юних техніків, юних натуралістів було відкрито в обласних 
та районних центрах України. У 1930-х роках були сформовані позашкільні заклади 
комплексного, багатопрофільного і однопрофільного типу, визначені основні 
напрями їх діяльності відповідно до економічних та політичних перетворень, що 
відбувалися в країні. Такими напрямами стали боротьба за грамотність, культурно-
освітня робота, суспільно корисна і трудова діяльність, інтернаціональне виховання, 
оздоровча робота. 

У місті Бериславі Будинок піонерів – позашкільний заклад комплексного 
типу – було відкрито у вересні 1939 р. на вулиці Гоголя, 10, але про його діяльність 
у перші роки існування майже нічого не відомо. В роки Великої Вітчизняної війни в 
окупованому гітлерівцями місті не працював жоден навчальний заклад. 

У повоєнний час позашкільна робота стає важливою ланкою системи народної 
освіти, предметом постійної уваги партійного та комсомольського керівництва, 
Міністерства освіти, інших міністерств і відомств. 

Бериславський районний Будинок піонерів та школярів відновив свою діяльність 
у 1946 р. Його директором була призначена А.М. Петренко. Будинок піонерів та 
школярів був базою міської та районної ради піонерської організації, об’єднував 
учнів усіх класів і був покликаний здійснювати всебічний розвиток здібностей учнів, 
проводити профорієнтаційну роботу та організовувати культурний відпочинок дітей 
у позанавчальний час. Основні напрями роботи зосереджувалися у таких відділах: 
політико-масовий (представлений кімнатою Леніна, залом піонерської організації 
ім. Леніна та піонерських дружин шкіл міста, клубом інтернаціональної дружби, що 
підтримував зв’язки із Болгарією); методичний (здійснював навчання та перепід-
готовку різних категорій піонерського активу, вожатих, учителів, керівників гуртків 
шкіл із питань позаурочної роботи); художнього виховання (об’єднував гуртки фото- 
і кінолюбителів, театральний, вокальний та хореографічний); військово-спортивний 
(гурток спортивних ігор). 

У 1950-1960-х роках межі навчально-виховної діяльності Будинку піонерів 
розширилися, було сформовано відділ технічної творчості: гурток крою та шиття 
одягу (керівник – Н.Г. Коломієць) та радіогурток (керівник – В.В. Птіцин), засновано 
ляльковий театр (керівник – Т.Г. Суслова), хоровий колектив (керівник – Ю.В. Шерс-
ньов), хореографічний гурток об’єднав 6 танцювальних груп з бального, народного 
та класичного танку (керівник – О.А. Петренко). Наповнюваність гуртків була 
великою – по 20-30 учнів, а в хореографічному – до 60 учасників. Колективи брали 
активну участь у районних, обласних та республіканських оглядах художньої 
самодіяльності, фото- та кіновиставках. 
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Згідно з “Типовим положенням про Будинок піонерів” від 21.10.1974 р., яке 

зазначало, що 50 % його гуртків повинно бути пов’язано з технічною творчістю, 
натуралістичною та дослідною роботою, в 1970–1980-х роках в Бериславі утвори-
лися такі гуртки, як аеромодельний, картингу, юних натуралістів. Будинок піонерів 
створив на базі середньої школи № 3 туристичний гурток (керівник – Н.А. Димченко), 
відкривши тим самим нову сторінку в туристично-краєзнавчому житті міста, 
організовувалися походи по місцях бойової слави Бериславщини, Херсонщини та 
Криму. Впродовж навчального року Будинок піонерів відвідувало понад 500 вихо-
ванців. По кожному з пріоритетних напрямах позашкільної освіти функціонувало 
від 2 до 7 груп в 29 гуртках середньою чисельністю від 30 до 120 учнів. У 1990 р. 
було створено духовий оркестр та гурток “Юних інспекторів дорожнього руху”. 
Відкрилися філії в селах Веселе, Козацьке, Зміївка, Бургунка та при Львівській школі
-інтернаті Бериславського району [1]. 

Із проголошенням державної незалежності України розпочато перебудову і в 
системі позашкільної освіти. Було схвалено “Закон про освіту”, “Концепцію поза-
шкільної освіти та виховання”, “Закон про позашкільну освіту”. Постала проблема 
реформування позашкільних закладів освіти відповідно до вимог нового часу. За 
рішенням Бериславської районної Ради народних депутатів від 31.03.1992 р., 
Будинок піонерів було реорганізовано в Центр юнацької та дитячої творчості 
(ЦЮДТ) зі статусом позашкільного навчально-виховного закладу. Йому було надано 
приміщення на вулиці 1 Травня, 205, де знаходилася спортивна школа [2]. Згідно із 
Статутом, головною метою закладу є надання додаткової освіти та задоволення 
потреб дітей у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та 
здібностей. Центр юнацької та дитячої творчості здійснює навчально-виховний 
процес за типовими навчальними планами та програмами, окремо розробленими 
для кожного напряму діяльності. Навчально-виховний процес здійснюється дифе-
ренційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гуртки, клубна 
робота, походи, індивідуальні заняття, практична робота в лабораторіях, майстер-
нях, на природі. Творчі об’єднання ЦЮДТ класифікуються за трьома рівнями: почат-
ковий (діяльність спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх 
здібностей та обдарувань), основний (розвивають інтереси вихованців, дають їм 
знання, практичні уміння та навички), вищий рівень (об’єднання за інтересами для 
здібних та обдарованих дітей). Центр юнацької та дитячої творчості працює за 
основними напрямами і змістом позашкільної освіти: науково-технічним, еколого-
натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, художньо-естетичним, дозвільно-розва-
жальним [3]. 

На початок 2000 р. кількість гуртків збільшилася до 50, зросла і кількість відві-
дувачів, яка становила понад 750 чоловік. Одним із пріоритетних напрямів роботи 
Бериславського ЦЮДТ став художньо-естетичний, основними завданнями якого є 
залучення дітей до мистецтва, оволодіння майстерністю виконання, виховання 
здорової та творчої особистості. Він включає хореографічний, вокальний, театраль-
ний гуртки і духовий оркестр, у яких навчається близько 300 дітей. Гуртківці є 
переможцями районних та обласних турів художньої самодіяльності “Чисті роси”. 
Найулюбленішими у бериславських школярів є гуртки туристично-краєзнавчого 
напряму, діяльність яких спрямована на спортивно-технічну, фізичну, морально-
вольову підготовку, науково-дослідну та пошукову роботу. Ці гуртки різнопрофільні 
(спортивне орієнтування, піший туризм, водний туризм, гірський туризм) – близько 
11 груп, у яких задіяно понад 200 вихованців. Бериславські велотуристи – 
переможці обласної першості України на кращу туристсько-краєзнавчу подорож 
серед учнівської молоді. Ними здійснено велопоходи 2 к.с. “Шляхами запорозьких 
козаків” (750 км, територією Півдня України і Румунії) та “Берислав – Чиги-
рин” (828 км, місцями походів війська Б. Хмельницького). Заслуговує на особливу 
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увагу водний похід по Алтаю на катамаранах (300 км, для учнів 9-11 класів, під 
керівництвом В.О. Авраменко) та водний похід по Дніпру на байдарках (80 км, 
шляхами козацької слави) – він зайняв 2 місце в області серед найкращих літніх 
походів. Керівник туристичного гуртка М.М. Курівчак (володар почесного звання 
“Учитель року Херсонщини”, який входить до п’ятірки кращих учителів фізичного 
виховання України), розробив власну програму з історичного краєзнавства для 
гуртка велотуристичного профілю. ЦЮДТ також працював за завданнями 
Всеукраїнських експедицій “Сто чудес України”, “Краса і біль України”, “Диво руко-
творне”. Пошукові групи проводили роботу у справі захисту і дбайливого ставлення 
до навколишнього середовища, збереження і відродження історії, культури 
Берислава. В 2001 р. було здійснено набір учнів до “Гуртка екологів-краєзнавців”, 
“Гуртка фітодизайну”, гуртків “Орігамі”, “Англомовний світ”. Розпочали роботу клуби: 
“Юний пожежник”, “Юний фенолог”, “Юний археолог” та “Народні промисли” [4]. 

Інформаційно-методична робота Центру юнацької та дитячої творчості спрямо-
вана на створення умов, що сприяють підвищенню теоретичного потенціалу 
педагогів-організаторів. Із метою поширення досвіду роботи дитячих об’єднань, 
молодіжних центрів, передових педагогічних ідей проводяться засідання круглого 
столу, ярмарки педагогічний ідей, семінари-практикуми. ЦЮДТ активно співпрацює з 
районним методичним кабінетом щодо питань організації семінарів-практикумів із 
учителями-предметниками шкіл району [3]. ЦЮДТ виконує державну програму 
“Освіта ХХІ століття”, національну програму “Діти України” із забезпечення потреб 
особистості в самореалізації, підвищення рівня виховання шляхом їх участі в різних 
видах самостійної творчої діяльності. Відповідно до програми розвитку позашкіль-
них навчальних закладів України, була розроблена районна програма розвитку 
позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 рр., яка окреслила коло діяльності 
позашкільних закладів Берислава: взяти участь у Всеукраїнському конкурсі на 
кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти; участь в акції 
еколого-натуралістичного напряму “День довкілля” або “Ми та екологія нашого 
краю”; участь у конкурсі педагогічної майстерності працівників позашкільних закла-
дів освіти; вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з поза-
шкільної освіти. 

Отже, можна зробити висновок, що навчально-виховний процес у комплексному 
позашкільному навчальному закладі – ЦЮДТ на початок нового тисячоліття було 
побудовано відповідно до вимог сучасності і задоволення потреб дітей Берислава у 
самореалізації. 

Профільні позашкільні заклади освіти Берислава представлені закладами 
художньо-естетичного, науково-технічного та фізкультурно-спортивного спрямування. 

У грудні 1959 р. обласне управління культури ухвалило рішення про відкриття в 
Бериславі філії Новокаховської музичної школи. У вересні 1960 р. філія розпочала 
свою діяльність у чотирьохкімнатному приміщенні на вул. 1 Травня, 224. Перші 
45 учнів навчалися грі на акордеоні, баяні, фортепіано. Педагогічний колектив, що 
складався із 6 викладачів, очолив директор Д.О. Саврась. Із 1 січня 1963 р. філія 
була реорганізована у Бериславську музичну школу-семирічку, директором якої до 
1980 р. залишався Д.О. Саврась. Серед викладачів були Ю.В. Винниченко, 
А.І. Єгоров, О.В. Шерсньов, Н.Г. Саврась, Г.А. та Ф.А. Джуман, В.М. Дударенко, 
Л.Г. Затворницька [5]. 

У 1970-х роках відкривається клас скрипки, утворюються філії в селищах 
Козацьке, Качкарівка, Отрадокам’янка, Червоний Маяк, які відвідує понад 400 учнів. 
Кращі учні 1970-х років – Б. Реутов, М. Гудим, Т. Бондаренко [6]. 

У 1980-х роках директором школи було призначено М.Г. Шевлюга. Відкри-
ваються класи фортепіано, народних інструментів, флейти, хоровий клас та клас 
вокального співу. У 1981 р. при музичній школі розпочав роботу університет 
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музичних знань, який очолила О.О. Буднікова, а з 1986 р. функціонує філія факуль-
тету музичних знань, що працювала на основі програми університету культури та 
райвідділу культури. Заняття проводила викладач музичної школи Н. Бокова. У 
березні 1982 р. відкривається дитяча філармонія з метою ознайомлення дітей з 
музичними напрямами, історією походження музичних інструментів, кращими 
зразками вітчизняної та закордонної музики; організовуються та проводяться 
концерти для учнів загальноосвітніх шкіл міста і району [7]. 

З 1990 р. в музичній школі функціонувало 18 класів, які об’єднували до 
350 учнів. Діти навчалися грі на фортепіано, баяні, акордеоні, домрі, сопілці, бан-
дурі, кларнеті, трубі, флейті. Нововведенням цього періоду став клас по навчанню 
грі на саксофоні. Неодноразово учні та викладачі Бериславської музичної школи 
успішно брали участь в обласних оглядах-конкурсах (1 місце посів оркестр народних 
інструментів під керівництвом Джуманова), стали лауреатами конкурсів “Таврійські 
баяни”, “Дзвінкі струни”. Хоровий колектив музичної школи під керівництвом 
Г. Чекалової зайняв І місце в конкурсі “Голоси молодих”, його було визнано одним із 
найкращих хорів серед музичних шкіл області і нагороджено грамотою Міністерства 
культури України. Хоровий колектив “Фантазія” (керівник – З.Ю. Богун), відомий 
своїм виступом на сцені палацу “Україна” в Києві, участю в пісенному форумі 
“Жайвір степу”. Учні музичної школи взяли участь у міжнародному конкурсі “Світ 
талантів”, на якому С. Гренгель отримала звання лауреата. За весь період 
існування Бериславську школу із концертами відвідали заслужений артист УРСР, 
баяніст В.В. Бесфамільнов, скрипалі Кравченко та Бродський, солістка обласної 
філармонії В. Осипова, професор Донецької консерваторії академік Каліфорнійської 
музичної академії Н. Лєгоцький та інші діячі культури і мистецтв України [6]. 

На початку 2000-х років у музичній школі функціонували клас фортепіано 
(90 учнів, керівник – Л.С. Білоус), клас скрипки (10 учнів, керівник – Герасимова), 
клас баяна та акордеона (8 учнів, керівник – М.Г. Шевлюга), клас сольного співу 
(10 учнів, керівник – З.Ю. Богун) та хореографічний клас (40 учнів, керівник – 
Шиндяпіна). Прийом до школи здійснюється на конкурсній основі. Основною 
формою навчально-виховного процесу є урок, використовуються також такі форми 
організації навчального процесу, як заліки, академічні концерти, індивідуальні 
заняття, масові позакласні заходи. Успішність оцінюється за п’ятибальною систе-
мою. Серед невирішених проблем, які негативно впливають на навчальний процес, – 
недостатність кваліфікованих педагогічних працівників, низький рівень матеріально-
технічного забезпечення, ряд побутових питань. Особливо слід відзначити, що за 
останні роки помітно знизився рівень зацікавленості дітей у музичній освіті. 
Найбільшим попитом користується навчання грі на фортепіано та хореографія. 
Навчання в музичній школі було і залишається платним, у 1970-1980-х роках – до 
17 карбованців, у роки незалежності – від 15 до 20 гривень [8]. 

За Законом України “Про позашкільну освіту” її складовою є фізкультурно-
оздоровчі та спортивні навчальні заклади, які функціонують у формі спортивних 
шкіл, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, спеціалізованих 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів та 
комплексів. У Бериславі представником відповідного профільного навчального 
закладу є Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ), що розпочала свою роботу в 
1966 р. з ініціативи вчителя фізкультури СШ № 5 В.К. Сергєєва. На початку свого 
існування вона не мала власного приміщення і розташовувалася в будівлі середньої 
школи № 3 та Навчально-виробничого комбінату (вул. 1 Травня, 217). Працювали 
секції: легка атлетика (тренер – Птіцин), волейбол (тренер – Єгунова), баскетбол 
(тренер Назаренко). У 1968 р. відкрито секцію гімнастики (тренер – Федорченко), 
спортивну школу відвідувало 120 учнів [9]. 
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У 1972 р. спортивна школа перемістилася до приміщення на вул. 1 Травня, 205, 

яке було відбудовано і пристосовано до занять силами учнів та викладачів (з 
1992 р. – будинок ЦЮДТ). У 1974 р. створюються секції вільної боротьби (тренер – 
Романов) та велоспорту (тренер – Покушалов). У дитячо-юнацькій спортивній школі 
займалося близько 1200 дітей. Створювалися по 3-4 групи з кожного виду спорту, і 
тренерський склад був представлений 4-6 тренерами у кожній секції. Наприклад, з 
легкої атлетики (тренери – Птіцин, Назаренко, Таранущенко, Ситнік),  велоспорту 
(тренери – Александровський, Покушалов, Ушаков) [10]. 

З ініціативи В.К. Сергєєва та завдяки підтримці 1-го секретаря Бериславського 
райкому партії С.К. Мітляєва, голови райвиконкому А.П. Константинової, голови 
спорткомітету В.В. Шульги було прийнято рішення про необхідність створення в 
місті спортивного комплексу. Ініціативна група відправила лист-прохання до 
Президії Верховної Ради УРСР, на який отримала позитивну відповідь, і з квітня 
1978 р., на замовлення Бериславського райвиконкому № 164-НК-8, дослідницькою 
групою Новокаховської майстерні Херсонського обласного відділу інституту 
“Укржилпромпроект”, було розпочато роботи по реконструкції колишньої будівлі 
маслосирзаводу в спортивний комплекс ДЮСШ. Невдовзі будівництво було 
призупинено і відновилося лише у 1982 р., коли 1-й секретар райкому партії 
В.М. Гладкий і голова райвиконкому В.М. Храпко оголосили будівництво спорткомп-
лексу “всерайонним будівництвом”. Створювався спорткомплекс силами машино-
будівного заводу, ПМК-2, радгоспу “Дружба”, маслосирзаводу, керівництво яких 
направило на будівництво бригади кваліфікованих робітників та виділяло кошти на 
будівельні матеріали і спортивне обладнання. Населення міста під час суботників 
також брало активну участь у будівництві. Спорткомплекс “Юність” було введено в 
дію у 1984 р. до 200-річчя заснування Берислава [11]. 

З 1972 р. вихованці ДЮСШ відпочивають, оздоровлюються та тренуються в 
спортивно-оздоровчому таборі “Старт”, який знаходиться в селищі Тягинка. 
Спочатку це було наметове містечко без особливих побутових умов. Починаючи з 
1978 р., за сприяння активістів будівництва спорткомплексу у Бериславі, на березі 
мальовничого озера у Тягинці було закладено перші споруди “Старту”. Загальна 
площа спортивно-оздоровчого табору становить 6 га землі, розрахований він на 
220 місць і має 3 двоповерхових, 37 одноповерхових будинків, 2 футбольних поля, 
2 волейбольні майданчика, площадки для ручного м’яча, вишку для стрибків у воду, 
човни та катамарани. Щорічно влітку вихованці спортшколи Берислава, київської – 
“Динамо”, миколаївської – “Водник”, херсонської – “Спартак”, московської – “Турист” 
відпочивають, оздоровлюються та проводять тренування в спортивно-оздоровчому 
таборі “Старт” [9]. 

Починаючи з квітня 1974 р., щорічно проводиться Міжнародний турнір з вільної 
боротьби, присвячений пам’яті генерала Видригана. Започаткував цю традицію 
заслужений тренер України серед юніорів М.О. Романов, який підготував 10 майстрів 
спорту. Саме його вихованець Нечипуренко у 1993 р. став призером першості Європи 
з вільної боротьби [10]. 

У 1976 р. організовані гуртки шахів та шашок (тренери – Шершень, Красніцький) 
і відкрито їх філії в селищі Червоний Маяк. З 1984 р., на виконання постанови 
Міністерства освіти “Про розширення фізкультури та спорту на селі”, створені філії з 
волейболу – в Зміївці (тренери – Бойко, Мацьо, Ільчишина) і Тягинці (тренер – 
Стойко), з настільного тенісу – в Червоному Маяку (тренер – Проценко), в Степному, 
з футболу – в Качкарівці та Ольгівці (тренери Бондаренко, Туровнік). 

У лютому 1992 р. через недостатність фінансування з боку держави і 
необхідність власним коштом утримувати спортивний комплекс рішенням педаго-
гічної ради Дитячо-юнацька спортивна школа була реорганізована в Дитячо-
юнацький клуб фізичної підготовки (ДЮКФП). Для отримання коштів ДЮКФП 
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придбав 100 га землі, трактор, комбайн та ін. сільськогосподарський реманент і 
розпочав роботу з вирощування зернових та баштанних культур. При спортивному 
комплексі відкрився магазин із продажу городньої продукції. Вихованці спорт-
комплексу всім вчителям-пенсіонерам міста безкоштовно роздали по 200 кг зерна 
та по 200 кг баштанних культур. З виручених коштів розпочалося будівництво 
відкритого плавального басейну із готелем, але проект не було завершено [11]. 

Цього ж року в ДЮКФП було відкрито секцію греблі на байдарках і каное з 
філією в селищі Ольгівка (проіснувала до 2000 р). Вихованка ольгівської філії 
ДЮКФП О. Осипенко, учасниця Олімпійських ігор в Афінах 2004 р., здобула в цьому 
виді спорту призове 3 місце. За ініціативою завуча ДЮКФП В.В. Шульги було органі-
зовано культурний центр, створено вокальний ансамбль “Дзвіночок” (керівник – 
Т.В. Лукіних), який організовує культурно-розважальні програми, вечори відпочинку, 
бере активну участь у конкурсах обласного, регіонального та державного масштабу. 
В 1993-1994 рр. спостерігався пік розвитку ДЮКФП, який об’єднував близько 
1 000 вихованців, в спортивно-оздоровчому таборі “Старт” за літній сезон оздоров-
лювалося понад 1 200 дітей. Було підготовлено 70 спортсменів 1 розряду, 30 канди-
датів в майстри спорту, 12 майстрів спорту, 2 майстри спорту міжнародного класу. 
Функціонували клуби “Богатир”, “Любителі бігу”, “Задоринка” та ін. В цьому ж році в 
ДЮКФП і в філіях Ольгівки та Качкарівки було введено секцію футболу (тренер – 
Татаровський) [10]. 

За пропозицією Херсонської обласної ради, підтриманою Міністерством освіти 
та Міністерством у справах молоді і спорту, постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 червня 1995 р., Бериславському районному дитячо-юнацькому клубу фізичної 
підготовки “Юність” присвоєно ім’я Віктора Корнійовича Сергєєва. З 2003 р. розпо-
рядженням Кабінету Міністрів ДЮКФП реорганізовано в Дитячо-юнацьку спортивну 
школу ім. В.К. Сергєєва. 

За Статутом дитячо-юнацька спортивна школа покликана здійснювати 
фізкультурно-оздоровчу та виховну роботу, спрямовану на залучення дітей до 
систематичних занять фізкультурою і спортом задля зміцнення здоров’я та їх 
всебічного розвитку; виявлення здібних дітей та підлітків для залучення їх до занять 
спортом в спеціалізованих спортивних школах та школах Олімпійського резерву. З 
цією метою навчально-тренувальний процес школи побудований за двома напря-
мами: загальної фізичної підготовки (гуртки 1-3 років навчання, комплектуються з 
числа бажаючих займатися фізичною культурою) та спеціальної фізичної підготовки 
(гуртки 1-5 років навчання, комплектуються з числа здібних до подальших занять 
фізкультурою). В спортивній школі тренуються діти від 8 до 19 років. Тривалість 
одного заняття в гуртках загальної фізичної підготовки – 2 академічні години, а в 
гуртках спеціальної фізичної підготовки – 3 академічні години). Навчально-трену-
вальні заняття в гуртках проводяться за навчальними програмами і навчальними 
планами, розрахованими на 52 навчальні тижні з урахуванням спортивно-оздоров-
чого табору, а також за індивідуальними планами учнів на період відпочинку. Під 
час канікул ДЮСШ організовує дозвілля учнів, влаштовує матчеві зустрічі, екскурсії, 
а також займається підготовкою спортивної бази власними силами. 

Тут щорічно працює близько 50 гуртків з різних видів спорту (легка атлетика, 
велоспорт, вільна боротьба, волейбол, футбол, баскетбол). Роботу на відділеннях 
ведуть до 20 тренерів-викладачів. Навчання в спортивній школі безкоштовне, за 
виключенням альтернативних гуртків (карате тощо). Тренування проходять у 
спеціально оснащених для занять приміщеннях. Це 2 спортивні зали, зали загальної 
фізичної підготовки і настільного тенісу, зали культурно-розважального центру, 
спортивно-методичний кабінет, медичний кабінет та сауна з басейном. Випускники 
спортивної школи, які пройшли всі етапи підготовки та склали випускні нормативи, 
отримують картку спортсмена зі свідченням їх фізичних даних і рекомендаціями 
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щодо подальшого вдосконалення. Їм видається свідоцтво про закінчення спортивної 
школи, а також присвоюється звання судді зі спорту та звання громадського 
інструктора [10]. ДЮСШ проводить методичну роботу, спрямовану на удоскона-
лення програм, підвищення педагогічної майстерності, надання допомоги загально-
освітнім школам міста та району в проведенні позакласних виховних заходів. Дитячо
-юнацька спортивна школа ім. В.К. Сергєєва за навчальний рік проводить понад 
100 різноманітних спортивних змагань. Традиційним став Міжнародний турнір з 
волейболу серед школярів та дорослих, присвячений пам’яті В.К. Сергєєва. Кожен 
рік проводиться відкрита першість по велоспорту міжнародного рівня, присвячена 
пам’яті М.Г. Гардемана [12]. 

Діє в Бериславі також профільний позашкільний навчальний заклад науково-
технічної та культурно-дозвільної спрямованості – районна Станція юних техніків 
(СЮТ). Заснована вона була ще в другій половині 60-х років ХХ ст. і 
розташовувалася на вул. Леніна, біля приміщення церкви. За офіційною ж 
інформацією, СЮТ була відкрита 1 березня 1973 р. рішенням Бериславської 
районної Ради народних депутатів, за сприяння ДТСААФ, дирекції машинобудівного 
заводу, і розташовувалася на вул. Шевченка, 22. Педагогічний колектив налічував 
10 викладачів, очолював його директор М.Г. Гардеман. У гуртках радіопелен-
гування, авіомодельному, картингу та кінознімальному було задіяно понад 220 шко-
лярів. Гуртком кіноаматорів керував В.М. Птіцин. Спільними зусиллями гуртківців 
було створено кінострічки “Червона субота” і “Зелений патруль”, що зайняли І місце 
в обласному конкурсі й успішно показали себе на республіканському екрані [13]. 

Особливе місце в СЮТ займав гурток картингістів, де діти власноруч конструю-
вали, виготовляли картинги, тренувалися і здобували призові місця на різноманітних 
конкурсах. У 1974 р. В. Погребний здобув бронзову медаль на першості республіки з 
картингу, О. Морозов став призером республіканських змагань, на міжнародних 
змаганнях у Мінську бериславські картингісти посіли 9 місце, а екіпаж команди 
“Юніор” здобув найбільшу кількість балів. Гурток з радіоспорту “Полювання на 
лисиць” (керівник – В.В. Бондар) мав власну радіостанцію і посезонно брав участь у 
змаганнях з радіопеленгування [14]. 

У 1975 р. було створено філії в Новорайську, Зміївці, Кірово. В 1978 р. 
директором СЮТ став В.В. Бондар. З’явилися нові гуртки: судномоделювання 
(керівник – В.Г. Югай), ракетомоделювання (керівник – С.А. Іщенко), конструювання 
мототехніки (керівник – Л.М. Недовізій). У 1980–1990-х роках кількість гуртків в СЮТ 
сягала до 16, в них щорічно навчалося до 200 дітей. Вихованці СЮТ брали активну 
участь у районних та обласних виставках, змаганнях з технічних видів спорту. 
Виготовили 18 приборів, 12 моделей, серед них: причеп до велосипеда, трьох-
колісний веломобіль, ніж для коренеплодів. Спільно з машинобудівним заводом 
розробили проект мінімоторолера, але через відсутність необхідної матеріально-
технічної бази конструювання було припинено [15]. 

На початку 2000-х років СЮТ відвідує понад 560 дітей віком від 6 до 19 років, їх 
навчає 14 викладачів. Функціонує 26 гуртків початкового, середнього та вищого 
рівнів: ракетобудування і повітряних зміїв (керівник – Іщенко), художньої обробки 
деревини (керівник – Куліш), початкового моделювання і дизайну (керівник –
 Сікора), дизайну та роботи з тканиною (керівник – Мала), радіоелектроніки (керів-
ник – Татарчук), конструювання мототехніки (керівник – Ткачук), промислове 
моделювання і виготовлення малогабаритної техніки (керівник – Білецький), 
автомотокартинг (керівник – Іващенко). Роботи вихованців СЮТ отримують найвищі 
нагороди: торпедний катер ГДР (гурток спортивно-технічного моделювання, 
керівник – Югай; виготовили М. Руснак та І. Опара), повітряний змій (виконав Є. Рез-
ніченко) – отримали дипломи І ступеню на Всеукраїнських змаганнях “До 75-річчя 
руху юних техніків”. З 2004 р. працюють філії в селищах Томарино, Козацьке та на 
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базі бериславської ЗОШ № 1. Одним із напрямів роботи СЮТ є надання інфор-
маційно-методичної допомоги педагогам шкіл, організація культурно-масової роботи 
в районі. Навчально-виховний процес здійснюється за типовими навчальними 
планами та програмами. Навчання безкоштовне [15]. 

Основними проблемами, які заважають нормальному функціонуванню закладу, 
є слабка матеріально-технічна база, відсутність приміщень, спеціально пристосо-
ваних до занять, недостатня кількість кваліфікованих працівників. В основному, 
навчальний процес тримається на ентузіазмі викладачів. 

Профільним позашкільним навчальним закладом є Бериславський районний 
міжшкільний навчально-виробничій комбінат (НВК). Міністерство освіти СРСР у 
вересні 1974 р., відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 23.08.1974 р., 
видало наказ “Про організацію міжшкільних навчально-виробничих комбінатів 
трудового навчання і профорієнтації учнів” з метою поліпшення підготовки учнів ІХ-Х 
(ХІ) класів середніх загальноосвітніх шкіл до праці й обрання професії. Берислав-
ський НВК, заснований на підставі постанови Бериславського виконкому районної 
Ради народних депутатів від 10 травня 1978 р., розташований за адресою: 
вул. 1 Травня, 217. Згідно зі Статутом, управління НВК здійснюється районною ра-
дою, районним відділом освіти (допрофесійна підготовка) та Управлінням освіти і 
науки Херсонської обласної державної адміністрації (професійна підготовка). Ство-
рений з метою задоволення потреб громадян у поглибленні базової трудової 
підготовки школярів ІХ-Х (ХІ) класів, профорієнтаційному консультуванні учнів, 
організації їх добровільної продуктивної праці та забезпеченні потреб в отриманні 
професії і кваліфікації відповідно до інтересів. Основними завданнями, виконання 
яких забезпечує комбінат, є ознайомлення з трудовими процесами і змістом праці 
робітників на підприємствах; здійснення профорієнтації з метою вибору професії; 
прищеплення навичок за обраною професією. 

Першим директором комбінату був М.Г. Гардеман. Викладалися такі дисципліни: 
автосправа (викладач – А. Шевченко, майстри з практичного водіння – В.А. Соко-
ловський, В.М. Ляшенко, В.І. Олійник), токарна справа та технічне креслення 
(викладач – В.Т. Шевченко), торгова справа (викладач – М.А. Гуменюк), швейна 
справа (викладачі – Г.О. Біленко, Л.В. Ігнатовська). Перший учнівський набір 
налічував понад 470 чоловік, найбільша кількість учнів була на автосправі (понад 
140 чол.) та швейній справі (понад 170 чол.). Одразу ж було відкрито філії: в селищі 
Зміївка – тракторна справа, слюсарна справа та вивчення апаратів механічного 
доїння; в селищі Козацьке – слюсарна справа [16]. У 1980-х роках почали готувати 
малярів-штукатурів, але тільки 2 роки, у зв’язку з малою кількістю учнів. 

Трудова підготовка учнів у комбінаті здійснювалася в час, відведений 
навчальним планом для ІХ (ХІ) класів на трудове навчання, включаючи виробничу 
практику, і велася за програмами Міністерства освіти. Виробнича практика на 
комбінаті проходила на базі відповідного профілю підприємства. Так, учні, які 
навчалися токарної справи, проходили практику на базі бериславського машино-
будівного заводу та у Зміївці на базі радгоспу “Комуніст”. Підготовка шоферів-
професіоналів відбувалася на базі автопідприємства 16537 і спецавтопід-
приємства 214. Виробничу практику на базі районного побутового комбінату 
проходили швачки легкого жіночого плаття, на базі козацького ремонтно-транспорт-
ного підприємства – слюсарі, на базі райпотребсоюзу – продавці. В 1990-х роках до 
вищезазначених дисциплін додалася педагогічна справа (викладач – Журавльова). 
В комбінаті навчалося близько 400 учнів з ЗОШ № 1 та ЗОШ № 3 [17]. 

На початку 2000-х років навчально-виробничій комбінат є широкопрофільною 
установою. Серед дисциплін професійної підготовки тут викладається автосправа 
(готують водіїв категорії “С”), по закінченню учні отримують свідоцтво, яке дає право 
складати іспити в ДАІ; комп’ютерні курси (готують операторів комп’ютерного набору 
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та секретарів керівника установи), по закінченню навчання учні отримують свідоцтво 
про присвоєння кваліфікації. 

Серед дисциплін допрофесійної підготовки викладаються токарна та слюсарна 
справа, торгова справа та швейна. По закінченню учні отримують свідоцтво про 
ознайомлення зі спеціальностями. Функціонують філії в Новому Бериславі, Тома-
рино, Шляховому та в селищі Степне. В 16 класах створено 15 груп, у яких 
навчається близько 250 учнів. Педагогічний колектив, який складається з високо-
кваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання, становить 23 викла-
дачі, очолює його В.Т. Шевченко [18]. 

За весь час існування діяльність профільного позашкільного навчального зак-
ладу трудового та профорієнтаційного спрямування будувалася з урахуванням 
нахилів та інтересів школярів, потреб району в кваліфікованих працівниках певної 
спеціальності і мала за мету допомогти учням правильно зорієнтуватися у виборі 
професії та набути необхідних початкових навичок трудової діяльності. 

У цілому можна зробити висновок, що в Бериславі було сформовано перший 
комплексний позашкільний навчальний заклад – Будинок піонерів та школярів – у 
1938 р., який розгорнув свою роботу з 1946 р. Впродовж 1959-1973 рр. в місті 
з’явилися профільні позашкільні навчальні заклади художньо-естетичного, фізкуль-
турно-спортивного та науково-технічного напряму: музична школа, дитячо-юнацька 
спортивна школа, станція юних техніків, діяльність яких була спрямована на 
розвиток стійких інтересів здібних та обдарованих дітей. У 1978 р. в Бериславі ство-
рено районний міжшкільний навчально-виробничій комбінат, у якому учні загально-
освітніх шкіл району отримують знання та навики з основ професійної трудової 
діяльності і мають змогу пройти виробничу практику на базі підприємств міста. 

Таким чином, на початку 80-х років ХХ ст. в системі позашкільних навчальних 
закладів міста було створено умови для всебічного творчого розвитку школярів. Цей 
період характеризується високим рівнем зацікавленості дітей у пізнавальній 
діяльності, потужністю матеріально-технічної бази позашкільних навчальних 
закладів, значною підтримкою з боку держави та місцевих органів влади, що 
сприяло підвищенню рівня навчально-виховного процесу і, як результат, визнання 
досягнень вихованців бериславських позашкільних навчальних закладів на облас-
ному, республіканському, всесоюзному і міжнародному рівнях. Викладачами поза-
шкільних навчальних закладів Берислава започатковані власні традиції, створені 
нові форми та методи організації навчально-виховного процесу. Слід відзначити 
особливий внесок у становлення та розвиток позашкільних освітніх закладів міста 
М.М. Курівчака (тренера велотуристичного гуртка ЦЮДТ), В.К. Сергєєва (засновника 
спортивної школи), М.О. Романова, В.В. Покушалова, Назаренка (заслужених 
тренерів України), викладача музичної школи З.Ю. Богун. 

У 1990-х роках намітилися тенденції поступового спаду рівня успішності в 
позашкільній освітній діяльності. Але бериславські позашкільні навчальні заклади, 
провівши ряд реорганізацій, продовжили свою роботу із розвитку проґресивних 
досягнень і позитивних впливів на юну особистість, сприяючи становленню її 
соціальної зрілості, відповідальності та значущості, забезпечуючи тим самим націо-
нальне відродження самобутності і культури молодого покоління незалежної України. 
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Вищезазначена проблематика була об’єктом дослідження як вітчизняних 

науковців, так і закордонних дослідників. З українських та російських вчених 
необхідно назвати роботи О.Г. Іванченка, Б.М. Гончара, Л.В. Губерського, С.І. Вер-
бицького, А.І. Уткіна, О.Д. Богатурова та інших [1]. Американська та англійська 
школи представлені працями Б. Рейшауера, С. Хофмана, Д. Загоріа, Д. Скалапіно 
тощо [2]. 

Автор статті поставила за мету вивчити, систематизувати матеріал та 
проаналізувати діяльність англійської дипломатії напередодні Сан-Франциського 
форуму 1951 року. При цьому особлива увага приділялася документальним дже-
релам, а саме – Foeign Relations of United Status (FRUS). 

У травні 1951 року з’являється англійсько-американський проект мирного 
договору з Японією. Він був погоджений з усіма країнами, які входили у Союзну 
Раду, крім СРСР. СРСР намагався щось зробити, але єдиний фронт для вирішення 
Японської проблеми було створено. Тут же США пропонують у вересні 1951 року 
провести мирну конференцію у Сан-Франциско. Були запрошені всі зацікавлені 
держави (а їх було 51), без представників держав “із сумнівним державним 
устроєм” (як писали американські газети): Китайська Народна республіка (вважа-
лося, що справжній уряд знаходився на Тайвані), Корейська народно-демократична 
республіка, Монгольська народна республіка і Демократична республіка В’єтнам, 
причому було розіслано меморандум з приводу того, як буде проходити конфе-
ренція: “обговорення не буде – лише підписання”. Пам’ятаючи про меморандум 
США, радянська делегація відразу ж запропонувала поправки до 5 статей і 8 нових 
статей. Мова йшла про територіальні зміни, яких не було в англійсько-
американському проекті договору (“північні території”) і про визнання суверенітету 
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КНР над Манчжурією. Але пропозиції СРСР навіть не обговорювались. СРСР 
заявив, що такий договір не підпише. 

Відомо, що Сан-Франциський мирний договір передбачав наступне: 
припинявся стан війни з Японією; 
визнавався суверенітет Японії; 
Японія визнавала незалежність Кореї; 
Японія визнавала рішення Ради Безпеки щодо колишніх японських підман-
датних територій; 
Японія відмовлялась від претензій на Курильські острови, на Південний Сахалін 
і Тайвань. 
Крім того, як традиційно в мирних договорах, було зафіксовано обов’язок Японії 

виплатити репарації, але розмір їх не був встановлений і мав вирішуватися у 
двосторонніх відносинах Японії із тими державами, яким була нанесена шкода. 

У проекті мирної угоди підтверджувалася відмова Японії від Тайваню, островів 
Рюкю, Бонін і ряду інших територій, але не було сказано про повернення Курил і 
Південного Сахаліну до складу СРСР, а Тайваню і Пенхулєдао – до складу КНР. 
Передбачалася згода Японії на опіку ООН (в особі США) над кількома японськими 
островами. Значна увага в проекті угоди приділялася питанням безпеки Японії. 

Радянський Союз знову наполягав на визнанні Японією суверенітету СРСР над 
Південним Сахаліном та Курильськими островами і КНР – над Маньчжурією, 
Тайванем та островами Пенхулєдао. Радянська делегація пропонувала вивести всі 
збройні сили союзних держав не пізніше, ніж через 90 днів і заборонити розміщення 
іноземних військ та військових баз на території Японії. Репараційні питання пропону-
валося розглянути на спеціальній конференції зацікавлених держав. Передбача-
лося суворе обмеження розмірів збройних сил Японії. 

Радянські пропозиції й поправки не були поставлені головою конференції на 
обговорення, бо це не передбачалося процедурою і порядком денним. 

Проект мирного договору з Японією розробляли США та Англія. Американський 
варіант проекту договору було розроблено до 8 січня 1948 р., про що свідчить 
відповідний аналіз цього проекту спеціальним помічником начальника Управління 
Далекого Сходу Держдепартаменту Бортоном [3, р. 656-660]. Англія закінчила 
розробку свого проекту мирного договору в середині квітня 1951 р. [4, с. 163], який, 
як і американський проект, був надісланий країнам Далекосхідної комісії. Слід 
зазначити, що між двома проектами мались суттєві розбіжності. Так, у преамбулі 
англійського проекту договору згадується Китай як союзна держава, а стаття 10 
безпосередньо стосувалася Центрального народного уряду Китаю, тобто Китай-
ської Народної Республіки. Відповідно до 4-ї статті англійського проекту Японія 
повинна була віддати Формозу і Пескадори Китаю, у той же час в американському 
проекті мова йшла про те, що Японія втрачає суверенітет над цими островами 
[4, с. 164]. Були й інші розбіжності, на що британський уряд неодноразово звертав 
увагу Держдепартаменту США [5, р. 909-917]. 

Для з’ясування та узгодження цих розходжень між США і Англією з 24 квітня до 
4 травня 1951 р. у Вашинґтоні відбулися переговори між керівником британського 
департаменту в справах Японії Чарльзом Джонстом і заступником держсекретаря – 
Ачлісоном. Однак переговори виявилися досить складними і сторони не змогли 
прийти до спільного рішення відносно майбутнього статусу Формози та участі уряду 
КНР або уряду Чан Кайши в мирних переговорах (на участі останньої наполягала 
американська адміністрація). Разом з тим, в етапі № 4 американсько-британського 
проекту мирного договору від 3 травня 1951 р. підкреслювалось, що “Японія 
поступається СРСР Курильськими островами і тією частиною Південного Сахаліну й 
належними до неї островами, над якими Японія раніше мала суверенітет” [5, р. 1024
-1026]. 
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Позиція Англії поступово змінювалася на користь компромісного рішення. У 

виступі Міністра закордонних справ Герберта Моррісона 15 травня 1951 р. в 
парламенті наголошувалося на тому, що не можна допустити, щоб питання про 
Формозу викликало затримку в обговоренні мирного договору з Японією [6]. З 3 до 
14 червня 1951 р. в Лондоні відбулися переговори на більш високому рівні між 
спеціальним представником президента США Даллесом та Міністром закордонних 
справ Г. Моррісоном. Спочатку сторонам не вдалося знайти взаєморозуміння, і 
Даллес негайно виїжджає до Парижу не тільки для узгодження позицій з Францією з 
цього питання, але й з метою привернути її на свій бік. За даними Меморандуму від 
11 червня 1951 р. про бесіду Даллеса з другим секретарем посольства США у 
Франції Уттером Даллес спеціально зробив наголос на тому, що Британія представ-
вила карту, на якій Хабомаї належать Японії, зокрема він зауважив: “США вважає, 
що Хабомаї історично не були частиною Курильських островів”. Документ свідчить, 
що французька сторона запропонувала розглянути копію британської карти, і після її 
вивчення була досягнута згода з позицією Сполучених Штатів [5, р. 1110-1114]. 

