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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 
 
 
 

 
УДК 796:316.752.4 
 

Ю. О. Тимошенко 
 

«ЧЕРВОНІ» ПРОТИ «ЖОВТИХ»: ІДЕОЛОГІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ  
НА ТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПОРТУ МІЖВОЄННИХ РОКІВ 

 
На  міжнародній  арені  радянські  очільники 

прагнули  використати  спорт  як  один  із  компо
нентів  боротьби  за  європейський  пролетаріат; 
як засіб популяризації комуністичних ідей. Це про
явилося у створенні в 1921 р. Червоного Спортив
ного Інтернаціоналу, що мав би об’єднати всі ро
бітничі спортивні товариства світу. Він перебу
вав у стані перманентної конфронтації не лише з 
«буржуазними», а й з соціалдемократичними спор
тивними організаціями: усе перше пореволюційне 
десятиліття  пройшло  на  фоні  протистояння 
між соціалдемократами та комуністами. Мета 
дослідження – з’ясувати місце фізичної культури 
в  політичній  боротьбі  на  європейському  конти
ненті. Методи дослідження: робота ґрунтується 
на використанні  історичного аналізу наукової лі
тератури та джерел;  системного та порівняль
ного аналізу; елементів деконструкції. 

Закцентоавно  увагу  на тому, що  Червоний 
Спортінтерн,  граючи на протиріччях  у  середови
щі  соціалістичних  партій  Європи,  прагнув  розко
лоти міжнародний  робітничий  спортивний  рух  і 
повністю підпорядкувати його собі. У такий спо
сіб  СРСР  поривався  використати  спортивні  зма
гання для поширення  комуністичних  ідей  у  світі. 
Як данина цій боротьбі – «спорт» диференціюєть
ся  в  радянському  дискурсі  на  «пролетарський»  і 
«буржуазний»; він може бути «червоним»  і «жов
тим», «контрреволюційним», «реформістським.  

Ключові  слова:  спорт,  ідеологія,  Інтер
націонал, соціалдемократи, більшовики, робітни
чі гуртки. 

 
Постановка проблеми. Шлейф «ари‐

стократичності»,  що  тягся  за  спортом  у 
XIX ст.,  початково  викликав  об’єктивну 
негацію  стосовно  нього  з  боку  новопо‐
сталих  соціалістичних  організацій  Євро‐
пи. Натомість, у другій половині століття 
діяльність  по  «реабілітації»  спеціально 
організованої  рухової  активності  розпо‐
чали  християнські  соціалісти Ф. Ламене, 

Ф. Д. Моріс,  Ч. Кінгслі  та  інші.  Саме  вони 
висунули  ідею за якою спорт може бути 
засобом  примирення  класів,  коли  в  од‐
них клубах об’єднуються вихідці з різних 
соціальних верств. У такий спосіб нібито 
могла  вирішуватися  важлива  проблема 
тодішнього  суспільства,  на  якій  наголо‐
шували  інтелектуали – покращення сто‐
сунків між класами, оскільки спільне про‐
ведення  вільного  часу  мало  би  поспри‐
яти гармонізації взаємин між ними.  

Прихильники соціал‐дарвінізму, який 
набував популярності від середини XIX ст., 
говорили про те, що перемогти у міжви‐
довій боротьбі – це стати витривалішим, 
міцнішим,  кращим  за  інших.  Відтак,  за‐
няття спортом суттєво підвищувало шан‐
си на успіх в конкурентному середовищі, а 
тому розглядалося як цілком прийнятне. 

Натомість, більшість «традиційних» 
соціалістів уважали спеціально організо‐
вану рухову активність (поряд із іншими 
новопосталими  наприкінці  XIX  –  на  по‐
чатку  ХХ ст.  формами масової  культури) 
такою,  що  деполітизує  робітників  і  від‐
волікає  їх  від  класової  боротьби.  Спорт, 
як  і  джаз,  кіно, мюзик‐холи  і  парки  роз‐
ваг, вважався анестезуючим засобом, що 
створює  ірраціональний  світ,  далекий 
від  політики.  Харківська  газета  «Моло‐
дой  ленинец»  із  цього  приводу  писала: 
«…Существующие  взгляды  на  физкуль‐
туру,  как  на  забаву  в  праздное  время, 
глубоко вредны и должны быть изгнаны 
из нашей среды»; згодом їй вторить інше 
комсомольське  видання:  «В  нашому 
спорті не може бути заняття спортом за‐
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ради  самого  спорту,  для  розваги  лише, 
не  може  бути  чемпіонства,  рекордсмен‐
ства…»  [1].  Попри  досить  примітивний 
виклад,  ця  теорія  містила  зерно  істини, 
що  стало  підґрунтям  для  наступних, 
більш  складних  теоретичних  концептів. 
Як  наслідок  –  чимало  «лівих»  упродовж 
усього ХХ ст.  критично  ставилися не ли‐
ше  до  спорту,  а  й  стосовно  інших  форм 
масової  культури,  і  подібне  судження 
тривалий час поділяла й офіційна радян‐
ська  наука.  «Одночасно,  філософи  відо‐
мої «франкфуртської школи», що виник‐
ла в міжвоєнний період у Німеччині, особ‐
ливо  Теодор  Адорно, Макс  Горкгаймер  і 
Герберт  Маркузе,  зайнялися  розробкою 
критичної теорії масової культури, наго‐
лошуючи на  її зверненні до  ірраціональ‐
них інстинктів суспільства. Згадані вище 
спортивні видовища, джаз та інші розва‐
ги розглядалися ними як погана компен‐
сація тих збитків і шкод, що їх завдав ка‐
піталізм людському духові» [2, с. 30]. Утім, 
на межі століть спорт успішно завойову‐
вав симпатіїї пролетарських мас, що зму‐
сило  «лівих»  переглянути  своє  ставлен‐
ня  до  нього.  Після  захоплення  України 
більшовики  поступово  усвідомили  ідео‐
логічну силу спеціально організованої ру‐
хової активності людей, яка у 1920‐ті рр. 
перетворювалася на  соціальне  явище, що 
продукує  емоції.  Контроль  за  ними  усе‐
редині країни вони поставили за мету. За 
межами  УСРР  радянські  лідери  воліли 
використати  спорт  як  провідника  кому‐
ністичної ідеології. Актуалізувало цю по‐
требу створення соціал‐демократами своєї 
міжнародної  спортивної організації. Влас‐
не на цьому й зупинюся детальніше. 

Мета дослідження – з’ясувати місце 
фізичної культури в політичній боротьбі 
на європейському континенті. 

Об’єктом  виступає  політична  бо‐
ротьба в Європі у міжвоєнні роки. 

Предметом –  ідеологічне протисто‐
яння  між  соціал‐демократами  і  комуніс‐
тами в царині спорту. 

Методи  дослідження.  Робота  ґрун‐
тується  на  використанні  історичного 

аналізу  наукової  літератури  та  джерел; 
системного  та  порівняльного  аналізу; 
елементів деконструкції. 

Результати дослідження та  їх обго‐
ворення.  У  1913 р.  соціал‐демократичні 
партії  Європи  заснували  осібний  міжна‐
родний  спортивний  рух,  утім  офіційно 
оформитися йому завадила Перша світо‐
ва війна. Аж у вересні 1920 р. з ініціативи 
французьких,  німецьких  і  бельгійських 
соціалістів  у  Люцерні  (Швейцарія)  від‐
бувся  Міжнародний  конгрес  робітничих 
спортивних організацій, де прийняли рі‐
шення  започаткувати  міжнародну  спор‐
тивну  робітничу  організацію,  що  інсти‐
туційно  оформилася  як  Люцернський 
Спортивний Інтернаціонал (надалі – ЛСІ, 
Люцернський  Спортінтерн).  У  радянсь‐
кій більшовицькій риториці він означався 
як «жовтий». Згодом провели дві успішні 
Робітничі  Олімпіади  –  у  Празі  (1921 р.)  і 
Франкфурті  (1925 р.).  Прикметно,  що  в 
I Робітничій  Олімпіаді  1921 р.  приймали 
участь і українські представники – члени 
руханкового  (фізкультурного)  товарист‐
ва «Січ»  із Відня  [3,  ар. 7]. Його членами 
були  переважно,  українські  студенти  з 
політехнічного інституту й університету.  

Більшовики, що  давно  вже  розійш‐
лися  із  соціал‐демократією  в  ідеологіч‐
них питаннях, не бажали поступатися  їй 
у впливі на робітників і в спортивній ца‐
рині. Тому в 1921 р. вони заснували свій 
Червоний  Спортивний  Інтернаціонал 
(надалі  –  ЧСІ,  Червоний  Спортінтерн), 
перший  конгрес  якого  відбувся  23.VII. 
1921  р.  у  Москві.  Його  керівником  при‐
значили  М. Подвойського,  який  викону‐
вав  обов’язки  народного  комісара  з  вій‐
ськових  справ України  і  керував Всевобу‐
чем.  Появу  ЧСІ  в  жодному  разі  на  варто 
сприймати  як  інтерес  більшовиків  до 
спорту – це був один  із елементів  ідеоло‐
гічної  боротьби  за  істотніший  вплив  на 
робітництво Європи. Заявити про себе ЧСІ 
планував на згаданій Франкфуртській ро‐
бітничій Олімпіаді. Втім, а ні секції ЧСІ, а ні 
радянські  спортсмени на неї допущені не 
були, через неузгодженість позицій. Це не 
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свідчить, що контактів між спортсменами 
не було взагалі – спорадично радянські де‐
легації  відвідували  Фінляндію,  Норвегію, 
пізніше – Францію; у 1926 р. фіксуємо по‐
їздку  збірної команди Харкова з  гандбо‐
лу на змагання до Вюртенберга.  

Водночас звертаю увагу, що в ті ро‐
ки  дискутувалося  саме  питання  право‐
мірності  зустрічей  із  буржуазними  ко‐
мандами:  наскільки  це  потрібно,  чи  да‐
дуть  такі  побачення  щось  корисне  ра‐
дянським фізкультурникам [4, с. 93]. Зок‐
рема,  одним  із  противників  змагань  з 
іноземними  командами  був  Ф. Рейснер, 
відомий діяч Червоного Спортінтерну. У 
публікаціях  на  сторінках  журналу  «Из‐
вестия физической культуры» він ствер‐
джував, що такі  контакти  є шкідливими 
[5, с. 2‐3]. Одначе його позиція залишила‐
ся у меншості. Поміж прихильників взає‐
мин  були,  серед  інших,  ректор  ДЦІФК 
(Державний Центральний інститут фізич‐
ної  культури,  м. Москва)  О. Зіскінд  (роз‐
стріляний  у  30‐х  рр.)  і  член ЦК  ВКП(б) 
Б. Бажанов, які на сторінках тих таки ви‐
дань  опонували  йому  стосовно  вказаної 
проблеми [6, с. 2‐5]. У кінцевому рахунку, 
думка  останніх  перемогла  –  політичні 
дивіденди  від  змагань  радянських  атле‐
тів із іноземними були високими. 

Із протилежної сторони також не іс‐
нувало  визначеності  стосовно  цього  пи‐
тання.  Європейські  соціал‐демократи 
остерігалися  намагань  комуністів  вико‐
ристовувати  спортивні  арени  задля  по‐
пуляризації власних ідей. І не безпідстав‐
но: у низових колективах їм із великими 
труднощами  вдавалося  протидіяти  ко‐
муністичній  агітації.  На  Паризький  кон‐
грес ЛСІ  (що проходив у жовтні 1925 р.) 
Червоний  Спортінтерн  вийшов  з  ініціа‐
тивою про об’єднання або ж проведення 
спільних змагань за умови, що ЛСІ відмо‐
виться  від  офіційного  вступу  в  Соціаліс‐
тичний  (Лондонський)  Інтернаціонал та 
Амстердамський Профспілковій Інтерна‐
ціонал. Як пересвідчуємося з вимог, біль‐
шовиків  мало  цікавив  спорт,  головними 
були,  власне,  політичні  вимоги,  в  яких 

унаочнилася  ситуація  в  міжнародному 
робітничому русі, що розділився за озна‐
кою  прийняття/не прийняття  комуніс‐
тичної доктрини. Спеціально організова‐
на  рухова  активність  стала  одним  із 
фронтів означеного протистояння. 

Керівництво ЛСІ – Гастон Бріду, Жан 
Дефліже,  Юліус  Дейч  –  відкинуло  такі 
претензії,  погодившись  лише  на  прове‐
дення спільних турнірів за умови, що ра‐
дянські представники не використовува‐
тимуть  їх для пропаганди комунізму. Це 
був вимушений крок – до нього вдалися 
задля  заспокоєння  низових  колективів, 
що  лояльно  ставилися  до  союзу  із  біль‐
шовиками. Як свідчать джерела, ЧСІ зро‐
бив ставку саме на них, намагаючись на‐
лагодити  стосунки  в  обхід  керівництва 
ЛСІ.  Ситуацію  нуртувала  ще  й  та  обста‐
вина,  що  Люцернський  Спортінтерн  не 
був  монолітним.  Можемо  виокремити  в 
ньому кілька течій. Ліва – щиро прагнула 
зберегти  і  проводити  класову  лінію  в 
спорті, її представники прихильно стави‐
лися до комуністів  і сприймали ЧСІ. Гео‐
графічно її виразники зосереджувалися в 
Ельзас‐Лотарингії,  Фінляндії,  серед  при‐
хильників  соціалістів  у  Німеччині  та  ні‐
мецькомовних  районах  Чехословаччини, 
Швейцарії,  певною  мірою  в  Італії.  Права 
течія відкидала співпрацю з ЧСІ й опира‐
лася на секції в Чехословаччині та Франції. 
Поміркована –  підтримувала  ідеї  класової 
боротьби  та  періодично  виступала  проти 
буржуазного  спорту.  До  неї  належала 
більшість членів ЛСІ.  Таку роз’єднаність 
викликала  низка  питань  принципового 
характеру:  1)  об’єднання  з  ЧСІ;  2)  спів‐
праця чи ставлення до буржуазних спор‐
тивних  організацій;  3)  ставлення  до  за‐
водських  спортивних  організацій  тощо 
[7,  ар. 1,  3‐5].  Власне,  на  останніх  і  спря‐
мовувалася  «тактика  єдиного фронту»  – 
прагнення спільно з означеними гуртка‐
ми проводити фізкультурні заходи, пере‐
слідуючи  власну  мету.  На  пленумі  ЧСІ 
влітку 1926 р.  вона була  оприлюднена  у 
такому  вигляді:  «1) стремление  увели‐
чить  боеспособность  международного 
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спортивного движения в противовес ок‐
репшему буржуазному спортивному дви‐
жению… 2) стремление раздвинуть рам‐
ки  рабочего физкультурного  и  спортив‐
ного движения, пропитать его идеей клас‐
совой  борьбы  и  использовать  это  для 
освобождения  рабочих  спортсменов  от 
пацифистских,  мелкобуржуазных  и  ре‐
формистских иллюзий (підкреслено мною. 
– Ю.Т.)» [7, ар. 1]. 

Радянський Союз, граючи на проти‐
річчях у колі соціалістичних партій Євро‐
пи, прагнув посилити свої позиції,  вико‐
ристовуючи, поміж іншого, й фізкультур‐
но‐спортивне  середовище.  Важливо,  що 
радянські заяви з цього питання на між‐
народній арені не завжди корелювалися 
з тими ідеями та процесами, що протіка‐
ли в самому Союзі. Та це й не дивно. Від 
самого початку більшовики чітко розме‐
жовують: одні гасла й ідеї винятково для 
«внутрішнього  вжитку»,  інші  –  «для  за‐
кордону».  Коли  в  СРСР  спеціально  орга‐
нізована рухова активність населення не 
заохочувалася,  кількість  змагань  обмежу‐
валася, футбол уважався хуліганською за‐
бавкою, то у європейських країнах докла‐
далося значних зусиль, аби розшири спор‐
тивну роботу контрольованих ЧСІ клубів; 
усіляко підтримувалась організація турні‐
рів,  які  використовувалися для пропаган‐
ди комуністичних  ідей; а в рамках зустрі‐
чей  із робітничими організаціями чи то в 
Європі,  чи  в  Союзі,  превалював  власне 
футбол. Комуністичні лідери СРСР раніше 
за всіх у світі зрозуміли, що політичне зна‐
чення  міжнародних  спортивних  зустрі‐
чей є більш значущим, аніж їх результат.  