Після повернення Даллеса з Парижа до Лондона, Англія і США досягали повної і 
остаточної згоди з головних вимог проекту договору і щодо процедурних питань 
роботи конференції. Вони вирішили, що ні націоналістичний уряд Чан Кайши, ні 
народний центральний уряд КНР не будуть взагалі згадуватись у тексті договору. 
Разом з тим, пропонувалася окрема стаття, яка надавала б право Японії після 
підписання договору самій вирішувати, якому китайському урядові віддати перевагу. 
Що стосується Формози і Пескадорських островів, то в договорі було вказано, що 
Японія відмовляється від усіх прав на ці території, але не говорилося про те, кому 
вони передаються. Ця домовленість була зафіксована 14 червня 1951 р. таким 
чином: “Японія відмовляється від усіх прав, правозасад і претензій на Курильські 
острови і на ту частину Сахаліну з належними до неї островами, над якою Японія 
набула суверенітет внаслідок Портсмутського договору від 5 вересня 1905 
року” [5, р. 1119-1120]. Таким чином, 14 червня 1951 року з’явилася узгоджена амери-
кансько-англійська позиція щодо проекту договору, яка потім була відображена і в 
остаточному тексті мирного договору [7, с. 28-30]. 
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ЕТНОСОЦІАЛЬНА СИТУАЦІЯ НА ХОЛМЩИНІ 

ТА ПІДЛЯШШІ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТ. 

 
На основі історичних і статистичних джерел, матеріалів місцевої 

української преси дається кількісний аналіз мешканців Холмщини і Під-
ляшшя в першій чверті ХХ ст. Характеризується склад місцевого насе-
лення за етнічною, мовною і віросповідною ознакою. Простежена етногра-
фічна єдність досліджуваних земель із іншими українськими територіями. 
Дана характеристика російської та польської політики щодо національних 
меншин Холмщини і Підляшшя. 

Ключові слова: примусова евакуація, рееміґрація, полонізація, парце-
ляція, осадництво, національні меншини, віросповідна єдність. 

 
На основании исторических и статистических источников, мате-

риалов местной украинской прессы проведен количественный анализ 
жителей Холмщины и Подляшья в первой четверти ХХ в. Характе-
ризуется состав местного населения по этническим, языковым и 
религиозным признакам. Прослежено этнографическое единство иссле-
дуемых земель с другими украинскими территориями. Дана характе-
ристика русской и польской политики относительно национальных 
меньшинств Холмщины и Подляшья. 

Ключевые слова: насильственная эвакуация, реэмиграция, поло-
низация, парцелляция, осадничество, национальные меньшинства, рели-
гиозное единство. 

 
On the basis of numerous historic and statistical sources in the local 

Ukrainian press the analysis is given of the number of inhabitants in 
Kholmshchyna and Pidlyashsha in the first quarter of the 20

th
 century. The 

charasteristics of the local population composition is also given by ethnic, 
language and confession features. The ethnographic unity is studied of these 
areas with other Ukrainian territories. The generalized charasteristics is given of 
local population employment and vectors of Russian and Polish policy are 
considered as to national on these territories. 

Keywords: Compulsory evacuation, remigration, polonization, parceling, 
osadnytstvo, national minorities, confessional unity. 
 
До Холмщини, як етнографічного і географічного реґіону українських етнічних 

земель, відносили території, розташовані на схід від р. Вепр до р. Буг, – це була 
природня межа з Волинню та Сокальщиною в складі Галичини; на заході українські 
території Холмщини межували з польськими етнічними землями Люблінської 
губернії, на півночі – з Підляшшям. Ріки Холмщини належали до сточища р. Вісли. 
Це Буг з притоками Угоркою і Гучвою, Вепр із Бистрицею; на південному заході 
притока Сяну – Танва. До Холмщини, зазвичай, приєднували і Південне Підляшшя, 
яке історично входило до складу Холмської єпархії, а з 1912 р. – до Холмської 
губернії [1, с. 3515]. 

У XI ст. територія Холмщини і Підляшшя увійшла до складу Руської держави. З 
того часу і до середини XIV ст. ці землі перебували в складі Володимирського, потім 
Галицько-Волинського князівств. У XIV ст., внаслідок посилення сусідніх Литви і 
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Польщі, західноукраїнські землі, в тому числі Холмщина і Підляшшя, підпали під 
владу Речі Посполитої, у складі якої розпочалася їх повільна полонізація. Адміні-
стративно Холмщина від 30-х рр. XV ст. належала до Руського і Белзького 
воєводств у складі Польського Королівства, а згодом – Речі Посполитої. Віднесення 
Холмщини до воєводства, що навіть за назвою було Руським, є свідченням виз-
нання за цим краєм навіть польськими королями його україно-руського характеру. 
За третім поділом Польщі Холмщина і Підляшшя відійшли до Австрії. В часи 
наполеонівських воєн та після них ці реґіони переходили з рук у руки, поки не 
опинилися за рішенням Віденського Конґресу (1814-1815 рр.), “цього фабрикату 
європейських політиків”, у складі Царства Польського під владою Російської імперії, 
що в політичній термінології пізніше одержали назву Привіслянською краю. З 1 січня 
1867 р. у краї був запроваджений адміністративний поділ на губернії та повіти. За 
цим поділом Холмщина і Підляшшя були поділені між двома губерніями: Люблін-
ською і Сідлецькою. А в 1912 р., за рішенням Російської Державної Думи, з цих 
територій була утворена Холмська губернія, яка спочатку підпорядковувалася 
безпосередньо центральним органам російської влади, а з 1915 до 1917 рр. – 
Київському генерал-губернатору. 

Для дослідження етносоціальної ситуації даного реґіону особливе значення має 
аналіз місцевої преси, численних статистичних джерел, матеріалів переписів 
населення у Польщі. 

Краєвий тижневик у справах політичних, культурних і суспільно-економічних 
“Наше життя”, що видавався українською мовою, у липні 1920 р. описує Холмщину і 
Підляшшя “під взглядом економічним” [5, с. 1]. “Територія Холмщини і Підляшшя 
обіймає повіти бувшої Люблінської губернії. Холмщина – Холмський повіт, Тома-
шівський повіт, Білгорайський повіт, частина Замостського, Красноставського, Янів-
ського і Любартівського повітів; Підляшшя – Більський повіт, Влодавський, Констан-
тинівський і Радзинський повіти” [5, с. 2]. 

Північні території цих земель – це рівна площа з багатьма ріками і озерами. 
Річки Буг і Вепр – це старі шляхи, по яких переважно сплавляли ліс і збіжжя до 
р. Вісли і м. Гданська. Залізниці оперезували край у таких напрямках: 

Підляшшя: від Варшави на Луків – Біла – Межиріче – Брест-Литовськ; 
Холмщина: від Варшави на Люблін – Холм – Ковель; 
лінія Холм – Бересть. 
За роки Першої світової війни тут з’явилося ще дві залізниці: 
Холм – Райовець – Красностав – Завада – Звіринець – Белз – Рава-Руська –
Львів; 
Завада – Грубешів – Володимир-Волинський; 
Грубешів – Вербковичі – Войславичі. 
На вищезгаданих територіях знаходилися повітові міста: Холм, Грубешів, Тома-

шів, Замость, Білгорай, Красностав, Влодава, Біла. Неповітових міст було 42: 
Межиріче, Парчів, Дубенка, Тереспіль та ін. В адміністративному порядку повіти 
ділилися на гміни. До гмін входили села, фільварки, колонії і містечка (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Кількість міст, гмін, фільварків на Холмщині та Підляшші на 1 січня 1913 р. 

(за матеріалами газети “Наше життя”) 

Повіти міст гмін 
У гмінах 

містечок сіл фільварків 

Холмщина 

Холмський 1 13 7 261 244 

Грубешівський 2 14 4 225 172 

Томашівський 1 12 4 220 162 

Білгорайський 1 14 3 155 77 
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За даними Варшавського Статистичного Комітету, на 1 січня 1913 р. тут була 
така кількість жителів (див. табл. 2). 

Закінчення табл. 1 

Повіти міст гмін 
У гмінах 

містечок сіл фільварків 

Холмщина 
Красноставський 1 13 5 238 162 

Замостьський 2 15 3 234 148 

Підляшшя 

Володавський 2 16 5 71 126 

Більський 2 14 5 44 25 

Константиновський – 16 4 95 64 

Радзинський 2 16 2 68 74 

ВСЬОГО: 14 143 42 1 611 1 254 

Таблиця 2 
Кількість жителів Холмщини та Підляшшя на 1 січня 1913 р. 

(за матеріалами газети “Наше життя” [5, с. 2]) 

Повіти 
У містах У містечках У селах 

Всього 
душ % душ % душ % 

Холмщина 

Холмський 22 019 10,9 17 337 8,6 161 954 80,5 201 310 

Грубешівський 21 987 14,5 16 550 10,9 113 082 74,6 151 619 

Томашівський 9 983 8,0 15 043 12,0 110 328 80,0 125 354 

Білгорайський 6 105 4,8 12 531 10,0 106 908 85,1 125 544 

Красноставський 9 644 7,2 15 927 12,0 107 565 80,8 133 136 

Замостьський 22 581 14,6 10 440 6,7 121 960 78,7 154 981 

Підляшшя 

Володавський 23 196 17,8 13 634 10,5 93 194 71,7 130 024 

Більський 22 278 21,7 19 998 19,5 60 469 58,8 102 745 

Константиновський – – 16 451 19,9 66 328 80,1 82 779 

Радзинський 22 511 20,6 4 513 4,1 82 287 75,3 109 311 

ВСЬОГО: 160 304 12,1 142 424 114.6 1 024 076 765.6 1 316 803 

З таблиці видно, що біля 80 % місцевого люду – це мешканці сіл, головним 
заняттям яких є землеробство та рільництво. Більшість міщан – і українців, і поляків – 
теж займалися рільництвом і відомі як міщани-рільники. 

За підрахунками відомого українського історика Івана Крип’якевича на 1914 р. в 
Холмській губернії православних налічувалося 327 322 особи (36,5 %), а римо-
католиків – 404 633 особи (45,1 %) [21, с. 25]. 

За даними перепису 1921 р. в Люблінському воєводстві, до якого після 
відродження Польської держави увійшла більша частина українських етнічних 
земель, православне населення становило лише 14,4 %, а римо-католицьке – 
70,8 % від загальної кількості жителів воєводства [22, с. 47]. За підрахунками 
сучасного польського дослідника українського походження Григорія Куприяновича, 
православних тут налічувалося 148 454 особи, але лише 61 988 – “русинської” 
національності. Крім того, на Північному Підляшші проживало ще 60 тис. української 
людності, а близько 30 тис. “біженців” ще не встигли повернутися на Холмщину і 
повернулися після 1921 р. [2, с. 63, 74]. 

За етнічною ознакою у державному переписі населення Холмщини 1909 р. 
окремо українців і росіян не виділяли, а відносили обидві “народності” у спільну 
рубрику “руських”. Але, як вважали Мирон Кордуба [28, с. 9] та Іван 
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Крип’якевич [21, с.10], кількість росіян на цій території була незначною. За 
результатами перепису населення Холмщини і Підляшшя, опублікованими у 
1912 р., тут проживало 463 901 чол., які назвали своєю розмовною мовою “руську”, і 
268 053 – польську. Згідно з результатами перепису, в чотирьох повітах Холмської 
губернії з восьми українці і росіяни становили абсолютну більшість: у Константи-
нівському повіті – 43 139 чол. (70,82 %), Влодавському – 64 987 чол. (64,97 %), 
Більському – 54 517 чол. (60,48 %), Грубешівському – 79 404 чол. (57,31 %). 
Польське населення мало абсолютну більшість лише в Замостському повіті – 
47 910 чол. (52,36 %) (див. табл. 3).  

Таблиця 3 
Склад населення східних частин Сідлецької та Люблінської губерній 

за мовними групами та віросповіданням 
(за матеріалами урядового перепису 1909-1912 рр.) 

Повіти 
Українців 

та росіян 
Поляків 

Право- 
славних 

Римо- 
католиків 

Євреїв Інших 

Більський 54 517 12 713 29 469 37 759 24 919 520 

Володавський 64 987 16 623 50 818 30 792 17 839 5 446 

Константинівський 43 139 7 943 9 494 41 591 9 738 34 

Радинський 24 372 6 103 5 024 25 451 465 3 

Всього в повітах 
Сідлецької губернії 

187 015 43 382 94 805 135 593 52 961 6 003 

Білгорайський 36 424 47 190 32 712 50 902 10 793 47 

Грубешівський 79 404 35 907 68 563 46 748 22 473 778 

Замостський 24 025 47 910 11 854 60 811 16 629 – 

Красноставський 9 335 2 843 7 625 4 553 544 – 

Любартівський 1 774 453 1 732 495 28 198 

Томашівський 52 836 46 453 48 066 51 223 13 815 4 

Холмський 73 088 43 915 61 965 55 038 17 995 22 093 

Всього в повітах 
Люблінської губернії 

276 886 224 671 232 517 269 040 82 277 23 120 

Разом 463 901 268 053 327 322 404 633 135 238 29 123 

Отже, у 1912 р. в Холмській губернії було українців і росіян – 463 901 чол. 
(51,76 %); поляків – 268 053 чол. (29,9 %); євреїв – 135 238 чол. (15,1 %); 
представників інших національностей – 29 123 чол. (3,24 %) [19, с. 12]. 

У більшості повітових міст українці становили незначну меншість. За переписом 
1909 р., лише у Холмі українців і росіян налічувалося 7 274 чоловік (35,5 %), а у 
таких містах, як Влодава, Білгорай, Замостя (з кількістю населення більше 
10 тис. чол.), відсоток українського населення коливався від 4,6 % до 8,4 % 
[19, с. 13]. Поляки, хоча також мешкали переважно у селах, мали відносно вищий за 
українців відсоток серед жителів міст. Так, у Влодаві, Білгораї, Замості та Холмі 
перепис фіксував від 10,6 % до 48 % поляків. 

Співвідношення релігійних конфесій Холмщини було дещо іншим: православних 
нараховувалося 327 327 чол. (36,5 %), римо-католиків – 404 633 чол. (45,19 %) 
[19, с. 14]. З цими даними погоджувалися М. Кордуба й І. Крип’якевич. Як бачимо, 
терміни “українець” і “православний” на Холмщині і Підляшші не можна 
ототожнювати, на відміну від інших частин України, наприклад, Волині, де 
православне населення майже на 95 % було україномовним. Суперечливі дані 
мовних і релігійних показників результатів перепису 1909 р. на Холмщині не були 
випадковими. Через релігійні суперечки наприкінці XIX – на початку XX ст. було 
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майже неможливо встановити достовірні відомості про кількість римо-католиків і 
православних на Холмщині та Підляшші. Порівняно невелика кількість право-
славного населення на Холмщині пояснювалася наслідками національної політики 
російського самодержавства, що, як писав М. Грушевський, включала в себе 
“насильницьке навернення до православія 1875 р., всі помилки божевільної центра-
лістичної політики російського царства, що з свого боку заходилося змосковщити 
тутешню українську людність, і тим тільки ослабляло відпорність її польським 
впливам” [29, с. 34]. Невизнання російським урядом римської церкви східного 
обряду у 1905 р. призвело до того, що багато українців, силоміць навернених у 
православ’я під час офіційного “з’єднання” Холмської єпархії з Російською 
православною церквою у 1875 р., змушені були майже одночасно перейти на 
латинство. Так, за І. Крип’якевичем, у католицтво перейшло до 200 000 чол. 
[21, с. 20]. Незважаючи на це, в переддень утворення Холмської губернії в трьох 
сусідніх повітах – Холмському, Володавському та Грубешівському – кількість 
православних все ж переважала, а в Томашівському майже дорівнювала римо-
католикам. 

В етнографічному відношенні серед українського населення Холмської губернії 
виділялися дві гілки – поліщуки (лісовики) і так звані степняки. Степняки заселяли 
південну частину Холмщини (більшу частину українських поселень у Люблінській 
губернії) і становили одне ціле зі своїми сусідами південно-західної Волині та 
північної Галичини. Північну частину Холмщини, або українські поселення Сід-
лецької губернії та північної смуги Люблінської губернії, заселяли поліщуки 
[30, с. 12]. Крім того, тут також зустрічаються такі субетнографічні групи: хмаки, 
бояри, підляські полевики, підляські бужани, озеряни і боровики, прикордонні холм-
щаки, холмські червенці [31, с. 25]. 

Унаслідок давнього співжиття і постійних контактів українців із поляками етнічна 
ситуація вирізнялася багатьма особливостями, а іноді й парадоксами. Наприклад, у 
с. Крупи гміни Рудка Красноставського повіту населення було православним, 
українським за походженням, але у побуті користувалося польською мовою. Жителі 
римо-католицького віросповідання с. Коліно гміни Яблонь Радзинського повіту 
розмовляли українською [19, с. 97]. У посаді Тишовці у 1909 р. було близько 2 000 
католиків, які також розмовляли українською [31, с. 24]. 

За даними, зібраними настоятелями православних приходів Холмської єпархії, в 
ряді поселень, де вже переважала польська мова, старші люди ще зберігали мову 
прадідів – українську. Такі поселення траплялися переважно на півночі та заході 
майбутньої Холмської губернії. Це є свідченням того, що за такого розмаїття 
місцевих умов однаковість чи однотипність населення Холмщини і Підляшшя була 
відносною. Але безперечним є факт, що кількість холмщаків, які розмовляли 
українською і вважали себе українцями, була загалом більшою, ніж кількість 
православних холмщаків. 

Український історико-етнічний характер краю стверджує і місцева топоніміка. 
Так, багато поселень Холмщини і Підляшшя мали такі назви: Голєшув (в говірці 
Голишове), Долгоброди (Дубогроди), Головне, Городище (Володавського повіту); 
Деревічна, Береза, Загайки (Радзинського); Голоди, Молочки, Дубно, Зубове (Біль-
ського). Природно “найукраїннішими” є місцеві назви полів, луків, пасовищ, лісів, 
багон, річок, урочищ [32, с. 19]. 

Крім того, дослідники підкреслюють єдність українського історико-етногра-
фічного характеру Холмщини і Підляшшя на початку ХХ ст. з Галичиною, які здавна 
були тісно взаємопов’язані. Цей зв’язок помітний і у прізвищах, які зустрічаються як 
в одному, так і в іншому реґіонах: Юрчуки, Назарі, Королі, Грицаї, Пироги, Кошуби, 
Вараниці тощо. Зв’язок мав і економічний характер: активно велася торгівля 
алкогольними виробами, які привозили із австрійської Галичини до російських 
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Холмщини і Підляшшя. Про стосунки Холмщини і Підляшшя з Галичиною 
турбувався і “душпастир” єпископ Євлогій. Прохаючи у своєму листі російського 
імператора дати дозвіл на будівництво залізниці в Холмщині і Підляшші, він вка-
зував на її потребу з метою припинити користування холмськими селянами 
австрійською залізницею: “туди, на станції цих доріг, – писав у своєму листі Євлогій, – 
везе наш селянин свій хліб, і звідти – отримує все, що йому необхідно для життя, і 
таким чином кожний пуд хліба.. є новою невидимою ниттю, яка пов’язує нашого 
селянина з заграницею” [33, арк. 15]. 

Отже, як бачимо, на початку ХХ ст. не припинялися засновані ще у давнину 
зв’язки українців Холмщини й Підляшшя і Галичини. Вони продовжувалися як на 
етнічному рівні – існували родинні зв’язки, так і на економічному – торгівля хлібом, 
горілчаними виробами тощо. 

Третьою за чисельністю після українців і поляків національністю Холмщини і 
Підляшшя були євреї – найдавніша серед решти меншостей України. На території 
Холмщини проживало 135 238 (15,1 %) євреїв. Найбільше їх було у Більському 
повіті – 24 919 чол. (18,4 %), найменше – у Любартівському – 28 чол. (0,02 %) 
[19, с. 82]. Традиційно євреї були міськими жителями. Царська заборона пересе-
лятися на село закріплювала це становище. За урядовим переписом 1909 р., у 
Замості налічувалося 22 473 чол. єврейського населення (82 %), у Влодаві – 
8 499 чол. (84,7 %), у Білгораї – 4 625 чол. (43,5 %) [19, с. 84]. 

У деяких повітах Холмської губернії переписами фіксувався доволі високий 
відсоток протестантів. У Холмському повіті їх кількість доходила до 22 093 чол. 
(13,34 % усього населення). Вважається, що це нащадки німецьких колоністів, які 
з’явилися тут на початку ХІХ ст. і зберегли свою віру до того часу [28, с. 29]. 

Що стосується господарської діяльності населення реґіону, то 67,37 % жителів 
Люблінської і Сідлецької губерній займалися землеробством та тваринництвом. 
М. Кордуба зазначав, що офіційна російська статистика не вказувала на участь 
окремих націй у різних видах занять, але серед самих українців відсоток хліборобів 
був значно вищим від середнього, оскільки євреї проживали переважно у містах й 
цим видом діяльності не займалися [28, с. 47]. 

Холмська губернія належала до числа тих, в яких було достатньо багато селян-
ських надільних земель. За словами єпископа Євлогія, “Холмська Русь – країна 
виключно селянська, заселена бідними землеробами-орачами, яким і раніше дово-
дилось, і зараз доводиться багато терпіти від малоземелля і від польських 
поміщиків”. 

Усієї орної землі на Холмщині і Підляшші є 1 483 500 кв. десятин, 1 десятина 
має 1,95 морги, всього виходить 2 883 825 кв. морги, 1 морг = 0.57 га [5, с. 3]. Вся 
земля розподілена між селянами, дідичами, дрібною шляхтою, містечками, містами, 
урядом і донаціями (див. табл. 4). 

Таблиця 4 
Розподіл земель Холмщині і Підляшші в десятинах на 1920 р. 

(за матеріалами газети “Наше життя”) 

Повіти Всього 
Селян- 

ські 

Панська 
власність 

Міс- 
течка 

Міста 
Уря- 
дові 

Дона- 
ційні 

велика середня 

Холмський 183 301 80 507 77 326 3 421 4 087 2 037 8 434 7 489 

Грубешівський 138 496 54 365 72 572 298 5 631 2 614 2 310 706 

Томашівський 116 358 59 078 45 527 48 2 149 1 894 – 7 662 

Білгорайський 125 854 57 361 38 126 5 830 13 495 2 150 3 220 5 672 

Красноставський 139 472 70 800 55 609 1 041 2 005 4 745 1 432 3 840 
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З таблиці видно, що тільки половина всієї землі є в руках селян, які самі її оброб-
ляють; друга половина належить дідичам. Велика кількість земель залишалася в 
руках дідичів завдяки колишній царській політиці, що гальмувала справу парцеляції 
землі. Вона не дозволяла парцелювати землю для людності католицької. “Так 
шкодив поділ на православних і католиків для селянської справи!” [5, с. 2]. 

За даними Д. Чихачова, селянам належало 688 542 дес. надільних земель 
[19, с. 79]. Як бачимо, цифри майже збігаються зі статистикою, наведеною в газеті 
“Наше життя” за 1920 рік. 

Холмська губернія була під опікою “Селянського Поземельного Банку”, що зай-
мався купівлею-продажем земель. За сприянням банку, селянами було придбано 
37 339 дес. (з цього числа найбільше в Холмському повіті – 10 276 дес., найменше в 
Білгорайському – 137 дес.) землі [19, с. 39]. А всього (станом на 1901 р.) селянами 
було викуплено 116 073 дес. землі. Отже, напередодні Першої світової війни в 
селянському землекористуванні було 804 615 десятин, або 64,9 % всієї землі (cюди 
включено землі, куплені селянами як за допомогою Селянського Банку, так і за 
власні кошти, надільні землі. Незважаючи на це, у 1901 р. безземельні селяни в 
Холмській губернії становили 139 342 чол., або 15,54 % усього населення (13,9 % 
сільського і посадського населення) [19, с. 41]. 

Чимала кількість земель належала приватним особам. Найбільше приватної 
земельної власності перебувало в руках поляків. За даними перепису 1909 р., в 
Більському, Влодавському, Константинівському, Радзинському, Холмському, Білго-
райському, Грубешівському, Замостському, Томашівському, Красноставському і 
Любартівському повітах було 448 953 десятин земельної приватної власності. З них 
полякам належало 334 872 десятини (74,6 %), українцям – 78 971 десятин (17,6 %), 
євреям – 22 910 (5,1 %), німцям – 12 199 (2,7 %) [19, с. 44]. 

Значна частина населення в Холмській губернії була зайнята в різних галузях 
промислів і промисловості – 209 846 чол. (9,04 %), причому їхню основну масу 
становили ремісники. Виготовленням одягу займалося 3,6 % населення, тваринних 
та харчових продуктів – 1,05 %, обробкою дерева – 1,26 %, металів – 1,03 %, 
мінеральних речовин – 0,4 %, волокнистих речовин – 0,43 %. М. Кордуба зазначав, 
що перед початком Першої світової війни кількість промислових підприємств у 
Холмський губернії сягала 122. Головним промисловим центром губернії був 
Грубешів. У ньому було сконцентровано 24 промислові підприємства [28, с. 74]. 

Як бачимо, промисловість краю була розвинута слабо. Виняток становили 
цукроварство, горілчана справа і переробка зерна на борошно та інші продукти, які 
переважно були в руках великих власників. Всі цукроварні споживали 1,5 мільйона 
кірчиків (коренів) цукрового буряку, засіяного на 15 000 моргах (8 550 га) землі, і 
виробляли 1 200 000-1 300 000 пудів цукру [5, с. 2]. 

На Холмщині і Підляшші була відносно велика кількість горілчаних заводів і 
млинів. У деревообробній справі діяло декілька тартаків (пилорам), що постачали 
дошки, бруски та ін. товар на місцеві ринки. В Замостському повіті існувала фабрика 
букової мебелі [5, с. 3]. 

Закінчення табл. 4 

Повіти Всього 
Селян- 

ські 

Панська 
власність 

Міс- 
течка 

Міста 
Уря- 
дові 

Дона- 
ційні 

велика середня 

Замостьський 167 75 983 63 761 149 1 545 4 396 113 21 169 

Володавський 192 018 82 894 71 624 1 952 10 109 7 369 7 197 10 773 

Радзинський 140 220 64 520 58 954 6 198 2 288 5 229 800 2 231 

ВСЬОГО: 1 483 500 684 712 572 680 29 884 48 373 31 653 29 960 86 218 
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Напередодні Першої світової війни в Холмській губернії діяло чотири чоловічих 

гімназії (дві – у Холмському повіті, одна – у Більському і одна – у Замостському); 
одна чоловіча прогімназія (у Грубешівському повіті); чотири жіночих гімназії (дві – у 
Холмському, по одній – у Більському і Замостському повітах); одна жіноча прогін-
назія (у Холмському повіті) [19, с. 77]. Гімназії були навчальними закладами класич-
ного типу, де велика увага приділялася вивченню грецької та латинської мов і 
логіки. Існували два типи гімназій. Більшість із них пропонували семирічний курс 
навчання, а прогімназії – чотири-п’ятирічний. Крім того, у Холмському повіті 
працювали учительська семінарія, духовна семінарія, духовна чоловіча школа і 
одна залізнично-технічна школа [19, с.78]. Повна відсутність ремісничих і технічних 
навчальних закладів у Холмській губернії зумовила те, що такими професіями, як 
ремісники, техніки, володіли переважно євреї і поляки. Про це свідчить і лист одного 
з начальників Сідлецької шкільної дирекції Федора Коралова єпископу Євлогію, у 
якому він зазначає, що практично немає ремісничих учбових закладів для селян, 
“шляхту саму виховуємо” [33, арх. 3]. 

У всіх середньоосвітніх школах Холмської губернії викладання велося росій-
ською мовою. 

Початкових шкіл усіх типів, за показниками 1911 р., налічувалося 550. Найбіль-
ше училищ було у Грубешівському, Холмському, Влодавському повітах – відповідно 
133, 128, 119, найменше – у Любартівському [34, с. 56]. 

Стан освіти найкраще відображає статистика грамотності. За даними перепису 
1909 р., на 100 душ населення грамотних налічувалося 64,8 % чоловіків, 37,9 % 
жінок, усього ж грамотних – 54,7 %. На 10 письменних жінок у Холмській губернії 
(тоді у Люблінській і Сідлецькій) припадало 15 грамотних чоловіків [35, с. 95]. Ці дані 
показують, що населення було достатньо освіченим, що досягалося лише шляхом 
протистояння політики російського самодержавства польським впливам через 
створення російських шкіл у реґіоні. Так, після утворення у 1913 р. з частин цих 
губерній Холмської губернії мережа сільських шкіл значно розширилася. І хоча 
викладання тут і надалі велося російською мовою, шкільництво заклало основу для 
підвищення рівня освіченості населення [36, с. 74]. 

Із наведених фактів і статистичних даних випливає, що до Першої світової війни 
українська людність Холмщини і Підляшшя жила і в господарському, і в соціальному 
відношеннях цілком добре. “Було в достатку і хліба і м’яса” [5, с. 3]. 

Перша світова війна дуже змінила життя на Холмщині і Підляшші. Влітку 1915 р. 
разом з російськими військами, що відступали, примусово евакуйовано вглиб 
Російської імперії майже все українське православне населення, а також всі 
державні, громадські та церковні установи. В червні і липні 1915 р. з території 
Холмщини і Підляшшя було виселено більше 300 тис. українців, яких розміщено в 
37 губерніях Росії, в тому числі Тобольській, Томській, Забайкаллі, Уралі, Самар-
канді та ін. районах [6, с. 25]. “Українська робітнича газета” за 1918 р. так описує 
становище сіл Холмщини: “Село Злоєц (Замостський повіт): перед війною 60 україн-
ських родин, 47 польських; з українських родин осталось під час війни 13, решта 
виїхала з військом до Росії, поляки осталися всі; с. Заруднє: 22 родини українські 
20 польські; 17 родин українських виїхало, поляки остались; с. Білобереги – з 
14 українських родин виїхало 10; с. Сідлиська – біля 300 родин українських, а тільки 
20 польські – майже всі українські виїхали: с. Горишів Польський – перед війною 
близько 100 родин українських, 13 польських, всі українці виїхали” [7, с. 15]. Можна 
сказати, що це було перше із трагічних виселень, які прийшлися на долю народу цих 
земель. 

Перебування в Росії і на “Великій Україні” не загасило національної свідомості 
народу, а, навпаки, спричинило зростання її; цьому підтвердженням є та велика 
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кількість зборів і з’їздів холмщаків та підляшуків, що відбувалися, починаючи з 
1917 р., по різних теренах Росії і України. 

Після революційних подій 1917 р. в Україні утворилася Центральна Рада, яка 
домагалася автономії від Тимчасового уряду. Одночасно активізувався рух серед 
біженців за приєднання Холмщини і Підляшшя до України. Весною 1917 р., коли 
Тимчасовий уряд визнав право поляків на незалежність, була скликана Ліквідаційна 
комісія, яка мала ліквідувати російські установи на території Царства Польського і 
передати їх майно Польщі. Своєю юрисдикцією вона охоплювала Холмщину і 
Підляшшя, а це викликало протести українців-біженців із цих земель. Протягом 
кількох місяців 1917 р. пройшли десятки з’їздів і зборів біженців у тих місцях Росії і 
України, де вони опинилися. 

У Москві збори біженців з Холмщини відбулися 4 квітня 1917 р. Рішенням зборів 
висловлена незгода з Тимчасовим урядом про приєднання Холмщини і Підляшшя 
до Польщі. 25-27 серпня 1917 р. у Києві проходив Всехолмський з’їзд біженців. У 
ньому брали участь 296 делегатів від 250 тис. біженців-українців Холмщини і 
Підляшшя [8, с. 125]. З’їзд привітав від імені Центральної Ради М. Грушевський. 
Звертаючись до з’їзду, М. Грушевський сказав: “Вітаю вас, дорогі брати, від імені 
Центральної Ради і від себе. Протягом багатьох останніх років українська 
суспільність з напруженою увагою слідкувала за справою української Холмщини; 
скажу “української” тому, що Холмщину ще в 13-му віці називали Україною. 
Холмське питання цікавило мене особисто. Я виступав в українській і закордонній 
пресі за виділення Холмщини з польських земель. Ми одержуємо сотні ваших 
резолюцій, щоб не призабути про Холмщину. Ми завжди пам’ятаємо про Холмщину. 
Буде нам допомагати Центральна Рада. Умови нашої роботи важкі: фронт і деякі 
кроки, зроблені центральним російським урядом, утруднюють роботу. Персонально 
я, скільки зможу, буду допомагати вам. Я сам народився в 1866 р. у Холмі, де 
батько мій був директором педагогічних курсів, що також зобов’язує мене перед 
Холмщиною. Крім того, до праці для вас порушують мене українські почуття, й я 
ніколи не забуду про потреби холмського народу” [8, с. 130]. 

У ІІІ Універсалі Центральної Ради від 26 листопада 1917 р зазначається, що 
“Остаточне визначення границь УНР як щодо прилучення частини Курщини, Холм-
щини, Вороніжчини, так і суміжних губерній і областей, де більшість населення 
українське, має бути встановлено по згоді організованої волі народів” [12]. 

Після масової евакуації українського населення в роки Першої світової війни 
землі Холмщини і Підляшшя стали майже польським краєм. На рідній землі 
залишилося не більше ніж 15 тисяч українців, а польське населення становило тут 
уже 85 % усієї людності краю. З 1918 р. починається повернення на свої землі 
холмщаків із біженства [13, с.148]. Становище українців, що поверталися, було дуже 
скрутне і важке. Найчастіше вони поверталися без жодного майна; навіть те, що їм 
пощастило взяти з собою перед  їх вивезенням у російські губернії, вони втратили 
під час своєї вимушеної мандрівки. Повернувшись, часто заставали свої госпо-
дарства знищеними, або зайнятими польськими осадниками. Ще й кілька років після 
війни люди жили по землянках, які в народі називали “будами”. 

У Грубешівському повіті в селі Гостинне ще в 1922 р. у землянках жило майже 
100 родин. “Літом ще нічого, а зимою починається царство тифу, еспанки, віспи та 
ін.. Шкода народу, що набідувався в Росії, а тепер терпить біду дома” [14, с. 4]. 

Особливо зруйнованими були села і міста у східних і південно-східних районах 
Холмщини – це Влодавський, Холмський, Грубешівський, Томашівський повіти. 
“Найбільша нужда є в Холмському і Влодавському повітах, тут є дорога відходу 
російської армії і полоса відбутих пожеж і знищень. Нужда тут досягла крайнього 
розмаху”. Так писала газета “Наше життя” в липні 1920 р. [15, с. 3]. 
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На початку 20-х років на Холмщині і Підляшші було вже близько 150 тисяч 

українського населення [9, s. 8]. За результатами перепису населення, проведеного 
в Польщі 30 вересня 1921 р., у цих районах “людність русинська творить тільки 
істотну частину національних меншин”; у повіті Холмському поляків є 76,7 %; 
Грубешівському – 74,4 %; Томашівському – 83,5 %; Влодавському – 70,7 %; Біль-
ському – 82,0 % і т.д. [10, s. 9]. Дані цифри є свідченням того, що впродовж 20-х 
років холмщани поступово повертаються з рееміґрації на свої землі, їх кількість 
зростає. Близько 30 тисяч повернулося після 1921 року [11, c. 246]. 

У якому б адміністративно-територіальному підпорядкуванні не перебували 
Холмщина і Підляшшя, де більшість населення тривалий час становили українці, 
вони завжди знаходилися у становищі національної меншини. Цей фактор суттєво 
впливав на характер суспільного життя українського населення краю. Зміна 
володарів цих територій ніколи не означала, що черговий з них подбає про 
задоволення соціально-економічних чи етнонаціональних потреб місцевих україн-
ців. Вона лише свідчила про тимчасову перевагу одного претендента над іншим у 
боротьбі за Холмщину і Підляшшя, але ніхто з них ніколи не враховував сам факт 
наявності тут українців. Російські власті вважали їх частиною “єдиного” російського 
народу, а польські – елементом, з якого можна творити католиків (тобто поляків), 
або ж позбутися його назавжди [16, c.176]. Становище українців Холмщини і 
Підляшшя на рубежі століть було схоже з тим, у якому опинилася вся українська 
нація. На думку Володимира Винниченка, “інтеліґенція мусила завмерти, коли було 
знищено всі джерела її походження: школу, українську мову, літературу. Лишився 
сам народ, без панства, без літератури, без школи, безграмотний, оплутаний 
законами й державними апаратами визиску” [17, c. 35]. 

Голова Українського Центрального Комітету, що діяв під час Другої світової 
війни на території окупованої Німеччиною Польщі, проф. Володимир Кубійович про 
становище на Холмщині писав, що “ніякий інший край не зазнав таких великих 
національних втрат упродовж такого короткого часу, ніде інде міста не підпали під 
таку сильну полонізацію, а польський натиск ніде не був такий сильний, як тут. Ніде 
польські впливи не були такі сильні, а ми такі слабі, як саме тут. Ніде теж не були 
поляки такі аґресивні – і за Польщі, і також за німецьких часів” [18, c. 385]. 

Світові війни та внутрішні політичні процеси в новоствореній Польщі негативно 
вплинули на етнічний склад населення цих територій. Кожного разу українська 
людність зазнавала відчутних втрат. Із різних джерел і статистичних документів ми 
бачимо неоднозначні відомості про чисельність українського населення Холмщини і 
Підляшшя в першій чверті ХХ ст. 

Відповідно до польської статистики, в Люблінському воєводстві у 1931 р. 
проживало 63,1 тис. православних, включаючи білорусів, поляків та етнічних росіян, 
із них – лише 10,7 тис. осіб української національності і 2,8 тис. росіян [23, s.16]. 
Енциклопедія українознавства наводить такі цифри: в цей час тут проживало 
205 тис.українців і 391 тис. поляків [24, c. 164]. 

Такі різні цифри свідчать як про складні соціально-політичні процеси, так і про 
намагання польських чи російських державних чинників зміщувати в різні часи 
показники етнічного складу населення цих територій у вигідному для себе напрямку. 
Як зазначав місцевий етнограф Володимир Косоноцький, статистичні обрахунки 
складу населення Холмщини і Підляшшя ніколи не були об’єктивними. З метою 
збільшення чисельності польського етносу, офіційна польська статистика зробила 
унікальний у світовій практиці винахід, зарахувавши у 1931 р. 580 тис. українців до 
т. зв. “тутешніх” [25, c. 34]. Частина з них припадала на Холмщину та Підляшшя. 

Наслідки переписів населення засвідчували, що на найзахідніших українських 
етнічних землях Холмщини та Підляшшя в першій чверті ХХ століття пануючі тут 
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держави активно асимілювали місцеве українське населення шляхом русифікації та 
ополячення. 

Перед початком Другої світової війни на Холмщині та Підляшші з 700 тис. 
населення українців налічувалося 220 тис. чол., поляків – 260 тис. і “кала-
кутів” (українців римо-католицького віросповідання) – 160 тис. осіб [18, c. 403]. 

Статистичні підрахунки складу населення за національною ознакою в 
міжвоєнній Польщі майже не велися, бо це питання на офіційному рівні не досліджу-
валося. З метою штучного створення переваг того чи іншого населення, підрахунки 
проводилися з урахуванням мовних і віросповідних характеристик. Саме тому 
кількість українського населення на території Холмщини та Підляшшя зменшилася з 
446 839 осіб, що показав т. зв. “шкілький перепис” станом на 01.01.1915 р., до 
220 тис. чол. у 1939 р. [26, арк. 77]. 

Українці Холмщини і Підляшшя в період до Другої світової війни продовжували 
відступ, і не так через фронтальний наступ польського елементу, як через його 
активне проникнення у традиційний український етнічний простір. На це вплинули 
різні фактори, і серед них – залишення своїх садиб і маєтків холмськими біженцями 
у 1915 р., активізація польського сільськогосподарського осадництва в ці райони у 
період між двома війнами, наплив різного роду чиновників з корінної Польщі, 
закриття українських шкіл та церков та ін. 

Через вищезгадані факти українське населення Холмщини і Підляшшя, що опи-
нилося в складі Люблінського воєводства, не відновило своєї довоєнної чисельності 
не тільки до 1925 р., але й до перепису населення 1931 р. 

На початку 30-х років основна маса українського населення Холмщини і 
Підляшшя залишалась у Влодавському, Грубешівському і Томашівському повітах. 
На ці три повіти у 1931 р. припадало 94,7 % українців Люблінського воєводства. У 
повітах Радзинському, Холмському, Красноставському, що раніше були україн-
ськими, перепис 1931 р. зафіксував набагато менше українців, ніж було до Першої 
світової війни. Тут зросла частка осіб греко-католицького і римо-католицького 
віросповідання: у Любачівському повіті нараховувалося 44 696 греко-католиків і 
32 994 римо-католиків, у Ярославському повіті 52 238 греко-католиків і 83 652 римо-
католиків [27, s. 82]. 

Отакою в загальних рисах була етносоціальна ситуація на Холмщині та 
Підляшші в першій чверті ХХ ст. Помітним був відступ українського елемента на 
традиційному етнічному пограниччі і в міжвоєнний період. Польський уряд ціле-
спрямовано проводив політику стосовно того, щоб надати і формально, і фактично 
українській спільноті, що опинилася в складі новоствореної Польщі, польського 
характеру. 

 
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. – Париж, Нью-Йорк, 1984. 
2. Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження / Борисенко В., Вишневська Г., 

Гаврилюк Ю. – К.: Родовід, 1997. – 384 c. 
3. Грушевський М. За український маслак. В справі Холмщини. – К., 1907. – 384 с. 
4. Каретников С. Холмская губерния. Географическо-исторический очерк. – Лубны, 1913. – 220 с. 
5. Наше життя. – 1920. – 4 липня. 
6. Косик П. Трагічна доля Холмщини і Підляшшя. – Львів, 1997. – 123 с. 
7. Сергійчик В. Трагедія українців Польщі. – Тернопіль, 1997. – 439 с. 
8. Україна. – 1927. – Кн. 3. – 369 с. 
9. Списки перепису населення Речі Посполитої від 30 вересня 1921 р. Люблінське воєводство. 

Польська статистика. – Т. XVIII. Воєводська таблиця. (Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej 
Polskij z 30.IX.1921 r. Wojewodztwo Lubelskie // Statystyka Polski. – T. XVIII. Tabela wojewodzka). 

10. Sprawy narodowosciowe. – 1928. – № 1. 



103 

Вилпнк 1 

 11. Кубійович В. Віросповідання і національний стан людності Холмщини і Підляшшя // 
ІІІ Український статистичний річник 1935 / Під ред. В. Кубійовича та ін. – Варшава; Краків; Львів, 
1935. – С. 246-252. 

12. Конституційні акти України: 1917-1920. – Київ, 1992. – С. 12-18; Українська Центральна Рада: 
Документи і матеріали: У 2 т. – Київ, 1996-1997. – Т. 1. – С. 35. 

13. Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя (Новіші часи). – Вінніпег, Торонто, 1989. 
14. Наше життя. – 1922. – 19 листопада. 
15. Наше життя. – 1920. – 8 липня. 
16. Заставний Ф. Українські етнічні землі. – Львів, 1993. – 296 с. 
17. Винниченко В. Відродження нації. – Київ; Відень, 1920. – Ч. 1. – 134 с. 
18. Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії 1939-1941. – Чикаго, 1975. – 413 с. 
19. Чихачев Д.Н. Доклад по законопроекту “О выделении из состава губерний Царства Польского 

восточных частей Люблинской и Седлецкой губерний с образованием из них особой Холмской 
губернии”. – С.-Пб., 1911. – 113 с. 

20. Макарчук С.А. Депортації 1944-1947 рр. в контексті українсько-польського історико-етнічного 
контактування // Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19-20 вересня 
1997 року) – Рівне, 1998. – 130 с. 

21. Крип’якевич І.П. Холмщина. – Львів, 1915. – 32 с. 
22. Косоноцький В. Дещо з нашої статистики // Холмський церковно-народний календар на 1940 рік. – 

Холм, Варшава, 1940. – 47 с. 
23. Maly Rocznik Statystyczny na 1931 r. – Warszawa, 1933. – 75 s. 
24. Енциклопедія українознавства. – К., 1994. 
25. Ріпецький С. Українсько-польський процес 1918-1923 років. – Чикаго, Нью-Йорк, 1963. – 40 с. 
26. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 2581: Народне 

міністерство освіти, оп. 1, спр. 1. 
27. Historia Polski w liczbach. Ludnosc. Terytorium. – Warszawa. 1994. – 206 s. 
28. Кордуба М. Північно-Західна Україна. – Відень, 1917. – 91 с. 
29. Грушевський М. За Холмщину // Пам’ятки України. – 1995. – № 3. – С. 34-35. 
30. Соболевский А. Холмская Русь в этнографическом отношении. – Харьков, 1910. – 53 с. 
31. Ткач В. Очерки Холмщины и Подляшья. – Холм, 1911. – 115 с. 
32. Вінниченко І. Українці Берестейщини, Підляшшя й Холмщини в І пол. ХХ ст. Хроніка подій. – К., 

1997. – 288 с. 
33. Центральний державний історичний архів України, м. Львів, ф. 693: Холмська духовна 

консисторія. 
34. Статистический ежегодник России за 1912 год. – Петроград, 1913. – 112 с. 
35. Статистический ежегодник России за 1914 год. – Петроград, 1913. – 115 с. 
36. Салюк І., Горний М. Історична Холмщина в списках, дослідженнях і спогадах. – Львів, 1996. – 

166 с. 



 



105 

Iсмйлін 

міжналйднжо віднйсжн 

 



106 

УДК 378(477+438) 
С.В. Гаврилюк 

 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ НАУКОВІ СТОСУНКИ КРІЗЬ 

ПРИЗМУ СПІВПРАЦІ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ І ВУЗІВ ЛЮБЛІНЩИНИ 

 
У статті охарактеризовано зміст, напрям і форми наукового спів-

робітництва Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна) з вищими навчальними закладами Люблінського 
воєводства (Республіка Польща) як вагомого фактора подальшого 
зміцнення та поглиблення дружніх українсько-польських взаємин. Визна-
чальна увага звернена на показ наукової співпраці у галузі європейської 
інтеґрації та вивчення, збереження і популяризації культурної спадщини 
обох країн, у тому числі прикордонного регіону. 

Ключові слова: наукове співробітництво, вищі навчальні заклади, 
українсько-польські взаємини, культурна спадщина. 

 
В статье охарактеризовано содержание, направление и формы 

научного сотрудничества Волынского национального университета 
имени Леси Украинки (г. Луцк, Украина) с высшими учебными заведениями 
Люблинского воеводства (Республика Польша) как весомого фактора 
дальнейшего укрепления и углубления дружеских украино-польских 
взаимоотношений. Основное внимание уделено научному сотрудничеству 
в сфере европейской интеграции, изучению, сохранению и популяризации 
культурного наследия обоих государств, в том числе приграничного 
региона. 

Ключевые слова: научное сотрудничество, высшие учебные 
заведения, украино-польские взаимоотношения, культурное наследие. 

 
The article presents content, direction and form of scientific cooperation 

Lesya Ukrainka Volyn National University (Lutsk, Ukraine) with higher educational 
establishments of Lublin Principality (Polish Republic) as an important factor for 
further strengthening of Ukrainian-Polish friendly collaboration. A special attention 
is paid to the representation of scientific cooperation in the sphere of European 
integration and studies, to the presentation and popularization of the cultural 
heritage of both countries, including trans boarder regions. 

Keywords: scientific collaboration, higher educational, Ukrainian-Polish 
mutual relations, cultural legacy. 
 
Відносини між Україною і Польщею в сучасній Європі слугують добрим 

прикладом розвитку та поглиблення добросусідських результативних зв’язків на 
засадах стабільності і поваги їх народів один до одного. У дипломатії, політологічній 
теорії та практиці, та й на міжособистісному рівні контакти українського та 
польського соціумів вже майже два десятки років нерідко трактуються як відносини 
стратегічного партнерства. Аксіомою стало твердження, що Польща виступає своє-
рідним лобі інтересів України на європейському континенті й у світі загалом. Можна 
висловити тільки щиру вдячність польським політичним діячам – екс-президентам 
Леху Валенсі, Александрові Кваснєвському, іншим представникам польської 
спільноти, які доклали зусиль для врегулювання політичної кризи в Україні, що зумо-
вила вибух восени 2004 року “Помаранчевої революції”. Непоміченими не зали-
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шилися й кроки нинішнього Президента Польщі Леха Качинського посприяти 
шляхом переговорного процесу врегулюванню нинішньої складної ситуації, що скла-
лася у політичному житті України, підтримка ним євроатлантичних прагнень України, 
ухвалення рішення щодо перспектив майбутнього членства України в НАТО [1]. 

Процеси налагодження та зміцнення добросусідських і навіть союзних стосунків 
між Україною та Польщею розпочалися на початку 1990-х років. Відомо, що Польща 
в числі перших держав світу визнала у грудні 1991 р. незалежність України. Основні 
засади цих стосунків були зафіксовані у низці міждержавних документів. Серед них 
особливо слід відзначити “Договір про добросусідство, дружні відносини і 
співробітництво”, укладений 18 травня 1992 р. та Спільну заяву Президентів України 
і Республіки Польща “До порозуміння і єднання”, підписану 21 травня 1997 р., тобто 
трохи більше 10 років тому. Зауважимо, що в останньому з перелічених документів 
чи не найбільше говориться про важку спадщину історичного минулого двох народів 
і підкреслюється необхідність “пам’ятати про минуле, але думати про майбутнє”. Тут 
зазначається, що “інтерпретацією нашої спільної історії, її непростих періодів мають 
займатися фахівці, які в атмосфері відкритості ретельно вивчать події минулого й 
дадуть їм об’єктивні оцінки” [2]. 

Сприятлива політична ситуація у взаєминах між Україною і Польщею 1990-х – 
початку 2000-х років, наявність багатьох спільних сторінок історії, які до того часу 
через політичну кон’юнктуру замовчувалися або однобічно трактувалися, пожвав-
лення контактів та інші чинники зумовили зростання взаємної зацікавленості в 
українців та поляків один одним, підвищення інтересу до історії, культури обох 
народів. Виникає потреба започаткування українсько-польського наукового діалогу, 
у тому числі з включенням сюди науковців університетських осередків прикордоння: 
Люблінського та Підкарпатського воєводств Польщі, Львівської і Волинської 
областей України. 

У цьому сенсі помітний поштовх зазначеній справі надало підписання 18 грудня 
1991 р. в м. Томашув-Любельський угоди про транскордонну співпрацю (тодішні 
Холмське, Замостське, Перемишльське і Кросненське воєводства – з польської 
сторони; з української – Львівська і Волинська область). Подальший розвиток 
означене співробітництво отримало у зв’язку з підписанням 1995 р. угоди про 
Єврореґіон “Буг”. 

У 2005 р. в рамках Єврореґіону “Буг” була ухвалена спільна польсько-українська 
стратегія транскордонного співробітництва чотирьох прикордонних адміністративних 
територій Польщі та України, розрахована на 10 років [3]. Тут зокрема, міститься 
розділ “Культура і спадщина”, де відзначається наявність особливого розмаїття 
культур польсько-українського прикордоння, їх переплетення, необхідність збере-
ження і охорони культурної спадщини. Зазначається, що досить багатими у культур-
ному відношенні є терени Люблінського воєводства та Волинської області. 
Вказується, що велика кількість тут пам’яток сакральної архітектури різних релігій є 
доказом проникнення багатьох культур і релігійної толерантності. У документі 
підкреслено, що, на жаль, багато пам’яток і об’єктів культури знаходяться в пога-
ному технічному стані, вимагають термінової реставрації. Слід виходити з того, що 
фінансування ремонту і відновлення має відбуватися за рахунок громадських коштів 
[3, с. 25]. 

Учасниками українсько-польського наукового діалогу, а згодом й співпраці, у 
тому числі у культурній сфері, що обіймає проблеми охорони пам’яток і музейної 
діяльності, виступають Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, Вища школа 
управління та адміністрації (м. Замосць), Вища державна професійна школа й Вища 
школа міжнародних відносин і суспільної комунікації (м. Хелм) та Волинський 
національний університет імені Лесі Українки у Луцьку, який був реорганізований 
1993 р. з педагогічного інституту. Наукові контакти між цими усіма вищими навчаль-
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ними закладами, насамперед Інститутом історії університету у Любліні та історич-
ним факультетом Волинського університету, започатковуються з 1996 р. Біля їх 
витоків стояли тодішні керівники зазначених відділів Марек Мондзік та Євген 
Франчук. У 1999 р. було укладено угоду про співпрацю між цими відділами, яка 
передбачала широкий спектр спільних наукових досліджень, обмін науковцями та 
студентами, проведення наукових студій викладачами у навчальному закладі-
партнері, участь у різноманітних конференціях, стажування та інше. На початку 2000
-х років до співпраці долучилися навчальні заклади Замосця і Хелма. 

До сфери зацікавлень науковців і студентів згаданих вищих навчальних закладів 
потрапили насамперед політичні процеси, проблеми економічного розвитку 
прикордонного регіону у різні часи, дискусійні питання українсько-польської історії, 
особливо першої половини ХХ ст. У їх вирішенні помітну роль відіграв і продовжує 
відігравати постійно діючий науковий семінар “Україна – Польща: важкі питання” – 
унікальний проект, до участі в якому залучалися і залучаються польські та українські 
студенти. 

Вітаючи взаємовигідну наукову співпрацю, вносячи посильний внесок у її 
розвиток, науковці вищих навчальних закладів разом з тим на межі 1990-2000-х 
років зауважили, що обабіч сфери взаємних зацікавлень залишились культурні 
взаємовідносини. Це стосувалося дослідження питань збереження культурної 
спадщини у 1920-1930-х роках на східних теренах тодішньої Другої Речі Посполитої, 
ролі музейництва у подоланні взаємних усталених негативних стереотипів, вихо-
ванні взаємоповаги до культур обох народів, внеску музеїв у пошук, вивчення і 
збереження пам’яток історії та культури, самого процесу пам’яткоохоронної роботи 
в сучасних умовах. Між тим на той час, як і сьогодні, існували та існують чудові 
приклади співпраці музейних закладів обох країн в означеній галузі, у тому числі 
прикордонних теренів. Взірцем такої співпраці виступають відносини, що склалися 
між керівництвом і колективами музею Замойських у Замості та Волинського крає-
знавчого музею у Луцьку (керівники – Анджей Урбанський та Анатолій Силюк). 

Для виправлення ситуації у взаєминах між університетом Марії Кюрі-Скло-
довської у Любліні та Волинським національним університетом імені Лесі Українки, 
що стосувалася співпраці у сфері музейництва та охорони пам’яток, з 2001 р. було 
запроваджено спільну організацію об’їздів (екскурсій) Люблінщиною та Волинню. 
Вагому роль у їх проведенні відіграли і відіграють науковці університету у Любліні 
Генріх Ґмітерек, Анджей Стенпнік, Марек Мондзік, Ярослав Нестьорук, Маріуш 
Коженьовський, холмські викладачі Анджей Вавринюк та Зигмунт Гардзінський, 
науковець із Замостя Богдан Кавалко, волинські науковці Олександр Гаврилюк, 
Анатолій Шваб, Ярослав Шабала. Суть об’їздів (екскурсій) полягає в тому, що в 
першій половині травня кожного року студенти третіх-четвертих курсів кожного 
навчального закладу (групою 8-15 осіб відповідно з кожної сторони) приїздять до 
країни-сусідки і здійснюють поїздку на 8-10 днів. Під час її проведення вони не лише 
знайомляться з пам’ятками старовини регіону, історичними місцями, а й відвідують 
музеї, вивчають способи будівництва їх експозиції, зміст збірок та інше. Студенти 
здійснюють такі екскурсії з урахуванням вимог нормативних навчальних програм 
музеєзнавчої спеціальності, проходять при цьому певну музеєзнавчу практику. У 
ході екскурсії польська сторона практикує виголошення доповідей (рефератів), у 
яких подає відомості про час та обставини появи тієї чи іншої пам’ятки, заснування 
музейного закладу, їх цінність, зміст збірок, проблеми, що стосуються охорони 
культурної спадщини, реституції пам’яток, діяльності музеїв. 

Якщо говорити про екскурсію Волинню, то у Луцьку польські студенти тради-
ційно відвідують краєзнавчий музей, музей Волинської ікони, знайомляться з 
Луцьким замком – чудовою пам’яткою архітектури ХІV-ХV століть, іншими старовин-
ними архітектурними спорудами міста. З Луцька маршрут традиційно пролягає до 
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Дубна або Острога, Кременця та Львова. Визнаючи привабливість цих маршрутів, 
слід разом з тим підкреслити, що на Волині є можливість поїхати й іншими екскурс-
сійними напрямами. Однак, на жаль, це не завжди зручно для української сторони, 
позаяк біля таких трас знаходиться чимало пам’яток культури польської спільноти, 
які перебувають у непривабливому стані, а тому їх не надто приємно показувати. 
Тому висловлюємо сподівання, що розширення маршрутів таких об’їздів Волинню 
стане одним з факторів, який врешті-решт змусить місцеву владу звернути увагу на 
питання приведення старовинних архітектурних будівель (української, польської та 
інших культур) до належного вигляду. 

У Польщі екскурсії волинських студентів скеровуються з Любліна насамперед у 
північному, північно-західному, центральному напрямках. Поки-що поза увагою 
чомусь залишається Замойщина – регіон надзвичайно багатий культурними пам’ят-
ками. Серед них особливо виділяється ренесансний Замосць, який називають 
Північною Падуєю, і який внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО. Ознайом-
лення із Замостям для студентів Волині особливо потрібне тому, що тут у свій час 
працювала відома Академія, де навчалися й вихідці з волинського регіону. Між тим, 
в українській історичній науці вже склався стереотип, за яким серед вищих 
навчальних закладів, куди вступали студенти-українці середньовічної доби, тради-
ційно називаються лише Острозька і Києво-Могилянська академії. 

Якщо говорити про інші питання співпраці вищих навчальних закладів 
Люблінщини та Волинського національного університету імені Лесі Українки у справі 
навчання польських і українських студентів у сфері музейництва та охорони 
пам’яток, то однією з важливих проблем виступає мовний бар’єр. Тут слід констату-
вати, що значно складнішим є розуміння польськими студентами української мови, 
аніж українськими – польської. Саме ця обставина перешкоджає активнішому 
залученню студентів до заходів, що ініціюються вищими навчальними закладами, а 
також музеєм Замойських у Замості та Волинським краєзнавчим музеєм. Зокрема, 
керівництву обох вищезгаданих музейних закладів належить ініціатива випуску 
“Замостсько-Волинських музейних зошитів”. Тут знаходять відбиття результати 
наукових пошуків дослідників обох країн, у тому числі викладачів університетів, 
працівників музеїв, краєзнавців з багатьох питань історії культури, культурних 
контактів між Україною і Польщею, Волинню та Люблінщиною, діяльності відомих 
особистостей у сфері пам’яткоохоронної роботи. У “Замостсько-Волинських музей-
них зошитах” публікуються матеріали спільних екскурсій замками Західної України 
та Східної Польщі, доповіді та повідомлення, виголошені на різноманітних наукових 
конференціях, часто ініційованих самими музеями [4]. 

До проблем співпраці обох вищих навчальних закладів щодо спільної діяльності 
у підготовці студентів-музеєзнавців та пам’яткоохоронців можна віднести відсутність 
наукових і навчальних стажувань таких студентів. А між тим практика інших вищих 
навчальних закладів показує, що цілком можливим є проведення такого стажування 
(дві-три особи в семестр впродовж місячного терміну) з наступною публікацією 
матеріалів за його підсумками. До невирішених питань такої співпраці слід віднести 
доцільність погодження навчальних програм, у яких варто прописати узгоджену 
тематику напрямів і змісту вивчення музейницької діяльності і пам’яткоохоронної 
роботи. Слід подумати й над відкриттям нових та удосконаленням викладу вже 
існуючих спеціальностей, що стосуються музеєзнавства та охорони культурної спад-
щини. Мова йде про поглиблення спеціалізації, особливо у сфері дослідження 
сакральних пам’яток, належної наукової експертизи мистецьких пам’яток України і 
Польщі (враховуючи зростання зацікавленості ними на Заході та рівень контра-
бандного їх переміщення через українсько-польський кордон). 

Завданнями у сфері навчання польських і українських студентів музейництву та 
пам’яткоохоронній роботі у спільній діяльності вищих навчальних закладів Люблін-
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щини та Волинського національного університету імені Лесі Українки виступають 
також організація проходження спільних практик (археологічної, музеєзнавчої тощо), 
акцентування уваги на дослідженні проблеми діяльності музеїв, осередків з охорони 
культурної спадщини на прикордонні у міжвоєнний період, залучення студентів 
України та Польщі до експедицій, що організовуються музеями на теренах прикор-
доння. Результативним прикладом такої акції стала експедиція 2004-2006 років 
польських та українських музейників басейном річки Західний Буг, ініційована 
музеєм Замойських, Волинським краєзнавчим та Львівським історичним музеями. 
Вона сприяла обстеженню наявних тут сакральних архітектурних пам’яток, показала 
необхідність вжиття термінових заходів для збереження гинучої краси архітектурних 
шедеврів означеного регіону, яка яскраво представлена у спеціальному альбомі, 
видрукуваному за результатами експедиції [5]. 

Безпосереднім завданням для Волинського національного університету у сфері 
викладу і пропаганди музеєзнавчої діяльності – складової співпраці з польськими 
вищими навчальними закладами – виступає ресурсне поповнення матеріалів 
власної наукової бібліотеки результатами наукових досліджень польської історичної 
та мистецтвознавчої наук. Поглибленню якісної сторони навчання польських і 
українських студентів музейництву та пам’яткоохоронній діяльності сприятиме, на 
наш погляд, й запрошення спеціалістів обох країн до проведення відповідних 
наукових студій у навчальних закладах країни-сусідки. Сподіваємося, що цій справі 
суттєвого прискорення надасть діяльність Інституту Польщі, рішення про створення 
якого на базі факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки прийнято 
вченою радою університету наприкінці 2007/2008 навчального року. 

Вирішення цих та інших питань навчання польських і українських студентів у 
галузі музейництва та охорони пам’яток (суттєвого елемента співпраці вищих 
навчальних закладів Люблінщини та Волинського національного університету імені 
Лесі Українки ), пошук та втілення нових його форм є досить вагомою і потрібною 
справою. Це відіграє пізнавальну роль, прищеплює любов і повагу до прекрасного, 
патріотизм, сприяє професійному становленню молоді, вихованню її як особистості, 
потреби шанувати культурні надбання та історію як власного, так й інших народів. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 
Метою даної статті є аналіз еволюції “геополітичного потенціалу” 

Кримського півострова на фоні історичних змін, які мали місце в межах 
навколишнього макрореґіону. 

Ключові слова: геополітика, геостратегія, макрореґіон, географічна 
локалізація, диференціація. 
 

Целью данной статьи является анализ эволюции “геополитического 
потенциала” Крымского полуострова на фоне исторических изменений, 
которые имели место в пределах окружающего его макрорегиона. 

Ключевые слова: геополитика, геостратегия, макрорегион, геогра-
фическая локализация, дифференциация. 

 
In the paper I have analyzed the geopolitical position of the Crimean 

Peninsula at the background of the Black & Azov seas macro-region from the 
ancient time till today. In the research I have used the elements of the concept of 
the importance levels of geopolitical analyses of P.J. Taylor (1989). It has been 
concluded that geopolitical importance of the Peninsula has been and continues 
to be considerable, although in the individual periods of time the weights are 
different. At the continental and macro-regional levels of top importance were, by 
turns, trade by sea, or geo-strategic functions, what is more, in the contemporary 
time – balneological & recreational functions. This activity was strongly 
conditional upon geographical location and the features of natural environment of 
Crimea and/or its macro-region. At the local level the greatest role was played by 
the clear duality of the Peninsula and the diversity and quality of natural 
environment of its hilly southern part. 

Keywords: geo-politics, geo-strategy, macro-region, level of importance, 
geographical location, natural environment, diversity. 
 
Для современной геополитики характерно то, что большее внимание, чем 

раньше, уделяется маленьким территориям. Значительными элементами мировой 
системы являются ведь “...не только большие пространства, но также небольшие 
территории, играющие роль геополитических ключей, а также зон прерывистости, 
сепаратизма и международных конфликтов” [21, с. 62]. Одной из целей 
традиционной геополитики являлось и в дальнейшем является проведение анализа 
восточной границы территории европейской интеграции и исследование “ситуации 
в зонах геополитической нестабильности на востоке Европы” [21, с. 64]. 

К территориям, которые выполняют оба эти критерия, несомненно, принадле-
жит Крымский полуостров. Генезис и ход событий, связанных с недавними рос-
сийско-украинскими спорами о политическом статусе Крыма, морской базе в 
Севастополе и квартирующем там российском Черноморском флоте, а также об 
острове в Керченском проливе подтверждают факт, что Полуостров в дальнейшем 
имеет существенное геополитическое значение. 

Хотя некоторые природные условия, оказывающие влияние на политические 
явления, имеют почти постоянный характер, всѐ-таки их значение зависит также и 
от других факторов – в том числе и таких, которые изменяются на протяжении 
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времени – и большинство которых связано с деятельностью человека. Поэтому 
природные черты исследуемой территории стоит рассматривать на фоне 
отдельных эпох, выделенных с точки зрения их геополитической специфики. Стоит 
при этом помнить, что такую периодизацию можно провести, лишь связывая еѐ с 
историей всего Черноморско-Азовского макро-региона (вместе с районом турецких 
проливов), а также непосредственно к ним примыкающих политических территорий. 

Целью данной статьи является анализ эволюции “геополитического потен-
циала” Крымского полуострова на фоне исторических изменений, которые имели 
место в пределах окружающего его макро-региона. 

По мнению британского политического географа П.Й. Тейлора [20], геополити-
ческий анализ можно проводить на трѐх уровнях важности: континентальном (иначе 
говоря – глобальном), региональном (именуемым также макрорегиональным) и 
локальном (то есть соседском) уровне. Подобную классификацию предлагают 
также, между прочим, O.I. Shablyiyi [19], R.F. Turovskiy [21] и польские 
исследователи, T. Zipser и J. Sławski [23]. 

С учѐтом общих рамок приведѐнной выше концепции был проведѐн упомянутый 
анализ с обращением особого внимания на природные условия, детерминирующие 
геополитическую ситуацию полуострова. Стоило здесь помнить о том, что 
разделение геополитических стимулов, имеющих различное значение, очень 
сложно, а иногда даже невозможно – поскольку неоднократно их воздействия 
суммируются или же редуцируются. Если имелась бы возможность провести 
полную, комплексную оценку этих воздействий с учѐтом эвентуального эффекта 
синергии, то, может быть, показалось бы, что мы имеем дело с геополитической 
перспективой, значение которой совсем иное, чем первоначально полагалось. 
Здесь следует  добавить, что современные технологические средства значительно 
уменьшили значение геополитических явлений на двух низших уровнях важности: 
региональном, который когда-то играл очень важную роль, и локальном [23]. 
Трудности по отношению к Крыму, в особенности по отношению к ранним периодам 
истории, вызваны также недостатком материалов, необходимых для чѐткого 
определения связей локального характера. Для этого уровня важности мы также не 
всегда были в состоянии полностью учесть требования периодизации. 

Зато воздействия на континентальном уровне важности могут являться, по 
мнению названных выше исследователей, источником большой стабильности и 
прочности. В Крыму они, как правило, отличаются большей яркостью, чем локаль-
ные, а относящиеся к ним материалы в общем достаточны для того, чтобы их 
рассматривать в рамках принятой периодизации. В связи с тем, что в пределах 
геополитической базы полуострова разделение явлений на эти два существенных 
уровня важности – континентальный и макрорегиональный – выражено довольно 
слабо, они рассматриваются здесь вместе. 

Проведѐнный анализ привѐл к следующим заключениям. 
Крым всегда имел и в дальнейшем имеет значительный и стабильный 

геополитический потенциал, хотя на протяжении отдельных эпох пропорции между 
его отдельными аспектами – а также субрегионами Полуострова – складывались 
чуть иначе. Основу этого потенциала составляют природные условия, к которым 
относятся, прежде всего: 

центральное расположение Крыма в бассейне Чѐрного моря; 
его ключевое и первостепенное геостратегическое значение для всей северной 
части черноморско-азовского макрорегиона; 
специфические природные свойства Крымского полуострова, в особенности 
исключительное на фоне довольно однообразного пейзажа Северного Причер-
номорья, разнообразие и экзотика его южной части; 
существование на двух противоположных краях Крыма ключевых в масштабе 
всей акватории, базирующих на естественных условиях геостратегических 
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узлов, какими являются районы Севастополя (выдвинутый вглубь моря 
скальный полуостров, окруженный бухтами), а также Керчи (один пролив между 
двумя морями, отделяющий Крым от Кавказа). 
По отношению к геополитической роли полуострова на локальном уровне было 

отмечено, что на протяжении всего исследуемого периода преобладающее 
значение имела его двойственная природа. 

Начиная со средневековья до XVIII столетия, побережья гористой части 
Крыма и находящегося неподалѐку Керченского пролива концентрировали боль-
шинство геополитического потенциала этого масштаба, причѐм росту значения 
первого из этих районов благоприятствовали прежде всего его крайне дифферен-
цированные природные условия, гарантирующие безопасность жителям и мягкий 
квазисредиземноморский климат, благодаря которому существовала возможность 
ведения типичного для него хозяйства (как морского, так и сельского), в то время, 
как территории, расположенные на берегу пролива, позволяли, прежде всего, 
извлекать пользу из благоприятных условий для зернового хозяйства, степного 
скотоводства, а также рыболовства. 

Зона, расположенная между горами и богатым широкими степями Крымом, 
имеющая все признаки переходности, играла особенно существенную роль в 
генуэзско-татарский период, когда в еѐ пределах среди земледельцев посе-
лялись татары, которые постепенно стали заниматься обработкой почвы. В этой 
зоне возникли также их крупнейшие города, в том числе все местопребывания 
важнейших сановников Ханства. 

Степи, занимающие большинство северной части полуострова, где лишь 
изредка проживали племена кочевников, составляли в это время часть широкого, 
геополитического буфера, отделяющего черноморское побережье от стран, распо-
ложенных на севере. 

С XIX в. вплоть до нашего времени на южном побережье Крыма постепенно 
развивались база отдыха, туризм и бальнеология. Район Керченского пролива во 
всѐ большей степени стал опираться на транспортные и промышленные функции. 
В степной зоне, за счѐт экстенсивного животноводства, распространялось сельское 
хозяйство. В настоящее время их значение выходит за пределы локальной 
перспективы полуострова. 

Анализ, проведѐнный на континентальном и макрорегиональном уровнях, 
показал, что в древние времена самое важное значение для Крыма имела 
торговля, осуществляемая морским путѐм, как далѐкая, позволяющая снабжаться 
товарами роскоши, так и на средние дистанции (не выходящая за пределы 
полуострова), опирающаяся в большей степени на товары широкого потребления. 
На такой деятельности базировали, прежде всего, крупнейшие портовые центры – 
Пантикапей, Феодосия и Херсонес, являющиеся одновременно столицами главных 
политических единиц региона. 

В период раннего средневековья соотношения с отдалѐнными территориями 
потеряли свою роль в результате долговременной политической дестабилизации 
всего макрорегиона (нашествия и завоевания кочевых племѐн), в связи с чем 
большинство античных городов на его северном побережьи пришло в упадок. 
Среди немногочисленных, которые сохранились, были: давний Пантикапей 
(Bosporo) и Херсонес, черпающие средства на существование прежде всего из 
торговых соотношений средней дальности с греческими государствами на побе-
режье Малой Азии и с Константинополем. 

Генуэзско-татарский период – это “повторное открытие” макрорегиона для 
торговли с далѐкими странами, связанное с “Pax Mongolica”. Торговым центром 
генуэзской “торговой империи”, которая контролировала побережье от восточной 
части Средиземного моря до Азовского моря стала расположенная на южном 
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побережье Крыма Каффа (Феодосия). Сотрудничество италийских купцов с вла-
деющими Северным Крымом и берегами Азовского моря, татарами Золотой орды, 
связанное, прежде всего, с распространѐнной работорговлей, существенно увели-
чило геополитическое значение полуострова. 

В турецкую эпоху значение торговли в Крыму уменьшилось. Уменьшилась также 
роль Керченского пролива. Основной причиной этого процесса являлось то, что оба 
моря стали внутренним “Османским озером”. Несмотря на это, Каффа (теперь 
именуемая Кефе) сохранила свою роль главного торгового центра акватории. 

Переходный период приходится на XVIII столетие, которое в пределах макро-
региона отличалось постепенным ослаблением Турции и экспансией России. 
Поэтому наступило возрождение геостратегического значения Керченского про-
лива, защищающего от России выходы из Азовского моря. Но, несмотря на это, в 
конце данного столетия Россия всѐ-таки овладела побережьями обеих морей, 
начиная с захвата пролива и заканчивая захватом всего Крыма. 

Российская эпоха – это период, в котором Россия доминировала на море, 
одновременно продолжая на суше свою экспансию на юг и приближаясь к турецким 
проливам, которые являлись еѐ геостратегической целью. Крым, благодаря новой 
базе в Севастополе, стал главным центром еѐ морского флота в акватории, 
потеряв, однако, свою прежнюю высокую позицию в торговле, осуществляемой 
морским путѐм. В конце данного периода наступил существенный рост значения 
упомянутой раньше функции, связанной с бальнеологией и отдыхом, выходя за 
пределы локального уровня, что косвенным образом повлияло на дальнейший рост 
геополитического значения полуострова. 

Российская эпоха заканчивается “Крымской войной”, в которой Россия 
выступала против коалиции нескольких европейских государств и Турции. Перелом 
в ходе этой войны наступил после падения долгое время осаждаемой – 
севастопольской крепости. Это свидетельствует о еѐ большой геостратегической 
роли в масштабе всей акватории. 

Для последнего периода – современности – характерна интернационализация 
черноморской акватории, а также (первоначально) фиксирование разделения 
большей части еѐ побережья между двумя государствами – Россией, потом СССР, 
и Турцией. Крым играл в дальнейшем – вместе с Севастополем и Керчью – 
существенную стратегическую роль, что нашло своѐ отражение во время обеих 
мировых воин, а также российской гражданской войны. 

После распада СССР черноморское и азовское побережья значительно 
сократились, а Крым вошѐл в состав независимой Украины. О геостратегическом 
значении полуострова для этого государства свидетельствует то, что он разделяет 
доступ Украины к морям на две отдельные части. Существенно изменилась в 
геостратегическом отношении роль Керченского пролива, поскольку в настоящее 
время еѐ азиатский берег принадлежит России. Через пролив осуществляются 
крупные массовые перевозки, связанные с близлежащими бассейнами – место-
рождениями природных ресурсов, а также с системой дорог, соединяющих 
черноморскую акваторию через Волго-Донский канал со всей европейской Россией. 

На протяжении последних десятилетий, как общеизвестно, имела место 
революция в области транспорта нефти и газа, связанная с освоением новых 
месторождений на Закавказье и в Средней Азии. Рассматриваемый макрорегион 
оказался – вместе с Крымом – в центре густой и всѐ сгущающейся сети морских 
путей, по которым транспортируют нефть, а также сухопутных и подводных нефте- 
и газопроводов. С одной стороны, они угрожают функциям полуострова, связанным 
с бальнеологией, отдыхом и туризмом, с другой, увеличивают его геоэкономическое 
и геостратегическое значение (имеются, между прочим, планы проведения через 
территорию Крыма транзитных трубопроводов). Имеется, однако, шанс, что благо-
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даря необходимости развития всѐ более тесного и многостороннего сотрудни-
чества между всеми государствами макрорегиона, хозяйственные и геоэкологи-
ческие факторы станут приобретать большее значение за счѐт доминирующих до 
сих пор геостратегических факторов. 
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ЗЛАМІ 

ТИСЯЧОЛІТЬ: СТАНОВЛЕННЯ, ЕТАПИ, ПРОБЛЕМИ 

 
На базі порівняльно-історичного та проблемно-хронологічного підходів 

виокремлено п’ять періодів українсько-польських відносин у 1990-2008 рр., 
розкрито їх зміст і вузлові проблеми. У перспективі увага має бути 
приділена створенню газового консорціуму та спільній участі в 
енергетичних проектах. Необхідно позбутися поверховості й 
асиметричності у торговельно-економічних і науково-технічних відно-
синах та політичному співробітництві на всіх рівнях між Україною і 
Республікою Польща. 

Ключові слова: українсько-польські стосунки, геополітика, Об’єднана 
Європа, стратегічне партнерство. 

 
На базе сравнительно-исторического и проблемно-хронологического 

подходов выделено пять периодов украинско-польских отношений в 1990-
2008 гг., раскрыто их содержание и узловые проблемы. В перспективе 
внимание должно быть уделено созданию газового консорциума и общему 
участию в энергетических проектах. Необходимо освободиться от 
поверхностности и асимметричности в торгово-экономических и научно-
технических отношениях и политическом сотрудничестве на всех уров-
нях между Украиной и Республикой Польша. 

Ключевые слова: украинско-польские отношения, геополитика, 
Объединенная Европа, стратегическое партнерство. 

 
Based upon the comparative-historical and problem-chronological 

approaches there has been separated five periods of Ukrainian-Polish relations in 
w1990-2008. The context and key problems of each period have been described. 
In future special attention should be drawn to creation of gas consortium and 
common participation in energetic projects. It is necessary to get rid of 
superficiality and asymmetry in many spheres such as trading-economical and 
scientific-technical as well as political cooperation on all levels between Ukraine 
and Poland. 

Keywords: becoming, stages, problems, relatuions, geopolitics, Incorporated 
Europe, strategic partnership. 
 
У зовнішньополітичній діяльності України стосовно держав Центрально-Східної 

Європи чи не найголовніше місце належить розбудові зв’язків із Республікою 
Польща. Це можна пояснити кількома причинами: по-перше, багатовіковою 
історичною обумовленістю українсько-польських відносин; по-друге, територіальною 
близькістю; по-третє, спільністю етнодемографічних коренів; по-четверте, тісними 
культурними зв’язками; по-п’яте, спільністю політико-стратегічних інтересів. 

Прихід до влади в Польщі демократичних сил у 1989 р. і проголошення 
незалежності України у 1991 р. черговий раз у ХХ ст. докорінно змінили ситуацію в 
українсько-польських стосунках. Умовно кажучи, стартові геополітичні позиції 
України та Польщі багато в чому були близькими і такими, що збігалися. Однак слід 
водночас відзначити, що дистанцію до мети, котра називається “Об’єднаною 
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Європою”, Україна і Польща долали у “різних якісних і швидкісних режимах” [1, с. 90]. 
Це очевидний і незаперечний факт. 

Розвиток двосторонніх українсько-польських відносин, які після підписання 
Президентами обох держав – Л. Кучмою і О. Квашнєвським – Спільної заяви “До 
порозуміння і єднання” у травні 1997 р. вийшли на рівень стратегічного партнерства, 
умовно можна поділити на п’ять періодів. Зупинимося на їх сутнісній характеристиці 
з виокремленням основної проблематики у стосунках між державами-сусідами. 

І період – 1990-1992 рр. – підготовчий, коли були зроблені перші кроки на збли-
ження: від “Декларації про засади основні напрями розвитку українсько-польських 
відносин” (13 жовтня 1990 р.) до встановлення дипломатичних відносин 4 січня 
1992 р. Саме в цей час Польща 2 грудня 1991 р. першою визнала державну неза-
лежність України. 

ІІ період – 1992-1995 рр. – встановлення контактів, “відкриття” України для ши-
рокого загалу польської політичної еліти, підписання перших двосторонніх доку-
ментів, обопільне вивчення можливостей партнерів. 

Важливим етапом у формуванні нової системи двостороннього співробітництва 
став перший офіційний візит Президента України Л. Кравчука до Республіки Польща 
у травні 1992 р. Він започаткував традицію українсько-польських зустрічей на 
найвищому рівні. Під час візиту – 18 травня 1992 р. – був укладений базовий договір 
про добросусідство, дружні відносини та співробітництво між двома державами. 

Наступним кроком у поглибленні двосторонніх зв’язків став офіційний візит до 
України Президента Польщі Л. Валенси 24-25 травня 1993 р. Одним із головних 
результатів його було створення Консультаційного комітету Президента України і 
Президента Республіки Польща, мета якого полягала у поліпшенні координації 
спільних дій у галузі транскордонного співробітництва. Перші засідання Консуль-
таційного комітету відбулися наприкінці травня (Київ) та в листопаді (Варшава) 
1993 р. Хоча офіційно, як своєрідний механізм “гарячих ліній” між президентами, він 
почав діяти за обопільною згодою ще з квітня 1993 р. 

Позицію Польщі щодо України чітко сформулював під час візиту до Києва 9-
11 лютого 1994 р. міністр закордонних справ Республіки Польща Б. Геремек: “Наш 
інтерес полягає в посиленні незалежності України і Білорусі, інакше Польща стане 
останньою фортецею, “полем битви” між Сходом і Заходом, що було б для нас 
невигідно” [6, с. 284]. Тому в ході зустрічі було навіть висунуто ініціативу щодо 
включення України до франко-німецько-польської парламентської співпраці у межах 
“Веймарської групи”. Натомість, під час візиту-відповіді міністра закордонних справ 
України А. Зленка до Варшави (березень 1994 р.) було прийнято Декларацію 
міністрів закордонних справ України та Республіки Польща про засади формування 
українсько-польського партнерства [2], де особливо наголошувалося на європей-
ському контексті двосторонніх відносин. 

Україну також цікавила повноцінна робота в структурах Центральноєвропейської 
ініціативи, асоційованим членом якої вона була з 1994 р. Польща, яка на той час 
головувала в ЦЄІ, підтримала це прагнення України під час зустрічі міністрів закор-
донних справ країн – членів ЦЄІ у Кракові (квітень 1995 р.) і двосторонніх україн-
сько-польських консультацій у Варшаві (липень 1995 р.). 

Таким чином, уже з 1994-1995 рр. Польща певною мірою стала виконувати 
“цивілізаційну місію” щодо України – представляла інтереси нашої держави на 
міжнародній арені. 

ІІІ період – 1995-1999 рр. – розвиток договірно-правової бази; виведення 
двосторонніх відносин на рівень стратегічного партнерства. 

Українсько-польські відносини вийшли на рівень стратегічного партнерства після 
підписання Президентами – Л. Кучмою і О. Квашнєвським – Спільної заяви “До 
порозуміння і єднання” (травень 1997 р.). Стратегічне партнерство означає, насам-



118 

I нокми сний  амр ів 

 
перед, збіг позицій з основних питань міжнародної безпеки та інтеґрації з європей-
ськими і євроатлантичними структурами. Як результат, активізувалися контакти на всіх 
рівнях – загальнодержавному, міжгалузевому, підприємницькому, науковому, культур-
ному. Пожвавив свою роботу і Консультативний комітет. На нього було покладено 
функції координатора всього обсягу українсько-польського співробітництва. 

Водночас наприкінці ХХ ст. відносини між Україною та Польщею стали дещо 
прохолоднішими. Серед причин, що викликали таку ситуацію, можна назвати активі-
зацію українсько-російських взаємин. Зокрема, 26 травня 1997 р. був підписаний 
“Великий договір” між Києвом і Москвою, завдяки чому сформувалася думка про 
Україну як таку, що наближена до Росії. Польща, зі свого боку, також намагалася 
розвивати активні відносини з Російською Федерацією, оскільки є залежною від 
російських енергоносіїв [7, с. 80]. 

IV період – 1999-2004 рр. – зі вступом Польщі до НАТО та набуттям членства в 
ЄС остаточно формується роль Варшави як одного з найважливіших партнерів 
України на міжнародній арені, “провідника” євроатлантичних і європейських інтеґра-
ційних прагнень нашої держави. 

На цьому етапі неоціненними є досвід і підтримка Республіки Польщі на шляху 
України до європейської та євроатлантичної інтеґрації. Польща фактично взяла на 
себе відповідальність за українське просування до членства в НАТО і ЄС. Саме 
вона підтримувала Україну в найскладніший період її політичної ізоляції на світовій 
арені. Тодішній Президент Польської держави О. Квашнєвський проводив чітку лінію 
на підтримку України в очах Заходу і українська тема порушувалася ним під час 
доволі частих зустрічей із Президентом США у 2002-2003 рр. Отже, на найвищому 
політичному рівні Польща діяла не тільки у власних інтересах, а й в інтересах 
польсько-українських [7, с. 81-82]. 

Наочним прикладом цього може слугувати висунута в січні 2003 р. ініціатива 
Польщі щодо розробки “східного виміру” політики Європейського Союзу, який містив 
би і концепцію особливих відносин з Україною. Пропозиції Польщі охоплювали 
необхідність чіткого визначення перспективи членства в ЄС для України, а також 
негайного надання Україні статусу країни з ринковою економікою. Крім того, Польща 
запропонувала створити в рамках ЄС Європейський фонд демократії для підтримки 
неурядових організацій в Україні, Білорусі, Молдові та Росії; Європейську програму 
стажувань для підтримки обміну випускниками вузів та молодими фахівцями; 
підтримувати програми і кафедри європейської інтеґрації в університетах України та 
створити Європейський інвестиційний фонд для Східної Європи з метою підтримки 
малого та середнього бізнесу. 