Варто зауважити, що вплив соціалі‐
стів  і  комуністів на робітничий фізкуль‐
турний  рух  у  країнах  Європи  різнився. 
Чисельність контрольованих ними гурт‐
ків,  переважно,  поступалася  так  званим 
буржуазним. Зокрема, на 1927 р. ЧСІ об’‐
єднував  секції  у  таких  країнах:  СРСР  (в 
шести союзних республіках) налічувало‐
ся коло двох мільйонів осіб – усі фізкуль‐
турники  України  автоматично  вважалися 
членами ЧСІ, сплачуючи відповідні внес‐

ки;  у  Чесько‐Словацькій  Республіці  його 
секції нараховували понад 110 тис. осіб, у 
Франції – 7,5 тис., у Норвегії – 10‐12 тис., 
в Аргентині та Уругваї разом – біля 4 тис. 
осіб [8, ар. 33]. Як зазначалося вище, Чер‐
воний  Спортінтерн мав  уплив  на  низові 
організації ЛСІ через своїх симпатиків: у 
декотрих товариствах до 30 %, але пере‐
важно  –  5‐10 %  їх  членів.  Та  все  ж  зага‐
лом вони навіть разом поступалися несо‐
ціалістичним  організаціям.  Для  порів‐
няння:  у  Німеччині  в  робітничих  спор‐
тивних  гуртках  (контрольованих  ЛСІ  та 
ЧСІ)  нараховувалося  загалом  1 млн.  300 
тис.  осіб,  а  в  буржуазних  –  6 млн.  осіб;  у 
Франції в робітничих гуртках – 25 тис., у 
буржуазних – 950 тис. осіб; у Великій Бри‐
танії соціалістичні спортивні гуртки вза‐
галі відсутні, а в буржуазних – 3 млн. чле‐
нів.  Фінляндія  була  єдиною  країною,  де 
кількість  членів  робітничих  спортивних 
організацій була більшою – 32 тис., про‐
ти 30 тис. у буржуазних [8, ар. 12‐13]. При‐
родно, що за такого розкладу сил несоці‐
алістичний спортивний рух становив по‐
тужну конкуренцію комуністичним впли‐
вам на робітничий клас. Із цим необхідно 
було боротися і бажано спільними зусил‐
лями, але ЧСІ їх відкидав. 

Аби пожвавити свою роботу, від се‐
редини 1920‐х рр. Червоний Спортінтерн 
силкується  налагодити  шефські  стосун‐
ки (за аналогією з СРСР) радянських фіз‐
культурних  організацій  над  спортивни‐
ми товариствами за кордоном. При Вико‐
навчому комітеті ЧСІ  створили постійну 
Комісію по зв’язкам фізкультурних орга‐
нізацій СРСР із зарубіжними колективами, 
яку очолив Карел Аксаміт. 25.I.1927 р. вона 
провела  офіційне  прикріплення  респуб‐
ліканських,  губернських,  обласних  ор‐
ганізацій (звичайно ж як «шефів») до іно‐
земних  секцій  ЧСІ  чи  робітничих  спор‐
тивних товариств. Зокрема, «підшефними» 
УСРР  закріплювалися  організації  Австрії, 
Робітничий  спортивний  союз  Німеччини 
та  Федерація  пролетарської  фізкультури 
Чесько‐Словацької  Республіки  [9,  с. 86]. 
Відтак  інституційно  оформлюється  той 
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факт,  що  фізкультурники  підрадянської 
України стають учасниками міжнародного 
робітничого спортивного руху.  

Ситуація у світі в ці роки не сприяла 
більшовицькій  пропаганді.  В  економіч‐
ній сфері настав період стабілізації, а да‐
лі  –  і  повоєнного  зростання.  Острах  пе‐
ред  можливими  революційними  висту‐
пами  змусив лідерів  європейських країн 
покращити  становище  робітників  через 
соціальне  законодавство. А  все, що було 
добре  для  європейського  робітництва, 
сприймалося  негативно  більшовиками, 
бо  підривало  їхню  агітацію.  Відтак,  у 
1923‐1925 рр.  майже  в  усіх  цих  країнах 
зупинилося  зростання  чисельності  ро‐
бітничих  спортивних  організацій,  конт‐
рольованих «лівими» силами. У докумен‐
тах  ЧСІ  вказаного  часу  підмічаємо  кон‐
статацію того, що «…значительная часть 
рабочих спортсменов осталась в стороне 
от  рабочего  движения  и  рабочих  спор‐
тивных организаций,  а  то и прямо всту‐
пила  в  буржуазные  спортивные  органи‐
зации.  Другая  часть  с  головой  ушла  в 
чисто  спортивную  работу,  что  частично 
содействовало внутреннему укреплению 
рабочих  спортивных  организаций,  что 
нашло  отражение  в  росте  спортивного 
оборудования гимнастических сил, спор‐
тивных площадок и т.д.» [7, ар. 10]. Наве‐
дений уривок підтверджує висновок, що 
лише  злигодні  були  тією  необхідною 
умовою,  за  якої  зростає  ефективність 
більшовицької ідеології й вона може зна‐
ходити собі прихильників. Інший аспект, 
що  привертає  увагу  –  згадка  про  робіт‐
ників, які «з головою поринули в спорт». 
З контексту повідомлення помічаємо, що 
це явище якщо й не викликає захоплен‐
ня, то й не сприймається цілком негатив‐
но – у ньому вбачаються певні позитивні 
моменти. Водночас у інших документах – 
стосовно  Радянського  Союзу  –  така  за‐
цікавленість  спеціально  організованою 
руховою  активністю  має  прямо  проти‐
лежну реакцію. Вчергове фіксуємо прин‐
цип  політичної  доцільності:  якщо  спорт 
сприяє  зростанню  чисельності  прихиль‐

ників більшовизму в Європі,  то це вияв‐
ляється цілком прийнятним.  

Звертаю увагу, що коли постало пи‐
тання  створення  Союзної  ради  фізичної 
культури, керівники ЧСІ М. Подвойський 
і Ф. Лемберг виступили проти цього. Во‐
ни  вказували  на  те,  що  Союзна  рада 
практичної допомоги національним рес‐
публікам  (де  вже  існували  свої  ВРФК) 
суттєво  не  надасть,  але  гальмуватиме 
їхню  ініціативу  й  виступатиме  зайвою 
структурою  в  стосунках  між  ними  та 
Спортінтерном.  Можливо,  з  точки  зору 
логіки,  така думка була доцільною. Вод‐
ночас,  створення  Союзної  ВРФК  одно‐
значно  зменшувала  вплив  і  політичну 
значущість  лідерів  ЧСІ  (окрім  названих 
вище, це ще А. Валеніус, В. Ґаллахер), то‐
му  вони й протестували.  Схожі  аргумен‐
ти  зауважуємо  й  у  протоколі  засідання 
Бюро  ЦК  ЛКСМУ,  яке  категорично  запе‐
речувало  проти  створення  ВРФК  СРСР 
[10,  ар. 67, 69].  Втім  у  політиці  Радян‐
ського  Союзу  не  завжди  варто  шукати 
логіку,  тут  важливіша  доцільність.  А  з 
цієї  позиції  Союзна  РФК  становила  важ‐
ливий  елемент  контролю  за  діяльністю 
низових  структур;  складник централізо‐
ваного  управління  організованою  рухо‐
вою активністю мас й отримання від неї 
бажаного для влади результату. І в тако‐
му  ракурсі  фізкультурне  життя  відпові‐
дало тодішнім тенденціям політичного й 
економічного повсякдення. 

Важливим  напрямом  боротьби,  що 
на певний час об’єднав деяких членів ЛСІ 
(у 1929 р. на V Конгресі він був перейме‐
нований  у  Соціалістичний  робітничий 
спортивний інтернаціонал (SАSІ))  із сек‐
ціями  Червоного  Спортінтерну,  стала 
протидія  організації  фабрично‐завод‐
ських спортивних гуртків. Справа в тому, 
що в досліджуваний період у низці країн 
Європи  з  ініціативи  власників  підпри‐
ємств  відкриваються  спортивні  гуртки, 
частину коштів на утримання яких виді‐
ляли  самі  власники,  що  відтак,  робило 
заняття  в  них  доступними  для  ширших 
соціальних верств. Острах такі дії викли‐
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кали не лише тим, що переманювали ро‐
бітників  із  соціалістичних  спортивних 
осередків  (і  так  нечисленних),  а  радше 
намаганням  притлумити  соціальні  про‐
тиріччя.  Якщо  брати  за  основу  інтереси 
фізкультурної  сфери  загалом  і  робітни‐
ків,  зокрема  (скажімо,  їх  оздоровлення), 
то  створення  означених  заводських  ко‐
лективів  можемо  лише  вітати.  Одначе 
коли підходити до цього питання з пози‐
цій  класової  боротьби  й  політичної  до‐
цільності,  то,  звісно,  така  ініціатива  ста‐
вала неприйнятною як для європейських 
комуністів, так і для частини соціалістів. 
Тому  правильно,  зі  своєї  точки  зору,  лі‐
дери  ЧСІ  стверджували,  що  буржуазія 
«…делает  из  своего  спортивного  движе‐
ния  великолепное  явно  политическое 
орудие для своих целей. В сознание масс 
она вталкивает, что спорт – это вещь со‐
вершенно  аполитичная,  что  в  спортив‐
ных занятиях все равны и т.д. Буржуазия 
воспитывает  спортивные  массы  в  том 
духе, что спорт – есть сотрудничество ка‐
питалистов и пролетариев, здесь все рав‐
ны,  никто  ничем  не  отличается  друг  от 
друга»  [8,  арк. 8‐9].  У  такому  контексті 
означена ініціатива шкодила революцій‐
ній боротьбі, хоча для пересічного праців‐
ника  від  неї  тільки  користь.  Втім,  коли 
це  більшовиків  цікавили  інтереси  зви‐
чайного робітника, якщо на порядку ден‐
ному була загроза світовій революції?  

Відтак зазначаємо, що, з одного бо‐
ку,  радянська  влада  відкидала  можли‐
вість  співпраці  з  буржуазними  спортив‐
ними  організаціями  (а  ті,  в  свою  чергу, 
також не горіли особливим бажанням до 
співпраці),  а  з  другого  –  європейські  со‐
ціал‐демократи  всіляко  перешкоджали 
участі  радянських  атлетів  у  своїх  стар‐
тах.  ЧСІ,  виконуючи  настанови  III Кому‐
ністичного  інтернаціоналу  (надалі  –  Ко‐
мінтерну), прагнув розколоти міжнарод‐
ний робітничий спортивний рух і повніс‐
тю  підпорядкувати  його  собі,  апелюючи 
до єдності пролетарського спорту й не спри‐
ймав такої  (єдності) під проводом соціа‐
лістичних  партій.  На  кінець  1920‐х  рр. 

більшовики усвідомили ідеологічну силу 
спорту:  із  звичайного  захоплення,  хобі, 
він перетворюється на  соціальне явище, 
що продукує емоції; на рух, який затягує 
тисячі людей. Завдяки цьому постає пер‐
спектива  (лише  наприкінці  десятиліття 
більшість радянських лідерів це зрозумі‐
ло) його використання як провідника ко‐
муністичної  ідеології;  навіть футбол, що 
найбільше  турбував  владу  в  попередні 
роки, може бути використаний для попу‐
ляризації колективізму. На порядку ден‐
ному  постало  питання  організації  влас‐
ного  масштабного  спортивного  заходу. 
Відтак  з’явилася  ідея  проведення  спар
такіад.  

Звертаю  увагу,  що  форма  організа‐
ції  спортивного  свята  не  стала  придум‐
кою більшовиків. Оскільки «рекордсмен‐
ство»,  «чемпіонство» були не в пошані,  і 
намагаючись  не  повторювати  «буржуаз‐
ні» Олімпійські ігри, вони взяли за осно‐
ву  програму  Робітничих  олімпіад,  що  їх 
організовував  ЛСІ.  Ті,  своєю  чергою,  на‐
слідували сокільські здвиги  (фізкультур‐
ні свята). У них, поряд із суто спортивни‐
ми змаганнями – біг, стрибки у висоту та 
довжину тощо, важливе місце відводило‐
ся груповим вправам, що найбільше ціка‐
вило комуністичних керівників радянсь‐
кої  фізкультурної  сфери.  Попри  це,  до 
програми  вводилися  і мистецькі  заходи, 
як то виступи хорових колективів, танці, 
виставки. У такий спосіб і соколи, і керів‐
ники пролетарської фізкультури намага‐
лися  відмежуватися  від  «буржуазного» 
спорту з його агональністю. Зокрема, по‐
дібні  заходи  спостерігаємо  на  II  Робіт‐
ничій  Олімпіаді  у  Франкфурті  1925 р.,  II 
Чехословацькій  Робітничій  Олімпіаді 
1927 р., і на сокільських здвигах у 1931 р. 
(у  Відні)  та  1933 р.  (у  Младі  Болеславі), 
де присутні й представники українських 
організацій з‐поза меж УСРР [11, арк. 52; 
                                                            

 Яскравою ілюстрацією даної тези є фільм 
«Вратарь»,  який  однозначно  постулює  ідею,  що 
«единица  –  ноль,  единица  –  вздор»  і  за  межами 
колективу  жодна  нормальна  радянська  людина 
жити не може. 
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12,  арк. 76].  Власне  таку  організаційну 
структуру,  що  поєднувала  спорт  із  зви‐
чайною  простонародною  гулянкою  (за‐
бавою),  й  вирішили  перейняти  й  узви‐
чаїти  радянські  керівники,  назвавши  її 
«спартакіадою». 

Уже в  самій назві  радянського  тур‐
ніру  містився  свідомий  виклик  соціал‐
демократам, оскільки в ній присутній не 
лише натяк на античного вождя повста‐
лих рабів, а й на однойменний рух німець‐
ких лівих сил, розгромлений за участі ко‐
муністів у 1919 р. Прагнення внести роз‐
кол у пролетарський європейський  спорт 
спостерігаємо й  у  процесі  підготовки до 
першої  Спартакіади.  Зокрема,  в  1927  р. 
поміж українських товариств «Луг» у Че‐
хословаччині,  які  перебували  під  радян‐
ським  впливом,  поширювалися  заклики 
бойкотувати  II Чехословацьку Робітничу 
Олімпіаду, що  проводилася  під  патрона‐
том ЛСІ,  натомість  узяти  участь  у  Спар‐
такіаді,  що  проходитиме  у  Харкові  того 
таки року [11, арк. 38‐39], у межах підго‐
товки до Всесоюзної. 

Відтак, перше в СРСР спортивне свя‐
то  –  Спартакіада  1928  р.,  на  яку  прибули 
представники з 12 країн – стало відповід‐
дю на проведені у тому самому році «бур‐
жуазні»  Олімпійські  ігри  і  так  звані  «ре‐
формістські»  ігри,  організовані  Люцерн‐
ським  Спортивним  Інтернаціоналом.  На 
ній  відзначилися  й  українські  футболіс‐
ти,  які  здобули  перемогу  в  напівфіналі 
над збірною Уругваю 7:1. Футбольна збір‐
на  цієї  країни  двічі  вигравала  Олімпій‐
ські  ігри,  тому й  звитяга  була  оцінена  в 
радянській пресі з великим пафосом, хо‐
ча всі й розуміли, що переможена коман‐
да,  набрана  з  уругвайських  робітників, 
які працювали в Європі, до тріумфаторки 
Олімпійських ігор стосунку не мала.  

Звертає  на  увагу  риторика  радян‐
ської  делегації  ЧСІ щодо  Спартакіади  та 
Олімпійських  ігор:  «Олимпиада  1928 г. 
явится  демонстрацией  националисти‐
ческих и фашистских устремлений буржу‐
азии,  демонстрацией  ее  силы,  которую 
она  хочет  показать,  как  угрозу  рабочему 

классу.  Мы  должны  поставить  вопрос  о 
противопоставлении  Олимпиаде  нашу 
Спартакиаду или что‐нибудь подобное во 
всесоюзном  масштабе  с  участием  загра‐
ничных  товарищей»  [8,  арк. 14];  чи  в  ін‐
шому документі: «…Спартакиада должна 
быть  мощной  демонстрацией  сил  физ‐
культурного  движения  трудящихся…, 
чтобы  в  противовес  мощному  буржуаз‐
ному  физкультурному  и  спортивному 
движению, устраивающему в 1928 г. свою 
Олимпиаду, проникнутую духом импери‐
ализма,  продемонстрировать  общность 
интересов физкультурного движения тру‐
дящихся» [7, арк. 19]. Акцентується увага 
на  вигаданих  загрозах  зі  сторони  євро‐
пейського спорту; на несхожостях його  і 
радянського, втім відмінності ці культи‐
вує і піднімає на щит саме останній. 

У  наступні  роки  кількість  повідом‐
лень про діяльність ЧСІ суттєво зменшу‐
ється. У цьому відчувається втрата  інте‐
ресу до нього з боку більшовицької пар‐
тії.  Надії  на  світову  революцію  не  ви‐
правдалися, маси європейських робітни‐
ків не пішли за ЧСІ, а тому СРСР вдається 
до  інших  кроків  задля  розповсюдження 
на Заході комуністичної ідеології. Відтак, 
ця структура наприкінці 1920‐х рр. існує 
суто формально: у лютому 1931 р. на Все‐
союзному  з’їзді  ВЛКСМ  керівникам  Чер‐
воного  Спортінтерну  закидають,  що 
впродовж двох років  (!) вони не склика‐
ли пленумів [13]. Такий стан справ мож‐
ливий  лише  при  втраті  інтересу  з  боку 
радянського  керівництва  до  вказаної 
структури. Підтверджує це ситуація з ор‐
ганізацією Берлінської спартакіади. 

Її проведення передбачалося на ли‐
пень 1931 р., а тільки в лютому того таки 
року у газеті «Фізична культура» з’явля‐
ється заклик узяти участь у цьому заході. 
Наступна  публікація  про  неї  трапиться 
аж 31 березня, і лише з указаного числа в 
ній присутня постійна рубрика стосовно 
підготовки, планування й організації від‐
бірних  змагань.  Утім  за  три  місяці  такі 
масштабні змагання не готуються! У лю‐
тому  святкували  10‐ліття  ЧСІ  –  газета 
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«Фізична  культура»  наповнена  здрави‐
цями на його честь, критикою II Інтерна‐
ціоналу  та  Люцернського  Спортінтерну, 
але  про  планований  великий  захід  про‐
летарського спорту – Берлінську спарта‐
кіаду – жодного слова! Натомість із квіт‐
ня – маса статей із загальним спрямуван‐
ням:  «підтримати»,  «готуватися»  і  т.д., 
майже в кожному номері газети логотип 
Спартакіади.  Розпочинається  збір  коштів, 
випускаються  марки.  І  от  у  червні  стає 
відомо, що влада Берліна її заборонила.  

Пам’ятаючи з якою прискіпливістю 
радянське керівництво готувало ті чи ін‐
ші політичні акції, не можу повірити, що 
цей крок не був очікуваним. Складається 
враження, що ту активність, ба більше – 
істерію –  навколо  неї  в  останні  місяці  й 
було  розгорнуто  власне  тому,  що  влада 
очікувала  такого  результату.  А  весь  па‐
фос  творився  задля  двох  речей:  по‐пер‐
ше, зібрати з людей під ще одним приво‐
дом  (марки,  значки, листівки) додаткові 
кошти;  по‐друге,  підживити  мілітарист‐
ські  очікування  в  суспільстві  –  ось  як 
«буржуїни» нам заважають, укотре наго‐
лосивши  на  ворожому  оточенні.  Мета  – 
використати  бучу  навколо  Спартакіади, 
як політичну акцію для тіснішого згурту‐
вання навколо партії; щоби подвоїти за‐
взяття  людей  стосовно  індустріалізації, 
й, звичайно ж, організувати черговий збір 
коштів на дирижабль (танк, літак тощо). 
Щось  подібне  згодом  спостерігатимемо 
навколо організації Світової Спартакіади 
в Москві 1933 р., яка також не відбулася. 
Невдачі з улаштуванням спортивних свят 
засвідчили остаточну недієздатність ЧСІ. 

Висновки. На міжнародній арені ра‐
дянські  очільники  прагнули  використа‐
ти спорт як один із компонентів бороть‐
би за європейський пролетаріат; як засіб 
популяризації  комуністичних  ідей.  Це 
проявилося у  створенні  в 1921 р. Черво‐
ного  Спортивного  Інтернаціоналу,  що 
мав би об’єднати всі робітничі спортивні 
товариства  світу.  Він  перебував  у  стані 
перманентної  конфронтації  не  лише  з 
«буржуазними», а й з соціал‐демократич‐

ними  спортивними  організаціями:  усе 
перше  пореволюційне  десятиліття  про‐
йшло  на  фоні  протистояння  між  соціал‐
демократами  та  комуністами.  Червоний 
Спортінтерн,  граючи  на  протиріччях  у 
середовищі  соціалістичних  партій  Євро‐
пи,  прагнув  розколоти міжнародний  ро‐
бітничий спортивний рух і повністю під‐
порядкувати  його  собі.  У  такий  спосіб 
СРСР  поривався  використати  спортивні 
змагання для поширення комуністичних 
ідей  у  світі.  Як  данина  цій  боротьбі  – 
«спорт»  диференціюється  в  радянському 
дискурсі  на  «пролетарський»  і  «буржу‐
азний»; він може бути «червоним» і «жов‐
тим»,  «контрреволюційним»,  «пацифіст‐
ським», «дрібнобуржуазним», «реформіст‐
ським»; влада все ще з острахом дивиться 
на нього. Попри всі зусилля вищого керів‐
ництва СРСР вплив Червоного Спортінтер‐
ну  на  спортивне  життя  у  світі  був  не‐
значним, а тому покладені на інституцію 
ідеологічні функції не виправдали очіку‐
вань. Відтак, його офіційну діяльність бу‐
ло  припинено  в  1937  р.,  а  деяких  очіль‐
ників репресовано. Радянська влада роз‐
почала пошук інших шляхів для реаліза‐
ції своїх пропагандистських цілей. 
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Тымошенко Ю. О. «Красные» против «жел

тых»: идеологическое противостояние на фо
не европейского спорта в межвоенные годы. 

На международной арене советские руково
дители  стремились  использовать  спорт как  один 
из компонентов борьбы за европейский пролетари
ат; как средство популяризации коммунистических 
идей. Это проявилось в создании в 1921 г. Красного 
Спортивного  Интернационала,  который  должен 
был объединить все рабочие спортивные общества 
мира. Он находился в состоянии перманентной кон
фронтации не только с «буржуазными», но и с соци
алдемократическими  спортивными  организация
ми:  все  послереволюционное  десятилетие  прошло 
на  фоне  противостояния  между  социалдемокра
тами и коммунистами. 

Цель исследования – выяснить место физи
ческой культуры в политической борьбе на евро
пейском  континенте.  Методы  исследования: 
работа  основывается  на  использовании  истори
ческого  анализа  научной  литературы  и  источ
ников;  системного  и  сравнительного  анализа; 
элементов деконструкции. 

Акцентировано  внимание  на  том,  что 
Красный Спортинтерн, играя на противоречиях в 
среде  социалистических  партий  Европы,  стре
мился  расколоть  международное  рабочее  спор
тивное  движение  и  полностью  подчинить  его 
себе.  Таким  образом  СССР  стремился  использо
вать  спортивные  соревнования  для  распростра
нения  коммунистических  идей  в  мире.  Как  дань 
этой  борьбе  –  «спорт»  дифференцируется  в  со
ветском  дискурсе  на  «пролетарский»  и  «буржу
азный»; он может быть «красным» и «желтым», 
«контрреволюционным», «реформистским.  

Ключевые  слова:  спорт,  идеология,  Ин
тернационал, социалдемократы, большевики, ра
бочие кружки. 

 
Tymoshenko Y. О.  «Red»  against  «yellow»: 

ideological confrontation against the background 
of European sport in the interwar years. 

The  Soviet  leaders  sought  to  use  sport  inter
nationally as one of the components of the struggle for 
European  proletariat;  as  a  means  of  popularizing 
communist  ideas.  That  manifested  itself  in  the 
creation in 1921 of the Red Sport International, which 
would unite all  sports associations of workers  in  the 
world.  It was  in  a  state  of  permanent  confrontation 
not only with the «bourgeois», but also with the social
democratic  sports  organizations,  all  the  first  post
revolutionary decade passed against  the backdrop of 
the  confrontation  between  Social  Democrats  and 
Communists. 

The  aim  of  research  is  to  find  the  place  of 
physical culture in the political struggle in Europe. 

Methods of research: the work is based on using 
historical analysis of scientific  literature and sources; 
systematic  and  comparative  analysis;  elements  of 
deconstruction. 

It was  stressed  that Red  Sportintern  playing  on 
contradictions among socialist parties in Europe, sought 
to split the international workers' sports movement and 
completely  subordinate  its  own.  In  this way  the  Soviet 
Union  was  trying  to  use  sports  to  spread  communist 
ideas  in the world. As a tribute to this fight – «sport»  is 
differentiated  in  the  Soviet  discourse  on  the  «prole
tarian» and «bourgeois»;  it may be «red» and «yellow», 
«counterrevolutionary»,  «reformist».  Despite  all  the 
efforts  of  Soviet  leaders  Red  Sportintern’s  impact  on 
sporting  life  in  the world was  low,  because  ideological 
institution  assigned  to  functions  not met  expectations. 
Therefore,  its  official  activities  was  discontinued  in 
1937, and some leaders were repressed. Soviet autho
rities  began  searching  for  other ways  to  implement 
their propaganda purposes. 

Key words:  sports,  ideology,  International,  the 
Social Democrats, the Bolsheviks, workers' clubs. 

 
Стаття надійшла до редколегії  

16 жовтня 2015 р. 
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УДК: 94(73)"19" 
 

К. А. Ткаченко 
 

ФРАНКЛІН РУЗВЕЛЬТ ТА ГАРРІ ТРУМЕН –  
ЗАСНОВНИКИ НОВОЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ 

 СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ У 4050х рр. ХХ ст. 
 
У статті було досліджено створення нової док

трини зовнішньої політики Сполучених Штатів Амери
ки у 4050х рр. ХХ ст. Умовно процес формування ново
го підходу, у заданих нами хронологічних рамках, можна 
поділити на два етапи: 19411945 рр. та 19451953 рр.  

До першого етапу відноситься діяльність 32ого 
президента Ф. Рузвельта, він характеризується поста
новою нової задачі на міжнародній арені, а саме – посіс
ти лідируючу позицію у майбутній  системі міжнарод
них відносин. На цьому етапі була досягнута економіч
на    та  технічна  перевага  над  союзниками.  Політика 
мала гнучкий характер, та ґрунтувалась на принципах 
співпраці.  

Другий етап пов’язаний з часами правління Г. Тру
мена. Головним досягненням цього періоду є ідеологічне 
домінування. Вашингтон зміг за рекордний час переко
нати майже весь світ, що відтепер головна загроза для 
новоствореного миру  є  СРСР.  Військова та  економічна 
підтримка,  у  купі  з  вдалою  пропагандою  перетворили 
Америку  в  очах  світовою  громадськості  у  єдиного  за
хисника та гарант миру. Характерною відзнакою полі
тики Трумена є рішучість та безкомпромісність. 

Таким чином, автор статті прийшов до виснов
ку, що Ф. Рузвельт та Г. Трумен змогли створити нову 
доктрину зовнішньої політики, хоча й використовували 
різні  підходи,  вони  йшли  до  спільної  мети  та  досягли 
значних результатів за досить незначний час. 

Ключові  слова: Ф. Рузвельт,  Г. Трумен,  Друга  сві
това війна, зовнішня політика, ООН, «Доктрина Труме
на». 

 
ХІХ століття, практично беззастереж‐

но,  вважається  епохою  глобального  па‐
нування американських принципів у сві‐
ті.  З  протистояння  часів  холодної  війни 
Сполучені Штати  Америки  вийшли  єди‐
ною  наддержавою,  яка  розповсюдила 
свій вплив до нечуваних до цього масш‐
табів – усього світу. Перемога у боротьбі 
з Радянським Союзом та успішна сьогод‐
нішня  політика  Білого  Дому  не  є  збігом 
обставин,  це  результат  наполегливої 
праці  цілої  низки  президентів  та  їх  ко‐
манд на  благо  розвитку  і  зміцнення мо‐
гутності своєї держави. Неможливо пере‐
оцінити вплив та досягнення кожної ок‐
ремої адміністрації на сьогоднішнє місце 
Америки на міжнародній арені,  але саме 

Франклін Рузвельт та Гаррі Трумен закла‐
ли  фундамент  для  успішного  існування 
США у наш час. Вони стали першими, хто 
побачив  контури  майбутнього  світоуст‐
рої  та  змогли  використати  ситуацію  на 
свою користь. Гнучкість Рузвельта та рі‐
шучість  Трумена  звеличили  Сполучені 
Штати та  створили новий підхід до  зов‐
нішньої політика,  який  став основою ді‐
яльності    багатьох  президентів  після  їх 
уходу з великої політики.  

Друга  світова  війна  поставила  Ва‐
шингтон перед вибором: відмовитись від 
звичних політичних концепцій та зроби‐
ти  шаг  у  невідоме  але  багатообіцяюче 
майбутнє, як активний член світової спіль‐
ноти,  або ж залишитися вірними собі та 
спостерігати  за  світом  зі  сторони.  Цей 
вибір був тяжким та змусив ламати уяв‐
лення звичних американців про їх країну 
та  її роль у світі. Сьогодні наша держава 
теж знаходиться на перепутті та має об‐
рати своє майбутнє. Хто, як не країна, що 
позиціонує  себе  як  світило  демократич‐
ної,  може  стати  прикладом  для  рішучих 
дій.  Діяльність Ф. Рузвельта  та  Г. Труме‐
на змогла створити нову Америку, вико‐
ристовуючи їх приклад ми можемо отри‐
мати безцінний досвід побудови сильної, 
впливової та незалежної держави. 

Таким чином, метою даної роботи є 
дослідження  процесу  створення  нової 
концепції  зовнішньої  політики  Білого 
Дому у воєнний та післявоєнний період.  

Для здійснення поставленої цілі, ми 
докладно розглянемо: змінення політич‐
ного  курсу Франкліна  Рузвельта  під  час 
Другої  світової  війни;  прихід  до  влади 
Гаррі  Трумена  та  набуття  чітких  форм 
нової  політики;  впровадження  в  життя 
новоствореного підходу. 
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Під  час  дослідження  даного  питан‐
ня  ми  використовували  тексти  промов 
президентів [2; 23; 24], міжнародних угод 
[6;  7]  та  дослідження  радянських  й  іно‐
земних  істориків  [3;  4;  5;  8;  9].  Опрацю‐
вання  даних  джерел  надало  достатню 
кількість інформації для змоги виконати 
поставлені роботою завдання та досягти 
мети статті. 

Друга  світова  війна  стала  перелом‐
ним моментом в історії міжнародних від‐
носин  та  майже  кожної  окремої  країни. 
Вона принесла з собою руїну, занепад та 
нерозуміння  яке  майбутнє  чикає  світ. 
Лише  Сполучені  Штати  Америки  були 
винятком,  вони  не  відчули  на  собі  усіх 
поневірянь війни, вони залишались мов‐
чазним  спостерігачем  та  тривалий  час 
плекали  надію,  що  війна  ніяким  чином 
не зачепить їх самих.  