Польща та Україна сподівалися, що новий “східний вектор” стане невід’ємною 
складовою Європейського Союзу. Проте пропозиції Польщі так і не отримали нале-
жної підтримки та розвитку всередині загальноєвропейських інституцій [4, с. 116]. 
Намагання Польщі підтримати Україну негативно сприймали деякі країни 
Євросоюзу, що могло, як застерігали провідні європейські політики, уповільнити 
польське просування до ЄС. У геостратегічному вимірі до цих проблем додавалося 
ще й насторожене ставлення Франції та Німеччини до Польщі як до “проамери-
канського троянського коня”. Треба також мати на увазі, що Польща не була 
задоволена реаліями тодішньої політики українських владних структур, які 
віддавали перевагу російському векторові та залученню російського капіталу. За 
такої ситуації спостерігалася переорієнтація Польщі на поглиблене вирішення 
внутрішньодержавних проблем і певне дистанціювання від зовнішніх проблемних 
партнерів, яким в очах Заходу була Україна. 

V період – з травня 2004 р. – узалежнення українсько-польських відносин від 
реалій вступу нашого західного сусіда до ЄС (1 травня 2004 р.) і входження до 
Шенгенської зони (21 грудня 2007 р.). 
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Вступ Польщі до Європейського Союзу створив для України нову реальність: 

серед його членів уперше з’явилася країна, яка лобіювала український курс на 
членство в ЄС, а також і НАТО. Водночас в умовах післяпомаранчевого розвитку 
(Віктор Ющенко був визнаний людиною року журналом “Впрост”) постала необхід-
ність істотної модернізації структури та наповнення політичного діалогу між 
Україною та Польщею. Наприклад, принципової ваги набула співпраця, спрямована 
на досягнення відповідності України першому з Копенгагенських критеріїв членства 
в ЄС (“політичному” критерію): забезпечення стабільності демократичних інститутів, 
захист прав людини та верховенство права. 2005 рік був проголошений Роком 
України в Республіці Польща й урочисто відкритий у Варшаві в квітні 2005 р. за 
участі Президента України В. Ющенка. Україна і Польща підписали угоди про 
академічне визнання документів про освіту і наукові ступені та про співробітництво у 
сфері інформатизації. 

Розширилися торговельно-економічні та науково-технічні зв’язки між Україною 
та Польщею. Республіка Польща стала найважливішим економічним партнером 
України у Центральній Європі. Україна – друга за величиною країна, куди спрямо-
вується польський експорт [3]. Спільна українсько-польська програма співробіт-
ництва у галузі науки і технологій на сьогодні налічує понад 150 спільних науково-
дослідних проектів. Розвивається транскордонне співробітництво у рамках ство-
рених у середині 1990-х років єврореґіонів “Карпати” і “Буг”. 

Однак практично на всі сфери двосторонніх відносин накладаються проблеми, 
пов’язані зі входженням Польщі з кінця 2007 р. до Шенгенської зони, що зумовлює 
нові процедури і правила перетину українсько-польського кордону й, відповідно, 
створює на цей час додаткові труднощі для розвитку та оптимізації співпраці між 
двома державами. У перспективі також особлива увага має бути приділена ство-
ренню газового консорціуму та спільній участі в енергетичних проектах. Нарешті, 
необхідно позбутися поверховості й асиметричності у багатьох сферах як 
торговельно-економічних і науково-технічних відносин, так і політичного 
співробітництва на всіх рівнях між Україною і Республікою Польща. 

 
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Гайдуков Л., Александрова Т. Геополітичний чинник у становленні та розвитку відносин України і 
Республіки Польща // Геополітичне майбутнє України (19-20 березня 1998 р., м. Київ, 
Міжнародна науково-практична конференція). – К.: Дипломатична академія України при МЗС 
України, 1998. – С. 87-92. 

2. Голос України. – 1994. – 23 березня. 
3. Державний комітет статистики України // www.ukrstat.gov.ua (8.05.2008). 
4. Жовкла І.І. Стратегічне партнерство в Україні. Теорія і практика / За заг. ред. академіка НАН 

України, д.т.н. В.П. Горбуліна. – К.: ДП “НВЦ”, “Євроатлантикінформ”, 2006. – 156 с. 
5. Зовнішня політика України в умовах глобалізації 1991-2003. Анотована історична хроніка 

міжнародних відносин. – К.: Ґенеза, 2004. – 616 с. 
6. Україна в сучасному геополітичному вимірі: теоретичні і прикладні аспекти / За ред. 

Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 488 с. 
7. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712 с. 

 



120 

УДК 94 (477.7) 
Ю.В. Котляр 

 

УКРАЇНА І ПОЛЬЩА В СВІТЛІ ІНТЕҐРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
У статті визначено особливості формування та реалізації політики 

Республіки Польща щодо України в контексті євроатлантичної та євро-
пейської інтеґрації на концептуально-теоретичному та практично-
політичному рівнях. Варшава послідовно виступає за надання Україні 
чіткої перспективи членства в Євросоюзі. Основними формами підтримки 
європейської інтеґрації України є заяви польських політиків та державних 
діячів, положення низки документів вищих органів державної влади та 
неурядових структур, активна дипломатична діяльність. 

Ключові слова: Україна, Польща, інтеґрація, геополітика, стратегія. 
 
В статье определены особенности формирования и реализации 

политики Республики Польши по отношению к Украине в контексте 
евроатлантической и европейской интеграции на концептуально-теоре-
тическом и практично-политическом уровнях. Варшава последовательно 
выступает за предоставление Украине четкой перспективы членства в 
Евросоюзе. Основными формами поддержки европейской интеграции 
Украины являются заявления польских политиков и государственных 
деятелей, положения ряда документов высших органов государственной 
власти и неправительственных структур, активная дипломатическая 
деятельность. 

Ключевые слова: Украина, Польша, интеграция, геополитика, 
стратегия. 

 
In the article the features of forming and realization of policy of Republic are 

certain Poland in relation to Ukraine in the context of evroatlantichnoy and 
European integration on conceptually theoretical and practically political levels. 
Warsaw consistently comes forward for a grant Ukraine of clear prospect of 
membership in European Union. The basic forms of support of European 
integration of Ukraine are statements of the Polish politicians and statesmen, 
positions of row of documents of higher organs of state power and 
ungovernmental structures, and active diplomatic activity. 

Keywords: Ukraine, Poland, integration, geopolitics, strategy. 
 
Україна і Польща вступають у ХХІ століття з новою якістю двосторонніх 

відносин. Зусиллями політичних та інтелектуальних еліт обох країн досягнуто успіхів 
у міжнаціональному примиренні та порозумінні, визначено площини взаємовигідної 
співпраці. Одним із найважливіших вимірів сучасних українсько-польських відносин 
є взаємодія двох держав у євроатлантичній та європейській інтеґрації. На сучасному 
етапі особливого значення для України набуває формування ефективної стратегії 
відносин із провідними інституціями євроатлантичного та європейського просторів – 
НАТО та ЄС. При цьому особливу роль у формуванні стратегії відносин НАТО та ЄС 
з Україною може відіграти Республіка Польща як географічно найбільший та 
політично найвпливовіший сусід України з-поміж членів цих організацій. 

Значимість дослідження зумовлюється низкою взаємопов’язаних чинників: 
необхідністю чіткого окреслення нової якості відносин між Україною та Республікою 
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Польща в контексті європейської та євроатлантичної інтеґрації; пізнання механізмів 
поглиблення українсько-польського стратегічного партнерства та надання йому 
більшої змістовності і динамізму; важливістю з’ясування тенденцій та проблем 
розвитку європейських та євроатлантичних взаємин, визначення місця України в 
системі сучасних міжнародних відносин. Актуальність дослідження посилюють 
нагальність формування стратегії взаємин між Україною та НАТО і ЄС у нових 
геополітичних умовах, а також політична значимість для України ролі й місця 
Польщі в основних інституціях європейського та євроатлантичного просторів із 
погляду захисту і зміцнення становища України у відносинах з цими інституціями. 

Хоча питання співробітництва двох країн охоплюють широку площину 
взаємозв’язків у політичній, економічній і гуманітарній сферах і у багатьох випадках 
є визначальними для майбутнього розвитку нашої держави, водночас вони ще не 
знайшли відповідного висвітлення у науковій літературі. Цю прогалину певною 
мірою покликана заповнити дана стаття. 

Зазначимо, що до процесу глобалізації світового розвитку приєдналися 
практично всі реґіони земної кулі. Визначальною тенденцією суспільного розвитку 
стала економічна, технологічна, інформаційна і соціальна взаємозалежність різних 
країн. Ця тенденція, як передбачається, буде посилюватися і в подальшому. Нині 
інтеґраційний процес відбувається на глобальному, реґіональному і субреґіо-
нальному рівнях, до нього залучаються вже досвідчені політико-економічні 
об’єднання та порівняно молоді, що утворилися нещодавно. Якщо інтеґраційні 
явища у 60-70-х рр. ґрунтувалися в основному на ідеології реґіонального 
протекціонізму, то на початку ХХІ століття повсюдно утверджується концепція 
“відкритого регіоналізму”, відповідно до якої нові інтеґраційні угруповання 
розглядаються не як фортеці, зведені для захисту від зовнішнього світу, а, навпаки, 
для підготовки до найбільш ефективного включення у глобальний світовий 
розвиток. У європейському просторі тривають пошуки обрисів майбутньої архітек-
тури інтеґраційної Європи і трансатлантичних зв’язків. Початок тисячоліття 
продемонстрував людству поступове завершення формування потужних світових 
центрів, які, в принципі, змінили конфігурацію об’єднань і союзів Європи, 
наблизивши її до остаточного визначення інтеґраційних кіл. Тому стратегію двосто-
роннього співробітництва необхідно вибудовувати відповідно до системи світових 
координат у тісному зв’язку з глобальними процесами сучасності [1]. 

Українсько-польські відносини охоплюють практично всі площини двосторонньої 
взаємодії держав, а також євроатлантичних структур. Як будь-якій системі, що 
розвивається, для них характерні періоди активізації і певного охолодження, пошуку 
компромісів. Такі коливання рівнів розвитку взаємин пояснюються внутрішньо-
політичними факторами, світовою кон’юнктурою, а також економічною взаємозалеж-
ністю не тільки на двосторонньому, а й багатосторонньому рівнях. Українсько-
польські відносини формуються в основному на реґіональному: Європа – Польща – 
Україна і субреґіональному: Польща – Російська Федерація – Україна рівнях [2]. 

11 березня 2003 р. Європейська комісія оприлюднила документ “Ширша Європа – 
сусідство” [3], в якому розгорнуто та представлено основи відносин ЄС з країнами 
та утвореннями, що незабаром матимуть спільні сухопутні та морські кордони з 
розширеним Євросоюзом. Йдеться про Південне Середземномор’я (Алжир, Єгипет, 
Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лівію, Марокко, Палестинську Автономію, Сирію, Туніс) і 
сусідів ЄС на Сході – РФ, Україну, Білорусь та Молдову. Поява цього документа 
зафіксувала важливі зміни, що відбулися у принципах політики ЄС щодо 
найближчого оточення. 

У попереднє десятиліття в ролі найбільш ефективного і практично безвід-
мовного інструменту впливу Євросоюзу на сусідні країни використовувалися 
пропозиції надати їм членство в ЄС. Проте така політика, так само як процес 
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розширення, не могли тривати вічно. На наступні десять років ЄС намагається 
віднайти нові методи вреґулювання відносин зі своїм безпосереднім оточенням, 
створити нові засоби впливу з метою поширення європейських політичних та 
економічних стандартів і забезпечення власної стабільності. Внаслідок цього 
з’явилася концепція відносин з країнами-сусідами, яка спрямована на створення та 
організацію широкого простору співпраці та взаємодії вздовж кордонів ЄС і при 
цьому не передбачає пропонувати цим країнам членства в ЄС. Слід підкреслити, 
що винесене у заголовок документа позначення “сусідство” має – відповідно до 
вихідного англійського терміна “neighbourhood” – насамперед просторове значення. 
Це не стільки форма відносин із тими, хто живе поруч, а, радше, саме оточення, у 
цьому випадку – певний географічний та політичний простір. А основна мета 
документу полягає в тому, щоб накреслити шляхи впорядкування цього простору і 
забезпечити стабільне існування розширеного ЄС. 

Водночас концепція сусідства підкреслює взаємну залежність ЄС та країн, що 
його оточують, і пропонує принципи зовнішньої політики, що мають забезпечити 
стабільність, стійкий розвиток та безпеку в усіх країнах, які будуть сусідами з 
розширеним ЄС на Півдні і Сході. Ці положення немає підстав сприймати як 
декларацію – вони цілковито узгоджуються з новими геополітичними реаліями. 
Євросоюз серйозно зацікавлений у тому, щоб створити своєрідну “перехідну зону”, 
стабільну, із задовільними умовами життя, для уникнення надмірного розриву між 
простором “розквіту” – розширеним ЄС – та “іншим світом”. Беручи до уваги 
“нежорсткий” на сьогоднішній день характер Євросоюзу як нового типу наддер-
жавного утворення, такий розрив може насправді створити загрозу для самого 
Євросоюзу. 

Слід нагадати, що ініціатива встановлення “особливого статусу сусідства” була 
спочатку запропонована Великобританією для України, Молдови та Білорусі (під 
приводом занепокоєння внутрішньою ситуацією у цих трьох країнах) і знайшла 
підтримку на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Люксембурзі 
15 квітня 2002 р. Ця ініціатива, насамперед, мала на меті запобігти проникненню до 
ЄС злочинності, наркоторгівлі та нелегальній міґрації крізь нові східні кордони. У 
другій половині 2002 р. під час головування в ЄС Данії питання сусідства пророб-
лялося у межах спеціальної “Ініціативи щодо нових сусідів” як частини Спільної 
зовнішньої та оборонної політики ЄС (CFDP). Це підтверджувало ставлення до 
названих трьох країн, насамперед, як до джерела перелічених загроз. Концепцію 
“нового сусідства” планувалося виробити до грудня 2002 р. і представити на саміті 
ЄС у Копенгагені. Проте опрацювання її затяглося, не в останню чергу через те, що 
у процесі розробки проблема “сусідства” набула більш глобального вигляду. 

Лише у березні Єврокомісія подала на розгляд Європарламенту та Ради ЄС 
документ із викладом нової концепції. Згодом, у червні 2003 р., її було схвалено на 
саміті ЄС у Салоніках. Викладені в документі засади нової політики щодо сусідніх 
країн ґрунтувалися, насамперед, на сформованому в останній час новому баченні 
ЄС та його ролі у світі. Саме цим пояснюється той факт, що Україна у цьому 
документі розглядається не лише поруч з Білоруссю і Молдовою, але й разом з 
такими країнами Південного Середземномор’я, як Марокко та Туніс (адже ці країни 
незабаром опиняться на кордонах ЄС). Цей підхід не є випадковим, як це інколи 
здається. Мало того, новий формат відносин із сусідами ЄС на Сході у загальних 
рисах будуватиметься за моделлю, вже опрацьованою у рамках так званого 
Барселонського процесу. Ця модель робить акцент на економічній співпраці, проте 
не оминає і політичних аспектів, маючи на меті сприяти наближенню внутрішнього 
устрою країн-партнерів до європейських демократичних стандартів. 

Незважаючи на глобальний характер запропонованої концепції, в українських 
аналітиків були підстави гадати, що деякою мірою її поява була викликана 
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необхідністю вреґулювати стосунки саме з Україною. Адже формат стосунків з 
країнами Південного Середземномор’я реалізується у рамках Барселонського 
процесу. Що ж до сусідів ЄС на Сході, то особливий характер стосунків із 
Російською Федерацією виражений у документі “Ширша Європа” досить чітко. 
(Дійсно, статус РФ, порівняно з іншими країнами-сусідами, є іншим, тому що РФ уже 
тепер має спільні кордони з ЄС. Окрім того, проблеми “сусідства” з цією країною 
вирішуються в рамках “Партнерства у північному вимірі”, а новий формат розгля-
дається, насамперед, як інструмент для поглиблення стратегічного партнерства ЄС 
та РФ). Але, всупереч очікуванням, особливе значення України жодним чином не 
було підкреслено. Натомість простежується намагання за всіляку ціну ввести 
стосунки з Україною у певний загальний контекст. Зрозуміло, що не в останню чергу 
це викликано цілковитою неготовністю обговорювати перспективи членства України 
в ЄС, на чому наполягала протягом останнього року українська сторона. Попри це, 
абсолютна більшість заходів та цілей, окреслених у документі, може виявитися 
придатною для України. Але тільки за умови позитивної налаштованості на те, щоб 
повернути їх на користь українських національних інтересів. За попередніми оцін-
ками, новий формат стосунків може бути значно ширшим і водночас конкретнішим, 
ніж той, що його забезпечує Угода про партнерство і співробітництво. На цьому 
етапі даний формат розглядається як такий, що доповнює УПС, але не відміняє її. 
Слід підкреслити, що для європейської сторони надзвичайно важливим є питання 
про правову спадковість будь-яких угод, про обов’язкове виконання взятих на себе 
зобов’язань. І в цьому пункті дається взнаки, що Угода про партнерство та 
співробітництво не передбачає євроінтеґраційного статусу України. 

Отже, оприлюднена концепція змушує по-новому поставитися до ключового 
питання української євроінтеґраційної стратегії, згідно з яким Україна намагається 
отримати повноправне членство в ЄС. З одного боку, неодноразово підкреслюється, 
що формат сусідства не передбачає надання перспективи членства в ЄС. З другого 
боку, тут стверджується, що питання членства у будь-якому разі мають розгля-
датися окремо від вирішення завдань, передбачених концепцією сусідства. Виз-
нається також, що для частини країн-сусідів це питання є остаточно вирішеним 
негативно, як це визначено для країн з Південного Середземномор’я, що і так 
перебувають за межами Європейського континенту. Крім того, згадується про країни 
з “кола сусідів”, що висловили бажання вступити в майбутньому до ЄС. Зрозуміло, 
тут може йтися тільки про Україну та Молдову, проте вони залишаються не 
названими. Ця частина документа справляє враження найбільш завуальованої, 
повної недомовок, що зайвий раз підкреслює важливість питання про перспективу 
вступу України до ЄС. Однак для остаточної відмови Україні Євросоюз на сьогодні 
не має загальних правових підстав.  

У законодавстві ЄС зберігається положення про те, що кожна європейська 
країна за виконання політичних, економічних та юридичних умов (Копенгагенських 
критеріїв) може претендувати на членство в ЄС, проте в останнє десятиліття під час 
найбільш інтенсивного розширення Євросоюзу з’ясувалося, що поняття “європей-
ської країни” може отримувати дуже різні (такі, що не збігаються одне з одним) 
тлумачення. Реальна перспектива вступу до ЄС Туреччини, зафіксована на саміті у 
Копенгагені (грудень 2002 р.), заплутала справу ще більше. Тепер уже зрозуміло, 
що суто географічний критерій – належність усієї території країни до Європейського 
континенту (як у випадку України та Молдови) – може не спрацьовувати. Під час 
виникнення цього питання відповідь звучить так: “Якщо Туреччина приєднується до 
ЄС, то географічні обриси (Європи) можливо вимагають перегляду” [4]. 

Питання ж спільної європейської ідентичності (спільна історія, спільні цінності) 
ніколи не було надто ясним. Недарма останнім часом загострилася дискусія щодо 
введення до Конституції ЄС положення про спільні релігійні (іудео-християнські) 
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цінності, що лежать в основі європейської цивілізації. Проте перспектива членства 
Туреччини в ЄС, а також наявність значного мусульманського населення в нинішніх 
країнах-членах, створює у цьому пункті суперечливу та дражливу ситуацію. Окрім 
того, значна частина учасників цієї дискусії свідомо відстоює секулярну природу 
європейських цінностей, що об’єднують, а не розділяють європейців [5]. 

Показово однак, що позначення “Європа” дедалі частіше вживається як синонім 
розширеного ЄС. Водночас, як засвідчує пропонована концепція “Ширша Європа”, 
невизначеність остаточних просторових обрисів Євросоюзу, а отже, остаточного 
набору країн, що матимуть перспективу членства в ньому – це тільки справа часу. У 
документі проголошено, що це питання очікує на обговорення за участю також усіх 
нинішніх країн-кандидатів [4]. Якщо це буде зроблено, і відповідні обмеження щодо 
змісту поняття “європейська країна” внесуть до Конституції ЄС, то при несприят-
ливому розвитку подій правові підстави для відмови Україні у членстві можуть 
з’явитися. Хоча цей варіант поки що виглядає як малоймовірний: принаймні активне 
і напружене обговорення нової Конституції у межах Міжурядової конференції, яка 
триватиме до кінця 2003 р., цього кола питань не зачіпає, все ж, як зазначає 
Р. Шпек, “ЄС потребує внутрішньої реформи, остаточного визначення свого місця в 
Європі й у світі. Де кордони ЄС? На це питання відповіді немає. Не секрет, що у ряді 
країн ЄС окремі впливові політичні групи, деякі експерти вважають, що кордони ЄС 
не повинні у найближчому майбутньому перейти кордони колишнього СРСР (за 
винятком країн Балтії), мають залишитися на лінії Молотова-Ріббентропа” [6]. 
Звичайно, це непокоїть українську сторону. 

Зрештою, зрозуміло, що остаточне вирішення правової сторони цього питання 
залежить не від України, а від країн-членів ЄС, проте відкрита та дієва готовність 
співпрацювати у форматі сусідства, активність у формуванні та виконанні Планів дій 
безперечно створюватиме позитивне для України. Це певною мірою підтвердив 
Ялтинський саміт Україна – ЄС (жовтень 2003 р.), у заключному документі якого 
міститься визнання з боку ЄС “євроінтеґраційних прагнень” України [6]. Водночас 
складається враження, що це формулювання, так само як підтвердження “прово-
дити лінію на подальше політичне та економічне зближення та поступову інтеґрацію 
соціальних та економічних структур між розширеним ЄС та Україною”, українська 
сторона отримала в обмін на чітке визнання, що у межах “сусідського” формату 
відносин питання вступу до ЄС не обговорюється. Тому й термін “інтеґрація” 
вживається тут з суттєвими обмеженнями, з уточненням, що йдеться тільки про 
соціальні та економічні структури, а питання політичної інтеґрації, тобто членства, 
залишається, як від самого початку передбачено концепцією “Ширша Європа”, поза 
розглядом. Незважаючи на успіхи, досягнуті у ході саміту щодо подальших 
конкретних кроків співробітництва, питання про те, чи матиме Україна в майбут-
ньому перспективу членства в ЄС, знову залишилося без відповіді [7]. 

Вважається, що допомогти не закривати назавжди перед Україною двері до ЄС 
можуть нинішні країни-вступники, насамперед, Польща. Проте надто покладатися 
на це не можна – Європейський Союз уже демонстрував досить стримане 
ставлення до польських ініціатив щодо України. І це не випадковість, оскільки 
польські ініціативи мали за мету підкреслення особливої ролі України, необхідність 
окремого формату відносин ЄС з Україною, що передбачав би її конкретну 
євроінтеґраційну перспективу в майбутньому [8]. Але, у світлі викладеного вище, 
зрозуміло, що обидва ці пункти суперечили глобальній за своїм змістом концепції 
стосунків з країнами, що замикатимуть зовнішні кордони ЄС. 

Інтеґрація Польщі до ЄС стала важливим чинником формування політики цієї 
держави щодо України. Київ та Варшава дійшли згоди щодо взаємної підтримки 
прагнень до інтеґрації з європейськими структурами, яку оцінюють як основу 
розвитку відносин стратегічного партнерства. Водночас процеси євроінтеґрації 
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створили не тільки нові шанси для співробітництва двох країн, а й поставили їх 
перед необхідністю дати відповідь на низку важливих нових актуальних питань, 
зумовлених розширенням Євросоюзу. 

Приєднання Польщі до ЄС не спричинило негативних наслідків для двосто-
роннього торговельно-економічного співробітництва. Аналіз товарообігу свідчить 
про збереження тенденції його зростання, як і обсягів українського експорту до 
Польщі, включно з найбільшими товарними групами. 

Підтримка Польщею співробітництва та зближення України з ЄС, включаючи у 
перспективі вступ до ЄС, стала характерною рисою її “української політики”. Це 
зумовлено загальним баченням Варшавою основних контурів європейського роз-
витку в контексті польських національних інтересів та прагненням відігравати важ-
ливу роль у східній політиці Євросоюзу. Польська держава найповніше в нинішній 
Європі враховує українські євроінтеґраційні інтереси та наміри. 

Підтримка Польщею європейської інтеґрації України набуває особливо 
важливого значення в умовах, коли поза офіційним порядком денним Євросоюзу 
продовжує залишатися принципове питання про надання Україні чіткої перспективи 
членства. Політично більш впливові органи ЄС та більшість країн-членів не 
виключають вступу України у віддаленій перспективі, але зараз воліють розвивати 
двосторонні взаємини лише у форматі політики сусідства. На цьому загальному тлі 
особливість польського підходу полягає у намаганні вже тепер активно сприяти 
створенню політичних передумов для приєднання нашої країни до європейської 
спільноти. З метою підтримки України, Польща діє спільно з європейськими 
партнерами – Німеччиною, країнами Вишеградської групи та іншими країнами ЄС. 
Разом з тим, з огляду на небажання ЄС відкрити перед Україною чітку перспективу 
членства у ЄС Варшава змушена частіше вдаватися до формулювань, які 
враховують офіційну позицію Євросоюзу щодо цього питання [9, с. 13-14]. 

Таким чином, проблеми, спричинені євроінтеґраційними процесами і вимогами 
Євросоюзу, з якими зіткнулася польська держава, є зрозумілими. Але сувора об’єк-
тивна реальність вимагає від обох країн тісної взаємодії, що ґарантуватиме їм 
безпеку у реґіональному і субреґіональному просторах. Не останню роль тут 
відіграють і геополітичні інтереси України. Українсько-польське партнерство може 
включати в себе поглиблення політичного діалогу, розширення торгівлі з одно-
часною підтримкою реґіонального інтеґраційного процесу, а також технічне і 
фінансове співробітництво. При цьому реальні засади партнерства, набуті в 
результаті роботи не одного покоління українців і поляків, не можна підмінити 
псевдовідносинами, хоча і стратегічними. У будь-якому випадку державні інтереси 
України, у тому числі і захист українських громадян, мають превалювати над усіма 
іншими. Нині для України актуальні два основних напрями у виконанні євро-
інтеґраційних завдань. Перший з них має бути спрямований на поступове створення 
внутрішніх передумов для інтеґрації в ЄС, а другий полягає в активізації 
міжнародного співробітництва з ЄС, насамперед, шляхом послідовної реалізації 
можливостей, закладеній у концепції “Ширша Європа”. 
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ОСОБЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ПЕРСПЕКТИВА 

ОТРИМАННЯ РЕАЛЬНИХ ҐАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ 

 
У статті автор аналізує можливість отримання Україною реальних 

ґарантій безпеки, вказує, що Україна не може розраховувати на надання з 
боку Альянсу ґарантій безпеки в зв’язку з тим, що вона не є повноправним 
членом НАТО. Автор виділяє перспективні напрями партнерства з 
блоком, характеризує формування нових систем безпеки в Чорноморсько-
Каспійському геополітичному просторі. 

Ключові слова: геополітика, Північноатлантичний Договір, особливе 
партнерство, ґарантії безпеки, Чорноморсько-Каспійський реґіон. 

 
В статье автор анализирует возможность получения Украиной 

реальных гарантий безопасности, указывает, что Украина не может 
рассчитывать на предоставление со стороны Альянса гарантий 
безопасности, так как она не является полноправным членом НАТО. 
Автор выделяет перспективные направления партнерства с блоком, 
характеризует формирование новых систем безопасности в Черно-
морско-Каспийском геополитическом пространстве. 

Ключевые слова: геополитика, Североатлантический Договор, 
особое партнерство, гарантии безопасности, Черноморско-Каспийский 
регион. 

 
The article analyses the possibility of Ukraine to get real security guaranties, 

admits that as far as Ukraine is not a full NATO member it can’t count on having 
NATO’s security guaranties, besides the article shows prospective directions of 
partnership with NATO. 

Keywords: geopolitics, NATO, partnership, safety, region. 
 
На сьогодні проблема відносин України з НАТО є гостро актуальною для 

політиків, військових, науковців та пересічних громадян. Наскільки важливе 
значення надається зміцненню воєнно-політичної стабільності на нинішньому етапі 
розвитку нашої держави, свідчить Державна програма розвитку Збройних Сил 
України на 2006-2011 рр., в якій записано, що миротворча діяльність розглядається 
як один з основних напрямів підготовки та застосування вітчизняних підрозділів і 
частин та її розширення сприятиме їх розвитку й досягненню всебічної (адмі-
ністративної, оперативно-стратегічної, технічної) взаємосумісності зі збройними 
силами країн-членів НАТО і ЄС, зміцненню реґіональної безпеки, інтеґрації України 
до загальноєвропейських систем безпеки [1, с. 2]. Саме тому автор ставить за мету 
дослідити можливості партнерства України з НАТО та перспективи отримання 
реальних ґарантій безпеки. 

Незважаючи на досить високий рівень розвитку співробітництва між Україною і 
організацією Північноатлантичного Договору, відносини Особливого партнерства не 
означають надання Україні будь-яких ґарантій безпеки з боку НАТО, вони також не 
передбачають можливості надання таких ґарантій у майбутньому. Більше того, 
НАТО навіть намагається уникнути формулювань, які за певних обставин могли б 
трактуватися як згода Альянсу щодо надання Україні певних ґарантій безпеки. Під 
час переговорів з Україною, напередодні прийняття Нової стратегічної концепції 
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НАТО, представники Альянсу відмовились від пропозиції України щодо прямої 
підтримки непорушності кордонів, суверенітету, незалежності та територіальної 
цілісності нашої держави. 

Така політика НАТО повністю відповідає статті п’ятій Вашинґтонського Договору: 
“Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кілька із них у Європі чи 
Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх; і, відповідно, вони домов-
ляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне 
право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 
Статуту Організації Об’єднаних Націй, надасть допомогу тій стороні або сторонам, 
які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими сторо-
нами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної 
сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному реґіоні. 
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв’язку з ним, буде 
негайно повідомлено в Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, 
як Рада Безпеки зробить усе необхідне для відновлення міжнародного миру та 
безпеки” [2]. Адже Північноатлантичний Альянс може надавати ґарантії безпеки 
лише країнам-учасницям Договору. 

Крім того, аналізуючи можливість надання Україні певних ґарантій безпеки з 
боку НАТО, слід враховувати і небажання Альянсу різко суперечити позиції Росії. 

Разом із тим, згідно з параграфом 15 Хартії про особливе партнерство між 
Україною та НАТО, обидві сторони погодились розробити кризово-консультаційний 
механізм (ККМ) з метою проведення обопільних консультацій у випадку, коли 
Україна вбачатиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, незалежності й 
безпеці. Це зобов’язання було підтверджено і в Робочому плані на 1998 р. щодо 
запровадження Хартії між Україною і НАТО. Незважаючи на досить велике значення 
можливості консультативної підтримки України з боку Північноатлантичного 
Альянсу, у разі виникнення загрози територіальній цілісності, незалежності і безпеці 
Україна може розраховувати лише на свої власні сили. 

Таким чином, НАТО зможе надати ґарантії безпеки Україні лише у двох 
випадках: 

якщо Україна стане повноправним членом НАТО; 

якщо будуть внесені зміни до тексту Вашинґтонського Договору. 
Очевидним є те, що найближчим часом Україна не зможе приєднатися до 

Північноатлантичного Договору. Це зумовлено як невідповідністю України та її 
збройних сил умовам вступу до НАТО, які були вказані в дослідженні з питання про 
розширення НАТО, так і об’єктивною геополітичною ситуацією, що склалася в 
Євроатлантичному реґіоні. 

Не менш очевидним є те, що у Вашинґтонський Договір навряд чи буде внесене 
положення щодо надання ґарантій безпеки країнам-партнерам. 

Так, враховуючи своєрідний наступальний прагматизм зовнішньої політики Росії, 
для України надзвичайно важливим є пошук альтернативних схем забезпечення 
територіальної цілісності, непорушності державних кордонів, економічної і воєнної 
безпеки нашої держави. Надзвичайно важливим є також уникнення ролі своєрідного 
буфера між Росією і НАТО. Адже роль буфера передбачає конфронтаційні відно-
сини з однією із сторін, що, у свою чергу, в жодному разі не може відповідати зов-
нішньополітичним інтересам України, позаяк зовнішня політика України базується 
на розвитку добросусідських відносин з усіма країнами реґіону. 

В ситуації, що утворилася, досить перспективним напрямком співробітництва 
України з Північноатлантичним Альянсом міг би бути розвиток відносин у форматі 
“19 + 5” (НАТО + ГУУАМ). 

По-перше, інтереси України багато в чому збігаються з інтересами держав 
ГУУАМ. Так, Україна має значні інтереси в Транскавказькому реґіоні та Центральній 
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Азії, обумовлені формуванням нових, транспортно-комунікаційних коридорів, нових 
систем безпеки в Чорноморсько-Каспійському геополітичному просторі. 

По-друге, об’єднання ГУУАМ в жодному разі не має за мету створення будь-
якого антиросійського блоку або “буферної зони” між країнами НАТО і РФ. Воно, 
насамперед, пов’язане з пошуками нових, більш ефективних і взаємовигідних схем 
реґіонального співробітництва в пострадянському просторі. 

По-третє, надзвичайно важливим є те, що створення ГУУАМ було підтримано 
Північноатлантичним Альянсом. Свідченням цього є участь членів ГУУАМ в ювілей-
ному Вашинґтонському саміті НАТО, а також заява Польщі, яка є членом НАТО, про 
готовність Варшави приєднатися до ГУУАМ. 

Так, 24 квітня 1999 р. в м. Вашинґтон президенти держав-членів ГУУАМ 
підписали угоду, в якій особливе значення надавалося питанням як політичної, так і 
економічної безпеки Чорноморсько-Каспійського реґіону. Угода передбачає: 
зміцнення різнобічного співробітництва і взаємодії в рамках міжнародних організацій 
і форумів; розвиток взаємодії в рамках Ради Євроатлантичного Партнерства та 
програми НАТО ПЗМ; зміцнення взаємодії в галузі мирного вреґулювання конфліктів 
та криз на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності міжнародно-
визнаних кордонів і незалежності держав; поглиблення практичного співробітництва 
задля підвищення миротворчого потенціалу на основі відповідної правової бази; 
застосування спільних зусиль проти тероризму, національної і релігійної ворожнечі, 
розповсюдження ядерної та інших видів зброї масового ураження, а також поставок 
озброєнь у зони конфліктів; поширення взаємовигідного співробітництва в розвитку 
транспортного коридору TRACEКA [3, с. 55]. 

Зрозуміло, що створення ГУУАМ не може не хвилювати російських політиків, які 
вбачають в цьому порушення власної монополії у пострадянському просторі. Особ-
ливе незадоволення російських політиків викликає “зближення ГУУАМ з НАТО”, 
зокрема, можливість функціонування ГУУАМ не в рамках існуючого в СНД Еконо-
мічного союзу, а в рамках РЄАП у економічному й політичному планах та в рамках 
Програми “ПЗМ” у воєнному плані. 

Несприйняття Росією процесів інтеґрації країн ГУУАМ обумовлено також 
оцінкою організації як такої, що орієнтована на поширення американської та 
натовської сфер впливу в пострадянському просторі [4, с. 18]. 

Міністр закордонних справ Росії Ігор Іванов, зокрема, говорив, що “кожна дер-
жава СНД має суверенне право визначати свою позицію і свої погляди на той або 
інший процес, чи то ситуація в Югославії, або створення нових конфіґурацій”. 
Водночас Пан Іванов акцентував увагу на “не випадковому збігові у часі святкування 
ювілею НАТО та підписання документу про нову п’ятірку в рамках СНД”. І. Іванов 
також зазначив, що “ми ці позиції маємо аналізувати та робити відповідні вис-
новки” [4, с. 20]. 

Особливої уваги заслуговує російська оцінка процесів інтеґрації у рамках ГУУАМ 
в аспекті вреґулювання конфліктів на просторі СНД. У російських ЗМІ така інтеґрація 
сприймається як прояв бажання країн ГУУАМ “конфлікти і кризи вреґульовувати 
самостійно”, тобто без Росії. При цьому робляться спроби акцентувати увагу на 
інтересах США, “їхньому незадоволенні присутністю російських військ в Причорно-
морському реґіоні (ПМР)”. У зв’язку з цим, підкреслюється, що (ПМР) має особливе 
значення для Росії з погляду наявності там російського центру ПВО, який контролює 
“половину Східної Європи” [4, с. 21]. 

Разом з тим, саме спроможність нового об’єднання самостійно вирішувати 
конфліктні ситуації в реґіоні і є тим чинником, який виправдовує необхідність його 
існування. Адже ГУУАМ змогла б стати одним із органічних елементів нової 
архітектури Євроатлантичної безпеки. Оскільки Україна виявилася єдиною з країн 
СНД, що входить до групи країн Центральноєвропейської ініціативи, на неї 
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покладається в новоствореному об’єднанні ГУУАМ і виконання ролі своєрідного 
Євразійського моста в цьому геополітичному просторі. Цьому також буде сприяти і 
факт прийняття України в якості спостерігача до Центральноазіатської системи 
економічного співробітництва. 

Що ж стосується Росії, то її позиція стосовно ГУУАМ не може бути такою 
жорсткою і незмінною, як її позиція щодо розширення НАТО на Схід за рахунок країн 
СНД. Очевидно, що механізмів СНД і власних сил РФ недостатньо для створення 
стану стабільності і безпеки в Чорноморсько-Каспійському реґіоні. Саме тому Росія 
має бути зацікавлена в розвитку системи ГУУАМ, адже фактично йдеться про 
заповнення вакууму безпеки на південних кордонах самої Росії, що, у свою чергу, 
може сприяти стабільності ситуації на всьому посткомуністичному просторі. 
Зокрема, зміцнення ГУУАМ і створення реґіональних механізмів цивілізованого вирі-
шення конфліктів могло б, певною мірою, знизити рівень міжетнічної напруги на 
Північному Кавказі, забезпечити надійне функціонування транспортних коридорів у 
південній частині РФ. 

Як спадкоємець частини інтересів, цілей і проблем колишнього СРСР в 
Чорноморському реґіоні, Україна має зіграти значну роль у процесі організації на цій 
території нової системи безпеки. Адже Україна володіє достатніми можливостями 
для того, щоб узяти на себе частину миротворчих функцій у Чорноморсько-Каспій-
ському просторі. Власні інтереси України, як позаблокової держави, цілком відпові-
дають інтересам підтримки миру і стабільності в реґіоні. У контексті підтримки миру і 
безпеки слід підкреслити налаштованість держав ГУУАМ на об’єднання зусиль у 
цьому напрямку. Зокрема, під час зустрічі міністрів оборони Азербайджану, Грузії і 
Молдови, яка відбулася у січні 1999 р. в м. Баку, розглядався проект Угоди між 
країнами групи про створення загальної миротворчої частини для підтримки і 
встановлення миру та міжнародної безпеки. 

Оскільки сьогодні однією з потенційних загроз безпеки НАТО визнано конфлікти, які 
можуть виникнути на території колишнього СРСР, тісна співпраця у форматі “19 + 5”, 
зокрема, активна підтримка Альянсом діяльності ГУУАМ, сприяла б забезпеченню 
стратегічних інтересів як країн-членів ГУУАМ, так і Північноатлантичного Альянсу. 

Із створенням ГУУАМ з’явилися нові можливості для вреґулювання конфліктів 
спільними зусиллями в умовах, коли втручання міжнародних структур може бути 
блоковано позицією РФ. 

Так, очевидним є те, що у випадку звернення до НАТО з пропозицією взяти на 
себе миротворчі функції в Чорноморсько-Каспійському реґіоні Росія зробить все 
можливе для того, щоб перешкодити входженню НАТО в реґіон, де вона нещодавно 
була господарем. Крім того, не можна не врахувати і такі чинники, як непідго-
товленість населення реґіону до сприйняття збройних формувань НАТО на своїй 
території, з одного боку, і психологічна неадаптованість НАТОвських сил до 
місцевих умов – з другого. 

На сьогоднішній день ще рано говорити про трансформацію ГУУАМ у більш 
міцну та сильну міжнародну організацію у вигляді системи колективної безпеки або 
економічно інтеґрованого блоку держав. Водночас, за умов зовнішньої підтримки з 
боку країн НАТО, при формуванні нейтрального ставлення до ГУУАМ Росії, нова 
організація здатна заявити про себе як впливова політична сила в одному з 
ключових геополітичних центрів планети. 

Враховуючи все вищезгадане, можна говорити про свого роду взаємні (НАТО-
ГУУАМ) ґарантії безпеки. Передусім йдеться про запобігання можливості віднов-
лення російського домінування в реґіоні. 

У свою чергу, для успішної реалізації такої стратегії подальша політика безпеки 
України в рамках ГУУАМ має бути орієнтованою на поширення української 
присутності в цьому реґіоні. 
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СУМЩИНА – ПОЛЬЩА: ГРАНІ СПІВПРАЦІ (1991-2008 РР.) 

 
У статті аналізуються економічні, освітні, культурні, зв’язки 

Сумщини з польськими реґіонами, зокрема, з містами-побратимами Люблі-
ном, Ґожувом-Великопольським, Свидником. Показується, як набутий дос-
від сприятиме руху України до Європейського Союзу. 

Ключові слова: українсько-польські відносини, економіка, освіта, 
культура, євроінтеґрація, партнерство. 

 
В статье анализируются экономические, образовательные, культур-

ные связи Сумщины с польскими регионами, в частности, с городами-
побратимами Люблином, Гожувом-Великопольским, Свидником. Показы-
вается, как полученный опыт будет способствовать движению Украины 
в Европейский Союз. 

Ключевые слова: украинско-польские отношения, экономика, образо-
вание, культура, евроинтеграция, партнерство. 

 
In the article economical, educational, cultural relations of Sumschina and 

Poland regions, especially with cities-brothers Lyublin, Gozhuv – Velikopol'ski, 
Svidnikom, are analyzed. It is shown, how purchased experience will assist in 
movement of Ukraine to European Union. 

Keywords: relations, economy, education, culture, eurointegration, partnership. 
 
Двосторонні зв’язки між Україною і Польщею на сучасному етапі мають міжна-

родний аспект, оскільки польська сторона сприяє просуванню України до членства в 
Європейському Союзі. Важлива роль в цьому процесі належить співпраці реґіонів 
обох країн, вивченню польського досвіду й творчому застосуванню його в 
українських умовах. Вагомий вклад у нього вносять Сумська область та її польські 
реґіональні партнери. Конструктивну роль у розв’язанні сучасних проблем відіграє 
спільне історичне минуле, прагнення сторін спиратися на позитивні приклади й 
напрацювання в сумсько-польських стосунках упродовж кількох століть. 