Політика  ізоляціонізму  забезпечу‐
вала  Америці  відносний  спокій  та  про‐
довжувала  захищати  їх  власні  інтереси. 
Поки  Європа  потопала  у  воєнних,  полі‐
тичних та економічних кризах Білий Дім 
продовжував  свій власний шлях. Франк‐
лін  Рузвельт  –  32‐й  президент  США,  за‐
вдяки «новому курсу», витяг країну з Ве‐
ликої  депресії  та  створив  сприятливі 
умови  для  вирішення  багатьох  соціаль‐
них  проблем.  Економіка  країни  почала 
набирати оберти,  а  беззаперечний  авто‐
ритет Рузвельта, який на момент почат‐
ку війни відбував вже другий президент‐
ський строк,  звів до мінімуму суперечки 
у Конгресі. Президент отримав карт‐бланш 
в усіх сферах діяльності, тому не втрача‐
ючи  момент  почав  втілювати  в  життя 
стратегію з виходу Вашингтону з тіні. 

Голова Білого Дому,  будучи досвід‐
ченим і далекоглядним політиком, одра‐
зу  зрозумів,  що  війна  на  європейському 
континенті, окрім ймовірної загрози, не‐
се  з  собою  шалені  можливості.  Необхід‐
ність  знищення  потенційного  ворога 
швидко  стала  основою  для  зміцнення 
американської сили. 

У першу чергу Рузвельт використав 
на свою користь нестачу технічного осна‐

щення  союзників.  Оскільки  економіка 
країни  й  досі  викликала  занепокоєння, 
то логічним вирішення цього питання став 
дозвіл  на  продаж  техніки  та  озброєння 
країнам, що воюють проти Німеччини. У 
результаті цієї політики на кінець війни 
національний дохід країни зріс вдвічі, на 
доля Сполучених Штатів припадало 60 % 
промислової  продукції,  вони  отримали 
2/3 золотого  запасу  та  1/3 експорту  ка‐
піталістичного світу [1, с. 461]. 

Наступним кроком стало створення 
необхідних  настроїв  серед  американців. 
Як відома громадськість має у Штатах не 
аби  яку  силу,  тому  було  потрібно  дати 
зрозуміти  спільноті, що країни Осі  скла‐
дають реальну загрозу та поступово під‐
готувати  громадян  до  думки  про  залу‐
чення Америки у справи Старого Світу.  

Це  відбулося  29  грудня  1940 р.  під 
час так званої «бесіди біля багаття», пре‐
зидент  заявив:  «ніколи  раніше,  з  часів 
Джеймстауна  (перше  поселення  англій‐
ців  на  території  сучасних  США)  та  Пли‐
мутського  каменю  [скеля  до  якої,  за  ле‐
гендою, причалив у 1620 р. човен з бать‐
ками‐засновниками]  американська  циві‐
лізація  не  була  у  такій  загрозі  як  зараз. 
Згідно  угоди,  підписаної  27 вересня 
1940 р.  у  Берліні,  три  могутні  держави 
(Німеччина, Італія, Японія) об’єднали зу‐
силля  та  запевнили  Сполучені  Штати 
Америки, що у разі нашого протести про‐
ти  їх плану, направленого на світове па‐
нування,  вони,  в кінцевому рахунку,  об’‐
єднаються проти нас». Змалювавши кар‐
тину у яскравих фарбах, президент мит‐
тєво  запропонував  єдине  вірне  рішення 
– «Ми повинні стати великим арсеналом 
демократії» [2]. 

Дана промова стала своєрідною пре‐
людією перед активними діями, але вона 
дала  абсолютно  ясно  зрозуміти  амери‐
канцям  і всьому світу, що Америка гото‐
ва вступити у війну. За цих обставин ата‐
ка  7 грудня  1941  р.  на  військову  базу 
Перл‐Харбор  стала  винятково  влучним 
моментом для початку наступного етапу 
у планах Рузвельта та втручання у війну. 
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32‐й  президент  на  шляху  до  своєї 
мети,  –  перетворення  США  на  могутню 
світову  державу,  обирав  гнучку  та  вичі‐
куючу  стратегію.  Він  розумів,  що  пере‐
могти  країни  Осі  самотужки  по‐перше  – 
неможливо, по‐друге – гарантує величез‐
ні  людські  втрати.  Підтвердженням  цієї 
димки  є  висновок  Об’єднаного  комітету 
начальників  штабів,  який  відмічав:  «як‐
що врахувати всі військові чинники – дже‐
рела допомоги, людські резерви,  геогра‐
фічне положення і особливо наші здібно‐
сті перекинути свої сили через океан і за‐
стосувати  їх на континенті, – то ми мог‐
ли б успішно захистити Великобританію, 
але  не  змогли  б  перемогти  Росію.  Інши‐
ми словами, втягнулися б у війну, яку ми 
не в змозі виграти» [3]. 

Саме  за  цих  обставин,  ще  з  1933 р. 
Рузвельт  почав  налагоджувати  відноси‐
ни  з  СРСР.  Теж  саме  він  пропонував  ан‐
глійцям,  він  переконував  Уїнстона  Чер‐
чилля:  «навіть  якщо  росіяни  вам  не  по‐
добаються, ви все одно зобов'язані мати 
з ними справу… Якщо ви не можете зму‐
сити  когось  підкоритися  вам  силою,  ви 
можете зробити його вашим союзником. 
Ось  тоді  ви  набудете  колосальної  сили» 
[4, с. 405].  І Франклін Рузвельт чітко слі‐
дував власному принципу,  він  заплющу‐
вав  очі  на  розширення  кордонів  Радян‐
ського  Союзу,  залагоджував  непорозу‐
міння між союзниками та потроху отри‐
мував поступки для Білого Дому. Проте, 
Білий  Дім  ніколи  не  ігнорував  амбіції 
свого головного конкурента, тому вже 20 
серпня  1943  р.  був  готовий  детальний 
план  війни  з  Москвою,  використовуючи 
сили  Німеччини.  Він  був  прописаний  у 
меморандумі  № 121  та  отримав  назву 
«Стратегія і політика». 

Президент Сполучених Штатів Аме‐
рики був серйозно занепокоєний, що но‐
вий  переподіл  світу,  який  був  немину‐
чим, може закінчитись не на користь Ва‐
шингтону. Ще на початку війни Рузвельт 
почав  обмірковувати  вигоди,  які  може 
отримати  США  та  замислюватися  над 
місцем  Америки  у  новому  світі.  Розумі‐

ючи необхідність діяти та змінювати під‐
хід  до  зовнішньої  політики    у  1941 р. 
президентом  був  створений  консульта‐
тивний комітет – «комітет Ноттера», од‐
ним з завдань якого була розробка основ 
післявоєнного миру.  

Навіть не  вступивши  у  війну Білий 
Дім  вже  планував  контури  майбутнього 
світового  порядку,  де  вони,  звісно ж по‐
винні  були  зайняти центральне місце.  У 
травні 1941 р. держсекретар К. Хелл про‐
голошував: «анітрохи не зарано закласти 
принаймні  деякі  принципи,  які  будуть 
керувати політикою по завершенню вій‐
ни, висунути широку програму світового 
економічного  відновлення  та  розгляну‐
ти попередні плани здійснення цієї полі‐
тики» [5, с. 1633‐1634]. 

На тлі подібних настроїв Вашингто‐
ну  14 серпня  1941 р.  з  Великобританією 
була підписана Атлантична хартія. Зміст 
документу мав демократичний характер 
та був сповнений духом  ідеалізму у кра‐
щих  традиціях  часів  В. Вільсона.  Проте 
країни  мали  розбіжності  у  поглядах  на 
позиції один одного у новій системі між‐
народних відносин, але обидві прагнули 
продемонструвати  своє  лідируюче  ста‐
новище.  Окрім  цього  декларативний  ха‐
рактер  хартії  не  зобов’язував  країни  до 
якихось дій. Таким чином, у документі не 
були  прописані  шляхи  боротьби  з  агре‐
сором  та  існуючою  колоніальною  систе‐
мою [6]. Подібний зміст та характер мав і 
наступний міжнародний договір – Декла‐
рація  Об’єднаних  Націй,  підписаний  26 
країнами 1 січня  1942 р.,  який не  зважа‐
ючи  на  це  став  основою  для  створення 
Організації  Об’єднаних  Націй,  яке  відбу‐
лось вже за часів адміністрації Гаррі Тру‐
мена [7].  

Не втрачаючи часу 29 травня 1942 р. 
Франклін Рузвельт перевіряв ґрунт поді‐
лившись  своїми  ідеями  світоустрою  з 
міністром закордонних справ СРСР В. Мо‐
лотовим,  а  в  1943 р.  на  конференції  у 
Квебеці  представив  проект  англійцям. 
На  зустрічі  зі  Сталіним  та  Черчиллем  у 
Тегерані  у  1943 р.  американський  лідер 



ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

  17

зробив першу спробу офіційно обговори‐
ти з союзниками майбутній світовий по‐
рядок.  

Ідея виказана під час конференції у 
Тегерані заклялась у створені Організації 
Об’єднаних  Націй  та  органу  безпеки  під 
назвою  «Чотири  поліцейських»,  який 
мав стати гарантом миру у світі. До скла‐
ду останнього мали увійти чотири вели‐
кі  держави:  Сполучені  Штати  Америки, 
Радянський Союз, Великобританія та Ки‐
тайська  Народна  Республіка.  Кожній  з 
них  виділялась  своя  зона  відповідаль‐
ності:  Західна  півкуля;  Східна  Європа  та 
центральна  Євразія;  Західна  Європа; 
Східна  Азія  та  західна  частина  Тихого 
океану  відповідно.  Забезпечення  миру 
також  гарантувалось  роззброєнням  усіх 
інших країн [8, с. 25]. Подібна монополія 
влади викликала занепокоєння країн, які 
не входили до четвірки та змусила їх ви‐
магали  повернутись  до  формату  відно‐
син    ослабленої  та ще  існуючої Ліги На‐
цій, де вони мали право голосу. 

Відповідь на ці заклики була готова 
у  Вашингтону ще  в  вересні  1941 р.,  пре‐
зидент  відповідав:  «сьогодні,  у  час  коли 
весь світ перебуває у розгубленості, не є 
доцільним відновлювати Лігу Націй, яка 
через свій розмір сповнена суперечок та 
бездіяльна… Нам не зрозуміло чому прин‐
цип  опіки  у  приватних  справа  не  може 
поширитись  й  на  міжнародну  арену. 
Принаймні  якийсь  час  будуть  існувати 
країни,  що  схожі  на  маленьких  дітлахів 
яким буде необхідний опікун під час по‐
будови  відносин  з  іншими  країнами  та 
дорослі  держави,  які  повинні  стати  на 
чолі нового світу [8, с. 24]. Проте «якийсь 
час»  цілком  ймовірно  мав  усі  шанси 
перерости в постійну основу взаємодії. 

Додавав  занепокоєння  й  той  факт, 
що  до  числа  «поліцейських»  Америка 
прагнула  включити  Китай.  Особливо 
гостро на це реагував Черчилль, який ро‐
зумів, що роль,  яку відіграє Англія  у  во‐
єнний  час,  буде  останньою  в  якості  іс‐
тинно  незалежної  держави  глобального 
масштабу [9,  с. 359].  Саме тому він бояв‐

ся,  що  американці  намагаються  підірва‐
ти  колоніальну  владу  Великобританії  в 
Східній Азії, він нарікав, що КНР є «додат‐
ковим  голосом  на  стороні  Сполучених 
Штатів в будь‐якій спробі ліквідувати бри‐
танську заморську імперію» [10, с. 389].  

Вгамувавши таким чином запал Уїн‐
стона  Черчилля,  щодо  маніпуляцій  аме‐
риканцями Білий Дім мав намір викорис‐
тати  Китай  ще  й  у  разі  сутичок  з  СРСР. 
Він планував  застосувати Пекін  в  якості 
противаги  російського  впливу  на  Дале‐
кому Сході та боротьбі у цьому регіоні з 
антибілими настроями, які підтримувала 
Японія. Останнє було спрямовано на змен‐
шення почуття підозри та прямої опози‐
ції до США у цьому регіоні [11, с. 131].  

У розмові з сином, щодо форм май‐
бутньої  організації,  Франклін Рузвельт 
зізнавався:  «Сполучені  Штати  повинні 
взяти на себе керівництво… Ми зможемо 
грати  цю  роль,  тому що  у  нас  є  все,  що 
нам потрібно… Америка  –  єдина  з  вели‐
ких  держав,  яка  може  закріпити  мир  в 
усьому світі» [12, с. 137‐138].   

Таким чином, ми бачимо, що на пер‐
ший погляд невинна ідея справедливого 
світу «для всіх» під егідою «чотирьох по‐
ліцейських» чудово уживалась з політич‐
ним розрахунком. Рузвельт, здавалося б, 
повертався  до  формули  вильсоновского 
«ідеалізму»  з  тією  лише  різницею,  що  в 
новому  її  трактуванні  визнання  лідиру‐
ючої ролі Америки у світових справах на‐
бувало характер абсолютного імперативу. 

Наступний  успіх  Вашингтон  чикав 
на  Бреттон‐Вудській  фінансовій  конфе‐
ренції  у  липні  1944 р.  у  результаті  якої 
була  встановлена  Бреттон‐Вудська  ва‐
лютна система, у рамках якої долар США 
став  одним  з  видів  світових  грошей  на‐
рівні  із  золотом.  Система   мала  забезпе‐
чувати стабільність валютних відносин у 
світі,  валютних  курсів  і  міжнародне  ва‐
лютне  співробітництво.  Але  фактично 
вона зміцнила економічні позиції Амери‐
ки  забезпечивши  долару  статус  загаль‐
ного платіжного засобу і резервної валю‐
ти. Долар став базою валютних пріорите‐
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тів,  переважаючим  засобом  міжнародних 
розрахунків,  валютних  інтервенцій  і  ре‐
зервних активів. Як констатує у своїй кни‐
зі Джон Геддіс, один з провідних західних 
істориків  з  проблем  холодної  війни: 
«Бреттон‐Вудська  система повинна була 
увіковічити економічну гегемонію, з якої 
США неминуче вийде з війни» [13, с. 53]. 

Остання  конференція  Рузвельта, 
яка відбулась у Ялті 4‐11 лютого 1945 р. 
вимагала від президента не аби яких ди‐
пломатичних  навичок,  питання  репара‐
цій та поділу кордонів поглиблювало на‐
пруження між союзниками. Рузвельт про‐
довжував проводити гнучку політику та 
ігнорував тиск Англії,  яка вимагали під‐
тримки у протистоянні з Москвою. Особ‐
ливо гостро проходило вирішення поль‐
ського  питання,  уряд  якої  перебував  у 
Лондоні та мав значний вплив на англій‐
ську делегацію. Відповіддю голови Біло‐
го Дому на звинувачення поляків у безді‐
яльності  було  риторичне  питання:  «Не‐
вже ви сподіваєтесь, що ми з англійцями 
оголосимо війну Сталіну, якщо він перет‐
не ваш старий кордон?» [14, с. 271].  

Позиція  Франкліна  Рузвельта  була 
незмінна з початку війни,  інтереси влас‐
ної  країни  були  для  нього  понад  усе,  а 
конфронтація з СРСР не входили у плани 
президента.  Найголовнішим  досягнен‐
ням Ялтинської зустрічі став початок ро‐
боти  над  реалізацією  нової  організації 
глобального масштабу – ООН.  

32‐й президент Сполучених Штатів 
Америки мав видатний політичний хист, 
він тонко відчував зміни на міжнародній 
арені та міг швидко адаптуватись до по‐
треб часу. Його гнучка політика, що ґрун‐
тувалась на принципах  співпраці,  дозво‐
лила Америці за короткий проміжок часу 
перетворитись  з  практично  ізольованої 
від світу країни на передову державу сві‐
ту.  Він  заклав  міцний  фундамент  для 
розширення впливу Вашингтону на між‐
народні відносини, збільшення його еко‐
номічного  росту  та  створення  Америки, 
як  єдиної    та  останньої  істинно  світової 
наддержави [15, с. 254]. 

Раптова  смерть  Ф. Рузвельта  12 
квітня 1945 р. поставила крапку у розмі‐
реному та стриманому курсі Білого Дому. 
Зайнявший президентське крісло – Гаррі 
Трумен був націлений на більш агресив‐
ний  та  динамічний  підхід  у  питаннях 
зовнішньої політики. Американський до‐
слідник  та  сучасник  подій  Г. Альперовіц 
писав, що «вже на початку третього тиж‐
ня квітня 1945 р. він (Трумен) і більшість 
його радників дійшли згоди, що рузвель‐
товська  політика  «співпраці»  повинна 
бути переглянута  і що найкращою стра‐
тегією на даному етапі у відносинах з Ро‐
сією  буде  тверда  та  рішуча  позиція  під 
час  переговорів» [16, c. 120]. 

Потсдамська  конференція  (17  лип‐
ня – 2 серпня 1945 р.) у повній мірі дала 
зрозуміти  усьому  світу,  що  США  почали 
втілювати  в  життя  свій  оновлений  зов‐
нішньополітичний  курс  з  новою  силою. 
Америка  більше  не  була  готова  йти  на 
компроміс заради збереження відносин с 
СРСР. Вашингтон прагнув отримати своє 
у новому світі. Президент Трумен дав це 
чітко  зрозуміти  ще  20  квітня,  коли  на 
першому  засіданні  у  Білому  Домі  з  ра‐
дянської політики, заявив, що «він не бо‐
їться СРСР та має намір бути з ним твер‐
дим  та  справедливим…  У  важливих  пи‐
таннях, ми повинні отримати 85 % того, 
чого ми прагнемо» [17, c. 70‐71]. 

Майже  одразу  після  завершення 
Потсдамської  конференції  уряд Трумена 
зробив  перший  крок  на  шляху  розши‐
рення  американського  впливу,  а  саме:  6 
та  9 серпня 1945 р.  на  японські міста Хі‐
росима та Нагасакі була  скинута атомна 
бомба.  Бомбардування Японії  було  стра‐
тегічно  вигідно не  тільки Вашингтону  а 
й  уряду  Великобританії.  Його  головною 
ціллю було прискорення процесу капіту‐
ляції Токіо. Необхідно було будь‐якою ці‐
ною  зупинити  зростаючий  вплив  Моск‐
ви, розширення якого серйозно турбува‐
ло  усіх  союзників.  Підтвердженням  цьо‐
го  є  лист  Яна  Сметса,  прем’єр‐міністра 
Південно‐Африканської республіки У. Чер‐
чиллю:  «звичайній  людині  здається,  що 
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Росія  виграє  війну.  Якщо  це  враження 
продовжиться,  то  яке  буде  наше  стано‐
вище у післявоєнному світі у порівнянні 
з Росією? Наш світовий статус може знач‐
но  змінитись,  та  зробити  Росію  дипло‐
матичним господарем  світу,  якщо ми не 
вийдемо з війни на рівних умовах, наше 
положення  буде  незручне і небезпечне» 
[18, c. 209]. 

Окрім  обмеження  дій  Радянського 
Союзу  у  цьому  регіоні  США  тим  самим 
ліквідувало останню серйозну  залежність 
Вашингтону  від  СРСР, що  розв’язало  ру‐
ки Америці для більш жорсткого та рішу‐
чого підходу у відносинах з Кремлем. 

Важко  переоцінити  вплив  бомбар‐
дування японських міст на післявоєнний 
світ. Ця подія остаточно дало зрозуміти, 
що світ навколо змінився та потребує но‐
вих підходів в усіх сферах відносин. 1945 р. 
став  роком  створення  нового  світового 
порядку, в якому ядерна зброя стала од‐
ним із символів влади та голов ним фак‐
тором впливу на міжнародній арені. 

Хоча  Трумен  завжди  брав  відпові‐
дальність  за  прийняте  рішення  на  себе, 
Л. Гровс  –  військовий  керівник  проекту 
«Манхетен»,  стверджував,  що  президенг 
насправді  нічого не  вирішував,  а  просто 
не став заперечувати. «Наскільки я можу 
судити, – зазначав Гровс, – сам він дотри‐
мувався позиції невтручання, в основно‐
му  щоб  не  ламати  існуючі  плани...  Тру‐
мен не те щоб сказав «так», він не сказав 
«ні» [19, с. 218].  

Подібні  заяви  лише  черговий  раз 
підкреслюють  спадковий  характер  полі‐
тики нового президента. Наступним кро‐
ком Білий Дім подарував життя найбіль‐
шому  проекту  Франкліна  Рузвельта  – 
26 червня  1945 р.  був  підписаний  Устав 
ООН.  Це  стало  для  Америки  дійсно  ви‐
нятковою подією, саме створення Органі‐
зації  Об’єднаних  Націй  забезпечило  Шта‐
там  положення  якого  прагнув  Рузвельт  – 
гарант безпеки майбутнього світу.  

Труменовський  формат  політики 
загострював  і  до  цього не  просту  ситуа‐
цію у відносинах з Москвою,  ідеологічні, 

територіальні  та  на  останок  нафтові  су‐
тички підвели дві наддержави до почат‐
ку відкритої конфронтації, точкою відлі‐
ку  котрої  став  виступ  У. Черчилля  у 
м. Фултон. Англієць у промові стверджу‐
вав, що  Радянській  союз  це  «чорна  тінь, 
яка лягла на  сяючу  сцену післявоєнного 
життя»,  що  «невідомо  чи  існують  межі 
його  експансіоністичних  прагнень».  Та 
найголовніша думка полягала у  заклику 
відмовитись  «будувати  свою  політику, 
виходячи  з  мінімальної  переваги  і  тим 
самим провокуючи кого б то не було по‐
мірятися з нами силами» [20]. 

Миттєво  слова  Черчилля  були  під‐
кріплені дією. Починаючи з червня 1946 р. 
кожного  року  Пентагоном  розроблявся 
новий  план  ядерної  війни  з  Москвою: 
«Бройлер» 1947 р., «Граббер» 1948 р., «Флит‐
вуд» 1948 р. та інш., а СРСР став офіційно 
ворогом номер один [21, с. 197]. 

Зовнішньополітичний курс  за  часів 
Трумена повністю сформувався та набув 
чітких форм, незважаючи на те, що 33‐й 
президент  обрав  шлях  протистояння  з 
Кремлем,  він  все  одно  продовжував  йти 
дорогою прокладеною  своїм  попередни‐
ком. Першою  ініціативою президента для 
окреслення  майбутньої  концепції  зов‐
нішньої  політики  США  стала  «Доктрина 
Трумена»  проголошена  1947 р.,  вона  бу‐
ла  заснована  на  так  званій  політиці 
«стримування».  Вперше  за  всю  історію 
Сполучених  Штатів  в  основі  їх  зовніш‐
ньополітичного  курсу  було  закладено 
відкрите протистояння режиму та країні. 
Ця  політика  лягла  в  основу  діяльності 
чотирьох наступних адміністрацій та за‐
раз знаходить своє відображення у сучас‐
ній концепції протистояння тероризму. 

За  визначенням німецького  істори‐
ка  Б.  Грайнера  політика  «стримування» 
передбачала,  «що  всіма  засобами,  вклю‐
чаючи  готовність  піти  на  ризик  війни, 
повинне  обмежуватися  подальше  зрос‐
тання  авторитету  і  впливу  Радянського 
Союзу» [22, с. 30]. 

У  рамках  здійснення  цієї  політика 
президент розробив «теорію доміно», яка 



ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

  20

робила можливим втручання у внутріш‐
ні справи інших держав, тим самим авто‐
матично  розширяючи  сферу  національ‐
них  інтересів  США  до  нечуваних  раніше 
розмирів, а саме – усього світу. 

На  президентських  виборах  1948 р. 
Гаррі  Трумен  отримав  перемогу  та  став 
нарешті,  повноправним  обраним  прези‐
дентом  країни.  Його  інавгураційна  про‐
мова,  майже  повністю  була  присвячена 
зовнішньополітичних  проблем  та місти‐
ла  програму діяльності  його  адміністра‐
ції на майбутні чотири роки. Вона отри‐
мала  назву  «Чотирьох  пунктів»  та  намі‐
тила наступні цілі: підтримка ООН та по‐
шуки  способів  зміцнення  її  авторитету, 
підвищення  ефективності;  продовження 
програм з відновлення світової економі‐
ки; підтримка волелюбних країни в їх бо‐
ротьбі  проти  загрози  агресії;  викори‐
стання досягнень наукового і технічного 
прогресу для розвитку слаборозвинених 
регіонів [23]. 

4 квітня 1949 р. міністри закордон‐
них  справ  США,  Канади  та  десяти  захід‐
ноєвропейських  країн  підписали  у  Ва‐
шингтоні договір про створення Північно‐
атлантичного військового союзу – НАТО. У 
липні  Конгрес  ратифікував  договір,  що 
остаточно  свідчило,  що  політичний  ізо‐
ляціонізм Сполучених Штатів похований 
назавжди. Трумен оцінював НАТО як од‐
не  з  головних  своїх  досягнень,  як  «істо‐
ричний крок до миру в усьому світі, віль‐
ному світу, світу без остраху» [24, с. 385]. 
Проте, частіше роль Альянсу оцінюють ци‐
туючи слова лорда Ісмєя: «…тримати США 
у Європі, росіян – подалі від неї» [25]. 

Однією  з  вирішальних  подій  того 
періоду  стала  Корейська  війна  1950‐
1953 рр.,  яка  призвела  до  найглибшої 
кризи у зовнішній політиці Штатів в піс‐
лявоєнний період та остаточно покінчи‐
ла із залишками ізоляціонізму. «Не Друга 
світова війна, – сказав Ч. Болен, – а війна 
в Кореї  зробила нас  світової  військовою 
наддержавою»  [26,  с. 146].  Про  мир  з 
СРСР відтепер не могло бути й мови, хо‐
лодна війна стала незворотною. 

Гаррі  Трумен  був  рішучою  люди‐
ною та президентом, він не боявся Брати 
на себе відповідальність та діяти напро‐
лом. Багато  істориків звинувачують 33‐го 
президента у необізнаності тонкощів по‐
літичного  ситуації  того  часу  та політич‐
ної  гри  взагалі.  Відмітимо,  що  Трумен 
дійсно  зізнавався  у  своїй  не  інформова‐
ності, зазначаючи, що Рузвельт ніколи не 
розповідав  йому  про  домовленості,  які 
укладались  на  вищому  рівні.  Проте,  не 
зважаючи на перепони, у той тяжкий для 
Америки  час,  дієва  політика  Г. Трумена 
дала  Сполученим Штатам Америки  силу 
для  протистояння  Радянському  Союзу, 
його  рішучість  допомогла  зберегти  та 
помножити  досягнення  Франкліна  Руз‐
вельта та досягти не бувалих для Штатів 
висот.  

Таким  чином,  підводячи  підсумки 
діяльності  адміністрації  Ф. Рузвельта  та 
Г. Трумена ми можемо відзначити, що за 
часи  їх  перебування  у  Білому  Домі  було 
створена  нова  зовнішньополітична  док‐
трина  Сполучених  Штатів  Америки.  За‐
старілий підхід ізоляціонізму був доціль‐
но змінений на більш сучасний та відпо‐
відний до ситуації на міжнародній арені. 
Обидва політики направили свої зусилля 
на  перетворення  Америки  на  глобальну 
наддержаву та встановлення її впливу на 
всі  сфери  життя.  Політика  Рузвельта  та 
Трумена  забезпечила  стрімкий  ріст  еко‐
номіки країни, промисловий бум вирішив 
проблеми  безробіття  серед  населення, 
що у свою чергу призвело до поліпшення 
соціального  та  демографічного  питання. 
Бретон‐Вудська  валютна  система  пов’я‐
зала  економіки  багатьох  країн  з  Амери‐
кою та зміцнила їх відносини, а закріпи‐
ло їх взаємодію створення організацій та 
домовленостей  різного  характеру.  Про‐
грами  економічної  допомоги,  військова 
підтримка  та  об’єднання  навколо  США 
перед обличчям нового ворога у вигляді 
СРСР  призвело  до  створення  передумов 
для проголошення епохи «Pax Americana». 

Перспективи розробки цієї теми до‐
сить широкі,  аспекти  її  вивчення зміню‐
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ються майже кожного року у залежності 
від ситуації у світі. Америка залишається 
лідером у світових відносинах, вона є од‐
ним  з  прикладів  побудови  сильної  дер‐
жави,  яка  вміє  захищати  свої  інтереси. 
Більш  детальніше  та  багатогранне  ви‐
вчення діяльності Ф. Рузвельта, Г. Труме‐
на  та  наступних  президентів  США  на‐
дасть нам можливість у повній мірі  зро‐
зуміти принципи ведення зовнішньої по‐
літики  Білого  Дому,  що  у  майбутньому 
може  стати  прототипом  нашої  власної 
концепції. 
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Ткаченко К. А. Франклин Рузвельт и Гар

ри Трумэн – основатели новой внешнеполити
ческой доктрины США в 40 50х гг. ХХ в. 

В статье был исследован процесс создания 
новой доктрины внешней политики Соединенных 
Штатов Америки в 4050х гг. ХХ в. Условно, в за
данных нами хронологических рамках, его можно раз
делить на два этапа: 19411945 гг. и 19451953 гг. 

К первому этапу относится деятельность 
32ого президента Ф. Рузвельта,  он характеризу
ется  постановкой  новой  задачи  на  международ
ной  арене,  а  именно  –  занять  лидирующую  пози
цию в будущей системе международных отноше
ний.  На  этом  этапе  было  достигнуто  экономи
ческое  и техническое  превосходство  над  союзни
ками.  Политика  имела  гибкий  характер,  и  осно
вывалась на принципах сотрудничества. 

Второй  этап  связан  с  временами правления 
Г. Трумэна. Главным достижениями этого периода 
является  идеологическое  доминирование.  Вашинг
тон  смог  в  рекордные  сроки  убедить  почти  весь 
мир, что отныне главная угроза для востановлен
ного мира является СССР. Военная и экономическая 
поддержка, в сочетании с удачной пропагандой пре
вратили  Америку  в  глазах  мировой  общественно
сти  в  единственного  защитника  и  гаранта  мира. 
Характерным отличием политики Трумэна была 
решительность и бескомпромиссность. 
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Таким  образом,  автор  статьи  пришел  к 
выводу,  что  Ф. Рузвельт  и  Г. Трумэн  смогли  со
здать новую доктрину внешней политики, хотя и 
использовали  разные  подходы,  они  шли  к  общей 
цели и достигли значительных результатов в ко
роткие сроки. 

Ключевые  слова:  Ф.  Рузвельт,  Г.  Трумэн, 
Вторая  мировая  война,  внешняя  политика,  ООН, 
«Доктрина Трумэна». 

 
Tkachenko K. A.  Franklin  D.  Roosevelt  and 

Harry  S.  Truman  –  the  founders  of  a  new US  fo
reign policy doctrine in the 40s – 50s of the twen
tieth century 

The  author  considers  the  process  of  creating 
the new doctrine of the United States foreign policy in 
the 40s  – 50s.  of  the  twentieth  century. This process 
can  be  conditionally  divided  into  two  stages:  1941
1945 and 19451953 years. 

The  first  phase  includes  the  activities  of  the 
32nd president Franklin Roosevelt. It  is characterized 
by the formulation of new objectives in the internatio
nal arena – to take a leading position in a future sys
tem of international relations. At this stage it has been 

reached  economic and  technical  superiority  over  the 
Allies. Policy had  flexible character and based on  the 
principles of cooperation. 

The second stage is connected with the reign of 
Truman. The main  achievement  of  this  period  is  the 
ideological dominance. Washington was able  to  con
vince most of  the world,  that  from now on  the main 
threat  to  the world  is  the  Soviet Union. Military and 
economic  support,  combined with  the  successful pro
motion transformed America  in the eyes of the world 
community  in  the  sole  protector  and  guarantor  of 
peace. A characteristic feature of Truman's policy was 
resolute and uncompromising. 