Проблема ролі Сумщини в українсько-польських відносинах часів незалежності, 
в українській євроінтеґрації через співпрацю з Польщею як членом ЄС поки що 
комплексно не досліджувалось. Певні факти, що характеризують сумсько-польські 
стосунки, містяться в науковій літературі, зокрема, з історії Сумщини [9, с. 25], в 
довідкових виданнях [21, с. 26]. Варто виділити аналітичні статті В. Терентьєва       
[27-29] і В. Терлецького [30], які висвітлюють ряд аспектів сумсько-польських зв’язків 
в історичній ретроспективі до здобуття Україною незалежності. Авторкою 
використані статистичні матеріали, повідомлення засобів масової інформації та 
мережі Інтернет. Багате розмаїття фактів, яке розкриває сучасний стан співпраці між 
Сумщиною і Польщею, містяться в публікаціях газет “Урядовий кур’єр”, “Сумщина”, 
“Суми і сумчани”, “Панорама”, “Соборний майдан”, “В двох словах” тощо. 

Авторка ставить перед собою мету узагальнити нагромаджений фактичний 
матеріал, показати основні напрямки взаємовигідного співробітництва української 
області та її польських партнерів, вияснити, як реґіональні зв’язки впливають на 
розв’язання важливих питань української та польської зовнішньої політики. 

Хоча Сумщина розташована на сході України, далеко від Польщі, двосторонні 
відносини почали складатися з часів Великого князівства Литовського та Речі 
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Посполитої. В 1434 р. студент із Глухова Іван Петрович навчався в Краківському 
університеті [30]. Польська адміністрація сприяла заселенню земель на східному 
кордоні поблизу Дикого поля, будівництву нових населених пунктів, на території 
сучасної Сумщини. В 1601 р. поляк Виссель чи Вишель заснував Кролевець. 
Прикордонна фортеця Конотоп у 1634 р. збудована за наказом короля Владис-
лава ІV Вази для протистояння Московській державі. Щоб боротися з татарськими 
нападами, в 1641 р. побудовані укріплення Охтирки. Польським володарям нале-
жали Ромни, Липова Долина, Недригайлів, Ямпіль, Глухів. Згодом Глухову й 
Кролевцю польськими королями було надане Магдебургське право. 

У Путивлі, що був російською порубіжною фортецею, в 1635-1647 рр. йшли 
переговори про розмежування земель і встановлення кордону між Московією і Річчю 
Посполитою. В 1642 р. польські дипломати підняли питання про долю шляхтичів та 
членів їх сімей, яких козаки – учасники повстання під проводом Я. Острянина й 
А. Гуні – перевели через кордон, розпродали й просто роздали бажаючим у Росії. 
Зокрема, власником кількох десятків полонених поляків став путивльський воєвода 
Н.Ю. Плещеєв. Цар Михайло Федорович відповів, що існуючі документи не перед-
бачають видачі підданих польського короля з території Росії, а що не визначено, 
“того делать и вновь начинать непригоже” [20, с. 185]. В 1841 р. у селі Кулішівка 
Недригайлівського району встановлено пам’ятний знак із написом “Место сие было 
границею между Польщею и Россиею”. Після приєднання Лівобережної України до 
Росії поляки масово виїхали з реґіону. 

Незалежно від російської офіційної національної політики порозумінню між 
українським і польським народом сприяло спілкування між людьми. Дружні стосунки 
підтримували В.І. Туманський (1800-1860), уродженець с. Чорториги (нині Шевчен-
кове) Глухівського району і визначний польський поет-романтик А. Міцкевич (1798-
1855), живописець М. Мурашко (1844-1909), родом з Глухова, і знаменитий поль-
ський художник Я.А. Матейко (1838-1893) [28]. 

Помітну роль в польському національному русі відіграв А.О. Потебня (1838-
1863), уродженець села Гаврилівка (нині Гришине) Роменського району. Його близь-
кими друзями були патріоти, борці за свободу й незалежність Польщі С. Сера-
ковський, Я. Домбровський, Б. Бабинський, О. Шушкевич, К. Левицький, З. Падлев-
ський. А. Потебня загинув 5 березня 1863 р. під час боїв повстанців з царськими 
військами в місті Пяскова Воля [24, с. 337]. 

Після придушення польського повстання 1863-1864 рр. велика кількість його 
учасників висилалась в Лівобережну Україну, де вони під наглядом поліції почали 
жити й на Сумщині. 

В ХІХ ст. у Російській імперії була запроваджена нова переселенська політика, 
що заохочувала заселення й освоєння ряду територій. На Сумщину з Польщі 
почали приїздити й залишатися на постійне проживання комерсанти, підприємці, 
інженери й механіки, військові з родинами тощо. Цей процес не носив масового 
характеру. За даними довідника “Города России в 1904 году” в Сумах мешкало 
1 500 поляків [28]. Їх община була нечисленною, але згуртованою, вимагала уваги 
до своєї релігії й традицій. 

Висококваліфікованих фахівців-поляків охоче брали на роботу цукрозаводчики 
Терещенки й Харитоненки. Так, батько знаменитого художника й теоретика аван-
гардного живопису Казимира Малевича (1878-1935) служив управителем на цукро-
вому заводі Івана Терещенка поблизу Білопілля, працював у Конотопі. 

Впливові роботодавці дбали про духовні потреби своїх працівників-католиків. На 
Сумщині зведені два римо-католицькі храми, споруди які збереглися до наших днів. 
За сприяння підприємця й благодійника Павла Харитоненка в 1900 р. польська 
громада у Сумах отримала дозвіл на будівництво свого костелу. Його було 
закінчено й освячено на честь Божої Матері в 1911 р. могилівським єпископом-
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вікарієм Іоанном Цепляком. На поч. ХІХ ст. ще один костел Пресвятої Діви Марії 
збудований у Ромнах. 

За проектом польського архітектора Кароля Іваницького на кошти Павла Хари-
тоненка споруджений Сумський кадетський корпус (1903), будівля якого й зараз є 
окрасою Сум. Одним із викладачів цього військового навчального закладу був поляк 
Станіслав Отоцький. В гімназіях міста, реальному училищі ксьондз Теодор Рилло 
викладав дітям поляків Закон Божий. Почесний громадянин Сум, купець М.Й. Лі-
щинський профінансував будівництво альтанки на Червоній площі, яка є одним із 
символів обласного центру. Сумська римо-католицька громада діяла до 1932 р. [29]. 
За радянських часів храми закрили й пристосували під різні потреби. В сумському 
костелі був відділ краєзнавчого музею, шкільний спортзал, у роменському – 
майстерні політехнічного технікуму. 

Науковці, культурні й громадські діячі, кваліфіковані спеціалісти – вихідці із 
Сумщини внесли великий вклад у різні сфери життя Польщі. Уродженець 
с. Степанівка Сумського району професор І.М. Садовський (1855-1911) відзначився 
як мікробіолог і фахівець з ветеринарної анатомії. В 1904-1907 рр. він очолював 
Варшавський ветеринарний інститут. Професор, доктор медицини, хірург М.М. Куз-
нєцов (1863-1913), який закінчив Сумську Олександрівську гімназію, практикував у 
хірургічних клініках Кракова, а з 1902 р. очолив хірургічну клініку Варшавського 
університету. Патаморфолог, мікробіолог, академік УАН Ф.З. Омельченко (1865-
1924), уродженець міста Кролевця, був військовим лікарем і проректором 
Варшавського військового госпіталю, викладачем патологоанатомії й мікробіології у 
навчальних закладах Варшави. Академік Польської Академії наук з 1935 р., 
будівельник та інженер С.П. Тимошенко (1878-1972), родом із с. Шпотівка Конотоп-
ського району, зробив значний внесок у розробку теорії пружності й опору 
матеріалів у будівництві. Уродженець Сум, літературознавець, науковець, громад-
ський діяч П.І. Зайцев (1886-1965) підготував до друку Повне зібрання творів 
Т.Г. Шевченка в 16-ти томах, яке було видане у Варшаві в 1934-1939 рр. [24, с. 156, 
237-238, 407, 461-462]. Перелік імен можна продовжити. 

У 1938-1940 рр. на території Софроніївського монастиря на Путивльщині знахо-
дився концтабір для польських військовополонених, в якому на 1 листопада 1939 р. 
утримувалось 1 525 польських офіцерів. Він був закритий 22 травня 1940 р. [29]. 

У 1944 р. у Сумах формувались частини Війська Польського. Тут проводилися 
навчання новобранців, діяв військовий шпиталь для поранених. На братській могилі 
польських вояків, що віддали своє життя у боротьбі з фашизмом, у 1972 р. був 
встановлений пам’ятник. 

Представники Сумщини взяли активну участь у розбудові польської економіки 
часів соціалізму. Зокрема, в 50-х роках ХХ ст. інженери й робітники Сумського 
машинобудівного заводу ім. Фрунзе працювали на споруджені Кендзежинського 
хімкомбінату, були нагороджені польськими орденами й медалями. Майстер 
І.Г. Баштовий був відзначений орденом “Золотий хрест заслуги”. 

Безпосередньо після набуття Україною незалежності Сумщину відвідав ряд 
польських делегацій з гуманітарно-ознайомчою метою. Гостей цікавило встанов-
лення реґіональних зв’язків, збереження пам’яток, пов’язаних із польською історією, 
забезпечення громадянам польського походження можливостей для культурного й 
духовного розвитку. Вони залишились задоволеними діяльністю місцевої влади з 
вирішення цих проблем. Позитивно розв’язалось питання про передачу віруючим 
римо-католицьких храмів. Костел у Сумах відновив роботу в 1994 р., у Ромнах – в 
1999 р. Впорядковані польські військові поховання на центральному кладовищі. 
Діють польські культурні об’єднання. За даними перепису населення 2001 р. на 
Сумщині проживав 421 поляк (0,03 % населення). 
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Підписані угоди про партнерські стосунки між Сумами і містами Люблін [31] та 

Ґожув-Великопольський [33], Конотопом і містом Свидник [15]. Міста-побратими 
обмінюються делегаціями, знайомляться з економічним, науковим, освітнім, 
культурним потенціалом один одного, вивчають спільні потреби й шляхи їх забез-
печення. Через побратимські зв’язки польська сторона також може започаткувати 
співпрацю з іншими партнерами Сумщини. Їх представники запрошуються на 
різноманітні заходи. Так, на святкування 350-річчя Сум (2005) крім численної 
польської делегації прибули гості з Росії, Німеччини, Ізраїлю, Болгарії, Швейцарії, 
Туреччини. Цікаво й незвично для поляків проходять дні міста у Конотопі. Одним з 
його символів є конотопська відьма Явдоха Зубиха, героїня однойменного твору 
Г. Квітки-Основ’яненка, яка, за сучасною версією, всіляко сприяє своєму місту у 
добрих справах. Конотоп підтримує дружні стосунки з містами Капельроде (Німеч-
чина) й Мулен (Франція), в історії яких теж помітну роль відіграли тамтешні відьми. 

В економічній сфері з польськими партнерами співпрацюють понад 40 об’єктів 
господарювання. Лідером є концерн “Укрросметал”, заснований у 1994 р. сумськими 
бізнесменами. Нині він об’єднує підприємства та фірми України, Росії, Білорусі, 
Казахстану, Польщі, Німеччини, має постійні представництва в шести країнах, у 
тому числі в Польщі. В 30-ти країнах світу стабільним попитом користується його 
продукція: компресорні станції для бурових верстатів, установки для попередження 
вибухів і пожеж у шахтах й на нафтогазових родовищах, спеціальне й нестандартне 
обладнання. “Укрросметал” є першовідкривачем ряду унікальних технологій, серед 
яких – видобуток азоту з повітря та випуск азотно-мембранних компресорних 
станцій. Недавно концерн вийшов на ринки КНР, В’єтнаму, Монголії, Сирії, Куби. На 
базі концерну “Укрросметал” країни, представлені в ньому, створили Міжнародний 
інститут компресорного та енергетичного машинобудування (МІКЕМ), який об’єднав 
та координує міжнародну наукову думку. Розробляються на теоретичному та 
практичному рівні такі проблеми, як утилізація і використання газів доменного, 
коксового і конверторного виробництв; енергозберігаюча компресорна техніка для 
роботи з технічними й технологічними газами; утилізація й використання шахтного 
матеріалу. Йде взаємний обмін науковою інформацією, готуються спільні інноваційні 
проекти й технології, які відповідають європейським та світовим стандартам і 
євроінтеґраційним процесам. 

Дочірнім підприємством концерну “Укрросметал” є польська кампанія “Промет-
газ”. Її фахівці розробили й виготовили принципово нову компресорну станцію, що 
забезпечує діяльність пневмомереж у штатах, де можуть статися вибухи [2]. 

У сумських і польських бізнес-партнерів співпадають інтереси у таких галузях, як 
машинобудування, легка, фармацевтична, косметична промисловість, будівництво, 
переробка сільгосппродукції, транспорт, виробництво біодизеля. Експортно-імпортні 
операції з Польщею здійснюють ВАТ “Роменський молочний комбінат”, ВАТ “Суми-
хімпром”, ВАТ “СНВО ім. Фрунзе”, об’єднання “Сумиспирт”, ТОВ “Сумифіто-
фармація”, ВАТ “Крафт ФудзУкраїна” тощо [13; 17]. Польські інвестиції у свій 
розвиток залучило ЗАТ “Технологія”. Тростянецьке підприємство “Електроприлад” 
підписало угоду із фірмою “Дезел плюс” з міста Нова Діва. Із Польщі до Тростянця 
поставляються комплектуючі для випуску електропрасок нового покоління на 
алюмінієвій підошві, які відповідають євростандартам. У зв’язку з цим введено в 
експлуатацію новітнє обладнання й збільшено штат працюючих [4]. Роменська 
гардинно-тюлева фабрика купує в Польщі сировину високої якості, яка виявилася на 
20 % дешевшою, ніж у білоруських постачальників [11]. Охтирський держлісгосп 
поставляє до Польщі вироби з деревини. На конотопському “Авіаконі” ремонтуються 
польські вертольоти. Польські будівельники закуповуюють продукцію ТОВ “Силікат-
бетон”, незважаючи на те, що доставляти її доводиться за півтори тисячі кілометрів. 
Особливим попитом користується пористий бетон, який визнаний одним із кращих 
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матеріалів у зведенні котеджів. Смаки найвимогливіших споживачів задовольняє 
якість і краса різнокольорової цегли, стінових термоблоків, оригінальних оздоблю-
вальних елементів. Дізнавшись про транспортні проблеми Сум, автоконцерн “MAN – 
CTAR TRUCKS” запропонував місту автобуси “MAN” на пільгових умовах [12]. 

Польські інвестиції в господарство Сумщини складали: в 1996 р. – 21,1 тис. дол., 
у 2002 р. – 47,8 тис. дол., у 2005 р. – 4 147,2 тис. дол., у 2006 р. – 94,2 тис. дол. [21]. 
Польська сторона пояснює незначні обсяги інвестування нестабільною політичною 
ситуацією в Україні та власними потребами в зв’язку із вступом до ЄС [32]. Існують 
широкі можливості для подальшої економічної співпраці. 

З 2005 р. на Сумщині проводяться Міжнародні інвестиційні форуми й виставки 
“Слобожанський міст”. В 2006-2007 рр. на них показали свої досягнення понад 
250 учасників із 20 країн світу. У форумах і виставках взяли участь ряд польських 
підприємств і фірм, які могли обрати бізнес-проекти для вкладення інвестицій, а 
також налагодити контакти з представниками ділових кіл країн-учасниць. 

Плідним напрямком співпраці є гуманітарна сфера. Польську мову в Сумах 
вивчають учні класичної гімназії, студенти трьох університетів – педагогічного, дер-
жавного, аграрного. В рамках Року Польщі в Україні (2004) проводилась 
Всеукраїнська молодіжна вікторина на краще знання польської історії, географії, 
економіки, культури, в якій взяло участь 840 чол. Друге місце виборола 10-класниця 
Сумської класичної гімназії Вікторія Власенко [8]. 

Налагоджено тісний науково-освітній обмін між вузами. Сумський національний 
аграрний університет співпрацює з Аграрно-технічною академією у Бидґощі, Голов-
ною школою сільського господарства в Варшаві, Познаньським аграрним універ-
ситетом, Вармінсько-Мазурським університетом [34]. Сумський державний уні-
верситет, що готує в основному інженерно-технічні кадри, має контакти з 5-ма 
польськими вищими навчальними закладами, Сумський педагогічний університет ім. 
А.С. Макаренка – з 3-ма. Гідно представляла Сумщину в Польщі делегація 
міжнародного університету “Україна” в межах програми “Освіта без кордонів”. Сту-
денти й викладачі знайомились з історичною та сучасною архітектурою Любліна, 
Замосця, Казімежа-Дольного, Козлувки. В Люблінській художній галереї сумчани 
розгорнули виставку “Польща очима української молоді”, яка викликала неабиякий 
інтерес [22]. 

Жителі Сумщини та польських реґіонів мали взаємну можливість і задоволення 
познайомитись із творчістю музикантів, співаків, танцювальних і хорових колективів, 
художників іншої сторони. 

У 2006 р. художні колективи аграрного університету хор “Юність”, танцювальний 
ансамбль “Весна”, фольклорний ансамбль “Стріла”, група солістів здійснили турне 
містами Польщі, дали великі концерти у Вармії, Мазурах, Ольштині, Варшаві, 
Познані, Ґданьську [5]. Глядачі гаряче вітали студентські колективи “Юність” і 
“Весна” на ХІ Міжнародному фольклорному фестивалі в Ольштині. Самодіяльні 
артисти демонстрували слобожанське народне мистецтво, встановили дружні кон-
такти з учасниками з Польщі, Англії, Сербії, Мексики, Вірменії, Єгипту та ін. [14]. 

На Сумщині з неменшим успіхом пройшли концерти ансамблю “Люб-
лінянка” [13]. 

В обласній бібліотеці ім. Островського була організована літературна декада 
“Поляки і українці – брати-слов’яни”. На літературно-музичному вечорі в будинку-
музеї А.П. Чехова виступила професор Краківської музичної академії, солістка 
Варшавської філармонії Ірина Сіялова-Фогель. В Сумському обласному крає знав-
чому музеї відбулася виставка сучасного польського графіка Вальдемара Войце-
ховського “Спочатку був логотип”, яку представник облдержадміністрації назвав 
“чудовим прикладом побудови спільної Європи” [1]. 
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Вилпнк 1 

 
У зв’язку зі вступом Польщі до Європейського Союзу 1 травня 2004 р. недер-

жавні організації цієї країни провели на Сумщині ряд конференцій, семінарів, 
презентацій, брифінгів з роз’яснювальною й пропагандистською метою. 

1 листопада 2005 р. Фонд ім. Стефана Баторія організував семінар “Україна на 
шляху до Європи”, де аналізувалась і роль Сумщини в цьому процесі [6]. Два 
семінари були присвячені аграрним проблемам, шляхам їх вирішення до і після 
вступу Польщі до ЄС, творчому застосуванню польського досвіду в Україні й на 
Сумщині. В листопаді 2006 р. у Сумах відбувся семінар у межах проекту “Нові 
виклики перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі та України: 
обмін досвідом”. У ньому взяли участь голови районних Рад та сільські голови, 
працівники управлінь сільськогосподарського розвитку, керівники агрофірм, пред-
ставники фермерства області. Вони довідалися, що нині в Польщі працює майже 
2 млн фермерських господарств. В 2004 р. у польське сільське господарство за 
допомогою Євросоюзу було вкладено 1,5 млрд євро, в 2006 р. – 1,9 млрд євро. 
Ефективній роботі сільських товаровиробників сприяють 5 600 працівників служби 
сільскогосподарського дорадництва [16]. В жовтні 2007 р. відділ сільськогоспо-
дарського дорадництва у Старому Полі Поморського осередку провів на Сумщині 
двотижневий семінар-тренінг з організації роботи ланцюжка від виробника до 
споживача сільськогосподарської продукції. Набутий досвід сумські аграрії нама-
гаються впроваджувати в життя, проте це досить складно при відсутності в Україні 
чіткої перспективної програми сільськогосподарського розвитку [7]. 

Велике враження на сумську громадськість справила прес-конференція пред-
ставників місцевого самоврядування поморського міста Ґдиня Леха Журека та 
Марціна Волека в грудні 2006 р. За їх словами, головна складова адміністративно-
територіальної реформи – це децентралізація фінансових ресурсів. Бюджет Ґдині, 
де проживає 250 тис. громадян, у 2007 р. складав майже 400 млн дол., тобто, 
2 млрд грн. Бюджет Сум, у яких мешкає 270 тис. чол., становить 270 млн грн. Міська 
громада Ґдині має реальні важелі контролю за діяльністю чиновників і раціональним 
витрачанням коштів [35]. В Україні адміністративно-територіальна реформа лише 
буде проводитись, її здобутки невідомі. 

У 2007 р. польські експерти – представники відповідних установ Євросоюзу – 
вивчали економічний та культурний потенціал двох районів Сумської області – 
Путивльського й Конотопського. Після відвідання Путивля й ознайомлення з його 
пам’ятками історії та культури експерти висловили тверду впевненість у тому, що 
він “створений для світового туризму” при наявності інфраструктури й проведенні 
добре продуманої рекламної кампанії. На думку експертів, у Конотопі виготов-
ляється багато конкурентноспроможної продукції, але їй необхідно надати 
експортну підтримку для виходу на світові ринки. Експерти відмітили, що в Інтернеті 
дуже мало потрібної інформації про Сумщину англійською мовою, а тому далеко не 
всі бажаючі за межами України можуть долучитися до співпраці [19]. 

За час співробітництва між Сумами і її польськими партнерами визначені 
пріоритети, намічені спільні програми в різних сферах, отримані конкретні позитивні 
результати. У багатьох випадках двосторонні зв’язки переростають у багато-
сторонні. Сумсько-польські відносини можуть слугувати прикладом дружби і взаємо-
розуміння між реґіонами і державами. Нагромаджений поляками досвід рефор-
мування економіки й суспільного життя, впровадження євростандартів дає можли-
вість Україні врахувати їх досвід і не повторювати помилок на шляху до Євросоюзу. 
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ У КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

 
У статті аналізується роль українсько-польських взаємин у контексті 

розбудови нової архітектури безпеки в Європі. Автор розглядає зміну 
акцентів у формуванні зовнішньополітичної стратегії України крізь призму 
впливу польського фактора. Розглядаються проблеми та перспективи 
українсько-польських контактів у сфері безпеки та у контексті нових 
геополітичних реалій. 

Ключові слова: зовнішня політика України, зовнішня політика Рес-
публіки Польща, європейська система безпеки. 

 
В статье анализируется роль украинско-польских отношений в 

контексте построения новой архитектуры безопасности в Европе. 
Автор рассматривает изменение акцентов в формировании внешне-
политической стратегии Украины через призму влияния польского 
фактора. Рассматриваются проблемы и перспективы украинско-польских 
контактов в сфере безопасности и в контексте новых геополитических 
реалий. 

Ключевые слова: стратегическое партнерство, внешняя политика 
Украины, внешняя политика Республики Польша, европейская система 
безопасности. 

 
This article concerns Ukrainian-Poland collaboration in the context of 

development of new security architecture in Europe. The author deals with the 
changing of accents in the formation of Ukrainian foreign policy in the light of 
Poland factor influence. The problem & prospects of Ukrainian-Poland contacts 
are light up in the realm of security according to the new geopolitical realities. 

Keywords: foreign policy of Ukraine, foreign policy of Poland, Ukrainian-
Poland relations, European security system. 
 
Концепція безпеки на базі міжнародної та міждержавної співпраці набула 

популярності в Європі після закінчення холодної війни й до сьогодні підтримується 
багатьма провідними політиками і науковцями. У XXI столітті система європейської 
безпеки почала характеризуватися новими властивостями, зокрема, зменшенням 
ролі військового аспекту та водночас збільшенням прагнення до забезпечення 
внутрішньої стабільності країн й сталого економічного розвитку. 

Після розширення самого Європейського Союзу на Схід з 1 травня 2004 р. 
перед ним постала необхідність вироблення “нової східної” політики щодо “нових 
західних незалежних держав”. “Будучи суб’єктом світового масштабу, Європейський 
Союз має проводити більш активну й узгоджену зовнішню політику та політику у 
сфері безпеки, а також створити відповідний військовий та політичний потенціал… 
оскільки Європі загрожує міжнародний тероризм, поширення зброї масового 
ураження, організована злочинність та наслідки розвалу ряду держав”, – зазначено 
у “документі Солани” (доктрині безпеки Європейського Союзу) [1]. “Зона безпеки” 
ЄС включає в себе Україну, Білорусь, Молдову, а також держави Південного 
Кавказу. Відповідно до доктрини, в міру вирішення політичних проблем у вище-
вказаних країнах економічне і політичне співробітництво з ними має розширюватись. 
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Східні сусіди Європейського Союзу, у тому числі й Україна, нині не є еміра-

ційною загрозою для ЄС, а визнаються такими, що виконують роль транзитних 
держав. Але для того, щоб дотриматись безпеки проникнення на територію Євро-
пейського Союзу і не побудувати при цьому “залізної завіси”, необхідно зміцнити 
кордони за його межами (і особливо, південний чорноморський кордон України 
[2, с. 32]) і стимулювати підписання угод про екстрадицію нелегальних еміґрантів 
між країнами, що мають кордон з ЄС та їх сусідами. Таких, які підписані між 
Євросоюзом і Україною, але відсутні у стосунках України з Росією, через небажання 
останньої вести переговори. В даному контексті більш результативним і прийнятним 
для ЄС та їх сусідів варіантом є укріплення східних кордонів України за підтримки 
Союзу [3]. 

Взаємозв’язок безпеки західноєвропейських країн і України підкреслює 
необхідність поглиблення двосторонніх відносин і співпраці саме у цій сфері, що 
може стати одним із рушіїв європейської інтеґрації України. Перспективними 
напрямами є також спільна участь України і ЄС у створенні системи вреґулювання і 
попередження конфліктів, побудова архітектури майбутньої європейської безпеки, 
трансатлантичного партнерства тощо. Базовими документами, на яких нині 
будуються відносини ЄС з українською державою, є “Угода про партнерство і 
співпрацю”, яка передбачає лібералізацію торгівлі і широке багатостороння спів-
праця, а також “Загальна стратегія в рамках загальної зовнішньої політики і політики 
у сфері безпеки” [4, с. 12]. 

На сьогодні одним із стратегічних інтересів зовнішньої політики України є 
поглиблення політичного діалогу з країнами Західної Європи, інтенсифікація 
практичного співробітництва з Євросоюзом у сфері зовнішньої політики та політики 
безпеки, військово-технічної співпраці, сприяння успішному проведенню реформ 
тощо. Адже в новітніх умовах, коли глобалізація стала визначальною законо-
мірністю світового політичного процесу, шлях України в глобальний простір є 
неминучим і безальтернативним. Звісно, у даному аспекті багато для української дер-
жави матиме особлива підтримка у її євроінтеґраційних спрямуваннях сусідніх 
держав. Попри те, що Україна проводить політику на розбудову відносин з багатьма 
європейськими країнами, розвиток багатоаспектних взаємин саме з Польщею 
носить пріоритетний характер. Це зумовлено як історико-географічними чинниками 
та традиційно важливим місцем західного сусіда у зовнішній політиці України, так і 
його значною роллю у сучасній підтримці реґіональної безпеки та суттєвим впливом 
на розвиток вітчизняної міжнародної діяльності. Принагідно нагадаємо і той факт, 
що Польща першою серед країн світу визнала незалежність України. В умовах нової 
геополітичної ситуації, що склалася в Європі і світі Україна та Польща у цілому ряді 
випадків спільно підходять до формування і реалізації вектору зовнішньополітичної 
діяльності. 

Аналіз українсько-польських стратегічних взаємин дозволяє стверджувати, що 
вони здебільшого зводяться до дотримання спільної позиції в реґіональній та 
європейській політиці, що значною мірою дозволяє суттєво прискорити просування 
Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу на схід [5]. Дотримання 
тісних українсько-польських взаємин збалансовує зовнішньополітичну і зовнішньо-
економічну діяльність обох країн, а також сприяє трансформаційним процесам 
всередині обох суспільств, дозволяє проводити спільний міжнародний стратегічний 
курс на вступ до загальноєвропейських та трансатлантичних інтеґраційних структур. 
На користь тісного співробітництва також свідчать аргументи, що пояснюють 
залежність безпеки Європейського Союзу від стабільності на території країн Східної 
Європи: у разі дестабілізації ситуації в даних країнах, неминучий відповідний вплив і 
на територію ЄС. 
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Нещодавнє проголошення українсько-польського стратегічного партнерства 

підтвердило необхідність відкоригованих і прогнозованих дій обох країн для забез-
печення власних національних інтересів. Стратегічні відносини між Україною і 
Польщею можуть виступити засобом, за допомогою якого обидві держави більшою 
мірою будуть здатні вирішувати власні політичні та економічні завдання в умовах 
нових геополітичних реалій. Ряд дослідників наголошують, що саме військово-
політичне українсько-польське співробітництво суттєво позначилося на процесі фор-
мування поглиблених двосторонніх відносин з огляду на розширення НАТО та 
активізацію програми “Партнерство заради миру”. У цьому контексті принагідно 
нагадаємо про факт підписання “Хартії про особливе партнерство між Україною і 
НАТО”, що також стало й важливим етапом в активізації українсько-польських 
взаємин. 

Українська влада розглядає активне співробітництво з Польщею у політико-
економічній площині як засіб прискорення наближення України до структур 
європейської спільноти. Науковці та політологи підкреслюють, що польська інтеґра-
ція до ЄС виявилася одним з основних питань-тестів, що визначали долю задекла-
рованого стратегічного партнерства між двома державами. Справедливим буде 
твердження, що саме від динаміки українсько-польських взаємин значною мірою 
залежить і те, наскільки швидко, і Польща і Україна зможуть стати повноправними 
учасниками європейської та євроатлантичної спільноти. Стабільність двосторонніх 
відносин суттєво впливає і на загальноєвропейську та реґіональну безпеку, адже 
обидві країни виступають інтегральними складовими нової системи безпеки, що 
формується у сучасній Європі та світі. 
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ПОЛІТИЧНІ ДИСКУСІЇ В ПОЛЬЩІ ДОВКОЛА ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (2004-2008 РР.) 

 
У статті на основі методу концептуального контент-аналізу 

розкрито зміст політичних дискусій у Польщі довкола трьох груп питань. 
Перше – умови й обставини входження Польщі до ЄС. Друге – особливості 
ратифікації Конституції ЄС. Третє – дебати у зв’язку з ратифікацією 
Лісабонського протоколу та Карти основних прав. Головний висновок і 
урок – вміння досягати понадпартійного консенсусу в справах загально-
державних і міжнародних на користь усьому суспільству і національним 
інтересам. 

Ключові слова: політичні дискусії, Польща, Європейський Союз, 
євроінтеґрація, унія. 

 
В статье на основе метода концептуального контент-анализа 

раскрыто содержание политических дискуссий в Польше вокруг трех 
групп вопросов. Во-первых – условия и обстоятельства вхождения Поль-
ши в ЕС. Во-вторых – особенности ратификации Конституции ЕС. В-
третьих – дебаты в связи с ратификацией Лиссабонского протокола и 
Карты основных прав. Главный вывод и урок – умение достигать внепар-
тийного консенсуса в делах общегосударственных и международных на 
пользу всему обществу и национальным интересам. 

Ключевые слова: политические дискуссии, Польша, Европейский 
Союз, евроинтеграция, уния. 

 
Based upon the conceptual content analysis method, the context of political 

discussions on three issues in Poland is described. The first issue concerns the 
conditions and circumstances of Poland’s entering the EU. The second one 
concerns the specifics of the EU Constitution ratification. And the third issue 
concerns the debates on Lisbon protocol and Basic Rights Chart ratification. The 
major conclusion is the ability to achieve a superparty consensus on internal and 
international issues for social and national benefits. 

Keywords: Poland, EU, entering the EU. 
 
Відомий західний філософ Юрген Хабермас влучно назвав сучасну Європу крізь 

призму розвитку інтеґраційних процесів “Європою на перегонах” [3]. Таке стисле і 
концентроване узагальнення відображає в акумульованому вираженні всю багато-
аспектність, поліваріантність, ба навіть контроверсійність унійної проблематики. 
Особливо загострилося протиставлення різних варіантів і підходів бачення 
подальшої еволюції Європейського Союзу після двох “східних” хвиль його розши-
рення – з 1 травня 2004 р. та 1 січня 2007 р., а також повномасштабного долучення 
нових “східних союзників” до Шенгенської зони (з 21 грудня 2007 р.). 

Загалом усі ці процеси покликали до життя або надто рельєфно відтінили кілька 
груп проблем, пов’язаних із сьогоденням і перспективами новітніх “Об’єднаних 
Штатів Європи”. З-поміж них виокремимо такі, на наш погляд, найважливіші в сенсі 
перспективної оцінки тенденцій розвитку Європейського Союзу. 

По-перше, впродовж 2004-2007 рр. завершився процес розширення Євро-
пейської Унії в східному напрямку. Чи можуть до неї долучитися нові члени, в особі, 
насамперед, України. 
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По-друге, куди еволюціонує Європейський Союз із огляду на створення наддер-

жавних структур і прийняття загальноєвропейської Конституції. 
Нарешті, по-третє, особливості ратифікації Лісабонського (2007 р.) протоколу і 

Карти основних прав громадян у межах усіх держав – членів унійного об’єднання. 
Окреслені три групи проблем викликали розбіжності у підходах як між окремими 

“старими” членами Європейського Союзу, так і між старими та новими учасниками 
загальноєвропейського утворення. Водночас вони зумовили подекуди гострі дискусії 
в межах самих держав, які входять до складу Європейської Унії. Останнє особливо 
характерне з точки зору спостереження й аналізу політичних дискусій у Польщі як 
на державному (різні гілки влади), так і суспільному (політичні партії, громадські 
об’єднання) рівнях. Надалі ставимо за мету дослідити ці політичні явища, виявити їх 
причини, суть розбіжностей і можливі шляхи вреґулювання, зокрема, з огляду на 
стиль комунікації та ведення переговорів польськими політичними лідерами. Саме 
останній аспект видається найцікавішим [10] як у теоретичному ключі, так і з огляду 
на характер останніх політичних дискусій у Польщі щодо загальноєвропейської 
проблематики. 

Насамперед, вважаємо за доречне і необхідне розкрити теоретичний аспект 
підґрунтя дебатів між представниками різних польських політичних сил. На підставі 
вживання найголовніших виразів і слів щодо традиції, вітчизни, державної політики, 
ставлення до опонентів, послугування мовою емоцій, використання особливих 
метафор можна вирізнити кілька стилів комунікації та типів відповідного дискурсу, 
які усталилися в сучасній польській політиці. Зауважимо, однак, що у різних авторів 
відсутній єдиний погляд на типи таких стилів і дискурсів. Понад те, і останні дискусії 
в Польщі з унійної проблематики (зокрема, що стосується ратифікації Лісабонського 
протоколу і Карти основних прав) це підтверджують, польські політичні лідери не 
мають єдиного стилю комунікації. У залежності від політичної доцільності та 
конкретної ситуації маніпуляційні та пропагандистські засоби не завжди збігаються 
із засадничою риторикою відповідної політичної сили або її керівників. Казімеж Ожуг 
з цього приводу зауважив: “Різні способи політичного мовлення залежні від системи 
вживання цінностей і політичних переконань, від приналежності до … партій, 
угруповань, товариств або союзів. Велика, поза стількома роками розвитку, неста-
більність польської політичної сцени зумовлює нестабільність і різнорідність 
політичного мовлення” [6, s. 47-48]. 

К. Ожуг виділяє три типи політичного дискурсу, які найрельєфніше вимальо-
вуються після 1989 р. [6, s. 44-47]. Перший – романтичний – найбільш характерний 
для практики і традиції “Солідарності”. Другий – ліберальний – його можна визна-
чити, як “мову раціональних технократів” [6, s. 45]. Третій – популістський – вира-
жається в емоційній насиченості мови, відкидає економічні реалії, скерований на 
політичні крайнощі, зокрема, контроверсію у вирішенні спільних для Європейського 
Союзу питань. 

На думку Єжи Бральчика [2], натомість, політична комунікація сучасних поль-
ських владних сил найповніше відповідає трьом ідеологічно-політичним засадам. 
Перша – консервативна – характеризує, насамперед, національні угруповання, які 
сповідують ідеї традиційності, католицизму, патріотизму, самостійності, антико-
мунізму і послуговуються “твердою мовою” [1, s. 203]. Друга – ліберальна – 
зорієнтована на почуття відповідальності за державу, підтримку таких цінностей, як 
громадянське суспільство і парламентська демократія і, водночас, підпорядкування 
діалогу з противниками власному баченню дійсності. Третя – соціалістична – 
типовими елементами її виступають відкритість і бажання діалогу. 

Згідно з іншим підходом, який репрезентує Уршула Якубовська [4], найголов-
нішими типами політичного діалогу в Польщі виступають ідеологічний і прагма-
тичний стилі комунікації політиків. З огляду на такий підхід, умовно польських 
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політичних лідерів можна поділити на дві групи: 1) зорієнтовані на суперництво з 
опонентами, в тім і щодо проблем розвитку Польщі в рамках Євросоюзу, послуго-
вуються, як правило, мовою боротьби (Я. Качиньський, М. Боровський, А. Леппер, 
Р. Гертих); 2) спрямовані на пошук порозуміння і спільних програмних положень, 
користуються лексиконом мови співпраці (Д. Туск, Л. Качиньський, В. Цімошевич, 
О. Квашнєвський, Є. Бузек). 

Такий поділ переконливо підтвердили події 2003-2008 рр., пов’язані з підготов-
кою, входженням і усталенням Польщі в рамках Європейської Унії. Особливо 
рельєфно це знайшло відображення і в останніх гострих політичних дискусіях дов-
кола ратифікації Лісабонського протоколу і Карти основних прав. У концентро-
ваному вираженні контроверсія проявилася у водорозділі між позиціями двох 
головних політичних сил – Громадянської платформи (Platforma Obywatelska) та 
Права і справедливості (Prawo i Sprawiedliwość) і їх лідерів, відповідно – Дональда 
Туска (нині – прем’єр-міністр Польщі) і Ярослава Качиньського (попередній керівник 
уряду). Гострі дебати між ними, які, водночас, втягнули у свій вир і навіть негативно 
позначилися на іміджі президента Польщі Леха Качиньського [7], протягом останніх 
років заполонили телебачення, газети, журнали й Інтернет. 

Політичні дискусії довкола ратифікації Лісабонського протоколу і Карти основних 
прав мають два принципових виміри [9]. Перший стосується справжнього змісту 
його рішень. Другий має відношення до самої процедури ратифікації і сенсу 
забезпечення стабільності польських позицій. Нагадаємо, що Карта основних прав 
була опрацьована і схвалена (в тому числі з польського боку від імені Єжи Бузека) 
ще на саміті 2000 р. у Ніцці. За прийняття засадничих прав, як фундаменту 
Європейського Союзу, висловлювався і Папа Римський Іван Павло ІІ, зазначаючи, 
однак свою незгоду з тим, що Карта не містить звернення до християнських коренів 
європейської ідентичності. 

Але в нових умовах, коли Польща має висловити свою позицію стосовно 
сформульованих вище питань уже як держава – член загальноєвропейського грона, 
чітко (як раніше і з приводу умов входження до Євросоюзу або ратифікації його 
Конституції) проявилися більші та менші розходження у позиціях головних політич-
них сил. Зауважимо і закцентуємо увагу на тому, як влучно підмітили Маріуш 
Мушиньскі і Кшиштоф Рак, що це стало наступною у шерегу відповідних подій [5]. 

Так, уже на момент вирішення питання про вступ Польщі до Європейського 
Союзу польський парламент став на шлях руйнації базових засад європейської 
демократії – порушив рівновагу влади між трьома її гілками. Погоджувальний 
протокол, який визначав умови членства Польщі в ЄС, був підписаний прем’єр-
міністром і міністром закордонних справ 16 квітня 2003 р. в Афінах. Того самого дня 
Сейм розпочав роботу над його ратифікацією, а наступного оголосив ухвалу про 
референдум у цій справі. Однак зробив він це з власної волі, зігнорувавши позицію 
уряду. Парламент не мав також на той час висновку прем’єра щодо способу 
ратифікації, як і власне тексту протоколу польською мовою. Виносячи рішення за 
уряд, Сейм обмежив конституційні повноваження виконавчої влади. Цю ситуацію 
намагалися приховати і через мас-медіа поширили інформацію, що уряд (згідно з 
вимогами статті 160 про загальнопольський референдум) зробив подання до Сейму 
вночі з 16 на 17 квітня 2003 р. 

Наступна колізія, пов’язана з політичним протистоянням різних сил у Польщі 
щодо європейської інтеґрації, стосувалася Конституції Європейського Союзу. На 
цей раз напередодні процедури ратифікації з’явилася компрометуюча Міністерство 
закордонних справ інформація про те, що підписана польськомовна версія Євро-
конституції містить понад 200 помилок. Незважаючи на це, тодішній уряд визнав, що 
немає перешкод до її ратифікації і направив відповідне подання до Сейму. 
Щоправда, до тексту Конституції була додана інформація про початок міжнародної 
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процедури виправлення помилок [5, s. 26]. Однак з юридичного боку такий підхід не 
витримував критики і заперечував можливість ратифікації. “Політичний цирк”, на 
щастя, напевне, для Польщі, перервали невдалі референдуми у Франції та Гол-
ландії. 

Тому, на наш погляд, немає нічого дивного в тому, що історія з політичними 
дискусіями та колізіями в Польщі знайшла нове продовження у зв’язку з ратифі-
кацією Лісабонського протоколу і Карти основних прав. Тим паче, її спровокувало 
загострення протистояння між різними політичними силами та їх лідерами у зв’язку 
з достроковими парламентськими виборами, переходом “більшості” до рук 
Громадянської платформи і, відповідно, зміни керівництва на чолі уряду. Але у 
Права і справедливості та її лідера Л. Качиньського залишилося ще достатньо сил, 
щоб серйозно опонувати і навіть неухильно протистояти. При цьому національна 
загальнодержавна риторика вступає в суперечність з нормами міжнародного права. 

Ратифікація Лісабонського протоколу може відбутися двома способами – за 
згодою Сейму і Сенату або шляхом референдуму. Однак якщо Громадянська 
платформа і Право і справедливість не досягнуть компромісу, обидві можливості 
ризиковані. Зауважимо, що при негативному голосуванні в Сеймі вже не можна 
виносити питання на референдум. Поглянемо, однак, на Конституцію Польщі від 
2 квітня 1997 р. Згідно зі статтею 146, уряд укладає міжнародні угоди, так як є їх 
“правним господарем”. Сейм тільки реалізує пропозицію уряду і вибирає дорогу 
вираження згоди на ратифікацію – сеймова (2/3 голосів депутатів) чи референдна – 
і в першому випадку додатково голосує за неї [11]. Як би там не було, але й цей 
шлях передбачає у найоптимальнішому вираженні досягнення компромісу між 
головними гравцями – як орієнтованими на суперництво з опонентами, так і 
прихильниками конструктивної співпраці і прагматичних підходів до вирішення 
назрілих проблем – на польській політичній сцені. 