Thus,  the author concludes  that Roosevelt and 
Truman were able to create a new foreign policy doct
rine, although used different approaches, they walked 
toward a common goal and have achieved significant 
results in a short time. 

Key words: Roosevelt, Truman, World War  II, 
foreign policy, the United Nations, «Truman Doctrine». 

 
Стаття надійшла до редколегії  

21 жовтня 2015 р. 
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УДК 327(100) 
 

А. М. Кожушко 
 

РЕФОРМАТОРСЬКА ПОЛІТИКА ПАН ГІ МУНА  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 
У роботі висвітлено основні аспекти реалі

зації політики реформування Організації Об’єдна
них Націй восьмим Генеральним секретарем Пан Гі 
Муном.  Насамперед,  проаналізовано  офіційну  пози
цію  Голови ООН,  визначено  основні  напрямки щодо 
вдосконалення діяльності системи Організації. 

Зроблено висновок щодо ефективності про
веденої  політики  реформ  основних  директивних 
органів Організації Об’єднаних Націй на сучасному 
етапі розвитку міжнародних відносин. 

Метою даної роботи є дослідження деяких 
аспектів  вдосконалення  діяльності  Організації 
Об’єднаних Націй Генеральним секретарем Пан Гі 
Муном,  у  зв’язку  із  виникненням  нових  загроз та 
викликів, які сьогодні стоять перед міжнародним 
співтовариством. 

Ключові слова: Організація Об’єднаних На
цій,  Генеральний  секретар,  Пан  Гі Мун,  реформу
вання. 

 
Нещодавно  світ  відзначив  70‐річчя 

створення Організації Об’єднаних Націй. 
За період функціонування Організація про‐
довжує посідати виняткове місце у сучас‐
ній системі міжнародних відносин. 

За час своєї діяльності ООН зробила 
великий  внесок  у  вирішенні  головного 
завдання –  забезпечення миру та безпе‐
ки  в  умовах  глобалізації,  яка  нестримно 
рухається  вперед,  змінюючи  економічну 
і політичну складову нашого життя.  

Однак  існує  кричуща  необхідність 
посилення  її  здатності  задля  швидкого 
та  ефективного  реагування  на  виклики 
та загрози світового масштабу, які з’яви‐
лися останнім часом. Мова йде, насампе‐
ред, про нові конфлікти, поява яких була 
обумовлена недосконалістю того міжна‐
родного порядку,  який  склався після  за‐
кінчення  «холодної  війни».  Саме  тому,  в 
середовищі  Організації  ведеться  диску‐
сія стосовно офіційних пропозицій країн‐
членів  щодо  подальшого  оновлення 
ООН,  і  ювілейна  70‐та  сесія  Генеральної 
Асамблеї ООН не стала виключенням.  

Сучасним  ідейним  послідовником 
політики  реформування  системи  Органі‐
зації  Об’єднаних  Націй  виступає  восьмий 
діючий Генеральний секретар Пан Гі Мун. 
Очевидно,  що  за  період  перебування  на 
посаді  Голови ООН  Генсек  продовжує  ор‐
ганізаційно‐політичну  перебудову,  однак 
ще рано говорити про суттєві перетворен‐
ня Організації. В одній зі своїх промов він 
відзначив, що країни‐учасниці ООН повин‐
ні продовжити реформи задля віри у май‐
бутнє цієї організації. Тим самим Пан Гі Мун 
наголошує на проведенні «злагоджених дій» 
країнами‐учасницями, оскільки самостійно 
жодна держава світу неспроможна проти‐
діяти  викликам  сьогодення.  Отже  тема, 
вибрана для дослідження є актуальною. 

Дана проблематика не отримала на‐
лежного  висвітлення  в  історіографії.  Се‐
ред  робіт,  у  яких  розглядалися  загальні 
питання  необхідності  реформування 
ООН необхідно  звернути  увагу  на  дослі‐
дження М. Баймуратова, В. Бруза, Є. Годо‐
ваника,  В. Заємського,  В. Мелінишина, 
К. Шликова, М. Франда [1‐7]. 

Проблема  реформування  системи 
функціонування  Організації  Об’єднаних 
Націй постає на середину 90‐х рр. ХХ ст. і 
пов’язана  з  ім’ям  видатного  дипломата 
Генсека Кофі Аннана. Який за час перебу‐
вання  на  посаді  Голови  ООН  спромігся 
провести  перетворення  Організації  та 
вивести її на якісно новий рівень. Не ви‐
падково, що на нового Генерального сек‐
ретаря Пан Гі Муна, міжнародна спільно‐
та  поклала  неабиякі  надії  продовження 
вектору закладеного К. Аннаном. 

З 1 січня 2007 р. починається відлік 
роботи ООН під керівництвом Пан Гі Му‐
на.  Новий  генеральний  секретар  мав 
значний  професійний  досвід  дипломата 
та зарекомендував себе як старанний та 
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впертий  керівник.  Заступник  Голови 
ООН з політичних питань Лінн Пескоу за‐
значив  стосовно  Пан Гі Муна  «… якщо 
питання дійсно важливе, то він буде ро‐
бити все аби досягти результату» [9]. 

У перші місяці своєї роботи у стінах 
ООН Генсек  окреслив  головні  напрямки 
своєї  роботи,  по‐перше,  закінчення  кро‐
вопролиття  у  суданській  провінції  Дар‐
фур.  По‐друге,  продовження  реформу‐
вання  системи ООН,  заданій  попереднім 
Генеральним секретарем. По‐третє, вирі‐
шення проблеми кліматичних змін. 

Стосовно  зазначених  векторів  най‐
більш  результативним  за  перше  п’яти‐
річчя  на  посаді  Голови  ООН  виявилось 
питання забезпечення миру та подолан‐
ня  військового  протистояння  у  Судані. 
Насамперед,  Пан Гі Мун  сприяв  у  при‐
йнятті резолюції Ради Безпеки ООН 1768 
від 31 липня 2007 р. з метою стабілізації 
ситуації в регіоні Судану. Генсек підготу‐
вав підґрунтя для підписання угоди між 
урядом Судану та Африканським союзом, 
що дало змогу відправити спільну миро‐
творчу місію Африканського союзу і ООН 
у  регіон  Дарфура  та  забезпечити  миро‐
творців усім необхідним обладнанням. 

Пан Гі Мун  вважає,  що  головною 
функцією Організації Об’єднаних Націй є 
попередження  конфліктів  та  виступає 
ідейним  послідовником  превентивних 
заходів подолання кризових явищ у світі.  

Одним  із  нововведень  Генсека  Пан 
Гі Муна вважається створення регіональ‐
них  відділень  ООН.  Це  своєрідна  плат‐
форма  зусиль  у  галузі  превентивної  ди‐
пломатії  у  Західній  та  Центральній  Аф‐
риці, Центральній Азії  [9]. Ще одним по‐
зитивним кроком вважається  створення 
резервної  групи  експертів,  що  здатні 
протягом  72 годин  мобільно  надати  до‐
помогу в низці питань. 

На  переконання  Генсека  подальше 
зміцнення  Департаменту  з  політичних 
питань (далі ДПП) принесе неабияку ко‐
ристь, у першу чергу, економічну, оскіль‐
ки на  сьогодні ДПП потребує фінансової 
та кадрової реорганізації.  

Таким  чином,  у  2008 р.  за  ініціати‐
вою Генсека було зміцнено ДПП, що дало 
змогу більш ефективно використовувати 
механізми превентивної дипломатії в си‐
стемі  ООН.  У  першу  чергу,  Департамент 
зміцнив  аналітичний  потенціал,  компе‐
тенцію  співробітників  у  ключових  галу‐
зях загальносистемного реагування.  

Рада  Безпеки  ООН  та  Генасамблея 
неодноразово  зверталися  до  Генсека  з 
проханням вжити дії з метою зміцнення 
потенціалу  раннього  попередження,  а 
також збору та аналізу інформації [11]. 

В  свою  чергу,  Пан  Гі Мун  окреслив 
наступні пропозиції: 

‐  зміцнити  потенціал  регіональних 
підрозділів  Департаменту  з  політичних 
питань  задля  ефективного моніторингу, 
аналізу, розробки лінії поведінки і швид‐
кої реалізації заходів;  

‐ зміцнити потенціал ДПП із плану‐
вання  заходів  і  підтримки  посередниць‐
ких  зусиль  за  допомогою  спеціального 
підрозділу;  

‐ збільшити фінансування діяльнос‐
ті ДПП; 

‐  створити  додаткову  кількість  по‐
сад  для  співробітників,  які  б  займались 
питаннями  санкцій,  відділу  у  справах 
Радбезу ООН [5, с. 50]. 

12 жовтня 2015 р. Генеральний сек‐
ретар  ООН  запропонував  внести  фунда‐
ментальні  зміни  у  миротворчу  діяль‐
ність  Організації.  З  метою  покращення 
виконання  покладених  на  Організацію 
Об’єднаних Націй обов’язків забезпечен‐
ня миру та міжнародної безпеки. 

Слід зазначити, що у жовтні 2014 р. 
Генеральний  секретар  створив Незалежну 
групу високого рівня з операцій ООН з під‐
тримки миру для оцінки становища миро‐
творчих операцій. Головним завданням Гру‐
пи став оглядом діяльності миротворчих  і 
політичних місій.  У  підсумку  Генсек  отри‐
мав рекомендації задля зміцнення потенці‐
алу ООН з попередження конфліктів, підви‐
щення  оперативності  розгортання  миро‐
творчих операцій, збільшення фінансуван‐
ня, а також відповідальності за свої дії. 
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Таким  чином,  Пан  Гі  Мун  з  ураху‐
ванням  рекомендацій  Групи  високого 
рівня починає удосконалювати ефектив‐
ність миротворчих операцій задля блис‐
кавичного реагування на виклики сього‐
дення.  Також  не  слід  забувати,  що  з 
2008 р.  кількість  масштабних  операцій 
збільшилась втричі. 

Однак  існує  низка  проблем,  які  ви‐
магають  належного  втручання  з  боку 
країн‐членів.  По‐перше,  є  необхідність  у 
зміцненні кадрового складу, розширення 
кількості  досвідчених  миротворців.  По‐
друге,  задля  отримання  ефективних  ре‐
зультатів у миротворчій діяльності необ‐
хідно її належне фінансування. 

Не  слід  забувати,  що  в  Організації 
Об’єднаних Націй окрім зазначених існує 
ще  низка  проблем,  що  потребують  аде‐
кватного вирішення, насамперед, рефор‐
мування Ради Безпеки ООН як головного 
органу із забезпечення миру і міжнарод‐
ної безпеки.  

Країни‐засновниці ООН не могли пе‐
редбачити, що питання розширення член‐
ського  складу  та  право  вето  стануть  на‐
стільки  важливими  на  сучасному  етапі 
розвитку міжнародних відносин. Питання 
реформування Радбезу ООН продовжуєть‐
ся  більше  20  років.  Однак  між  країнами‐
членами відсутній консенсус щодо подаль‐
шої  перебудови  основного  органу  ООН. 
Спеціальний  радник  Генерального  секре‐
таря Едуард Лак відзначив «… малоймовір‐
но, що  п’ять  постійних  членів  Ради  Без‐
пеки ООН коли‐небудь погодяться вклю‐
чити інших постійних членів, особливо з 
правом вето»  [9]. Оскільки є очевидним, 
що постійні члени РБ ООН є непідзвітни‐
ми, та не можуть бути переобраними. 

Існує велика кількість проектів, що‐
до  реформування  органу,  однак  незаці‐
кавленість постійних членів унеможлив‐
лює  вирішення  цього  важливого  питан‐
ня.  На  думку  Е. Лака,  якщо  п’ять  постій‐
них  членів  з  правом вето  уповільнюють 
прийняття рішень Ради Безпеки, то ско‐
ріше за все збільшення їх кількості з пра‐
вом  одноголосності,  ще  більше  усклад‐

нить  ситуацію.  Однак  більш  реалістич‐
ною, вважає Едуард Лак виглядає карти‐
на  із  розширенням  місць  для  непостій‐
них  членів  РБ  ООН  з  урахуванням  спра‐
ведливого географічного розподілу. 

В  свою  чергу,  професор  Колумбій‐
ського  університету,  колишній  заступ‐
ник Генерального секретаря ООН Майкл 
Дойл прокоментував можливість розши‐
рення  членського  складу  Радбезу  ООН 
«… знайти  рішення  у  питанні  реформу‐
вання Ради Безпеки можливо лише тоді, 
коли буде досягнуто «велику угоду» між 
розвиненими країнами та  тими, що роз‐
виваються» [8]. 

Не можна не погодитись з великою 
кількістю  експертів  з  питань  реформу‐
вання  ООН,  стосовно  того,  що  вся  сут‐
ність демократичної Організації полягає 
в урахуванні поглядів та пропозицій усіх 
країн‐членів, а не тільки найбільш забез‐
печених та впливових.  

Нещодавно  Організація  Об’єднаних 
Націй  відзначила  свій  ювілей.  На  70‐ій 
сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка про‐
ходила  з  15 вересня по  3 жовтня  2015 р. 
питання реформування Ради Безпеки по‐
сіло  ключове  місце  серед  обговорення 
світовими  лідерами.  Наприклад,  Фран‐
цією як постійним членом Ради Безпеки 
ООН  було  запропоновано  відмовитись 
від  використання  права  вето  в  умовах 
масових жертв.  Однак  як  і  питання  роз‐
ширення членського складу РБ ООН так і 
залишились безрезультативним. 

Проблема  полягає  у  надмірній  бю‐
рократії, відсутності розуміння для кож‐
ної  держави  учасниці,  що  таке  «рефор‐
ма». В теорії кожна країна‐член Організа‐
ції  прагне  зміни,  однак  немає  «єдиної 
формули» як досягти консенсусу. 

В цілому, можна зробити висновок, 
що  суттєві  перетворення  у Раді Безпеки 
ООН  найближчим  часом  неможливі,  бо 
питання реформування Радбезу залиша‐
ється  «невиліковною  хворобою»  для  си‐
стеми ООН в цілому. 

Пан Гі Мун серед головного завдан‐
ня на посаді Генеральним секретарем за‐
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значив  вирішення  глобальної  проблеми 
людства  –  зміни  клімату.  У  цьому  на‐
прямку за  ініціативою Голови ООН регу‐
лярно  відбуваються  конференції,  саміти 
та засідання на найвищому рівні. 

З 29 листопада по 11 грудня 2015 р. 
відбулася  конференція  по  клімату  у  Па‐
рижі. Метою заходу є підписання міжна‐
родної угоди задля ефективної боротьби 
проти  зміни  клімату.  Нова  угода  замі‐
нить Кіотський протокол від 1997 р. Пла‐
нується,  що  договір  набере  чинності  у 
2020 р., має призвести до скорочення ви‐
кидів  парникових  газів  та  адаптувати 
компанії  до  зміни  клімату.  Майже  всі 
держави підготували національні плани, 
із  урахуванням  їх  внеску  у  боротьбу  з 
глобальним потеплінням.  

Пан Гі Мун нагадує, що міжнародна 
спільнота  довгий  час  знаходиться  без 
універсальної угоди по клімату  і має на‐
мір якскоріше змінити це становище. По‐
зитивною  зміною щодо  зазначеного  пи‐
тання,  є  те,  що  його  почали  розглядати 
на рівні  керівництва держав.  Саме  тому, 
ініціатива Генсека щодо вирішення проб‐
леми зміни клімату отримала неабиякий 
резонанс на теренах ООН, оскільки проб‐
лема  не  обходить жодну  країну  світу  та 
носить глобальний характер. 

Генеральний секретар в своїй роботі 
приділив  неабияке  значення  зміцненню 
ролі  та  авторитету  Генеральної Асамблеї, 
насамперед,  була  прийнята  резолюція 
61/292 від 2 серпня 2007 р. з метою підви‐
щення ролі та ефективності її діяльності.  

В свою чергу, країни‐члени наголо‐
шують  на  необхідності  збільшення  під‐
звітності Генерального  секретаря та ди‐
рективних  органів  ООН  за  результатив‐
ність  прийняття  рішень,  використання 
людських та фінансових ресурсів. 

Пан Гі Мун висунув ініціативу щодо 
перетворення  посади  Спеціального  рад‐
ника  із  запобігання  геноциду  на  посаду 
Спеціального  представника  Генерально‐
го  секретаря  із  запобігання  геноциду  та 
масових  злочинів,  а  також  створив  по‐
саду Спеціального радника з питань від‐

повідальності за захист [4, с. 78]. Тим са‐
мим  Генеральний  секретар  зазнав  кри‐
тики за неефективне розширення штату, 
оскільки в системі ООН існує Рада з прав 
людини. 

За 9 років своєї діяльності на посаді 
Генерального секретаря ООН Пан Гі Мун 
не  тільки довів  свій  професіоналізм,  а  й 
зробив  особистий  внесок  у  діяльності 
Організації. 

У  своїй доповіді  Голова ООН  зазна‐
чив, що Генеральна Асамблея досягла ве‐
ликих успіхів в зміцненні механізму при‐
йняття рішень, з тією метою, щоб відпо‐
відати реаліям ХХІ ст. [70/1]. 

Напрямки  роботи  визначені  Генсе‐
ком  в  якості  ключових  на  другий  п’яти‐
річний термін, такі як:  

‐ досягнення стійкого розвитку; 
‐ попередження кризи;  
‐ побудова більш безпечного світу;  
‐ здійснення допомоги країнам в пе‐

рехідний період;  
‐ зміцнення гендерної нерівності. 
На  сьогоднішній  день,  за  рік  до  за‐

кінчення  повноважень  Пан Гі Муна,  ціл‐
ком не досягнуті, а механізм  їх вирішен‐
ня виявився неефективним. Також, існує 
велика кількість не  завершених завдань 
в  процесі  реалізації  цілей  в  галузі  роз‐
витку,  що  були  сформульовані  в  Декла‐
рації тисячоліття ООН.  

Отже,  політика  реформування  сис‐
теми  ООН  Генеральним  секретарем  Пан 
Гі  Муном,  залежить,  в  першу  чергу,  від 
політичної  волі  країн‐членів,  які  з  клю‐
чових  питань  не  мають  загального  рі‐
шення. Виходячи із універсальної приро‐
ди  Організації  Об’єднаних  Націй  дуже 
важко сконцентрувати увагу на конкрет‐
ній  проблемі,  доводиться  приймати  рі‐
шення з великого кола питань. 

Політику  Пан Гі Муна  дуже  часто 
порівнюють  із  його  попередником  Кофі 
Аннаном,  який  досяг  блискавичного  ус‐
піху,  та  отримав  звання  «найпродуктив‐
нішого реформатора ООН».  

«Великі  країни»  чинять  неабиякий 
тиск на прийняття рішень Генсеком, на‐
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голошуючи  на  своїй  фінансовій  перевазі, 
порівняно з іншими країнами‐членами Ор‐
ганізації Об’єднаних Націй. Тим самим, ро‐
зуміючи важку фінансову ситуацію в Орга‐
нізації, Голова ООН змушений прислухати‐
ся до рекомендацій ключових донорів. 

Усі ці  зовнішні  складові впливають 
на чітку та об’єктивну оцінку роботи Пан 
Гі Муна, виходячи із можливостей покла‐
дених  на  Генсека ООН  Статутом  та фак‐
тичним маневруванням між  державами‐
членами.  

Таким  чином,  небезпідставно  мож‐
на  стверджувати,  що  Голова  Організації 
Об’єднаних  Націй  за  час  своєї  роботи 
зробив  великий  внесок  у  складний  та 
довготривалий процес реформування за‐
вдячуючи  великому  дипломатичному  до‐
свіду. Завдяки його діяльності були роз‐
роблені  нові  механізми  вирішення  гло‐
бальних проблем, які сьогодні стоять пе‐
ред світовим співтовариством. Процес  їх 
втілення в життя буде розглянутий у на‐
ступних наукових статтях. 
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Кожушко А. Н.  Реформаторская  поли

тика Пан Ги Муна на современном этапе раз
вития международных отношений  

В  работе  рассматриваются  основные  ас
пекты реализации политики реформирования Ор
ганизации Объединенных Наций восьмым Генераль
ным  секретарем Пан Ги Муном.  Прежде  всего,  про
анализирована официальная позиция Главы ООН, 
определены  основные  направления  совершен
ствования деятельности системы Организации. 

Сделан вывод об эффективности проводимой 
политики  реформ  основных  директивных  органов 
Организации  Объединенных  Наций  на  современном 
этапе развития международных отношений. 

Целью данной работы является исследова
ние некоторых аспектов совершенствования дея
тельности Организации Объединенных Наций Гене
ральным  секретарем Пан  Ги Муном,  в  связи  с  воз
никновением новых угроз и вызовов, которые сегод
ня стоят перед международным сообществом.  

Ключевые  слова:  Организация  Объединен
ных  Наций,  Генеральный  секретарь,  Пан  Ги  Мун, 
реформирования. 

 
Kozhushko A. N.  The  Reform  policy  of  Ban 

Kimoon  at  the modern  stage  of  development  of 
international relations 

The main aspects of the  implementation of the 
reforming policy are being considered in the article by 
the eighth General Secretary of he United Nations Ban 
Kimoon. First of all, the official position of the Head of 
the UN was analyzed, the basic directions of system`s 
activity perfection of the Organization were defined. 

The  conclusion  about  the  effectiveness  of  the 
reforms which are  being hold  of  the UN main policy 
organs at the present stage of international relations. 

The main  purpose  of  the  article was  to  study 
some aspects of the United Nations General Secretary 
improvement of activity – Ban Kimoon, in connection 
with the emergency of new threats and challenges which 
are currently facing the international community. 

Key words: United Nations Organization, Sec
retary General, Ban Kimoon, reform. 
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УДК 94(98) 
 

Е. V. Garkavchenko 
 

THE ARCTIC`S ROLE IN GLOBAL ENERGY SUPPLY 
AND ENERGY SECURITY 

 
In  recent  years  the world has become gripped 

with concerns about climate change and its impact on 
Arctic  ice  as  well  as  the  perception  that  increasing 
global energy consumption might surpass the capacity 
of energy markets.  

These  seemingly  unrelated  issues  come  to  a 
nexus  in  the Arctic  region  since melting  ice coverage 
has  led some analysts to believe that previously  inac
cessible  oil  and  gas  deposits may  now  be  accessible 
permanently  or  periodically.  Successful  development 
of  these reserves would help  to alleviate  the pressure 
on  the  global  oil  and  gas  markets  and  potentially 
enhance energy security as a result. 

However, activities and rhetoric of players who 
have expressed  their  interests  in the Arctic region  in
dicate contrary. Obviously, the Arctic region has beco
me  a  mirror  of  great  powers  geopolitical  interests. 
China, Russia  and USA  using  different methods  star
ting  from  political  and  economic  to  military  are 
playing the game in the North Pole aiming to gain the 
biggest possible part of «Arctic pie». ExForeign Affairs 
Minister of Canada Peter McKay was famously quoted 
for his statement that he gave after Russia planted its 
flag under the water on the shelf: «This isn't the XVth 
century you can't go around the world and  just plant 
flags and say «We're claiming this territory». Actually 
the processes and  (no) cooperation between  involved 
countries  reminds  an  international  relations’  tradi
tions from XVth century. Strong military, economic and 
political  superpowers are acting on  their own national 
interests forgetting about the essence of the region. 

Key words: Oil and  gas  recourses,  internatio
nal cooperation, geostrategic competition, the Arctic 
countries, the legal status. 

 
The earth  is  in  the midst of major cli‐

mate  changes.  The  Arctic  is  experiencing 
the impact of these changes more and faster 
than  other  parts  of  the  globe.  Processes 
starting  in  the  Arctic  may  have  deep  and 
profound  impacts  on  other  parts  of  the 
globe.  At  the  same  time  the  Earth's  popu‐
lation is rising and with it the global energy 
demand.  New  and  greener  energy  sources 
are  gaining  market  shares,  but  still  the 
energy  mix  of  the  foreseeable  future  will 
have a substantial fossil component.  

The  Arctic  is  expected  to  hold  major 
oil  and  gas  resources,  while  the  regions 
green  energy  potentials  are  less  explored. 
How will the Arctic's energy resources cont‐
ribute  to  the  global  energy  mix  in  the 
decades  to  come?  How  will  the  climate 
changes impact the Arctic environment and 
societies? And where will we find a balance 
between  the  planet’s  energy  demand  and 
the necessity to reduce CO2 emissions? [3]. 

The  global  demand  for  energy  is  in‐
creasing,  at  the  same  time  as  the  world  is 
aiming to reduce the level of CO2 emissions. 
Fossil energy is expected to remain a promi‐
nent energy source, while renewable energy 
is on the rise. The Arctic is rich in energy re‐
sources,  and will  play  an  important  role  in 
global  energy  supply  in  the  foreseeable 
future.  A  key  challenge  is  how  the  energy 
potential  of  the  Arctic  can  be  utilized  in  a 
sustainable  and  safe  manner  both  locally 
and as a global resource [4]. 

Arctic  petroleum  production  started 
fifty  years  ago  in  Alaska,  and  today  Arctic 
Norway  and  Russia  are  exporting  oil  and 
gas  to  the  world  markets.  Further  west, 
Iceland and Greenland are actively pursuing 
oil  and  gas  exploration  in  their  Arctic 
waters  [8].  Yet  the  very  climate  change 
development  that  is  currently  opening  up 
the Arctic  for  business  through  ice melting 
is  also  by  many  seen  as  a  fundamental 
challenge  to  Arctic  oil  and  gas  production 
[5, pp. 1177‐1178].  

The  official  position  of  Arctic  coastal 
states  is  that  the world needs more energy 
and  that  the  Arctic  is  a  low‐conflict  region 
that  can  provide  energy  supplies  to  the 
world. Most environmentalists, on the other 
hand,  hold  that  both  local  and  global  envi‐
ronmental  and  security  concerns,  implies 
that Arctic oil  and gas should be  left  in  the 
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ground.  It has  also been argued  that Arctic 
energy  needs  should  preferably  be  served 
by  locally harvested renewable energy  the‐
reby  contributing  to  the  global  energy 
transition [9, pp. 8‐11].  

The  current  changes  and  turbulence 
on the geopolitical scene may also affect the 
role  of  the  Arctic  as  an  energy  supplier  to 
the  world,  emphasizing  the  importance  of 
Arctic  peace  and  stability  as  a  condition  to 
further  develop  the  region’s  rich  natural 
resources [12].  

I am more than convinced that we, the 
scientists, need to offer researchers, indust‐
ry representatives, authorities and other ex‐
perts  to discuss the Arctic's role  in  the glo‐
bal energy supply, and to address both tech‐
nological and societal challenges and oppor‐
tunities  of  Arctic  energy  on  the  following 
suggested  topics  –  all  focusing  on  energy 
and the Arctic: 

•  Significance  of  Arctic  energy  to  glo‐
bal energy supply  

• Arctic oil and gas resource potential 
– current knowledge and knowledge gaps  

• Scenarios  for Arctic oil and gas pro‐
duction towards 2030/2050 

• Global energy trends and their impli‐
cations for Arctic energy scenarios  

• Renewable energy resources ‐ What 
is  the scope  for renewable energy develop‐
ment in the Arctic?  

•  Sustainable  energy  supply  for  the 
Arctic regions 

•  Conditions  for  sustainable  explora‐
tion and production of Arctic energy  

• Climate change mitigation and Arctic 
oil and gas – a contradiction in terms? 

•  Energy  systems  and  transport  lin‐
king the Arctic to the energy markets of the 
world 

•  The  role  of  technology  in  securing 
safe  and  environmentally  sound  Arctic 
energy production 

•  Supplying  the  increasing  energy 
needs of the Arctic  

•  Industrialization  in  the  north  based 
on local energy resources  

•  Using  local  renewable  energy  sour‐
ces  and  storage  technologies  to  serve  local 
Arctic populations 

As  a  decision  based  on  these  discus‐
sions  they may  set  up  strategy  that  some‐
how can deescalate the desires of related to 
this region Arctic countries and others who 
want  gain  the wealth  from  the  exploration 
of this territory even under the slogan «Safe 
the nature»,  as  far as we have one  country 
who fighting for the democracy.  

Against the background of the changes 
in  the  Arctic,  this  region  is  occasionally 
identified as a potential area of future conf‐
lict.  However,  it  is  important  first  to  point 
out  that  there  is  much  scope  for  coope‐
ration.  This  is  particularly  apparent  when 
considering “soft” security concerns such as 
environmental  pollution  resulting  from  the 
extraction of raw materials. The threats that 
arise  for  humans  from  the  exceptional  cli‐
matic situations are pushing actors towards 
cooperative approaches, too [10].  

The United Nations Convention on the 
Law  of  the  Sea  (UNCLOS)  allows  for  the 
extension  of  the  continental  shelf  towards 
the  North  Pole,  which  would  extend  the 
mining privileges of the coastal states at the 
expense of the interests of non‐Arctic states.  

In the Ilulissat Declaration adopted in 
2008,  the  coastal  states  declared  their  in‐
tention  to  settle  any  territorial  conflicts 
within  the  framework  of  UNCLOS  [11].  By 
signing  the declaration,  the US – which has 
not  ratified UNCLOS  –  has  signaled  its wil‐
lingness  to  observe  it  within  the  Arctic. 
What  is more,  the  coastal  states have been 
collaborating for a long time in the explora‐
tion of the sea bed. Provided that there are 
no  major  conflicts  among  these  countries, 
non‐  Arctic  players  will  hardly  be  able  to 
assert themselves in this context.  

Interests  and  positions  diverge  con‐
cerning  the  issue  of  sovereignty  over  the 
new sea routes as well. Again, even the Arc‐
tic  coastal  states  do  not  agree  on  the  legal 
status: Russia and Canada regard the routes 
as  internal  waterways  in  what  is  a  very 
broad  interpretation  of  UNCLO  S.  This  im‐
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plies that ships flying foreign flags must re‐
quest  permission  for  transit.  Other  coastal 
nations, such as the US, and non‐Arctic pla‐
yers  like  the  EU  and  presumably  China, 
however, consider these to be international 
waterways  for  which  no  authorization  for 
transit is necessary. 

For  the  time  being,  no  escalation  of 
this conflict is to be expected, since the com‐
mercial  navigation  routes  are  competing 
with  non‐Arctic  sea  routes  and  the  use  of 
these  routes  will  correlate  with  the  extent 
of  their opening and the stability of  the ag‐
reed arrangements.  In addition, Russia and 
Canada  depend  on  the  cooperation  of  fo‐
reign non‐state and state‐owned players  in 
order to attract  investments  in  their  inade‐
quate coastal  infrastructures. Also,  the  Inter‐
national  Maritime  Organization  is  working 
on  a  binding  Polar  Code, which will  estab‐
lish  clear  rules  for  polar  navigation.  This 
will weaken the case for additional national 
regulations and approval procedures [2]. 

As a conclusion I would like to sum up 
that  today,  the  Arctic  is  characterized  by  a 
mixture  of  cooperation,  competition,  and 
conflicts  of  interest.  There  are  indications 
that  the  growing  presence  of  non‐Arctic 
players  prompts  more  cooperation  among 
the  coastal  states.  Open  conflicts  are  unli‐
kely  to break out  in  the  foreseeable  future: 
While existing mechanisms  for cooperation 
may be  too weak  to  resolve  some  conflicts 
of interest, the costs of military conflict will 
likely be considered too high in light of un‐
certain gains. If conflicts were to occur, they 
would probably be limited in both time and 
space,  aiming  at  the  enforcement  of  inter‐
pretations of international law.  