Незважаючи на всю неоднозначність і колізійність, навіть така ситуація на загал 
не заперечує основних принципів демократичного розвитку [8], які, зокрема, 
передбачають і наявність дієвої опозиції. Головне – досягнення понадпартійного 
консенсусу в справах загальнодержавних і міжнародних на користь усьому суспіль-
ству і національним інтересам. У цьому серйозний урок польської унійної практики і 
для України. Наші політичні сили та їх лідери повинні вчитися поступатися своїми 
корпоративними амбіціями на користь інтересів суспільства та держави, зокрема, у 
вирішенні міжнародних справ і проблем. 
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НАУКОВА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 

ІМ. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ В РІК ЮВІЛЕЮ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 
У статті розглянуто та проаналізовано результати наукової та 

видавничої діяльності Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України в рік Ювілею 
Національної академії наук України, означено перспективи подальшої 
роботи. 

Ключові слова: археографія, джерелознавство, видання, дослідження. 
 
В статье рассмотрены и проанализированы результаты научной         

и издательской деятельности Института украинской археографии и 
источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины в год Юбилея 
Национальной академии наук Украины, намечены перспективы даль-
нейшей работы. 

Ключевые слова: археография, источниковедение, издание, иссле-
дование. 

 
In the article results of scientific and publication activity of M.S. Hrushevskyi 

Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the NASU in the 
NASU’s Jubilee year were analysed and perspective directions for further works 
were outlined. 

Keywords: spring, publikation, studi. 
 
У 2008 р. Національній академії наук України виповнилося 90 років. Утворена в 

буремні часи вітчизняної історії, академія і сьогодні залишається головним науковим 
центром країни, зокрема, у сфері соціогуманітарних наук. Важливе місце в цій галузі 
належить археографії та джерелознавству – основоутворюючим для гуманіта-
ристики дисциплін. 

Загальновідомо, що за будь-яких політичних режимів та ідеологій розуміння 
необхідності створення джерельної бази для розвитку всіх дисциплін гуманітарного 
циклу, в тій чи іншій формі, об’єктивно ставило на порядок денний питання про 
пошук, наукове опрацювання та публікацію писемних джерел. Але ані в Російській 
імперії, ані за часів Радянського Союзу не можна було розвивати незалежне 
українознавство як національну науку [1]. 

Показовим є те, що вже під час обговорення законопроекту про заснування 
Української Академії наук у 1918 р. було внесено питання про Археографічну 
комісію [2]. Оскільки на той час Археографічна комісія була автономною установою, 
яка перебувала у підпорядкуванні Головного управління мистецтв і національної 
культури, Академією були запропоновані “Постанови про ...конструкції 
Археографічної комісії як установи, що повинна обслуговувати й інтереси Академії 
наук...” [3]. А у вересні 1918 р. Д.І. Багалій доповів про необхідність запровадження 
АК при Академії наук [4]. Проте лише у травні 1919 р. керівником комісії для видання 
пам’яток мови, письменства й історії (Археографічної комісії) було обрано 
професора Ф.П. Сушицького (головою її тимчасово – академіка Д.І. Багалія) [5].         
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У 1921 р. було створено Археографічну комісію ВУАН. Археографічна комісія 
розгорнула енергійну діяльність і в кінці 20-х років видала три томи “Українського 
археографічного щорічника” (Київ, 1928-1930 рр.), а також окремі збірники 
історичних джерел. Проте з відомих причин уже в середині 30-х років археографічна 
робота звелася до виконання суто ідеологічних завдань. 

Нетривалий період щодо вільного розвитку української археографічної науки та 
джерелознавства 20-х – початку 30-х років минулого століття завершився повним 
згортанням напрямків, що не відповідали офіційній ідеології. 

У післявоєнний період важливе значення мала проведена в Києві у 1968 р. 
Третя республіканська конференція з архівознавства та інших спеціальних 
історичних дисциплін, на якій були визначені найважливіші завдання української 
археографії [6]. 

Нагальні проблеми збирання, вивчення, наукового опрацювання й публікації 
писемних пам’яток історії та культури українського народу, творчої спадщини 
видатних політичних і культурних діячів минулого та різнопланових писемних 
джерел, які стосувалися багатьох видатних подій, що відбувалися в багатовіковій 
історії нашого народу, враховувалися, коли у жовтні 1987 р. Президія АН України 
своїм рішенням відновила діяльність Археографічної комісії. Наступного 1988 р. 
відбулася Республіканська археографічна нарада, на якій розглядалися ключові 
питання розвитку академічної археографії [7]. 

Зважаючи на потреби часу, Інститут української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського НАН України створений відповідно до Постанови 
Президії АН УРСР № 213 від 10 липня 1990 р. на базі відновленої наприкінці 1987 р. 
Археографічної комісії АН УРСР. 

У матеріалах до Всеукраїнської наради “Українська археографія сьогодні: 
проблеми і перспективи” було сформульовано основні завдання установи та 
конкретні напрямки діяльності. Об’єктом досліджень визначено “...всю багато-
аспектну писемну спадщину, яка зберігається в архівах, бібліотеках, музеях і 
охоплює всі сфери розвитку української культури та науки, всі типи і види 
документів, будь-коли складених на території України, а за її межами – про Україну, 
або складених українцями, які зробили вагомий внесок у розвиток світової 
культури” [8]. 

Проте і сьогодні в Україні справа публікації історичних джерел не набула, на 
жаль, статусу найважливішого завдання. Вкрай недостатній ступінь введення до 
наукового обігу історичних джерел унеможливлює інтенсифікацію праці дослідника, 
а також у багатьох випадках появу якісних досліджень, та інколи призводить до 
продукування штучних, викривлених концепцій українського минулого, які не 
спираються на джерела. 

Вітчизняній науці необхідно у стислий термін пройти шлях, який західні історіо-
графії вже подолали в минулому столітті. Це означає введення до наукового вжитку 
критичної маси джерел, необхідної для формування самодостатньої джерельної 
бази дослідження різноманітних аспектів української історії, особливо її вузлових 
проблем. Слід передбачити підготовку фундаментальних археографічних публікацій 
унікальних цілісних корпусів історичних джерел (вітчизняних та зарубіжних), 
видання творчої спадщини видатних українських учених-гуманітаріїв та громадсько-
політичних діячів. 

Упровадження нових західних методологій не даватиме сподіваного ефекту до 
того часу, поки не буде закладено підвалини у вигляді радикально розширеної 
джерельної бази, введеної до наукового обігу. Тому, згідно з профільною тематикою 
та основними завданнями Інституту, у 2008 р. проводилася активна робота з 
пошуку, археографічного та джерелознавчого опрацювання національної писемної 
історико-культурної спадщини. Розроблялося 14 планових тем: “Теоретичні 
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проблеми археографії документальних джерел з історії України XVI-XX ст.” (науковий 
керівник – доктор історичних наук професор В.А. Брехуненко), “Джерела з 
політичної історії України Козацької доби XV-XVIII століть” (науковий керівник –
доктор історичних наук професор Ю.А. Мицик), “Джерела з історії суспільно-
політичного і культурного життя українства (ХХ – початок ХХІ ст.)” (науковий 
керівник – доктор історичних наук професор Н.І. Миронець), “С.Т. Голубєв у 
контексті наукових корпорацій Київської Духовної Академії та Університету Святого 
Володимира” (науковий керівник – доктор історичних наук професор 
В.І. Ульяновський), “Українські науково-дослідні центри та освітні установи за 
кордоном у ХХ ст.” (науковий керівник – доктор історичних наук професор член-
кореспондент НАН України П.С. Сохань), “Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус 
документів 1734-1775. Том 7” (науковий керівник – Л.З. Гісцова), “Михайло 
Грушевський. Історичні, літературні праці та рецензії” (науковий керівник – кандидат 
історичних наук старший науковий співробітник І.Б. Гирич), “Документальна 
спадщина міст Північного Лівобережжя нового часу” (науковий керівник – кандидат 
історичних наук О.Б. Коваленко), “Українські та іншомовні джерела з історії 
західноукраїнського реґіону нового та найновішого періоду” (науковий керівник – 
доктор історичних наук, професор Я.Р. Дашкевич), “Історико-культурна спадщина 
України ХVІІ-ХХ століть” (науковий керівник – доктор історичних наук старший 
науковий співробітник О.В. Павлюченко); “Археографія як наукова база формування 
сучасної історичної свідомості (ІІ етап)” (науковий керівник – доктор історичних наук 
професор В.А. Брехуненко); “Моделі соціальних та соціокультурних трансформацій 
українського суспільства в перехідні періоди (порівняльний аналіз на основі 
писемних джерел від XVIII століття до сьогодення)” (науковий керівник – кандидат 
історичних наук старший науковий співробітик І.Б. Гирич); “Культурно-історичні 
особливості географічної диференціації населення в умовах інтеґрації України до 
світової спільноти” (науковий керівник – доктор історичних наук старший науковий 
співробітник О.В. Павлюченко); “Значення писемної історико-культурної спадщини у 
справі збереження національної ідентичності в умовах глобалізації” (науковий 
керівник – доктор історичних наук професор Н.І. Миронець). 

З-поміж наукових здобутків за 2008 рік – підготовка фундаментальних видань, 
які визначають обличчя Інституту: “Михайло Грушевський. Твори у 50-ти томах”: 
Серія “Літературно-критичні та художні твори” Том 11. “Літературно-критичні праці 
(1883-1931), “По світу” та Серія “Рецензії та огляди” Том 14. “Рецензії та 
огляди” (1888-1897) (П.С. Сохань, О.О. Маврін, І.Б. Гирич та ін.); “Архів Коша Нової 
Запорозької січі. Корпус документів 1734-1775 рр.” – Том 5. “Реєстр Війська 
Запорозького Низового 1756 року” (П.С. Сохань, О.О. Маврін, Л.З. Гісцова, 
Т.Л. Кузик та ін.); Багалій Дмитро Іванович. Вибрані праці. У шести томах. Том 5, 
Книга 1 (П.С. Сохань, О.О. Маврін, В.В. Кравченко та ін.); Дмитро Яворницький. 
Твори у 20-ти томах. Серія “Історія, краєзнавство, археологія” Том 3, Книга 1 
“Джерела до історії запорозьких козаків” (П.С. Сохань, А.В. Бойко, В.А. Брехуненко, 
О.О. Маврін, Ю.А. Мицик та ін); Яків Новицький. Твори в 5-ти томах. Том 3 
(П.С. Сохань, А.В. Бойко, В.А. Брехуненко, О.О. Маврін, Ю.А. Мицик та ін.); “Еліта 
Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ століття” (Упорядник 
С.П. Потапенко. П.С. Сохань, А.В. Бойко, В.А. Брехуненко, О.О. Маврін, 
Ю.А. Мицик та ін.); “Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2008 рік” Книги 1-2 
(П.С. Сохань, Я.Р. Дашкевич, О.О. Маврін та ін.); “Джерела до історії Південної 
України” Том 6. “Степова Україна в Законодавчій комісії 1767 року” (П.С. Сохань, 
А.В. Бойко, В.А. Брехуненко, О.О. Маврін, Ю.А. Мицик та ін.); “Усна історія Степової 
України / Запорізький край” – Томи 1-4 (П.С. Сохань, А.В. Бойко, В.А. Брехуненко, 
О.О. Маврін, Ю.А. Мицик та ін.); “Гадяцька унія 1658 року. Збірник наукових 
праць” (П.С. Сохань, А.В. Бойко, В.А. Брехуненко, О.О. Маврін, Ю.А. Мицик та ін.); 
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“Літопис УПА. Нова серія” – Том 11. – “Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО 
“Заграва”, “Турів”, “Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.). Документи” (Упорядник 
В.М. Ковальчук. П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, О.О. Маврін та ін.); “Євген 
Чикаленко та Петро Стебницький. Листування 1901-1922 роки” (Н.І. Миронець, 
І.М. Старовойтенко); “Дипломатія УНР та Української Держави в документах і 
спогадах сучасників” Том 2 (О.О. Маврін та ін.); “Український голокост 1932-1933: 
Свідчення тих, хто вижив” Томи 5-6 (Ю.А. Мицик та ін.); “Батуринська старовина. 
Збірник наукових праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії” (О.Б. Коваленко, 
П.С. Сохань та ін.); “Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії 
Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю 
першої літописної згадки про Чернігів” (О.Б. Коваленко, П.С. Сохань та ін.); 
“Український археографічний щорічник. Нова серія. Випуск 12. Український архео-
графічний збірник” Том 15 (П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, Я.Р. Дашкевич, 
О.О. Маврін, Н.І. Миронець, Ю.А. Мицик та ін.); “Наукові записки. Збірник праць 
молодих вчених та аспірантів. Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України” Томи 15-16 (П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, 
Д.В. Бурім, О.О. Маврін, Н.І. Миронець, Ю.А. Мицик та ін.); монографії: “Наукова та 
видавнича діяльність Наукового Товариства імені Шевченка в Європі” (Д.В. Бурім, 
О.О. Маврін, О.О. Кучерук); “Джерела історичної пам’яті” (Н.І. Миронець); “Фолькло-
ристика Півдня України: сторінки історії” (Л. Іваннікова); “Альдини в бібліотеках 
України: Каталог” (М.А. Шамрай) та ін. 

Крім того, Інститут є співзасновником наукових часописів “Сіверянський 
літопис” (Чернігів), “Пам’ять століть” (Київ), “Знак” (Львів), збірника “Південна 
Україна ХVІІІ-ХІХ століть” (Запоріжжя), “Архіви України” (Київ), “Історичний архів. 
Наукові студії” (Миколаїв) та ін. 

У 2008 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.228.01 в Інституті української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України провела 
11 засідань, на яких відбувся захист 11 кандидатських дисертацій (9 – зі 
спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни та 2 – зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія). 

Співробітниками Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України було захищено шість кандидатських дисертацій: 
кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія – захистили 
Валігурська Ірина Юріївна (“Реставрація династичної форми правління в країнах 
Європи в ХVII-XХ століттях як соціально-політична та історіософська проблема”) та 
Левикін Володимир Валерійович (“Німецькі військовополонені в радянських таборах: 
гуманітарний аспект (1941-1955 рр.)”); кандидатську дисертацію зі спеціальності 
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – 
захистили Білівненко Сергій Миколайович (“Джерела з історії відкупів півдня України 
останньої чверті XVIII – початку ХІХ століття”); Середенко Юлія Василівна (“Творча 
спадщина А.В. Ніковського як джерело дослідження громадсько-політичного та 
культурного життя України першої третини ХХ ст.”); Тарасенко Інна Юріївна (““Wojna 
domowa” польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка 
історичної думки”); Швайба Надія Іванівна (“Н.Д. Полонська-Василенко – дослідник 
історії Південної України”). 

Як провідна установа в галузі археографії та джерелознавства, з метою коор-
динації та удосконалення відповідних досліджень в Україні, Інститут, спільно з 
Археографічною Комісією НАН України, розробляє та впроваджує методики та 
правила пошуку, наукового опрацювання та публікації пам’яток писемної історико-
культурної спадщини від княжої доби до новітнього часу. 

Для забезпечення академічного рівня археографічної діяльності в реґіонах 
Інститут має наукові осередки при Хмельницькому, Харківському, Волинському 
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університетах, при Миколаївському державному гуманітарному університеті імені 
Петра Могили, при кафедрі історіографії та джерелознавства Запорізького держав-
ного університету. З початку діяльності Інституту при Чернігівському державному 
педагогічному університеті працює науковий центр Інституту. Зазначені осередки 
створені і діють за ухвалою вченої ради Інституту та у відповідності з укладеними з 
іншими установами угодами. 

Важливим напрямком роботи залишаються спільні видавничі проекти з Дер-
жавним комітетом архівів України, Українським науково-дослідним інститутом архів-
ної справи та документознавства та НТШ у Львові: “Михайло Грушевський. Твори у 
50-ти томах.” Том 11: “Літературно-критичні та художні твори: Літературно-критичні 
праці (1883-1931)”, “По світу” та Том 14 “Рецензії та огляди (1888-1897)”; “Архів 
Коша Нової Запорозької січі. Корпус документів. 1734-1775. Том 5. Реєстр Війська 
Запорозького Низового 1756 року”; “Український археографічний щорічник. Нова 
серія. Випуск 12. Український археографічний збірник. Том 15”; “Дмитро Явор-
ницький. Твори у 20-ти томах”. Том 3. Книга 1. Серія “Історія, краєзнавство, 
археологія”; Яків Новицький. Твори в 5-ти томах. Томи 1-2; Універсали Павла 
Полуботка (1722-1723); “Усна історія Степової України / Запорізький край” Т. 1-3; 
Дипломатія УНР та Української Держави в джокументах і спогадах сучасників. Т. 2; 
Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2008 рік: Книги 1-2; Літопис УПА. Нова 
серія. Том 11. – Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, “Турів”, 
“Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.). Документи; Миронець Надія. “Джерела 
історичної пам’яті”; Дмитро Бурім, Олександр Кучерук, Олександр Маврін “Наукова 
та видавнича діяльність Наукового Товариства імені Шевченка в Європі”; 
“Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив”. Т. 5-6 та інші. 

За усталеною традицією, продовжувалася співпраця зі спорідненими уста-
новами НАН України: Інститутом історії України, Інститутом держави і права 
ім. В.М. Корецького, Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського (Інсти-
тут рукопису), Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди. 
Так, спільно з Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України проведено 
XVІIІ Міжнародну конференцію “Історія релігій в Україні” (м. Львів, травень 2008 р.); 
спільно з Українським католицьким університетом, Мічіганським університетом 
(відділення вірменістики), Центром українських досліджень ім. П. Яцика Канадського 
інституту українських студій проведено Міжнародну наукову конференцію “Україна 
та Вірменія в історичних взаємозв’язках”; спільно з Державним архівом Хмель-
ницької області, Хмельницьким національним університетом проведено ІІ Між-
народну наукову конференцію “Проблеми археографії та джерелознавства історії 
Правобережної України”; спільно із Запорізьким національним університетом, 
Інститутом усної історії ЗНУ проведено Всеукраїнську наукову конференцію “Усна 
історія в науковому дослідженні”; спільно з Міністерством культури і туризму 
України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
НАН України, Державним комітетом України у справах національностей та релігій, 
Міжнародним фондом “Відродження”, Всеукраїнською спілкою громадських орга-
нізацій “Конгрес Ромен України”, Українським культурно-просвітницьким центром 
“Дружба” проведено Міжнародну циганознавчу науково-практичну конференцію 
“Роми України: із минулого в майбутнє” (до Ромської Декади Європи 2005-2015); 
спільно з Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки 
України, Миколаївським державним гуманітарним університетом ім. Петра Могили, 
Генеральним Консульством Республіки Польща в Одесі, Південно-Східним 
Науковим Інститутом (м. Перемишль), Інститутом Історії Академії ім. Яна Длугоша 
(м. Ченстохова) проведено Науково-практичну конференцію “Україна та Польща на 
міжнародній арені (кінець ХХ – початок ХХІ століття)”; спільно з Українським 
геральдичним товариством проведено XVIІ Міжнародну геральдичну конференцію. 
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Важливо відзначити, що у 2008 році підписано угоди про співпрацю з Державним 

комітетом архівів України, Українським інститутом національної пам’яті та 
Миколаївським державним гуманітарним університетом ім. Петра Могили. 

З метою координації археографічної та джерелознавчої роботи на базі 
Львівського відділення у 2008 р. проведено чергове засідання спеціалістів Інституту 
та Археографічної комісії, на якому за участю провідних учених-джерелознавців та 
археографів обговорено проблеми розробки сучасних методик наукової роботи. 

Спільно з представниками академічних установ, архівістами, музейними праців-
никами відповідного профілю, вузівськими грушевськознавцями у жовтні 2008 р. 
проведено низку заходів з розробки програм подальшого вивчення та популяризації 
творчої спадщини М. С. Грушевського. 

Упродовж 2008 року Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України виступив організатором та співорганізатором 
кількох наукових конференцій, семінарів, круглих столів. Зокрема, лише на базі 
львівського відділення ІУАД: у березні – три засідання Історичної Комісії (Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України 
(Львівське відділення), Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка в Україні), два 
засідання Комісії спеціальних історичних дисциплін (Інститут української археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Львівське відділення), 
Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка в Україні), у квітні – засідання Археографічної 
комісії (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 
НАН України (Львівське відділення) Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка в Україні), 
у травні – XVІIІ Міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні” (Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України 
(Львівське відділення), Львівський музей історії релігії, Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України), Міжнародна наукова 
конференція “Україна та Вірменія в історичних взаємозв’язках” (Інститут української 
археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (Львівське 
відділення), Український католицький університет, Мічіганський університет 
(відділення вірменістики), Центр українських досліджень ім. П. Яцика Канадського 
інституту українських студій), у жовтні – XVІІ Міжнародна наукова геральдична 
конференція (Інститут української археографії та джерелознавства імені 
М.С. Грушевського НАН України (Львівське відділення), Українське геральдичне 
товариство. У травні ж, на базі Подільського осередку ІУАД було проведено 
ІІ Міжнародну наукову конференцію “Проблеми археографії та джерелознавства 
історії Правобережної України” (Державний архів Хмельницької області, Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 
Хмельницький національний університет, Подільський осередок Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ) На базі 
Запорізького осередку ІУАД в травні було проведено Всеукраїнську наукову 
конференцію “Усна історія в науковому дослідженні” (Запорізький національний 
університет, Інститут усної історії ЗНУ, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ). Спільно з Інститутом політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, в червні проведено 
Міжнародну циганознавчу науково-практичну конференцію “Роми України: із 
минулого в майбутнє” (до Ромської Декади Європи 2005-2015) (Міністерство 
культури і туризму України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М.С. Грушевського НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, Державний комітет України у справах національностей 
та релігій, Міжнародний фонд “Відродження”, Всеукраїнська спілка громадських 
організацій “Конґрес Ромен України”, Український культурно-просвітницький центр 
“Дружба”. У вересні, на базі Південного осередку ІУАД, проведено Науково-
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практичну конференцію “Україна та Польща на міжнародній арені (кінець ХХ – 
початок ХХІ століття) (Національна академія наук України, Інститут української 
археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (Південний 
осередок), Міністерство освіти і науки України, Миколаївський державний 
гуманітарний університет ім. Петра Могили, Генеральне Консульство Республіки 
Польща в Одесі, Південно-Східний Науковий Інститут (м. Перемишль, Польща), 
Інститут Історії Академії ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща). 

На подальшу перспективу Інститутом створено попередній каталог найваж-
ливіших масивів джерел та перспективний план їх видання. Пріоритетне значення 
має публікація всієї наукової спадщини академіка М. Грушевського, яка складатиме 
50-60 томів, а також спадщини М. Драгоманова і Д. Яворницького, що складатиме в 
обох випадках приблизно по 20 томів. Передбачається розпочати видання 
спадщини О. Лотоцького. Д. Дорошенка, Є. Чикаленка, І. Огієнка, О. Оглобліна, 
О. Шульгіна та багатьох видатних учених і діячів культури, у доробку яких міститься 
багато наукових ідей та фундаментальних положень, що мають надзвичайно 
актуальне значення для сучасного національно-культурного та державницького 
відродження країни, а також патріотичного виховання народу, розвитку науки, 
культури, мистецтва та всіх сфер життєдіяльності України. 

Варто передбачити у найближчий перспективі підготовку наступних пофондових 
археографічних публікацій: 

І. Джерела з історії України XVI-XVIII ст.: 
Книги судово-адміністративних установ України XVI-XVIII ст.; Архів Коронної 

канцелярії Речі Посполитої для українських земель (Волинська метрика); Архів 
Коша Нової Запорозької Січі 1734-1775 рр.; Документи Генеральної військової 
канцелярії Гетьманщини; Документи полкових та сотенних канцелярій Гетьман-
щини; Документи канцелярії наказного гетьмана Я. Горленка; Архів Генерального 
військового суду Гетьманщини; Документи московських приказів до історії України 
(Посольський, Розрядний, Малоросійський прикази); Архів Малоросійської колегії 
1722-1727 рр.; Румянцевський опис Малоросії 1765-1767 рр.; Універсали та листи 
українських гетьманів та полковників; Архіви канцелярій слобідських козацьких 
полків; Архіви Білгородської та Воронезької губернських канцелярій. 

ІІ. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII – початку 
ХХ ст.: 

Архів Херсонської губернської креслярні – 3 томи; Документи похідної канцелярії 
Г. Потьомкіна; Документи Катеринославського та Вознесенського намісницьких 
правлінь; Архів Азовського та Новоросійського губернських правлінь та губернських 
канцелярій; Архів Азовського козачого війська та Азовської військової канцелярії; 
Економічні примітки до Генерального розмежування; Описи Південної України; 
Документи про адміністративно–територіальний устрій Південної України; Джерела 
про соціальну структуру населення Південної України; Джерела про економічний 
розвиток Південної України; Джерела з історії міст Південної України; Джерела з 
історії Церкви в Південної України. 

ІІІ. Джерела з історії України ХІХ – початку ХХ ст.: 
Документи канцелярій цивільних та військових губернаторів, а також генерал-

губернаторів; Річні звіти генерал-губернатора та губернаторів; Документи 
губернських жандармських правлінь; Документи міських Дум та управ; Документи 
судових установ; Документи правлячого Сенату; Документи Міністерства внутрішніх 
справ Російської імперії; Епістолярна спадщина видатних учених та громадських 
діячів (В. Антонович, М. Грушевський, М. Драгоманов, Д. Багалій, М. Павлик, 
П. Куліш, М. Костомаров та ін.). 
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IV. Джерела з історії національно-визвольних змагань в Україні ХХ ст. 
Документи Центральної Ради, Директорії, Гетьманату; Документи місцевих 

органів влади доби Центральної Ради, УНР, Гетьманату; Документи Організації 
Українських Націоналістів; Документи Української Повстанської Армії; Документи 
Уряду УНР в еміґрації; Епістолярна спадщина видатних діячів Національно-
визвольного руху (С. Єфремов, Є. Чикаленко, А. Ніковський, М. Шаповал та ін.). 

Визначені пріоритети не виключають подальшого розвитку теоретичних 
проблем археографії та джерелознавства, інших дослідних програм і видавничих 
проектів, які мають велике значення для перспектив вітчизняної науки. 
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НАН України 2008 року 

(анотований покажчик) 

 
Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Том 5. 

Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 року. – /Національна академія наук 
України. Інститут української археографії та джерелознавства імені 
М.С. Грушевського. Археографічна комісія НАН України. Державний комітет архівів 
України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ/. – К. ЗАТ 
“ВІПОЛ”, 2008. – 528 с. (42,9 ум. друк. арк.). – 1000 прим. – ІSВN (Серія): 966–02–
0104–4, ISВN (Т. 5, К., 2008): 978–966–02–4447–4. 

У п’ятому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі 
опубліковано документи справи 28 фонду 229, що зберігаються в Центральному 
державному історичному архіві України, м. Київ, а саме: реєстр козаків 38 куренів 
Війська Запорозького Низового (1756), відомості про кількість старшини та 
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служителів у Війську, про козаків, які перебували на промислах, про зимівники 
відомства Кодацької, Самарської, Бугоґардівської та Кальміуської паланок, а також 
листування Коша з гетьманом К. Розумовським і паланковою старшиною з приводу 
складання цих документів. 

 
Н. Сурева (упорядник). Джерела з історії Південної України. Т. 6. Степова 

Україна у Законодавчій комісії 1767 року. – /Запорізьке наукове товариство 
ім. Я. Новицького, Інститут української археографії та джерелознавства імені 
М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення, Східний інститут 
українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія/. – Запоріжжя, Поліграфічна 
дільниця ЗНТН, 2008. – 336 с. (29,4 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 966–7482–34
–2. 

Шостий том серії присвячений історії участі населення Степової України у 
виборах 1767 року та роботі Законодавчої комісії. Вперше в тематичному 
археографічному виданні зібраний джерельний комплекс, що включає накази та 
прохання до обраних депутатів від населення реґіону, документи щодо перебігу 
виборів і процедури складання наказів, матеріали діяльності депутатів від Степової 
України у Законодавчій комісії впродовж 1767-1774 рр. Законодавча комісія часів 
Катерини II була надзвичайно захоплюючою в історії Російської імперії подією, коли 
локальні і реґіональні спільноти раптом набули історичних голосів та розпочали 
прямий діалог з імперською владою. 

 
Гадяцька унія 1658 року. – /Інститут української археографії та 

джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Національний університет 
“Києво-Могилянська академія”, Канадський інститут українських студій/. – К.: 
Поліграфічна дільниця Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України, 2008. – 342 с. (22,0 ум. друк. арк.). – 1000 прим. 
– ІSВN 978–966–02–4776–5. 

Збірник містить наукові праці сучасних учених, присвячені різним аспектам 
Гадяцької унії 1658 року. Укладена між Гетьманщиною та Річчю Посполитою, ця унія, 
попри те, що так і залишилася на папері, була знаковим явищем ранньомодерної 
української історії, та й східноєвропейської також. Гадяч 1658 року був прямою 
альтернативою Переяславу 1654 року й пропонував зовсім іншу модель існування 
Гетьманщини та цілком інакший геополітичний порядок у Східній Європі, ніж це 
передбачала переяславсько-московська система. У збірнику з’ясовуються такі 
проблеми, як: тексти Гадяцького договору та його ґенеза, Гадяч 1658 у світоглядних 
імперативах українського козацтва та еліт Речі Посполитої, турецька альтернатива 
для України в часи Гадяча 1658, Гадяцька угода в українській інтелектуальній 
традиції, історіографічна спадщина в ділянці дослідження Гадяцької угоди. 

 
Грушевський Михайло Сергійович. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, 

Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. – Львів: Видавництво “Світ”,      
2002 –  

Т. 11: Серія “Літературно-критичні та художні твори: Літературно-критичні 
праці (1883–1931), “По світу”. – /Національна академія наук України. Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Інститут 
літератури імені Т.Г. Шевченка/. Львів. Видавництво “Світ”, 2008. –  752 с. (63,7 
ум. друк. арк.). – Додрук 200 прим. – ISBN 978–966–603–223–5, ISBN 978–966–603–
568–7 (т. 11). 

Том 11 зібрання праць М. Грушевського у 50-ти томах відкриває серію 
“Літературно-критичні та художні твори”, до якої увійшли статті, виступи, передмови 
та рецензії М. Грушевського на літературні теми. Тексти, написані упродовж 1883-
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1931 рр., окреслюють читачеві позицію вченого щодо цілої низки літературних явищ 
і постатей кінця ХІХ – початку ХХ ст., визначають його роль у тогочасному 
літературному процесі. Також у томі опубліковане культурологічне есе “По світу”, в 
основу якого покладені враження від подорожей найвизначнішими містами Італії. 

 
Грушевський Михайло Сергійович. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, 

Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. – Львів: Видавництво “Світ”,          
2002 –  

Т. 14: Серія “Рецензії та огляди (1888-1897)”. – /Національна академія наук 
України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського/. Львів. Видавництво “Світ”, 2008. –  391 с. (35,1 ум. друк. арк.). – 5000 
прим. – ISBN 978–966–603–223–5, ISBN 978–966–603–592–2 (т. 14) 

Том 14 розпочинає нову серію повного зібрання творів М. Грушевського в 50 т. – 
“Рецензії та огляди”. Видатний історик написав упродовж свого життя близько 700 
рецензій, оглядів, бібліографічних заміток на історичну тематику, фактично 
започаткувавши українську рецензійну школу. Його публікації в цьому науковому 
жанрі є вагомим внеском в українську історіографію. 

 
Сергій Павленко. “Тиранське поводження росіян”. Різня в Батурині 2 лис-

топада 1708 р. Серія: “Репресії та депортації”. – /Інститут української археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України/. – К. Надруковано в ОП 
“Житомирська облдрукарня”, 2008. – 64 с. (3,8 ум. друк. арк.). – 5000 прим. – ІSВN 
978–966–02–4548–8. 

У книжці в науково-популярному стилі розповідається про одну з найтрагічніших 
сторінок української історії – знищення російським військом гетьманської столиці 
Батурина 2 листопада 1708 р. Описано перебіг оборони міста від війська 
О. Меншикова, нелюдську різню, влаштовану росіянами, які в такий спосіб мстилися 
за те, що І. Мазепа підняв антиросійське повстання за незалежність Української 
Козацької держави. 

 
Тарас Чухліб. Пилип Орлик. Серія: “Великі українці”. – /Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України/. – К. 
Надруковано в ОП “Житомирська облдрукарня”, 2008. – 64 с. (3,8 ум. друк. арк.). – 
5000 прим. – ІSВN 978–966–02–4635–5. 

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з 
найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного 
з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика. 
Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на 
посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти, поетичний талант, подвиж-
ницька, гідна подиву діяльність в еміґрації, спрямована на визволення України з-під 
московського ярма. 

 
Людмила Іванникова. Вечорниці. А що після них? Серія: “Пан+Панна”. – /

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН 
України/. К. Надруковано в ОП “Житомирська облдрукарня”, 2008. – 72 с. 
(ум. друк. арк. 4,28). – 5000 прим. – ІSВN 978–966–02–4638–8. 

У книжці в науково-популярному стилі розповідається про вечорниці як феномен 
традиційної культури українців. Розглянуто особливості вечорниць у різних реґіонах 
України, функціонування дівочих та парубоцьких громад, стосунки між парубками та 
дівками на вечорницях та після них, уявлення про дівочу честь та парубоцьку 
хвацькість. 
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Володимир Маслійчук. Слобідська Україна. Серія: “Наша земля”. – /Інститут 

української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України/. К. 
(Надруковано в ОП “Житомирська облдрукарня”), 2008. – 72 с. (3,8 ум. друк. арк.). – 
5000 прим. – ІSВN 978–966–02–4633–1. 

У книзі в науково-популярному стилі йдеться про колонізаційний рух українців на 
схід у ХVІІ – ХVІІІ ст. й про утворення Слобідської України. З’ясовано умови 
колонізації краю, простежено особливості заселення Слобожанщини, визначено її 
межі, описано заснування слобідських міст, сіл, монастирів, специфіку повсяк-
денного життя на цій території, у тому числі міжетнічні контакти українців з 
росіянами й татарами. 

 
Ігор Скочиляс. Релігія та культура Західної Волині на початку ХVІІІ ст. За 

матеріялами Володимирського собору 1715 р. – /Національна академія наук 
України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 
НАН України (Львівське відділення), Український католицький університет, Інститут 
історії Церкви/. – Львів. Друк ТзОВ “Компанія “Манускрипт””, 2008. – 80 с. (5,0 
ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 978–966–02–4707–9. 

Дослідження ґрунтуються на аналізі унікального джерела – збірки актів 
єпархіального собору у Володимирі 13-15 жовтня 1715 р. “Synodus Dioecesana 
Vladimiriensis”. Поміж іншого вони містять “діяння” й конституції собору, а також 
устав Володимирської семінарії – найдавнішу збережену програму конфесійна-
лізації богословської освіти у навчальних закладах уніатів. Уперше запропоновано 
тезу про руське унійне відродження для окреслення тих культурних, соціальних і 
релігійних процесів, які відбувалися протягом другої половини ХVІІ – початку 
ХVІІІ ст. в українсько-білоруських землях (у межах Речі Посполитої). Застосування 
даного концепту відкриває перспективи для ґрунтовнішого перегляду “чорної 
легенди’ минулого України в добу Руїни та порівняльного аналізу соціокультурного 
розвитку “Унійної Руси-України” й Гетьманату (зокрема, за часів Івана Мазепи). 
Автор розглядає рішення собору 1715 р. як один із етапів підготовки Заморської 
реформи 1720 р. і практичну реалізацію українсько-білоруською духовною елітою 
доволі амбітних і послідовних заходів щодо формулювання релігійної програми 
Slavia Unita. Одним із її завдань була заміна безпосередньої рецепції латинського 
канонічного права в його тридентському прочитанні руським партикулярним правом. 
Такий підхід дає підстави критичніше оцінити вплив Римської Апостольської столиці, 
місцевої Латинської Церкви та політичних чинників (передовсім Польсько-
Литовської держави) на внутрішнє життя Київської митрополії. Матеріяли 
Володимирського та інших єпархіальних соборів також вказують на те, що Унійна 
Церква доволі успішно намагалася самостійно визначати динаміку еклезіяльних і 
соціокультурних адаптацій тогочасних русинів (українців і білорусів) до мінливих 
обставин неспокійного ХVІІІ ст. 

 
Літопис УПА. Нова серія. – Том 11. – Мережа ОУН(б) і запілля УПА на 

території ВО “Заграва”, “Турів”, “Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.). 
Документи. – /Національна академія наук України. Інститут української археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Видавництво “Літопис УПА”. Державний 
комітет архівів України. Центральний державний архів громадських об’єднань 
України. Галузевий державний архів Служби Безпеки України/. – К., Торонто. 
Видавництво “Літопис УПА”, 2007. – 848 с. (23,17 ум. друк. арк.). – 3000 прим. – ISBN 
978–966–2105–02–5 (Ukraine), ISBN 978–1–897431–01–6 (Canada). 

До книги увійшло 353 раніше не опублікованих документів з різних 
територіальних осередків ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі 
(Північно-західні українські землі) за серпень 1942 – грудень 1943 рр. Джерела 
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репрезентують діловодство Крайового проводу, округ, районів ОУН(б) на ПЗУЗ 
(серпень 1942 – вересень 1943 рр.), а також округ, надрайонів, районів, кущів, 
підрайонів і станиць запілля УПА на ПЗУЗ (вересень-грудень 1943 р.). Залучені до 
збірника документи висвітлюють маловідомі в Україні та за її межами героїчні 
сторінки діяльності українського Руху опору в роки Другої світової війни. 

 
Сильвестр Косов. Патерик. Серія: “Пам’ятки української православної 

богословської думки ХVII ст.”. Т. 2. (Упорядник – протоієрей Юрій Мицик). – /
Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Національний університет “Києво-
Могилянська Академія”. Київська Православна Богословська Академія Української 
Православної Церкви Київського Патріархату/. – К. Поліграфічна дільниця Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 
2007. – 158 с. (9,53 ум. друк. арк.). – 300 прим. –ISBN 978–966–02–4653-9. 

Історико-богословський твір сподвижника св. Петра Могили, Сильвестра Косова, 
київського митрополита у 1647-1657 рр., видатного українського церковного і 
культурного діяча присвячений стислому викладу житій святих Києво-Печерської 
Лаври, та історії цієї обителі, містить у собі ряд оригінальних доповнень стосовно 
історії Лаври, особливо у т. зв. Литовсько-польську добу, богословське обґрунту-
вання вшанування мощів святих. Незаслужено призабутий твір Сильвестра Косова 
вперше публікується в перекладі українською мовою. 

 
Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної 

Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної 
згадки про Чернігів. – /Чернігівська міська рада, Інститут археології НАН України, 
Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Чернігівський державний 
педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнська спілка краєзнавців/. – 
Чернігів. Редакційно-видавничий комплекс “Деснянська правда”, 2007. – 672 с. (49,1 
ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN 966–502–341–1. 

Збірник містить матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1100-
літтю першої літописної згадки про Чернігів. На підставі маловідомих і нововиявлених 
документів та матеріалів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового 
обігу, у книзі висвітлено розвиток міста та його округи за доби середньовіччя й 
ранньомодерного часу у контексті історії Центрально-Східної Європи. 

 
Володимир Мільчев. Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської 

імперії 1785-1790 рр. (дослідження та матеріали). – /Запорізьке наукове 
товариство ім. Я. Новицького, Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення, Східний інститут 
українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія/. Запоріжжя. РА “Тандем-У”, 
2007. – 172 с., іл. (10 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 978–966–7482–73–2. 

У дослідженні проаналізовано історичні умови, в яких відбулося переселення та 
перебування частини запорозького козацтва на теренах Військового Кордону 
Австрійської імперії. Висвітлено політичну, військову та соціальну історію цієї гілки 
колишніх січовиків. Розглянуто окремі аспекти політики турецького, російського та 
австрійського урядів по відношенню до запорожців упродовж перших десятиліть 
після зруйнування Січі. 

 
Надія Іванівна Миронець. Біобібліографічний покажчик. – 2-ге вид., 

доповн. – /Національна академія наук України, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського/. – К. Поліграфічна дільниця Інституту 
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української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2008. – 68 с. 
(4,25 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 978–966–02–4720–2. 

У покажчику представлені видання, які висвітлюють основні етапи життя, педа-
гогічної та наукової діяльності відомого українського історика доктора історичних 
наук професора заслуженого працівника народної освіти України Надії Іванівни 
Миронець. 

 
Надія Миронець. Джерела історичної пам’яті. – /Національна академія наук 

України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського/. – К., ЗАТ “ВІПОЛ”, 2008. – 400 с. (32,5 ум. друк. арк.). – 400 прим. – ІSВN 
978–966–02–4771–0. 

У книзі опубліковано наукові та науково-публіцистичні студії, розвідки 
Н. Миронець, присвячені проблемам українського державотворення, біографістики, 
джерелознавчого аналізу творів художньої літератури, епістолярію. Подано листи 
до Н. Миронець відомих учених, читачів, у яких відображена творча лабораторія 
автора. 

 
Однороженко О.А. Князівська геральдика Волині середини ХІV – ХVІІІ 

століття. – /Національна академія наук України, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського/. Харків. Харківське обласне об’єднання 
Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – 180 с. (11,25 ум. 
друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN 966–7409–49–Х. 

У книзі розглядається геральдика волинських княжих родів руського поход-
ження, герботворення князів, які вели свій родовід від Данила Васильковича, князя з 
Острога, а також гербам різних галузей князів Несвіцьких; окремий розділ 
монографії присвячено геральдиці княжих родів литовського походження, які мали 
володіння-князівства у Волинській землі у відповідний період. 

 
Однороженко О.А. Родова геральдика Русо-Влахії (Молдавського госпо-

дарства) кінця ХІV – ХVІ ст. – /Національна академія наук України, Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського/. – Харків. 
Харківське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шев-
ченка, 2008. – 156 с. (9,75 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN 966–7409–51–1. 

Середньовічна геральдика Молдавського господарства являла собою цілісну, 
доволі розвинуту в художньо-геральдичному плані та самобутню за змістом 
систему, що спиралася на загальноруські традиції тогочасного горботворення. В 
родових гербах Русо-Влахії знаходимо переважно ті самі сюжети, які притаманні 
геральдичному мистецтву українських земель Корони Польської та Великого 
Князівства Литовського. 

 
Однороженко О.А. Гербовник Вацлава Руліковського: Геральдичні виписи. 

Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Waclawa Rulikowskiego Notaty 
herldyczny. – /Національна академія наук України, Інститут української археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського/. – Харків. Харківське обласне об’єд-
нання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 96 с. (6,5 
ум. друк. арк..). – 500 прим. – ІSBN 966–7409–48–Х. 

Рукописний гербовник Вацлава Руліковського зберігається у Відділі рукописів 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної академії наук України. 
Матеріали гербовника, в першу чергу, стосуються генеалогії родів центрально-
українських земель. Гербовник Руліковського містить багатий геральдичний 
матеріал, який у значній мірі спирається на виявлені автором цього рукописного 
твору сфрагістичні пам’ятки, частина яких є на сьогодні недоступною внаслідок 
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загибелі відповідних архівних зібрань. Власне геральдичні відомості, які подає цей 
гербовник, і є предметом нинішньої публікації, що покликана ввести до наукового 
обігу нові відомості з поля середньовічного та ранньомодерного руського (україн-
ського) герботворення, які так ретельно зібрав Вацлав Руліковський. 

 
Сінкевич Євген Григорович: біобібліографічний покажчик. – /Національна 

академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського/. – К.–Херсон: ТОВ Айлант, 2008. – 42 с. (2,5 ум. друк. арк.). – 
100 прим. – ІSВN 978–966–02–4602–7. 

У покажчику висвітлюються основні етапи життя, педагогічної, наукової та 
науково-організаційної діяльності українського історика, знаного в Україні й за її 
межами фахівця з історії міжнародних зв’язків України, країн Центральної та 
Південно-Східної Європи, історіографа, джерелознавця, дослідника реґіональної 
історії та історії народного господарства, випускового редактора збірника наукових 
праць “Південний архів. Історичні науки”, голови Південного осередку Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 
кандидата історичних наук, доцента Євгена Григоровича Сінкевича. 

 
Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали всеукраїнської наукової 

конференції. – /Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України. Інститут усної історії Запорізького національного універ-
ситету. Запорізьке наукове товариство імені Я. Новицького/. – Запоріжжя: Тандем-У, 
2008. – 258 с. (16,13 ум. друк. арк.). –300 прим. – ІSВN 966–7089–49–5. 

Видання “Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали всеукраїнської науко-
вої конференції” містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської наукової 
конференції, присвяченій теоретичним проблемам усної історії, яка відбулася в 
Запоріжжі 23-24 травня 2008 року. 

 
Усна історія: теорія і практика /Запорізьке наукове товариство ім. Я. Но-

вицького. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського НАН України. Інститут усної історії Запорізького національного університету. 
Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія/. – Запоріжжя: 
Тандем-У, 2008. – 100 с. (6,25 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 966–7089–49–3. 

Усна історія є вагомим чинником історичного буття, значущим елементом відно-
син – побутових, економічних, суспільних і, що головне, – визначальним механізмом 
передачі історичної пам’яті та, як наслідок, – елементом ідентичності тієї чи іншої 
суспільної, соціальної, етнічної групи. До Збірки “Усна історія: теорія і практика” 
увійшли статті українських учених з теоретичних, методологічних та практичних 
проблем вивчення усної історії України. 

 
Усна історія Степової України. Запорізький край. Т. 1. – /Національна 

академія наук України, Запорізька обласна рада, Запорізька обласна державна 
адміністрація, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського, Інститут усної історії Запорізького національного університету, Запорізьке 
наукове товариство ім. Я. Новицького, Запорізьке обласне Товариство охорони 
пам’яток історії та культури, Національний заповідник “Хортиця”/. – Запоріжжя. 
Видавництво ПП “АА Тандем”, 2008. – 516 с. (52,1 ум. друк. арк.). – 1000 прим. – 
ІSВN 978–966–488–005–0, ІSВN 978–966–488–006–7 (Кн. 1). 

Усна історія Запорізького краю репрезентує перший том великого циклу Усної 
історії Степової України, яка була записана експедиціями Запорізького наукового 
товариства ім. Я. Новицького, Запорізьким відділенням Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інститутом 
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усної історії Запорізького національного університету впродовж 1999-2007 років. 
Важливість і унікальність видання полягає в тому, що усна історія є вагомим 
чинником історичного буття, значущим елементом відносин – побутових, еконо-
мічних, суспільних і, що головне, – визначальним механізмом передачі історичної 
пам’яті та, як наслідок, – елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної, соціальної, 
етнічної групи. 

 
Усна історія Степової України. Запорізький край. Т. 2. – /Національна 

академія наук України, Запорізька обласна рада, Запорізька обласна державна 
адміністрація, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського, Інститут усної історії Запорізького національного університету, Запорізьке 
наукове товариство ім. Я. Новицького, Запорізьке обласне Товариство охорони 
пам’яток історії та культури, Національний заповідник “Хортиця”/. – Запоріжжя. 
Видавництво ПП “АА Тандем”, 2008. – 512 с. (28,44 ум. друк. арк.). – 1000 прим. – 
ІSВN 978–966–488–005–0, ІSВN 978–966–488–009–8 (Т. 2). 

Усна історія Запорізького краю репрезентує початок великого циклу Усної історії 
Степової України, яка була записана експедиціями Запорізького наукового това-
риства ім. Я. Новицького, Запорізьким відділенням Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інститутом усної історії 
Запорізького національного університету впродовж 1999-2007 років. Важливість і 
унікальність видання полягає в тому, що усна історія є вагомим чинником 
історичного буття, значущим елементом відносин – побутових, економічних, 
суспільних і, що головне, – визначальним механізмом передачі історичної пам’яті та, 
як наслідок, – елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної, соціальної, етнічної 
групи. 

 
Усна історія Степової України. Запорізький край. Т. 3. – /Національна ака-

демія наук України, Запорізька обласна рада, Запорізька обласна державна 
адміністрація, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського, Інститут усної історії Запорізького національного університету, Запорізьке 
наукове товариство ім. Я. Новицького, Запорізьке обласне Товариство охорони 
пам’яток історії та культури, Національний заповідник “Хортиця”/. – Запоріжжя. 
Видавництво ПП “АА Тандем”, 2008. – 492 с. (30,00 ум. друк. арк.). – 1000 прим. – 
ІSВN 978–966–488–005–0, ІSВN 978–966–488–010–4 (Т. 3) 

Усна історія Запорізького краю репрезентує початок великого циклу Усної історії 
Степової України, яка була записана експедиціями Запорізького наукового 
товариства ім. Я. Новицького, Запорізьким відділенням Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інститутом 
усної історії Запорізького національного університету впродовж 1999-2007 років. 
Важливість і унікальність видання полягає в тому, що усна історія є вагомим 
чинником історичного буття, значущим елементом відносин – побутових, еконо-
мічних, суспільних і, що головне, – визначальним механізмом передачі історичної 
пам’яті та, як наслідок, – елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної, соціальної, 
етнічної групи. 

 
Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. /Національна 

академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського/. К.: ТОВ “Темпора”, 2008. – 628 с. (57,24 ум. друк. арк.). – 
1000 прим. – ІSВN 978–966–8201–41–7. 

У виданні на основі архівних матеріалів уперше публікується взаємне 
листування відомих подвижників української справи початку ХХ ст. Євгена Чика-
ленка (1861-1929) та Петра Стебницького (1862-1923) впродовж 1901-1922 рр.            
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У представленому корпусі документів переплелися різноманітні теми і сюжети: від 
громадсько-політичних, культурних, видавничих до особистих. Листи розкривають 
не лише зміст і характер українського руху, а й активну участь у ньому обох авторів, 
які, перебуваючи в Петербурзі (П. Стебницький) та в Україні (Є. Чикаленко), 
наполегливо й цілеспрямовано працювали над відродженням української преси та 
книговидання.  

 
Маргарита Шамрай. Альдини в бібліотеках України: Каталог – /Національна 

академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського/. –          
К. Друкарня видавничого дому “Академперіодика”, 2008. – 144 с. (12,35 
ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 978-966-360-093-2. 

Каталог альдин є науковим описом наявних у бібліотеках України примірників 
видань відомого італійського друкаря, вченого і гуманіста Альда Пія Мануція та його 
нащадків. У Венеції в 1494 році розпочала діяльність його друкарня, книги якої 
зажили собі світової слави завдяки друкарській довершеності та високому історико-
філологічному рівню підготовки античних текстів до видання. Всього у каталозі 
представлено описи 140 видань друкарні Альдів; примірників, з урахуванням 
дублетів чи окремих томів, – 190. Завдяки вивченню провенієнцій, залишених у 
стародруках колишніми власниками книжок, науковий опис раритетів ХV-XVI ст. 
дозволяє прослідкувати міґрацію зарубіжних видань в Україні в різні часи. 

 
Олександр Бєлов, Георгій Шаповалов. Український тризуб: історія 

дослідження та історичний реконструкт. – /Національна академія наук України. 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Запо-
ріжжя. Видавництво “Дике поле”, 2008. – 264 с.+іл. (16,5 ум. друк. арк.). – 300 прим. 
– ІSВN 978–966–2994–23–0. 

У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у ХІХ – на 
початку ХХІ століття. Показано спроби багатьох авторів довести його походження та 
їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Доведено походження сучасного 
Державного герба України від поєднання двох прадавніх язичеських та 
християнських символів – хреста та якоря, що означають віру та надію на спасіння. 

 
Еліта Слобідської України. Списки козацької старшини 60-х років ХVІІІ 

століття. – /Національна академія наук України, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національний університет “Києво-Моги-
лянська академія”/. – Харків. Харківський приватний музей міської садиби “Райдер”, 
2008. – 496 с. (57,66 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN 978–966–8246–86–9. 

До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії 
Слобідської України 60-х рр. ХVІІІ ст. Документи було підготовлено напередодні 
брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих 
переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про 
слобідську козацьку старшину, дозволяють з’ясувати її персональний склад, кількісні 
й вікові характеристики, прослідкувати родинні зв’язки, походження, дослідити 
особливості світогляду тогочасної верхівки Слобожанщини. Суттєвою є можливість 
взаємної верифікації й доповнення джерел. Усі документи друкуються вперше. 

 
Дмитро Яворницький. Твори у 20 томах. – Т. 3. Книга 1. Серія “Історія, 

краєзнавство, археологія”. – /Національна академія наук України. Інститут україн-
ської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського/. – Запоріжжя: 
Видавництво “Тандем-У”, 2008. – 496 с. (31,0 ум. друк. арк.). – 1000 прим. – ISBN 
966-7482-30-8, ISBN 978-966-7482-95-4 (Т. 3-1). 
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До тому, який виходить у рамках серії “Історія, краєзнавство, археологія”, 

увійшла археографічна публікація Дмитра Яворницького “Джерела до історії запо-
розьких козаків”. 

 
Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 5. – /

Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Інститут української 
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Канадський 
інститут українських студій Альбертського університету (Едмонтон), Українсько-
канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто)/. К. Видавничий дім “Києво-
Могилянська академія”, 2008. – 322 с. (20,25 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ISBN 978–
966–518–452. 

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в 
історії людства – штучний голодомор-геноцид 1932-1933 рр., спрямований на 
винищення українського народу. Спогади, зібрані впродовж багатьох років, 
доповнені документальними матеріалами, дають змогу побачити дію страхітливого 
механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки 
вітчизняної історії. 

 
Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 6. – /Націо-

нальний університет “Києво-Могилянська академія”, Інститут української археографії 
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Українсько-канадський 
дослідчо-документаційний центр (Торонто)/. – К. Видавничий дім “Києво-Моги-
лянська академія”, 2008. – 690 с. (43,25 ум. друк. арк.). – 1600 прим. – ISBN 978–966
–518–454–6. 

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в 
історії людства – штучний голодомор-геноцид 1932-1933 рр., спрямований на вини-
щення українського народу. Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені 
документальними матеріалами та свідченнями про голодомор 1946-1947 рр., дають 
змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, 
відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії. 

 
Новицький Я. Твори в 5-ти томах. Т. 2. – /Національна академія наук України, 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Інститут 
історії України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Ри-
льського, Запорізький національний університет, Запорізьке наукове товариство 
ім. Я. Новицького/. – Запоріжжя. Видавництво ПП “АА Тандем”, 2008. – 510 с., 16 с. 
іл. (32,0 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN 978–966–488–000–5, ІSВN 978–966–488–
002–9 (Т. 2). 

Другий том зібрання творів видатного етнографа, фольклориста та краєзнавця 
Я. П. Новицького містить історичні перекази, легенди та розповіді старих мешканців 
Запорізького краю – прямих нащадків запорожців про запорізьких козаків, їхні 
традицій та звичаї, запорозькі та гайдамацькі клади; байраки, урочища, річки, міста 
та слободи Запоріжжя, флору та фауну степового краю впродовж XVIII – початку 
XX століття; замовляння, міфологічні легенди, релігійно-легендарні оповідання та 
демонологію Степової України. Том містить фактично всі, відомі на сьогодні, 
фольклорні записи Я. П. Новицького, записані ним у 70-х роках XIX – на початку 
XX століття на Запоріжжі. 

 
Н.Д. Полонська-Василенко: покажчик документальних матеріалів в архівах 

України. – /Національна академія наук України, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Запорізьке Наукове товариство ім. Я. Но-
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вицького, Інститут усної історії ЗНУ/. – Київ-Запоріжжя. Видавництво “Тандем У”, 
2008. – 366 с. (11,4 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 978–966–7482–90–9. 

Науковому загалу представлено систематизований документальний комплекс 
спадщини Наталі Дмитрівни Полонської-Василенко, що зберігається у вітчизняних 
архівних фондах. Дослідження доповнює бібліографічний покажчик праць історика, 
а також перелік основних праць про життя і наукові студії українського науковця. 

 
Себта Т.М. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних 

джерел XIX – початку XXI ст. – /Національна академія наук України. Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського/. – К. Полі-
графічна дільниця Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України, 2008. – 76 с. (4,42 ум. друк. арк.). – 300 прим. – 
ІSВN 978–966–02–4864–9. 

На основі великого кола науково-методичної літератури з археографії та 
теоретичного і практичного доробку сучасних українських та іноземних учених 
розроблено у вигляді методичних рекомендацій правила видання іншомовних 
писемних джерел XIX – поч. XXI ст., які охопили майже всі сторони роботи 
археографа, пов’язаної з публікацією іншомовних документів. У методичних 
рекомендаціях розглянуто питання типів, видів, форм і способів видання іншо-мовних 
документів; висвітлено завдання, які стоять на етапі виявлення і відбору документів; 
поглиблено існуючі правила передачі тексту іншомовних документів XIX – початку 
XXI ст.; розкрито особливості перекладу та окреслено вимоги до складу науково-
довідкового апарату. До методичних рекомендацій додається проект правил передачі 
українською мовою німецькомовних власних назв і неперекладних термінів. 

 
Дипломатія УНР та Української Держави в документах і спогадах сучас-

ників. Том 2. – /Міністерство закордонних справ України, Національна академія 
наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського/. – К., Видавництво “Український письменник””, 2008. – 380 с. (20,8 
ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN 966–579–242–3, ІSВN 966–579–244–Х (том 2). 

До збірника увійшли документи щодо діяльності Міністерства закордонних справ 
УНР, Української Держави, українських дипломатичних представництв, представ-
ництв іноземних держав в Україні 1917-1923 рр. Представлено також спогади 
сучасників, здебільшого політиків, професійних дипломатів, які були опубліковані у 
20-30-ті роки XX ст., але залишаються маловідомими в Україні: О. Лотоцького, 
М. Ґалаґана, А. Марґоліна, Є. Онацького, В. Винниченко, Ф. Матушевського та ін. 

 
Батуринська старовина. Збірник наукових праць, присвячений 300-річчю 

Батуринської трагедії. – /Інститут історії України НАН України, Інститут археології 
НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського НАН України, Чернігівський державний педагогічний університет 
ім. Т.Г. Шевченка, Канадський Інститут українських студій, Торонтський університет, 
Наукове товариство ім. Шевченка в Америці/. – К. Видавництво ім. Олени Теліги, 
2008. – 480 с; іл. (41,28 ум. друк. арк.). – 1600 прим. – ІSВN 978–966–355–023–7. 

Збірник наукових праць “Батуринська старовина”, присвячений 300-річчю 
трагічної загибелі гетьманської столиці, містить студії дослідників з України, Канади, 
Росії, Швеції та Італії. На підставі нововиявлених та маловідомих документів і 
матеріалів, зокрема, археологічних артефактів, значна частина яких уперше 
запроваджується до наукового обігу, у книзі висвітлено розвиток Батурина за 
ранньомодерної доби в контексті історії Української козацької держави. 

 
Поділля та Південно-Східна Волинь у перші роки радянської влади (у 

документах та матеріалах). – /Державний архів Хмельницької області, Хмель-
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ницький національний університет, Подільський осередок Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського/. – Хмельницький. Віддру-
ковано в редакційно-видавничому центрі ХНУ, 2008. – 251 с. (14,7 ум. друк. арк.). – 
300 прим. – ІSВN 966–330–046–9. 

У виданні опубліковані документи та матеріали фондів повітових виконавчих 
комітетів Державного архіву в Хмельницькій області з лютого 1921 р. до лютого 
1923 р. Міститься різнобічна інформація про край на початку радянського періоду в 
житті Поділля та Південно-Східної Волині. 

 
Доля старообрядства в XX – на початку XXI ст.: історія та сучасність. 

Збірник наукових праць та матеріалів. Вип. 2. – /Національна академія наук 
України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського, Музей історії та культури старообрядства України/. К. ЗАТ “ВІПОЛ”, 2008. 
– 336 с. (21,0 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN 978-966-02-5005-5. 

Другий випуск Щорічника включає в себе дослідження, матеріали та повідом-
лення, які стосуються актуальних проблем сучасності російського старообрядства, 
історії та культурного надбання старообрядців України та Росії. Публікуються 
джерела з історії старообрядства XX ст., що були виявлені у ході польових робіт 
ученими та учнями шкіл. 

 
Галицька митрополія 1303-1807-2007. Статті і матеріали. – /Національна 

академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М.С. Грушевського, Львівське відділення. Видавництво “Логос”. Інститут релігіє-
знавства – філія Львівського музею Історії релігії/. – Львів. Видавництво “Логос”, 
2008. – 152 с. (21,2 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 966–7379–77–9. 

Уміщені у збірнику наукові статті охоплюють широке коло дискусійних питань з 
історії виникнення, становлення та функціонування Галицької митрополії. Розгля-
дається також діяльність окремих єпископів і митрополитів та розвиток сакрального 
мистецтва. 

 
Гречило А. Сучасні символи областей України. – /Національна академія наук 

України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського, Львівське відділення. Українське геральдичне товариство/. – К., Львів, 2008. 
– 48 с.+ VІІІ с. (3,69 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 966–02–3782–0. 

Видання присвячене проблемам розвитку сучасних гербів і прапорів адміністра-
тивно-територіальних областей України та автономної республіки Крим, подається 
інформація про затвердження офіційних символів, їх зміст і описи, вказується на 
недоліки, допущені при прийнятті цих атрибутів. 

 
Папуга Я.Б. Західна Україна і Голодомор 1932-1933 років: Морально-

політична і матеріальна допомога постраждалим. – /Національна академія наук 
України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського, Львівське відділення; Видавництво: Астролябія/. – Львів. Видавництво: 
Астролябія, 2008. – 240 с. (15,0 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN – 978–966–8657–
36–8. 

У монографії досліджується суспільна реакція українців Польщі на Голодомор 
1932-1933 років. Проаналізовано розповсюдження інформації про національну 
трагедію поза межами СРСР, заходи порятунку постраждалих та акцію протесту 
супроти насильницької політики сталінського режиму. Увагу приділено діяльності 
західноукраїнських громадсько-політичних організацій і проявам масового руху на 
місцях. 
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Ю.І. Головко (упорядник). Азовські порти в зовнішній торгівлі 1777-1782 

років. (рапорти азовського губернатора В. Черткова). – /Запорізьке наукове 
товариство ім. Я. Новицького, Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського, Запорізький національний університет/. – Запоріжжя. Тандем-У, 
2008. – 84 с. (5,25 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN – 978–966–7482–91–6. 

Науковому загалу представлено систематизований документальний комплекс 
звітної документації азовського губернатора В. О. Черткова генерал-губернатору 
Г.О. Потьомкіну стосовно кораблів, які прибули з іноземними товарами до азовських 
портів Керчі та Таганрогу в період з 1777 до 1782 року.  

 
Кончин Д. Рассказ о своей жизни... – /Запорізьке наукове товариство 

ім. Я. Новицького, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського, Запорізький національний університет/. – Запоріжжя. Друкарська 
дільниця Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, 2008. – 272 с. (17,0 
ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN – 966–599–271–Х. 

Широкому загалу пропонуються спогади селянина села Більманка Куйби-
шевського району Запорізької області Данила Коншина. Написані в 60-х роках 
XX ст. на основі розповідей батьків та власних спостережень вони охоплють період 
з початку XIX ст. до кінця 50-х років XX ст. Перед читачем постає яскрава картина 
заселення Степової України; побут та повсякденне життя переселенців; турботи та 
клопоти селянина степового краю. Водночас маємо яскраві сторінки Першої та 
Другої світових війн. Перед читачем постають доволі неоднозначні події 
колективізації сільського господарства, які висвітлюються незаможним селянином. 

 
Іваннікова Л. Фольклористика Півдня України: сторінки історії. – /

Національна академія наук України. Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Рильського; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Нови-
цького; Східний інститут ім. Ковальських – Запорізька філія/. – Запоріжжя: Надру-
ковано в друкарській дільниці Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, 
2008. – 292 с. (18,25 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSВN – 978–966–02–4437–1. 

Ця книга – спроба написання історії фольклористики та етнографії Південної 
України, території, яка й досі вважається малодослідженою. Автор висвітлює процес 
розвитку науки в регіоні, подає періодизацію історії фольклористики, виділяє 
найвидатніші постаті збирачів, видавців та дослідників фольклорно-етнографічного 
матеріалу. 

 
Український археографічний щорічник. Нова серія. Випуск 12. Український 

археографічний збірник. Том 15. – /Національна академія наук України. Архео-
графічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського. Археографічна комісія/. – К. Віддруковано у книжковій друкарні ТОВ 
“Друкарня “Бізнесполіграф””, 2007. – 864 с. (78,4 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ISBN 
966–02–0552–Х, ISBN 978–966–02–4622–5. 

Статті й матеріали збірника “Український археографічний щорічник” (вип. 12) 
присвячено різноманітним проблемам української історії XVI-XX ст. Публікації з 
археографії та джерелознавства висвітлюють питання історії періоду Хмель-
ниччини, національно-визвольної боротьби українського народу 1940-х - 1950-х рр. 
та ін. Окреме місце відведено оглядові україніки в бібліотеках та архівах Канади й 
Гарварду, а також статтям з геральдики та сфрагістики. У рубриці “Публікації 
джерел” запроваджуються документи з історії Володимирського Бродського суду 
ХVІІ ст., листи запорожців до Івана Мазепи, джерела з історії Нової Січі, багате 
листування українських діячів ХІХ-ХХ ст. та ін. Уперше публікуються щоденники 
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історика Івана Крип’якевича (1903-1904) та сподвижника Михайла Грушевського, 
видавця та громадського діяча Юрія Тищенка-Сірого (1919-1924). Збірник завер-
шується добіркою рецензій та оглядів наукової літератури, нотатками у рубриці 
“Miscellanea” і некрологами. 

 
Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2008 р. – Кн. 1,2. – /Національна 

академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення. Видавництво “Логос”. Інститут релігіє-
знавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України/. – Львів. Видавництво “Логос”, 
2008. – 880 с. + 824 с. (54,6 + 50,6 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 966–7379–91–4. 

Уміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з історії релігій 
в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема, розглядаються теми про 
вірування слов’ян і висвітлення археологічних досліджень у вивченні поховального 
обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія 
християнських конфесій в Україні, включаючи східні релігії, а також досліджується 
збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства, розвиток 
сакрального мистецтва. Не залишилися поза увагою актуальні проблеми сучасного 
релігійного становища в державі. 

 
Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Том 15. – /

Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського/. – К. Друк СПД Бичківський В. М., 2008. – 568 с. 
(35,5 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSВN 966–02–3570–4 (серія), ІSВN 978–966–02–
4789–5 (Т. 15). 

П’ятнадцятий том “Наукових записок” Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України містить тематичну добірку 
статей / доповідей, підготовлених учасниками Міжнародної циганознавчої (ромо-
знавчої) науково-практичної конференції “Роми України: із минулого в майбутнє”. 

 
Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Том 16. – /

Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського/. – К., 2008. – 460 с. (28,75 ум. друк. арк.). – 300 
прим. – ІSВN 966–02–3570–4 (серія), ІSВN 978–966–02–5046–8 (Т. 16). 

Шістнадцятий том “Наукових записок” Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України містить статті, розвідки, архео-
графічні публікації, історіографічні нариси та рецензії, підготовлені аспірантами та 
молодими вченими. 

 
Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. Випуск 7. До 

ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – /Київський Національний 
університет імені Тараса Шевченка (історичний факультет), Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Національний 
Києво-Печерський історико-культурний заповідник/. К.: Підготовлено до друку та 
надруковано в друкарні ПП Мошака М.І., 2008. – 576 с. (36,0 ум. друк. арк.). – 300 
прим. – ІSВN 978–966–8846–19–9. 

Сьомий випуск Просемінарію присвячений 50-річчю від дня народження Василія 
Іринарховича Ульяновського – доктора історичних наук, професора Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, керівника наукового семінару 
для студентів та аспірантів. Збірник містить статті учасників Просемінарію, 
присвячені проблемам історії українського середньовіччя і ранньомодерної доби, 
історії Церкви, джерелознавства, окремим питанням освіти і культури. 



169 

Вилпнк 1 

 
Скарбниця української культури: Збірник наукових праць. – Вип. 9 

(Спецвипуск 1). Черченко О.Є.; Археологічна колекція Чернігівського історич-
ного музею імені В.В. Тарновського (1896-1948 рр.). – /Управління культури і 
туризму Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський історичний 
музей імені В.В. Тарновського, Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України/. Чернігів. Чернігівський державний центр 
науково-технічної і економічної інформації, 2007. – 136 с.: іл. (15,7 ум. друк. арк.). – 
250 прим. – ISSN 1996–1502. 

У дев’ятому випуску вміщена праця О.Є. Черченко, присвячена історії 
формування археологічної колекції Чернігівського історичного музею імені В.В. Тар-
новського від заснування музею до 1948 р. Монографія написана на основі 
дисертації на ступінь кандидата історичних наук, яку авторка захистила в 2004 р. 

 
Скарбниця української культури: Збірник наукових праць. – Вип. 10. – /

Управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації, 
Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського, Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Чернігівське 
відділення/. – Чернігів. Чернігівський державний центр науково-технічної і 
економічної інформації, 2007–2008. – 204 с. (23,9 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ІSSN 
1996–1502. 

У десятому випуску збірника вміщені каталоги музейних колекцій, статті, 
присвячені окремим пам’яткам і збіркам, матеріали з історії музею, краєзнавства, 
біографістики, тематичний та іменний (авторів) покажчики публікацій, оприлюднених 
у 1-10 випусках “Скарбниці”. В окрему рубрику виділені повідомлення, виголошені в 
2006 році на музейних читаннях “Героїв слава не згасне” з нагоди 65-річчя початку 
Великої Вітчизняної війни. 

 
Сіверянський архів. Науковий щорічник. Випуск 1. – /Державний архів 

Чернігівської області, Чернігівське відділення Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Чернігівський державний 
педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка/. – Ніжин. ТОВ “Видавництво “Аспект-
Поліграф”, 2007. – 104 с. (8,5 ум. друк. арк.). – 300 прим. –ISBN 978–966–340–264–2. 

Перший випуск наукового щорічника “Сіверянський архів” присвячено 110-річчю 
від дня заснування Чернігівської вченої архівної комісії. Вміщені у книзі статті та 
розвідки висвітлюють доробок і діяльність цієї наукової інституції у контексті 
вітчизняного історіографічного процесу другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

 
Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. Випуск VІ. – 

/Українське геральдичне товариство, Львівське відділення Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львівський 
національний університет імені Івана Франка/. – Львів, 2007. – 160 с. (22,56 
ум. друк. арк.). – 200 прим. – ІSВN 978–966–02–4713–0 (серія), ІSВN 978–966–02–
4714–7 (вип. 6). 

Шостий випуск видання присвячений проблемам генеалогії, просопографії, 
біографістики, родової геральдики та сфрагістики. 

Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства. Вип. 7. – /
Національна академія наук України. Інститут української археографії та 
джерелознавства імені М.С. Грушевського, Львівське відділення. Українське 
геральдичне товариство/. – Львів, 2008. – 20 с. (2,0 ум. друк. арк.). – 300 прим. 

 
Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства. Вип. 8. – /

Національна академія наук України. Інститут української археографії та 
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джерелознавства імені М.С. Грушевського, Львівське відділення. Українське 
геральдичне товариство/. – Львів, 2008. – 20 с. (2,0 ум. друк. арк.). – 300 прим. 

 
Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства. Вип. 9. – /

Національна академія наук України. Інститут української археографії та 
джерелознавства імені М.С. Грушевського, Львівське відділення. Українське 
геральдичне товариство/. – Львів, 2008. – 20 с. (2,0 ум. друк. арк.). – 300 прим. 

 
Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства. Вип. 10. – 

/Національна академія наук України. Інститут української археографії та 
джерелознавства імені М.С. Грушевського, Львівське відділення. Українське 
геральдичне товариство/. – Львів, 2008. – 20 с. (2,0 ум. друк. арк.). – 300 прим. 

Реєстр містить сучасні особові герби. 
 
Середенко Юлія Василівна. Творча спадщина А.В. Ніковського як джерело 

дослідження громадсько-політичного та культурного життя України першої 
третини ХХ ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук / Поліграфічна дільниця Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2008. – 20 с. (1,0 ум. друк. арк.) –       
100 прим. 

 
Валігурська Ірина Юріївна. Реставрація династичної форми правління в 

країнах Європи в ХVII-XХ століттях як соціально-політична та історіософська 
проблема. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук / Поліграфічна дільниця Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2008. – 20 с. (1,0 ум. друк. арк.) –       
100 прим. 

 
Тарасенко Інна Юріївна. “Wojna domowa” польського хроніста С. Твар-

довського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки. Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Поліграфічна 
дільниця Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського. – К., 2008. – 20 с. (1,0 ум. друк. арк.) – 100 прим. 

 
Левикін Володимир Валерійович. Німецькі військовополонені в радян-

ських таборах: гуманітарний аспект (1941-1955 рр.). Автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Поліграфічна дільниця 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 
2008. – 20 с. (1,0 ум. друк. арк.) – 100 прим. 

 
Гедін Максим Сергійович. Громадська, педагогічна та наукова діяльність 

історика Я.М. Шульгіна. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук / Поліграфічна дільниця Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2008. – 18 с. (1,0 
ум. друк. арк.) – 100 прим. 

“Сіверянський літопис”. Всеукраїнський науковий журнал. № 1 (79) (січень-
лютий). – /Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ, Ніжинський державний 
педагогічний університет ім. М.В. Гоголя/. – Чернігів. Поліграфічна база редакційно-
видавничого комплексу “Деснянська правда”, 2008. – 192 с. (24,0 ум. друк. арк.). – 
800 прим. 
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“Сіверянський літопис”. Всеукраїнський науковий журнал. № 2 (80) (бере-

зень-квітень). – /Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ, Ніжинський державний 
педагогічний університет ім. М.В. Гоголя/. – Чернігів. Поліграфічна база редакційно-
видавничого комплексу “Деснянська правда”, 2008. – 184 с. (24,0 ум. друк. арк.). – 
800 прим. 

 
“Сіверянський літопис”. Всеукраїнський науковий журнал. № 3 (81) (тра-

вень-червень). – /Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шев-
ченка, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ, Ніжинський 
державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя/. – Чернігів. Поліграфічна база 
редакційно-видавничого комплексу “Деснянська правда”, 2008. – 232 с. (24,0 
ум. друк. арк.). – 800 прим. 

 
“Сіверянський літопис”. Всеукраїнський науковий журнал. № 4 (82) (ли-

пень-серпень). – /Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шев-
ченка, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ, Ніжинський 
державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя/. – Чернігів. Поліграфічна база 
редакційно-видавничого комплексу “Деснянська правда”, 2008. – 192 с. (12,0 
ум. друк. арк.). – 800 прим. 

 
“Сіверянський літопис”. Всеукраїнський науковий журнал. № 5 (83) (вере-

сень-жовтень). – /Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шев-
ченка, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ, Ніжинський 
державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя/. – Чернігів. Поліграфічна база 
редакційно-видавничого комплексу “Деснянська правда”, 2008. – 172 с. (12,0 
ум. друк. арк.). – 800 прим. 

Журнал видається за наукового сприяння Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 

 
“Південний архів. Історичні науки”. Збірник наукових праць. Випуск XXVII. / 

Херсонський державний університет/. – Херсон. Видавництво ХДУ, 2008. –– 262 с. 
(30,23 ум. друк. арк.). – 300 прим. 

Друкується за наукового сприяння Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Випуск XXVII здійснено на 
пошану професора Євгена Григоровича Сінкевича з нагоди 50-річного ювілею. 

 
“Південний архів. Історичні науки”. Збірник наукових праць. Випуск XXVIII-

XXIX. – /Херсонський державний університет/. – Херсон. Видавництво ХДУ, 2008. – 
432 с. (49,68 ум. друк. арк.). – 300 прим. 

Друкується за наукового сприяння Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Випуск XXVIII-XXIX здійснено 
на пошану професора Василя Миколайовича Дарієнка з нагоди 80-річного ювілею. 

 
Журнал “Знак”. (Вісник українського геральдичного товариства). № 44. – /

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України/. – Львів, червень 2008. – 12 с. (5,0 
ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSSN 1998–1654. 

 
Журнал “Знак” (Вісник українського геральдичного товариства. № 45. – /

Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерело-
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знавства імені М.С. Грушевського, Львівське відділення. Українське геральдичне 
товариство/. – Львів., 2008. – 12 с. (5 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSSN 1998–1651. 

 
Журнал “Знак” (Вісник українського геральдичного товариства. № 46. – /

Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерело-
знавства імені М.С. Грушевського, Львівське відділення. Українське геральдичне 
товариство/. – Львів. 2008. – 12 с. (5 ум. друк. арк.). – 500 прим. – ІSSN 1998–1652. 

Вісник видається Українським геральдичним товариством за сприяння 
Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства 
Національної академії наук України та містить статті, присвячені геральдиці, 
сфрагістиці, емблематиці, джерелознавству та ін. 

 



173 

УДК 008(477+474.3) 

С. Дзилна 

 

УКРАИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ЛАТВИЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
У Латвії проживає майже 60 тисяч українців, які є третьою за 

чисельністю національною меншиною. На даний момент на території 

країни діє 15 українських культурних товариств, які беруть активну 

участь у різноманітних суспільно-політичних і культурних заходах. 

Ключові слова: Латвія, українці, культура. 

 
В Латвии живет почти 60 тысяч украинцев, которые являются 

третьим крупнейшим нацменьшинством в нашей стране. В настоящее 

время на территории нашей страны работают 15 украинских культур-

ных обществ, которые принимают активное участие в различных 

общественно-политических и культурных мероприятиях. 

Ключевые слова: Латвия, украинцы, культура. 

 

In Latvia lives almost 60 thousand which are the third on a quantity national 

minority Ukrainians. Now on territory of country operates 15 Ukrainian cultural 

societies which participate actively in various social and political and 

культурнихзаходах. 

Keywords: Latvia, Ukrainians, culture. 

 

 
Сохранить и развивать культурные ценности между всеми группами населения 

Латвии является неотъемлемой составной частью процесса интеграции общества. 

Важно развивать в людях уважение и терпимость к культуре другого народа‚ 

способствовать включению всех жителей Латвии в культурную жизнь общества.  

Благодаря успешному сотрудничеству в последние годы с Посольством 

Украины в Латвии‚ а также с Посольством Латвии в Украине и украинскими 

культурными обществами в Латвии‚ стало возможным на базе Латвийской 

Академической библиотекой (ЛАБ) (Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, http://

www.acadlib.lv) создать Украинский информационный центр (УИЦ). Открытие 

центра состоялось 5 октября 2004 года. Центр служит дальнейшему развитию 

отношений между Латвией и Украиной‚ сохранению национальной и культурной 

идентичности живущих в Латвии украинцев и одновременно способствует их 

интеграции в латвийское общество.  
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За четыре года существования Украинский информационный центр проделал 
большую работу по созданию и сохранению фонда украинской литературы. В 
настоящее время фонд насчитывает более тысячи книг и периодических изданий в 
различных областях науки, включая художественную литературу и ценный спра-
вочный фонд. Это самые новые издания, выпущенные за последние годы в 
Украине. Вся литература получена из Украины – из министерств, основных научных 
библиотек, учреждений культуры и издательств как дар, поскольку Латвийская 
Академическая библиотека и Украинский информационный центр поддерживают и 
активно развивают самые тесные связи с научными, культурными организациями и 
высшими учебными заведениями в Украине. Например, при подготовке в 
Латвийской Академической библиотеке выставки, посвященной 150-летию со дня 
рождения Ивана Франко, на предложение подарить книги отозвались такие украин-
ские библиотеки как Научная библиотека Львовского национального университета 
им. Ивана Франко (Наукова бібліотека Львівського національного університету імені 
Івана Франка‚ http://www.franko.lviv.ua/library/), Парламентская библиотека Украины 
(Національна парламентська бiблiотека України, http://www.nplu.kiev/), Национальная 
библиотека Украины им. В. Вернадского (Національна бібліотека України імені 
В.I. Вернадського, http://www.nbuv.gov.ua), Центральная научная библиотека Харь-
ковского национального университета им. В.Н. Каразина (Центральна наукова 
бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразiна http://
www.library.univer.kharkov.ua). Большое количество ценных книг, литературных 
альманахов и периодических изданий по различным отраслям науки, а также 
новейшую художественную литературу нам подарило Посольство Украины в 
Латвии. Хочется отметить подарок посла Украины в Латвии профессора, поэта и 
переводчика, заслуженного деятеля искусств Украины‚ почетного доктора Академии 
наук Латвии Рауля Чилачавы (Рауль Чìлачава), вызвавший интерес не только среди 
украинских, но и среди многих латышских читателей. И, особенно, выделить одну 
из последних его книг “Трехцветное солнце”, за которой даже образовалась 
очередь читателей. В этой книге представлены стихи, афоризмы, дневниковые 
записи Райниса и Аспазии не только на латышском и украинском, но также и на 
грузинском языке. 

Различные культурные мероприятия, которые организует Латвийская Акаде-
мическая библиотека и УИЦ совместно с Посольством Украины в Латвии и 
Посольством Латвии в Украине, украинскими культурными обществами, высшими 
учебными заведениями, крупнейшими библиотеками, музеями Украины, всегда 
вызывали большой интерес и отзывчивость как со стороны украинской, так и со 
стороны латышской общественности. 

Украинский информационный центр 
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Украинский информационный центр организовал выставку и о трагических 

событиях в истории Украины. 27 мая в Саэйме была открыта выставка плакатов, 
документов и фотографий из архивов Украины, посвященная памяти жертв Голо-
домора в 1932-1933 годах. Выставка, рассказывающая об украинской национальной 
трагедии – голоде, спровоцированном сталинским режимом, сначала была раз-
вернута в Академической библиотеке. Выставку открыл депутат Саэйма Дзинтарс 
Расначс, который рассказал о своих чувствах, когда узнал о Голодоморе в Украине, 
и подчеркнул, что о таких трагических исторических событиях необходимо 
информировать как можно бóльшую часть общества и давать им свою поли-
тическую оценку. Посол Украины в Латвии Рауль Чилачава тоже отметил, что голод 
в 1932-1933 годах в Украине является террористической акцией коммунистического 
режима против гражданского населения, а также рассказал о проведенных в 
Украине мероприятиях, чтобы Голодомор официально признали актом геноцида 
против украинского народа. Латвийский Саэйм 13 марта 2008 года сразу в двух 
чтениях рассмотрел и одобрил декларацию “Об осуществленных СССР в 1932
-1933 гг. репрессиях в отношении украинского народа”. Саэйм поддержал 
также предложение признать Голодомор сознательным геноцидом в отноше-
нии украинского народа. 

В нашей библиотеке состоялось интересное мероприятие, которое привлекло 
внимание как ученых, так и людей искусства, которое покорило сердца и украинцев, 
и латышей книжным богатством, великолепными украинскими пейзажами и 
прекрасной фортепианной музыкой, сочиненной художником – членом-коррес-
пондентом Медицинской академии наук Украины, директором Института герон-
тологии Медицинской академии наук Украины профессором Владиславом 
Безруковым. Наша библиотека получила неоценимый подарок от Национальной 
научной медицинской библиотеки Украины (Національна наукова медична бібліо-
тека України‚ http://www.library.gov.ua) – около ста новейших изданных в Украине 
научных книг по медицине – и открыла выставку картин профессора B. Безрукова. 
Латвийские ученые уже давно развернули успешное сотрудничество с украинскими 
учеными в различных отраслях науки, поэтому с большим интересом был заслушан 
рассказ профессора B. Безрукова о новейших достижениях в геронтологии. Выс-
тавка в нашей библиотеке экспонировалась в течение двух месяцев, и мы получали 
положительные отзывы читателей о замечательных пейзажах, в которых раскры-
валась многообразная природа Украины – красивые берега Черного моря и озера, 
ярко зеленые долины, необычных цветов закаты, интересные натюрморты с 
цветами. 

Латвийская Академическая библиотека и Украинский информационный центр с 
выставкой литературы, посвященной барону Мюнхгаузену, который был реальной 
исторической личностью, гостила в Центральной научной библиотеке Харьковского 
национального университета им. В. Каразина. Иероним Карл Фридрих фон Мюнх-
гаузен (1720-1797) связан и с Латвией, и с Украиной. Когда двенадцать лет он жил в 
России, то принимал участие в военном походе против турок в Украине, в свою 
очередь, в Латвии встретил любовь своей жизни – дочь судьи, хозяина имения 
Дунтес, Якобину фон Дунтен. Об этих фактах в фондах нашей библиотеки имеются 
исторические свидетельства. Открытие выставки стало большим событием в 
культурной жизни университета, и многие украинские гости проявили большой 
интерес к этому событию. У директора нашей библиотеки Венты Коцере брали 
интервью журналисты десяти телевизионных каналов, беседа продолжалась еще 
несколько часов. В это же время была открыта фотовыставка о Латвии известного 
харьковского фотографа Владимира Оглоблина. Так все время проходил культур-
ный взаимообмен между Украиной и Латвией, выражение подлинного интереса и 
дружбы одной страны к другой. 
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Нам очень хотелось бы больше узнать о судьбах наших соотечественников, 

которые жили в Харькове, поскольку история свидетельствует, что пути харьковчан 
и латышей пересекались не один раз. Например, жизнь основоположника латыш-
ского научного языкознания Яниса Эндзелинса тесно связана с Харьковом. Мы 
посетили читальный зал библиотеки, где многие годы работал наш знаменитый 
языковед. В связи с этим у директора нашей библиотеки B. Коцере возникли идеи 
новых проектов, поддержать которые согласились историки Харьковского нацио-
нального университета. 

Состоялась увлекательная встреча со всеми крупнейшими харьковскими 
научными библиотеками, во время которой был прочитан доклад об Украинском 
информационном центре в Латвии, который вызвал подлинный интерес среди 
украинцев. Во время этой встречи самым волнующим был момент, когда руко-
водитель каждой библиотеки немного рассказывал о своей библиотеке и дарил 
новые интересные издания Украинскому информационному центру с добрыми 
пожеланиями и нам, и всем живущим в Латвии украинцам. Мост дружбы между 
Украиной и Латвией показал, как важно развивать взаимные отношения в сфере 
научной и культурной информации. 

Один из последних больших проектов был осуществлен в конце января 2008 
года в одном из крупнейших городов Западной Украины – Львове, когда Латвийская 
Академическая библиотека и Украинский информационный центр одни из первых в 
Латвии провели ряд мероприятий в честь предстоящей 90-летней годовщины Лат-
вийской Республики. В рамках этого мероприятия директор ЛАБ B. Коцере 
подписала соглашения с Национальным университетом “Львовская политех-
ника” (Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська полі-
техніка”, http://www.library.lp.edu.ua/) и двумя крупнейшими львовскими научными 
библио-теками – Львовской научной библиотекой им. В. Стефаника (Львівська 
наукова бібліотека імені В. Стефаника, http://www.lsl.lviv.ua/) Национальной 
академии наук Украины и Научной библиотекой Львовского национального 
университета им. И. Франко (Наукова бібліотека Львівського національного 
університету імені Івана Франка). 

Эти соглашения о сотрудничестве предусматривают обширный обмен инфор-
мацией для реализации общих для обеих стран образовательных и научных 
проектов, проведение выставок литературы из фондов ЛАБ и библиотек Львова, 
обмен национальными печатными и электронными изданиями, а также ряд сов-
местных инициатив в сфере исследовательской, издательской и другого рода 
деятельности, что должно способствовать развитию единого информационного и 
культурного пространства между нашими государствами. Также будут органи-
зованы совместные конференции, обучение, поездки по обмену опытом. 

Директор ЛАБ B. Коцере и заведующая УИЦ C. Дзилна приняли участие в 
прямой утренней передаче львовского телевидения, во время которой ответили на 
вопросы журналистов и зрителей о целях визита, о сотрудничестве УИЦ с украин-
ской диаспорой, о возможностях туризма между нашими городами. 

Во Львовской научной библиотеке им. В. Стефаника Национальной академии 
наук Украины состоялась презентация УИЦ “Украинский информационный центр 
Латвийской Академической библиотеки – создание и перспективы развития”. Пред-
ставители львовских научных библиотек задавали вопросы о деятельности УИЦ и 
были искренне удивлены активным сотрудничеством центра с украинской диас-
порой, ее интеграцией в Латвии, а также большим интересом латвийской общест-
венности к Украине. 

Одним из самых волнующих моментов во время нашего визита во Львове было 
открытие фотовыставки легенды латвийского фотоискусства‚ кавалера ордена Трех 
Звезд Яниса Глейзда “Отражение Света”‚ посвященной 90-летию провозглашения 
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Латвийской Республики‚ в галерее известного львовского фотографа‚ заслуженного 
деятеля искусств Украины Василия Пилипюка. На выставку‚ которую организовала 
ЛАБ в сотрудничестве с Почетным консульством ЛР во Львове‚ пришло так много 
доброжелательно настроенных и искренне заинтересованных работами выдаю-
щегося фотохудожника и Латвией людей‚ что мы почувствовали‚ насколько необхо-
димы такие встречи. Разговоры о Латвии и Украине продолжались еще долго‚ 
появились желание начать новые проекты, которые еще теснее сблизили бы нас и 
в искусстве‚ и в науке‚ и в образовании. 

Директор ЛАБ B. Коцере‚ почетный консул во Львове B. Гарцулa 
фото художник Украины B. Пилипьюк 

22 августа 2008 года в честь Дня независимости Украины была презентована 
выставка украинской книги в Украинском информационном центре Академической 
библиотеки. Эта выставка-презентация была организована совместно Посольством 
Украины в Латвии и нашим центром. Здесь были представлены книги, изданные на 
Украине, и книги украинских поэтов и переводчиков, которые живут и работают в 
Латвии. Особое место занимали книги Посла Украины в Латвии Р. Чилачава. Это 
переводы на украинский и грузинский язык латвийских поэтов – Райниса и Аспазии, 
Александра Чака и Ояра Вациеша. 

Директор ЛАБ В. Коцере открывает выставку книг, посвященную Дню 
независимости Украины 
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На этой книжной выставке были представлены новейшие книги, изданные в 

Украине за последние годы. Это и великолепные красочные издания, отражающие 
многие страницы истории Украины, и работы выдающихся писателей, поэтов и ра-
ботников культуры, которые помогают нам лучше понять различные грани истории 
и культуры Украины. Во время этой выставки Посольство Украины в Латвии пода-
рило нашему центру более тридцати книг по истории, экономике и культуре. 

За эту серьезную и существенную для Украины работу посол Украины в Латвии 
Р. Чилачава сердечно поблагодарил директора Академической библиотеки В. Ко-
цере. Председатель Союза украинцев Латвии Виктор Стефанович в своей речи 
подчеркнул значимость этой выставки в общественной жизни латвийских украин-
цев, особенно подчеркнув ее значение накануне Дня независимости Украины. 

Украинский информационный центр планирует еще более активизировать свою 
деятельность, реализуя новые проекты‚ способствующие интеграции‚ расширению 
взаимоотношений в области науки и культурно-информационной сфере между Лат-
вией и Украиной. 
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“ТАЙВАНСЬКЕ ПИТАННЯ” В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ТА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ 

 
У статті здійснюється спроба аналізу висвітлення тайванського 

питання в офіційній вітчизняній та зарубіжній історіографії, його 
узагальнення та систематизування. Автор, на підставі науково-мето-
дичної літератури, розглядає не тільки історіографію з досліджуваної 
проблеми, але й складові “тайванського питання”. В роботі робиться 
акцент на проблемі озброєння Тайваню у взаємовідносинах між Вашинґ-
тоном, Пекіном і Тайбеєм. У даній публікації автор поставила за мету 
підкреслити роль тайванського питання для китайсько-американських 
взаємовідносин та простежити процес становлення і розвитку тайван-
ського питання в працях українських, російських та західних дослідників. 

Ключові слова: тайванська проблема, історіографія, Китай, Україна, 
виклики Азіатсько-Тихоокеанського реґіону. 

 
В статье осуществляется попытка анализа освещения тайванского 

вопроса в официальной отечественной и зарубежной историографии, его 
обобщение и систематизация. Автор, на основе научно-методической 
литературы, рассматривает не только историографию по исследуемой 
теме, но и составляющие “тайваньского вопроса”. В роботе делается 
акцент на проблеме вооружения Тайваня во взаимоотношениях между 
Вашингтоном, Пекином и Тайбеем. В данной публикации автор ставит 
цель подчеркнуть роль тайванского вопроса для китайско-американских 
отношений и проследить процесс становления и развития тайванского 
вопроса в трудах украинских, российских и западных исследователей. 

Ключевые слова: тайваньская проблема, историография, Китай, 
Украина, вызовы Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 
The author of the article analyses, summarizes and systematizes the Taiwan 

question in Ukrainian and foreign historiography. The author examines not only 
the historiography of the problem but also the main parts of the Taiwan question. 
The main field of research in the work is the problem of armament of Taiwan in 
relations between Washington, China and Taibei. The author underlines the role 
of the Taiwan question for the Chinese-American relations. The author tries to 
trace the beginning and the development of the Taiwan question in works of 
Ukrainian, Russian and foreign scientists. 

Keywords: the Taiwan issue, historiography, China, Ukraine, the challenges 
of the Asia-Pacific region. 
 
Не має потреби зосереджувати увагу читачів на гостроті тайванського питання, 

розкривати актуальність даної теми, бо все це ґрунтовно розглянуто як у вітчиз-
няній, так і зарубіжній історіографії. Але, на думку автора, доцільно буде згадати 
домінуючі чинники та суттєвість тайванського питання. 

У тайванському питанні містяться три складові: по-перше, тайванське питання є 
питанням, залишеним внутрішньою війною Китаю, являє собою державні справи 
Китаю. 1 жовтня 1949 року утворилася Китайська Народна Республіка. Після 
поразки частина військових і політичних осіб гоміньдана відступила на Тайвань. За 
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підтримки американського уряду, вони перетворили Тайвань на базу, створену 
озброєними силами США. Таким чином, тайванським питанням, перш за все, є: 
питання про відносини між урядом КНР, столиця якого знаходиться в Пекіні, що 
представляє весь китайський народ і являє єдиний законний уряд, і тайванською 
владою. Це питання треба вирішити самому китайському народу двох берегів 
тайванської протоки. По-друге, тайванським питанням є питання про захист китай-
ського уряду і народу державного суверенітету і територіальної цілісності, захист 
національної гідності, боротьби проти втручання ззовні. Американському уряду 
необхідно дотримуватися принципів трьох китайсько-американських спільних 
комюніке, остаточно виправити свої помилки і припинити втручання у внутрішні 
справи Китаю під приводом тайванського питання і перешкоджати возз’єднанню 
Китаю. По-третє, суть тайванського питання полягає в боротьбі між розколом і 
боротьбою проти розколу, між “незалежністю Тайваню” і боротьбою проти незалеж-
ності Тайваню. Центр тяжіння питання полягає в боротьбі між одним Китаєм і “двома 
Китаями”. Китайський уряд і народ дотримується принципу одного Китаю, катего-      
рично виступає проти всіх спроб, направлених на розкол Батьківщини і нації, 
категорично виступає проти всіх спроб створення “два Китаї”, “одного Китаю і одного 
Тайваню” або “незалежності Тайваню”. 

Для Азіатсько-Тихоокеанського реґіону і країн інших реґіонів світу ситуація в 
Тайванській протоці завжди була тісно пов’язана з їх безпекою і стабільністю. 
Відстоювання зацікавленими країнами політики одного Китаю сприяє збереженню 
миру і стабільності в АТР, сприяє розвитку дружніх стосунків між Китаєм і іншими 
країнами, що відповідає інтересам цього реґіону й інтересам всіх країн світу. 

Тайванське питання є найістотнішим і найвідчутнішим для китайсько-амери-
канських взаємовідносин. Більше як 20 років тому Сполучені Штати дали обіцянку 
дотримуватися політики одного Китаю, що принесло їм реальну користь, виражену у 
встановленні дипломатичних стосунків Китаєм, розвитку китайсько-американських 
відносин і збереженні стабільної ситуації на Тайвані. Проте варто жалкувати про те, 
що Сполучені Штати знов і знов порушують свою офіційну обіцянку, зроблену ними 
перед китайською стороною і зафіксовану в Сумісному комюніке від 17 серпня 1982 
року, неодноразово поставляючи Тайваню сучасну зброю і військове спорядження. 
В 2008 році| в Конґресі США були спроби лобіювати “Акт про зміцнення безпеки 
Тайваню”, також адміністрація колишнього американського президента Дж. Буша 
намагалася залучити Тайвань в систему протиракетної оборони театру військових 
дій. Ці дії є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, створюють серйозну 
загрозу для безпеки Китаю, перешкоджають розвитку процесу його мирного 
об’єднання, тим самим завдаючи шкоди стабільності в АТР і у всьому світі. Подібні 
діяння, природно, отримують різку відсіч з боку китайського уряду. 

Китайський уряд підходить до зовнішніх відносин Тайваню виходячи з позиції 
одного Китаю. Тайванська влада прагне проводити на міжнародній арені так звану 
“ділову дипломатію”, розширювати так званий “міжнародний простір існування”, 
намагаючись кінець кінцем створити “два Китаї”, “Один Китай і один Тайвань”. 
Китайський уряд, звісно, категорично виступає проти цього. Проте враховуючи 
потреби соціально-економічного розвитку Тайваню і реальні інтереси тайванських 
співвітчизників, він не заперечує проти неофіційних економічних і культурних 
контактів Тайваню з іноземними державами. Більш того, виходячи з передумови 
визнання одного Китаю, уряд КНР зробив цілий ряд гнучких мір для полегшення 
торговельно-економічних і культурних зв’язків Тайваню із зарубіжними країнами. Так 
Тайвань залишився в Міжнародному олімпійському комітеті під ім’ям “Тайбея 
Китаю”. Він фактично підтримує широкі торговельно-економічні і культурні зв’язки з 
багатьма країнами і реґіонами світу. Число людей, що виїжджають з Тайваню в 
зарубіжні країни з метою туризму, бізнесу і навчання, а також по лінії наукових, 
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культурних і спортивних обмінів, складає більше 1 мільйон у рік. Зовнішньо-
торговельний оборот Тайваню в середньому щорік перевищує 200 мільярдів 
доларів США. Все це говорить про те, що дотримання принципу одного Китаю не 
створило і не створюватиме перешкод для неофіційних стосунків тайванських 
співвітчизників із зовнішнім світом, не надало і не робитиме негативного впливу на 
нормальну діяльність Тайваню в області економіки, торгівлі і культури. 

Потреба дослідження тайванської проблеми залишається не реалізованою. 
Тайванська проблема є на сьогоднішній день однією з найбільш обговорюваних 

тем у світовій політичній спільноті, призвела до появи значного масиву аналітичної 
літератури. 

Українські вчені, як і їх колеги близького зарубіжжя, приділяють достатньо уваги 
дослідженню тайванського питання. За роки незалежності в Україні, перш за все, 
поширились комплексні дослідження міжнародної системи підтримання миру і, 
особливо, проблем розвитку взаємовпливу реґіональних та міжнародних відносин в 
умовах постбіполярності світу [1]. 

У сучасній українській історіографії з’явилася низка досліджень, що присвячені 
ретроспективному аналізу політичних джерел тайванської проблеми, її значення в 
структурі взаємовідносин Азіатсько-Тихоокеанського реґіону, висвітленню факторів 
впливу на еволюцію системи міжнародних відносин у реґіоні та аналізу перспектив й 
моделей розвитку об’єднавчого процесу КНР – Тайвань. Насамперед, це праці С.О. Ше-
ргіна, О.Г. Івченка, В. Стадниченка, Б.М. Гончара, Є.Є. Камінського, С.В. Проня, 
О.В. Шевчука, С.О. Нікішенка, Л.Ф. Гайдукова, Г.М. Перепелиці, Л.О. Лещенка, 
спільна монографія О.А. Коппель та О.С.

 
 Пархомчук. Кандидат історичних наук 

Таран Макар Анатолійович здійснив всебічний та критичний аналіз “тайванської 
проблеми” в реґіональній політиці США в Східній Азії та в контексті відносин з КНР 
зокрема [2]. Набока Олександр Вікторович займався вивченням Тайваню та 
політикою Великобританії на Далекому Сході [3]. 

Російська література з тайванської проблеми і політики США відносно Тайваню 
більш численна, ніж українська. Перші два десятиліття існування тайванської проб-
леми (1950-1960 рр.) дана тема знаходилася в СРСР під фактичною забороною. В 
рамках офіційної ідеології Тайвань розглядався як “невід’ємна територія Китаю”, і 
цей принцип виявлявся сильнішим за об’єктивну реальність – фактичній 
відособленості Тайваню під владою Чан Кайши. Ученим було заборонено 
досліджувати “те, чого немає”, утверджувалося, що Тайвань не потребує спеціаль-
ного вивчення – тільки як частина Китаю. У результаті, аж до кінця 1960-х рр., у 
СРСР не з’явилося жодної наукової роботи, присвяченої вивченню якого-небудь 
аспекту тайванської проблеми. Було опубліковано лише декілька брошур відверто 
пропагандистській спрямованості. 

З кінця 1960-х років “інформаційна блокада” навколо Тайваню почала помалу 
руйнуватися, впродовж наступних двох десятиліть в СРСР вийшло декілька 
спеціальних монографій з тайванської проблеми (В.Н. Баришніков, Г.І. Арсеньєва, 
Д.Т. Капустін [4]), було захищено декілька кандидатських дисертацій (В.А. Шнейдер, 
Є.Г. Міроненков [5]). Після 1979 р., коли сталося офіційне визнання КНР Сполу-
ченими Штатами, інтерес до ситуації навколо Тайваню посилився, що виразилося в 
публікації серії статей в наукових журналах (І. Алексєєв, Ф. Миколаїв, В.Н. Бариш-
ників, С.Н. Гончаров, Н.В. Васильєв, Є.Г. Міроненков, В. Петухов [6]). 

Проте якраз ті роботи, в яких тайванська проблема розглядалася найменш 
ідеалізовано зустрічали найбільші перешкоди на шляху до читача. Монографії 
В.Н. Баришнікова і Г.І. Арсеньєвой вийшли мізерними тиражами і були помічені 
грифом “для службового користування”. 

Як і в радянський період, сюжети, пов’язані з тайванською проблемою, з'явля-
лися в 1990-ті рр. у загальних роботах, присвячених розвитку відносин між США і 
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КНР (А.Д. Богатуров, Р.І. Чуфрін, А.Г. Яковлєв [7]), дослідженнях китайсько-
тайванських і російсько-тайванських домовленостей та протиріч (Ю.М. Галенович, 
Є.П. Бажанов). Циганов Ю.В. є автором дослідження про роль Тайваню в структурі 
реґіональної безпеки Східної Азії [8]. 

Дослідження політики США по відношенню до тайванської проблеми є сьогодні 
актуальним науковим завданням. Це пояснюється не лише гострою практичною 
необхідністю пошуку шляхів вирішення тайванської проблеми, але і теоретичною 
важливістю розгляду даного аспекту американської зовнішньополітичної поведінки. 
Дослідженням даної проблематики успішно займаються російські вчені, особливо 
І.О. Цвєтков, який виявив і охарактеризував основні етапи розвитку тайванської 
політики США в роки “холодної війни”. 

У публікаціях американських політологів Дж. А. Кохена, Е. Рейвенала, М. Мей-
шера, М. Оксенберга, Р. Мак-Фаркара, спільній монографії В. Кінтера й Дж. Коппера 
розглядаються внутрішньополітичні чинники, які обумовили затвердження у 
зовнішній політиці США концепції про загрозу Китаю американським стратегічним 
інтересам й збереження Тайваню в якості одного з опорних пунктів системи 
національної безпеки США у Азіатсько-Тихоокеанському реґіоні. 

У подальшому аналіз перспектив розвитку військово-політичного співробіт-
ництва США – КНР й впливу тайванського фактора на конструкцію американсько-
китайських та реґіональних взаємовідносин розглядається у роботах Х. Хардінга, 
Г. Гасса. 

Американсько-англійські політологи дотримуються тієї думки, що процес транс-
формації системи безпеки АТР на рубежі ХХ-ХХІ ст., спричинений реформуванням 
механізму міжнародних відносин на глобальному рівні, матиме як негативні, так і 
позитивні наслідки для стратегічних інтересів США в реґіоні. Окремі аспекти даного 
аналізу знайшли своє відображення у роботах Дж. Фербенка, Дж. Блюма, Д. Лемп-
тона, З. Бжезинського. Робота О.В. Шевчука [9] присвячена детальному розгляду 
тайванської проблеми в працях Дж. Фербенка. 

Про історію Руху за незалежність Тайваню написані праці таких вчених, як 
Д. Мендел, І. Бурума, К. Кросс [10]. 

В офіційній зарубіжній історіографії деякі автори підкреслюють залежність 
безпеки в Тайванській протоці від послідовності Вашинґтона у забезпеченні безпеки 
Тайваню. Багато вчених – як істориків, так і юристів – розглядають проблеми 
міжнарод-ного статусу Тайваню, входження Тайваню до міжнародних організацій і 
ООН, відносин з Китаєм тощо, з урахуванням різних підходів та напрямків шкіл 
міжна-родного права. 

На сьогоднішній день нового розмаху набула проблема продажу американської 
зброї Тайваню у взаємовідносинах між Вашинґтоном, Пекіном і Тайбеєм. З 
дослідників, які займаються розглядом цього питання, автор виділяє Д. Макларена 
та Ч. Ліня. Політика Сполучених Штатів, як одна з основ військово-стратегічної 
стабільності в Тайванській протоці, досліджувалася, зокрема, в статті тайванських 
учених Ц. Су та Ц. Лінь. У ній особливий акцент робиться на наслідках для безпеки 
Тайваню посилення воєнного потенціалу КНР. Пекінські ж спеціалісти, зокрема, 
Ц. Чень з шанхайського інституту міжнародних досліджень, пов’язують стабільність 
у відносинах між Вашинґтоном, Пекіном і Тайбеєм, насамперед, із дотриманням 
всіма сторонами принципу “одного Китаю”, тобто визнання уряду в Пекіні, як такого, 
який має виключну легітимність у представленні інтересів китайського народу на 
міжнародній арені, що заперечувало би претензії Тайваню на статус держави. 

Зрозуміло, що тільки цим колом названих джерел повне висвітлення проблеми 
тайванського питання та політики США в АТР не може вичерпуватися. Однак 
перелічена науково-методична література дозволяє у більш ніж потрібному обсязі 
дослідити проблему й ознайомитися з можливими шляхами її вирішення в 



183 

Вилпнк 1 

 
майбутньому, що, звичайно, не може бути обмеженням для нових наукових дос-
ліджень. 

Хоча тайванська проблема виникла в розпал “холодної війни” і якоюсь мірою 
була її породженням, вона не зникла після того, як протистояння двох наддержав 
відійшло в минуле. У 1990-ті рр. ситуація в Тайванській протоці знову загострилася, 
і в ході кризи 1995-1996 рр., як і сорок років тому, Китай і Тайвань балансували на 
межі військового конфлікту. Сьогодні, не дивлячись на переговори, що поновилися, 
ситуація залишається складною, на острові і на материку займаються збільшенням 
свого бойового потенціалу, Пекін відмовляється формально відкинути можливість 
застосування сили стосовно Тайваню. 

З моменту виникнення тайванська проблема вийшла за рамки реґіонального 
конфлікту і набула ширшого, глобальнішого значення. Це було пов’язано із залу-
ченням до протистояння Пекіна і Тайбея третьої особи – Сполучених Штатів 
Америки. Саме завдяки американській допомозі Китайській Республіці удалося 
вижити на Тайвані, а потім перетворитися на процвітаючу державу де-факто, з 
розвиненою економікою і демократичною політичною системою. Навіть сьогодні 
позиція США продовжує рішуче впливати на розвиток відносин між КНР і Тайванем. 

Сприйняття Вашинґтоном КНР як стратегічного партнера і водночас як 
можливого геополітичного конкурента обумовили зацікавленість Сполучених Штатів 
у збереженні Тайваню в якості вагомого чинника реґіональної системи балансу сил, 
насамперед, як силової та ідеологічної противаги збільшенню воєнної та політичної 
ваги Пекіна в реґіоні. 

Таким чином, необхідно зробити висновок, що джерельна база та історіографія 
теми дослідження є досить багатою. Українські вчені менше розглядають тайван-
ське питання, але навіть для такої далекої для нашої країни проблеми вона на 
достатньому рівні проаналізована у працях вітчизняних дослідників. В офіційній 
російській історіографії тайванській проблемі та відносинам США – КНР присвячена 
велика кількість науково-методичної літератури. Тайванська проблема найбільш 
розроблена в західній історіографії. Через свою причетність до загострення 
відносин Пекін – Тайбей американці краще знаються на тайванському питанні. На 
думку автора статті, враховуючи широке коло фактичного матеріалу, проблема 
цікава і заслуговує на ґрунтовне вивчення та зважений науковий підхід. 
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УДК 327 (091)(1-11) 
С.В. Пронь 

 

ПОРТУГАЛІЯ ТА КРАЇНИ СХОДУ: 

ІСТОРІЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

 
Стаття присвячена аналізу відносин Португалії з країнами Сходу. 

Автор на основі широкого аналітичного підходу здійснив спробу по-новому 
оцінити відносини Португалії та країн Сходу. 

Ключові слова: Португалія, країни Сходу, історія. 
 
Статья посвящена анализу отношений Португалии со странами 

Востока. Автор на основі широкого аналітичного підходу здійснив спробу 
по-новому оцінити відносини Португалії та країн Сходу. 

Ключевые слова: Португалия, страны Востока, история. 
 
The article is dealing with analysis of foreign relations Portugal with Eastern 

countries. Avtor on the basis of wide analytical approach carried out an attempt 
newly to estimate the relations of Portugal and orients 

Keywords: Portugal, East countries, history. 
 
Про Португалію на Україні знають мало: розташована на південному заході 

Європи, населення – близько 11 млн, столиця – Лісабон, 99 % мешканців – порту-
гальці, за віросповіданням – католики. 

Ще меншій кількості українців відомо, що Португалія за формою правління та 
територіальним устроєм, як і Україна, – президентсько-парламентська республіка, 
унітарна держава [1, с. 68, 81]. Україна проголосила незалежність у 1991 р., Порту-
галія стала незалежною у 1139 р. (офіційно – в 1146 р.). Португалія є членом 
Європейського Союзу з 1986 року [2, с. 11], її представникам належать 24  місця в 
Європейському Парламенті. 

Мало хто навіть з наукової української еліти знає, що історія Португалії досить 
міцно пов’язана з історією Сходу. Більше того, саме Португалії належить заслуга бу-
дівництва першого мосту між цивілізаціями Заходу та Сходу, саме вона зробила 
вагомий внесок в організацію зустрічі двох цивілізацій. 

Історичний парадокс полягає в тому, що держава-карлик Португалія, внаслідок 
колоніальної експансії ХV-ХVІ століть, встановила контроль над трьома конти-
нентами, створивши могутню імперію, яка простягалася від Бразилії до Індонезії. Це 
знайшло відображення, наприклад, у тому, що португальський король мав титул 
“Короля Португалії та Алгарве як по цю сторону моря, так і за морем, в Африці, 
Володаря Гвінеї та завоювання, мореплавства і торгівлі, Ефіопії, Аравії та Індії”. 

Португалія, Бразилія, значна частина Африки [3, с. 48-49], Португальська Індія, 
Тімор, Мадера, Азори, Кабу Верді склали ареал лузітанської (португальської) 
культури. Культурний вплив Португалії й сьогодні відчувається в багатьох країнах 
світу. Достатньо сказати, що португальська – це державна мова майже десятка 
держав, а в тій же Африці багато країн мають португальські назви: Камерун (кре-
ветки), Габон (плащ), Сьєра-Леоне (левові гори) [4, с. 416]. В Індії місто Бомбей 
(португальською мовою – “хороша бухта”) теж свого часу належало Португалії, але 
було подаровано у 1661 році Англії в якості приданого принцесі Катерині в зв’язку з 
її одруженням із Карлом ІІ [5, с. 333]. Острів Тайвань [6, с. 154-157] раніше мав 
португальську назву – Формоза (“красива”) [7, с. 25]. 
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В історії Японії було так зване “християнське століття” (1542-1639 рр.),  

пов’язане з активною діяльністю в країні португальських місіонерів [8, с. 55]. Тут мав 
місце своєрідний взаємовплив португальської та японської культур. Упродовж 
майже століття португальські місіонери виступали культурним і мовним ланцюгом 
між Європою та Японією. Цікаво, що в сучасній японській мові збереглося багато 
португальських слів, у тому числі такі, що широко використовуються, наприклад, 
“пан” (хліб) [9, с. 306] та інші. Саме в цей період – 1636-1639 рр. – уряд феодальної 
Японії, турбуючись про те, що розповсюдження християнства в країні (головним 
чином, іспанськими і португальськими місіонерами) та розвиток іноземної торгівлі 
призведуть до підкорення Японії європейцями [10, с. 12], заборонив будь-які торго-
вельні відносини японців з державами Європи. Виняток було зроблено лише для 
голландців – споконвічних ворогів Іспанії та Португалії [11, с. 12-13]. 

Загальновідомим є факт, що до середини ХVІ століття двомільйонний народ 
Португалії зумів створити унікальну імперію, яка являла собою систему військово-
морських баз, котрі обіймали дугою Індійський океан та були розкидані на великій 
відстані одна від одної: Софала, Мозамбік, Момбаса – у Східній Африці; Ормуз і 
Маскат – у Перській затоці; Діу, Даман, Бассейн, Гоа, Кочін – в Індії; Коломбо – на 
Цейлоні; Малакка – в Малаї; Амбоіна, Тернате, Тідоре, Соло – в Індонезії. 

Одна з причин “зовнішньополітичних успіхів” португальців на Сході полягала в 
тому, що вони, на думку автора, не були расистами. Для португальської цивілізації 
було характерне расове терпіння, пов’язане, перш за все, з тим, що португальці 
були католиками. В католицтві дуже потужний егалітарний компонент: перед Богом 
усі рівні. 

Викликає зацікавленість те, що в період географічних відкриттів мало місце 
достатньо гостре суперництво між Португалією та Іспанією. В Лісабоні добре розу-
міли, що “зникнення” будь-якої інформації про навігаторську активність португальців 
додає шансів у цьому напрямку їх супротивникам – іспанцям. Маловідомий 
історичний факт: португальський король Жуан ІІ написав у 1488 році листа невідо-
мому тоді ще Христофору Колумбу, дозволивши йому бути присутнім під час 
доповіді відомого португальського навігатора Бартоломеу Діаша королю про 
відкриття ним Миса Доброї Надії. Доповідаючи, Діаш продемонстрував мапу, на якій 
Мис був розташований на 45° південної широти, насправді ж він знаходився на 34°
24' південної широти. Можливо навіть те, що Колумб отримав у подарунок цю мапу, 
але маловірогідно, щоб такий досвідчений навігатор, як Бартоломеу Діаш, зробив 
помилку майже в 11°. Це наштовхує на думку про звичайну плутанину з боку 
португальців, щоб ввести в оману “великого генуезця” та направити його шукати 
Індію туди, де її ніколи не було. 

Але, віддаючи належне мрії Колумба (“Досягти Сходу, прямуючи на Захід”), 
зауважу, що першим подолав цей шлях із Європи до Південної Азії (в Індію) у 1497-
1499 рр. відомий португалець Васко да Гама [12, с. 127-131]. Моряки його експедиції 
у 1498 році дісталися Індії та висадилися в місті Калікут [13, с. 240]. Уже через 10 
років під час правління віце-короля Альбукерке португальці фактично стали 
господарями торговельних шляхів в Індійському океані, а дещо пізніше досягли 
Малакки, Китаю, Яви, Молуккських островів. Межі португальського географічного 
відкриття точно невідомі, бо результати мореплавства трималися у таємниці; не 
виключено, що деякі з португальських навігаторів побували в Австралії [14, с. 238]. 

Заради історичної справедливості необхідно додати, що Васко да Гама відкрив 
шлях до Індії за допомогою арабського лоцмана Ахмада ібн Маджида, який провів 
флотилію португальців від південного узбережжя Африки до Індії у напрямку, давно 
знайомому саме арабським мореплавцям [15, с. 283]. 

Хіба це не приклад цивілізаційного взаємовпливу Заходу та Сходу? 
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Мрія кожного науковця – праця щодо обраної тематики в архівах. Можливо, 

колись здійсняться бажання й українських дослідників – перегорнути сторінки 
документальних джерел Історичного архіву заморських територій (Лісабон) або пор-
тугальського Національного архіву Торре ду Томбу, в якому зберігається унікальна 
колекція документів із колоніальної історії з 1169 до 1699 років. 

Переконливою і сучасною є думка відомого єгипетського історика-енцикло-
педиста Такі ад-Діна Ахмеда аль-Макрізі (1364-1442 рр.), висловлена у книзі “Хітат”: 
“Наука історії – одна з найвеличніших наук за гідністю та найбільш шляхетна за 
місцем і важливістю в очах людей розумних...” [16, р. 99]. 
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УДК 39(439)(092) 
Є.Г. Сінкевич 

 

ШИРИТЬСЯ КОЛО ДРУЗІВ 

 
Одному з відомих дослідників проблем економічної географії, історії 

народного господарства Угорщини, істориків греко-католицької церкви 
Угорщини, громадському діячу Тібору Міклошу Поповичу виповнилося 
сімдесят років. Автор запропонував читачеві короткий виклад життєвого 
і наукового шляху вченого. 

Ключові слова: угорський учений, русини, українці, Московський 
університет. 

 
Одному из известных исследователей проблем экономической геогра-

фии, истории народного хозяйства Венгрии, историков греко-като-
лической церкви Венгрии, общественному деятелю Тибору Миклошу 
Поповичу исполнилось семьдесят лет. Автор предложил читателю 
краткое изложение жизненного и научного пути ученого. 

Ключевые слова: венгерский ученый, русины, украинцы, Московский 
университет. 

 
To one of the known researchers of problems of economic geography, history 

of national economy of Hungary, historians of greco-catholic church of Hungary, 
to the publicman Tiboru Mikloshu Popovichu was seventy years ago. An author 
offered to the reader short exposition of vital and scientific way of scientist. 

Keywords: Hungarian scientist, Ukrainians, Moscow university. 
 
Розвал радянської імперії обумовив позбавлення дослідників від пут єдиної 

вірної методології, відкрив можливість до вільного спілкування із загалом європей-
ських учених. Особливий проґрес у проведенні конференцій та спільних досліджень 
спостерігається в україно-польських та україно-болгарських контактах. Очевидно, 
спільне слов’янське коріння, близькість мов, а подекуди й історичної долі, сприяють 
цьому. Україну й Угорщину також поєднує спільне історичне минуле. Однак мовний 
бар’єр до певної міри робить контакти істориків не такими регулярними та плідними. 
Як у нас, так і в сусідів, фахівці, які вільно володіють українською та угорською 
мовами, є унікальним скарбом. До їх числа необхідно віднести відомого угорського 
вченого, який не так давно відзначив своє 70-річчя – Тібора Міклоша Поповича. 
Науковців Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Пет-ра Могили 
з угорським ученим поєднала співпраця на ниві дослідження інтеґра-ційних процесів 
країн Чорноморсько-Балтійського реґіону. 

Тібор Міклош Попович народився 5 травня 1938 року в селі Горінчово поблизу 
Хуста (на той момент терени входили до складу Чехословаччини) в родині сільських 
учителів. Так склалося, що у пошуках заробітку сім’я досить часто переїздила, 
проживаючи в різних населених пунктах Закарпаття. Тому майбутній науковець 
навчався в школах з угорською, українською та російською мовами викладання. Це, 
зрештою, не було суттєвою перешкодою у набутті знань, адже його родина мала 
інтернаціональне та полірелігійне коріння. По материнській лінії один із предків 
походив з острова Сардинія. Він у складі наполеонівської армії дістався Закарпаття і 
там одружився на дівчині греко-католицького віросповідання з села Мале Березне, 
яка мала українське та угорське коріння. Саме від цього шлюбу народився дід 
Тібора по матері. По батьківській лінії його предки походили з Чорногорії (Цетіне та 
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Котор) і були чорногорськими сербами православного віросповідання. Один із цих 
предків, Йован Попович, рятуючись від переслідування турків ще в рамках так 
званого “великого переселення сербів до Угорщини” (кінець ХVІІ ст.), потрапив до 
одного з містечок, розташованих на північ від Буди. Дід по батькові, Іван Попович, 
народився у селі Гудя, був випускником Ужгородської семінарії і правив як греко-
католицький учитель-священик. Принагідно зазначимо, що родина славилася 
своїми священиками, і тому прізвище Попович відповідало своїй сутності. 

Той факт, що Тібор Міклош Попович має декілька етнічних коренів та релігійних 
ознак, обумовив його толерантність щодо етнорелігійних питань. На період 1956-
1961 років припадає його навчання у найпрестижнішому радянському вузі – 
Московському університеті імені М. Ломоносова, де Попович-студент слухав лекції 
знаменитих географів, економістів, істориків та етнографів (В. Анучіна, О. Бого-
молова та ін.). У стінах університету формувався його широкий міждисциплінарний 
науковий світогляд. 

З 1965 до 1968 року навчався в стаціонарній аспірантурі кафедри економічної 
географії Московського університету імені М. Ломоносова. Після успішного завер-
шення навчання був направлений на роботу в Ужгородський державний універ-
ситет. Однак відсутність партійності не дозволила витримати конкуренцію із 
креатурою місцевих партійних органів у намірах посісти місце на одній із кафедр. 
Очевидно, ця глибока моральна травма й обумовила рішучий крок молодого 
науковця, котрий скористався із нагоди перебратися у серпні 1969 року до Угор-
щини. Розпочався кардинально новий період життя. Учений зайняв посаду 
наукового співробітника Інституту економіки харчової промисловості в Будапешті. 
Невдовзі він став автором та співавтором декількох монографій. У 1971 році його 
було поновлено в колись утраченому угорському громадянстві. Важливою віхою на 
життєвій ниві став перехід у 1974 році на роботу до найпрестижнішого навчального 
закладу Угорщини – Будапештського університету, де він пропрацював упродовж 
сімнадцяти років, до виходу в 1991 році на пенсію. Відмінне володіння багатьма 
європейськими мовами, наукові здобутки поставили Тібора Міклоша Поповича в ряд 
найвідоміших науковців континенту. Він був учасником та організатором численних 
міжнародних форумів, у тому числі Міжнародного географічного конґресу, що 
відбувся у Москві в 1976 році. 

Вихід на пенсію не спричинив завершення наукових досліджень та активної 
громадської роботи. Розвал соціалістичної системи обумовив покращення в Угор-
щині ситуації з національними меншинами. Тібор Попович був біля витоків 
“Організації русинів Угорщини”, а з 1996 р. і Русинського наукового інституту. У 
2002 році він – організатор і голова русинського культурного об’єднання “Будителі”. 
Шануючи релігію пращурів, відроджуючи національні традиції русинів (українців) 
Угорщини, науковець далекий від політизації русинського питання – мова, культура, 
історія предків стоять на першому місці його щоденної невтомної дослідницької 
праці та громадської діяльності. 

Тібор Міклош Попович – автор шести монографій та шести розділів у книгах, 
більше як ста публікацій у наукових часописах, що вийшли угорською, українською, 
російською, польською, англійською, німецькою, естонською мовами. Він – член 
Угорського етнографічного товариства, Угорського географічного товариства, 
Угорського товариства харчової промисловості, Угорського товариства істориків та 
Асоціації україністів Угорщини. 
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Дарієнко Василь Миколайович (Херсон) – доктор історичних наук, професор 
кафедри юридичних дисциплін Херсонського економіко-правового інституту. 

 

Дзілна Сарміте (Рига, Латвія) – завідувач Українського інформаційного центру 
Латвійської Академічної бібліотеки. 

 

Киридон Алла Миколаївна (Київ) – доктор історичних наук, професор кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету. 

 

Клименко Леонід Павлович (Миколаїв) – доктор технічних наук, професор, 
ректор Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. 

 

Котляр Юрій Вадимович (Миколаїв) – доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії Миколаївського державного гуманітарного університету 
імені Петра Могили. 

 

Лега Андрій Юрійович (Черкаси) – старший викладач кафедри історії України 
Черкаського державного технологічного університету. 

 

Маврін Олександр Олександрович (Київ) – кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора Інституту української археографії та 
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. 

 

Мельниченко Валерія Валеріївна (Миколаїв) – аспірантка кафедри всесвітньої 
історії Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. 
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ад’юнкт Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові. 
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ДО УВАГИ АВТОРІВ МАТЕРІАЛІВ, 

ПОДАНИХ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

“ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ. НАУКОВІ СТУДІЇ” 
 

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською або англій-

ською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія. 

Обсяг: стаття – 0,5 авт. арк. або 1 авт. арк. (12 або 24 с.), публікація документів/матеріалів – 1 авт. арк.        

(до 24 с.), повідомлення, рецензія, інформація про наукову діяльність – 0,25 авт. арк. (до 6 с.). 

 

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 регіоні” 
 

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 конексті 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, що не мають наукового ступе-

ня, 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 перено-

сів 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 декілька 

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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EMBA spol. s r. o.MBA Ltd. 
512 47  Paseky n. Jiz 
CZECH REPUBLIC 
 
Tel.: +420 481 553 111 
Fax: +420 481 553 163 
E-mail: prodej@emba.cz 
http://www.emba.cz 
http://www.archivbox.cz 
 
IČ: 15044572 
DIČ: CZ15044572 
 
Bankovní spojení: 
Komercni banka, a. s. Semily 
Č.ú.: 26504-581/0100 
EMBA, spol. s r. o. je vedena 
u KS v Hradci Králové 
pod sp. zn. C980  

Paseky nad Jizerou 
 

 

ООО “ЭМБА” в Пасеки на Изере является обще-

ством с длительной и известной традицией, которая 

простирается до 1882 года. Главным направлением об-

щества является изготовление гладкого картона, упако-

вок и архивных систем для длительного и кратковре-

менного хранения в архиве. Архивные системы 

“ЭМБА” получили высокую оценку в Чехии и за гра-

ницей. В настоящее время “ЭМБА” экспортирует ар-

хивный картон и изделия из него. Например, в Герма-

нию, Венгрию, Австрию, Польшу, Швейцарию и Япо-

нию. Одновременно “ЭМБА” сотрудничает с москов-

ским архивом.  

Архивный картон “ЭМБА” производят в специаль-

ной среде, которая гарантирует щелочность материала и 

этим обеспечивает идеальные условия для вложенных 

архивных письменных документов. Коробки из этого 

картона плотные и гарантируют идеальную защиту от 

таких стихий, как вода и огонь. Все эти качества преоб-

ладают над параметрами волнистого картона. 

При разработке “ЭМБА” постаралась создать не 

только максимальную защиту от пыли, но и удобную 

манипуляцию. Одновременно во внутреннем про-

странстве коробок исключено использование каких-

либо металлических деталей и клея. 

“ЭМБА” может изготовить и другую конструкцию 

или размер, а коробки модифицировать в соответствии 

с Вашими требованиями. 

Верим, что вы  заинтересуетесь нашей основной 

информацией, и представитель фирмы посетит Вас и 

сделает конкретное предложение для Вас. 

 

Рената Пеничкова 

Начальник отдела продажи 

Тел.00420481553145 

Факс.00420481553163 

Маil.penickova@emba.cz 

htpp://www.emba.cz, www.archivbox.cz. 

mailto:prodej@emba.cz
http://www.emba.cz/
http://www.archivbox.cz/
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