Having said that, as the involvement of 
all key political players’ increases, the Arctic 
is  also  the  scene  of  overarching  geo‐stra‐
tegic competition and conflict. The extent to 
which  the  thawing  of  the  Arctic  means 
conflict  or  rapprochement  and  cooperation 
will  therefore  also  depend  on  the  shape  of 
the future world order and the relationships 
between the different power centers. 
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Гарькавченко К. Г. Роль Арктики в світо
вому забезпеченні ресурсами та енергетична 
безпека в регіоні. 

В  останні  роки  світ  став  охоплений    змі
ною клімату і його впливом на арктичні льоди, а 
також людство  бентежить розуміння того, що 
підвищення глобального споживання енергії може 
перевершувати  ємність  енергетичних  ринків.  Ці, 
здавалося б, не пов'язані між собою питання, зна
йшли  взаємозв'язок в Арктичному регіоні, так як 
танення  льоду  наштовхнуло  деяких  аналітиків 
на думку, що раніше недоступні родовища нафти і 
газу можуть стати доступними на постійних за
садах або тимчасових. Успішне освоєння цих запа
сів  дозволить  полегшити тиск  на  світових  рин
ках  нафти  і  газу  і,  можливо,  підвищити  енерге
тичну безпеку. 

Тим  не  менш,  діяльність  і  риторика  грав
ців,  які  висловили  свої  інтереси  в  Арктиці  вказу
ють на протилежне. Очевидно, що арктичний ре
гіон став дзеркалом великих держав геополітич
них  інтересів.  Китай,  Росія  і  США,  використову
ючи  різні  методи,  починаючи  від  політичної  та 
економічної та закінчуючи військовими грають в 
ігри  на  Північному  полюсі  з  метою  отримати 
максимально можливе від «Арктичного пирога».  

Ексміністр  закордонних  справ  Канади  Пі
тер Маккей відомий всесвітньо цитатою, що він 
сказав після того як Росії встановила свій прапор 
під водою: «Це не 15го  століття,  ви не можете 
просто так мандрувати по світу  і просто вста
новлювати прапори зі словами: «Ми маємо право 
на цю територію». Насправді процеси і  співробіт
ництво між відповідними країнами нагадує тра
диції міжнародних відносин з ХV ст.  Сильні війсь
кові,  економічні та  політичні  держави  діють  на 
підставах своєї власної користі та задля власно
го  національного  інтересу,  забуваючи  про  специ
фіку регіону. 

Ключові  слова:  Нафтові  і  газові  ресурси, 
міжнародне  співробітництво,  геостратегічна  кон
куренція, арктичні країни, правовий статус. 

 
Гарькавченко Е. Г. Роль Арктики в миро

вом обеспечении ресурсами и  энергетическая 
безопасность в регионе 

В  последние  годы  мир  охвачен  проблемой 
изменением климата и его влияния на арктичес
кие льды. Человечество встревожено осознанием 
того,  что  повышение  глобального  потребления 
энергии  может  превосходить  объёмы  энергети
ческих  рынков.  Эти,  казалось  бы,  не  связанные 
между  собой  вопросы,  нашли  взаимосвязь  в  Арк
тическом регионе, так как таяние льда натолк
нуло некоторых аналитиков на мысль, что ранее 
недоступные  месторождения  нефти  и  газа  мо
гут  стать доступними.  Успешное  освоение  этих 
запасов позволит облегчить давление на мировой 
рынок нефти и газа и, возможно, повысить энер
гетическую безопасность. 

Тем  не  менее,  деятельность  и  риторика 
игроков,  которые  выразили  свою  заинтересован
ность  в  Арктике  указывают  на  противополож
ное. Очевидно, что арктический регион стал «зер
калом»  геополитических  интересов  великих  дер
жав. Китай, Россия и США, используют различные 
методы  борьбы,  от  политических  и  экономичес
ких  до  военных.  На  Северном  полюсе  развернута 
игра  целью  которой  является  получение  макси
мально возможного от «Арктического пирога». 

Эксминистр иностранных дел Канады Пи
тер  Маккей  как  нельзя  точно  охарактеризовал 
политику  Российской  Федерацией  в  Арткике  по 
случаю  установки  российского  флага  под  водой: 
«Это не ХV век, вы не можете просто так путе
шествовать  по миру  и  устанавливать флаги  со 
словами «мы имеем право на эту территорию».  

Таким образом, внешняя политика ведущих 
стран  мира  в  отношении  Арктики  на  современ
ном этапе развития международных отношений 
основана на традициях, заимствованых еще с ХV в. 
Сильные  военные,  экономические  и  политические 
государства  действуют  на  основании  своей  соб
ственной  пользы и  для  собственного националь
ного интереса, забывая о специфике региона. 

Ключевые слова: Нефтяные и газовые ре
сурсы, международное  сотрудничество,  геостра
тегическое  конкуренция,  арктические  страны, 
правовой статус. 

 
Стаття надійшла до редколегії  

14 жовтня 2015 р. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 
 
 
 

УДК 94(477.87) «1945/1947»:323.153 
 

П. М. Худіш 
 

РЕПАТРІАЦІЯ З ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ДО ЗАКАРПАТТЯ  
(19451948 рр.): ХІД, СУТНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ ПРОЦЕСУ 

 
У  статті  досліджено  процес  репатріації, 

що  відбувався  в  19451948 рр.  між  Чехословаць
кою республікою та СРСР. Конкретно, автор звер
тає увагу на переселення в рамках цього процесу 
осіб до Закарпатської України (з січня 1946 р. – За
карпатська  область  УРСР).  Репатріація  з  Чехо
словаччини  до  Закарпаття тісно  пов’язана  з  ін
шими міграційними процесами, котрі відбувалися 
в  Закарпатті  в  повоєнні  роки:  оптація  (добро
вільний  вибір  громадянства) та  нелегальний  пе
ретин чехословацького кордону. В історіографії ці 
процеси  не  є  чітко  розмежованими,  оскільки  ра
дянська офіційна статистика всіх переселенців з 
Чехословаччини до Закарпаття іменувала репат
ріантами. Автор спробував розглянути конкрет
но  процес  репатріації  осіб  із  Чехословаччини  до 
Закарпаття,  проаналізувавши:  їх  відмінності  від 
статусу  репатріантів  з  інших  країн,  національ
ний склад, особливості переміщення даних осіб та 
особливі випадки, які могли свідчити про примусо
вий характер репатріації, діяльність владних ор
ганів, які приймали переселенців, а також їх ста
новище після приїзду в Закарпаття. 

Ключові  слова:  репатріація,  переселення, 
Закарпаття, Чехословаччина. 

 
Репатріація  –  (від.  лат.  Repatriate  – 

повернення  на  батьківщину)  процес  по‐
вернення на батьківщину з поновленням 
їх громадянських прав, військовополоне‐
них  та  цивільних  осіб,  які  під  час  війни 
опинилися за межами своєї країни чи пе‐
ребували  тривалий  час  поза  батьківщи‐
ною. Після Другої світової війни постала 
проблема повернення численної кількос‐
ті  осіб,  що  знаходилися  на  території  ні‐
мецьких  окупаційних  зон,  Польщі,  Чехо‐
словаччини, Угорщини, Румунії та  інших 
країн. Вона була закріплена вперше у ма‐
теріалах  засідання  Кримської  (Ялтинсь‐
кої)  конференції  керівників  трьох  союз‐

них  держав  –  США,  Великобританії  та 
СРСР  (4‐11  лютого  1945 р.).  На  ній  було 
підписано  «Угоди  між  союзними  держа‐
вами  у  справах  військовополонених  та 
цивільних  осіб  цих  держав»,  де  вказува‐
лася  необхідність  репатріації  громадян 
даних країн [16, c. 275‐279].  

Згадана  тема  у  радянській  історіо‐
графії не піднімалася, оскільки побутува‐
ло  твердження,  що  всі  радянські  грома‐
дяни,  які  за  різних  обставин  і  причин 
опинилися  в  роки  Другої  світової  війни 
поза межами СРСР, одразу ж після закін‐
чення  війни  повернулися  на  Батьківщи‐
ну. Питання ж про те, що репатріація до‐
сить часто носила примусовий характер, 
взагалі  не  розглядалося.  Репатріація  ра‐
дянських  громадян  після  війни  відно‐
ситься  до  примусових міграцій населен‐
ня не тому, що ніхто не хотів повертати‐
ся, її примусовий характер зумовлено ял‐
тинськими угодами, що принципово  ігно‐
рували індивідуальне волевиявлення [21]. 

Питання про повернення радянських 
громадян  (військовополонених,  «остар‐
байтерів» та біженців) залишалось одним з 
найменш  вивчених  питань  у  вітчизняній 
історіографії  аж  до  початку  90‐х рр.  До 
кінця  80‐х рр.  документація  з  цього  пи‐
тання була засекреченою, відповідно, від‐
сутність  інформації  породжувала  навко‐
ло даного питання ореол міфів. Після роз‐
паду  СРСР  на  пострадянському  просторі 
найбільш  активно  і  глибоко  вивчали 
проблеми репатріації в СРСР після Другої 
світової  війни російські  історики В. Зем‐
сков  та  О. Шевяков.  Згадані  дослідники 
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ввели  в  науковий  обіг  значний  фактич‐
ний та статистичний матеріал  із розсек‐
речених  архівних  фондів  СРСР.  Згодом, 
світ побачила монографія П. Поляна. Фак‐
тично – перша фундаментальна моногра‐
фія  на  пострадянському  просторі  при‐
свячена питанню вивезених примусових 
робітників  а  також  їх  репатріації  [20].  В 
українській історіографії темі репатріації 
громадян  УРСР  та  їх  подальшій  долі,  а 
також  фільтраційним  таборам  на  тери‐
торіях  іноземних  країн  та  органами,  що 
займалися  питаннями  репатріації  на  те‐
риторії  УРСР,  присвячені  дослідження 
О. Буцько  [1],  Т. Пастушенко  [19],  М. Ку‐
ницького  [17], О. Янковської  [23], Т. Тур‐
чин  [22]  та  Н. Мелешко [18].  Предметом 
нашого дослідження є процес репатріації 
до  Закарпаття  з  Чехословацької  респуб‐
ліки. Наукова розвідка з даного конкрет‐
ного питання в українській історіографії 
відсутня.  Метою  дослідження  є  встано‐
вити  хід  процесу  репатріації  з  Чехосло‐
ваччини  до  Закарпаття,  його  масштаби, 
особливості, якими супроводжувався да‐
ний процес, специфіку національного скла‐
ду  репатрійованих  осіб,  подальшу  долю 
репатріантів  після  приїзду  до  Закарпат‐
тя,  а  також  співвідношення  процесу  ре‐
патріації з  іншими міграційними явища‐
ми  та  процесами, що  відбувались  на  те‐
риторії  Закарпаття  у  повоєнний  період 
(оптація,  нелегальний  перехід  кордону 
та  ін.).  Саме  в питанні  взаємозв’язку ре‐
патріації  з  іншими міграційними  проце‐
сами ми вбачаємо подальшу перспективу 
даного дослідження.  

До  1 липня  1952 р.  було  репатрійо‐
вано 4 305 035 радянських громадян, се‐
ред яких 42 706 чоловік з Чехословаччи‐
ни. Активна фаза репатріації тривала до 
1948 р. включно, потім кількість перемі‐
щених різко йде на спад [15]. Від приму‐
сової репатріації, згідно Ялтинського до‐
говору,  звільнялися  дві  категорії  осіб, 
котрі  були  на  22  червня  1941 р.  грома‐
дянами  СРСР:  1.  Бессарабці  і  буковинці, 
що  оформили  румунське  громадянство 
(таких було близько 4 тисяч)  і 2. Жінки, 

що вийшли заміж за іноземців і мали від 
них дітей (таких на початок 50‐х рр. було 
близько  30 тис.).  На  тій  же  Ялтинській 
конференції було прийнято рішення вва‐
жати громадянами СРСР осіб, що прожи‐
вали  в  Радянському  Союзі  до  1 вересня 
1939 р. Таким чином, дослідник Земсков 
ділить  репатріантів  на  дві  групи:  т.зв. 
«східняків»  –  осіб,  що  проживали  на  те‐
риторії СРСР до 1 вересня 1939 р., та «за‐
хідників»  –  жителів  Західної  Молдови, 
Західної  Білорусі,  Західної  України, При‐
балтики  і  Північної  Буковини.  Дотриму‐
ючись  класифікації  російського  вченого, 
все  ж,  пропонуємо  жителів  Закарпаття 
(Підкарпатської  Русі)  віднести  до  окре‐
мої категорії, оскільки вони, навіть фор‐
мально,  не  були  до  січня  1946 р.  грома‐
дянами СРСР.  

Процес репатріації тісно пов'язаний 
з  іншими  міграційними  процесами,  що 
відбувалися на території Закарпаття по‐
чинаючи  з  1945 р.  Зокрема,  із  процесом 
оптації, що регламентувався Протоколом 
до  Договору  між  Закарпатською  Украї‐
ною  та  Чехословаччиною  від  29 червня 
1945 р.  Реальний  перебіг  цих  процесів 
був  суперечливим  та  складним.  Пара‐
лельно із безпосереднім виїздом осіб, що 
обрали чехословацьке громадянство, від‐
бувався  зустрічний рух – повернення на 
батьківщину закарпатців, котрі вимуше‐
но  виїхали  в  чеські  та  словацькі  землі 
після  окупації  Підкарпатської  Русі  Угор‐
щиною у 1938‐1939 рр.  чи виїхали  з різ‐
номанітних  причин  на  територію  Чехії, 
Моравії  та  Словаччини  ще  раніше.  Офі‐
ційна  радянська  система  обліку  в  1945‐
1948 рр. всіх їх віднесла до категорії «ре‐
патріантів». Основна група з них,  звісно, 
були  закарпатці  –  колишні  в’язні  фаши‐
стських  концтаборів  чи  особи,  примусо‐
во вивезені під час війни на роботу до Ні‐
меччини  та  інші  країни  гітлерівського 
блоку [2, с. 385]. 

Перший  транспорт  репатріантів  з 
Чехословаччини, яких  І. Вовканич небез‐
підставно  вважає  саме  оптантами,  при‐
був  у  складі  97 чол.  у  Закарпаття 
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11 грудня 1945 р. Згідно супроводжуваль‐
ного  листа,  що  знаходиться  у  фондах 
Державного архіву Закарпатської області 
(ДАЗО),  від 4  грудня 1945 р.,  котрий був 
виданий «Комітетом громадян Закарпат‐
ської України в Празі», репатріанти їдуть 
на Закарпатську Україну «… везучи зі со‐
бою весь свій рухомий маєток згідно до‐
говору з дня 29 червня між правительст‐
вом ЧСР та СРСР» (збережено мову оригі
налу  –  Х.П.).  Дана  організація  –  Комітет 
громадян Закарпатської України в Празі 
–  надалі  в  репатріаційних  документах 
більше  не  згадується.  ЇЇ  існування  може 
бути  пояснене  непідготовленістю  СРСР 
до  практичної  реалізації  оптації,  тобто 
відсутністю  відповідного  радянського 
органу  безпосередньо  в  ЧСР,  оскільки 
згідно  з Протоколом до радянсько‐чехо‐
словацького  договору  до  1  січня  1945 р. 
повинна  була  тривати  ще  подача  заяв 
про  оптацію.  Вже  з  початку  1946 р.  від‐
правкою  репатріантів  з  Чехословаччини 
займався  представник  Уповноваженого 
Ради  Народних  Комісарів  СРСР  у  справі 
репатріації  в  ЧСР  (січень‐липень  1946 р. 
–  підполковник  Деев,  з  серпня  1946 р.  – 
підполковник  Кувиркін)  через  радянсь‐
кий  збірний  пересильний  пункт  (табір) 
№ 301 у Празі [2, с. 385]. 

Із  загальної  чисельності  репатріан‐
тів  з  Чехословаччини  виділяють ще  два 
транспорти – 10 січня та в березні 1946 р., 
осіб  в  яких можна  класифікувати  як  оп‐
тантів.  Радянські  органи,  що  займались 
репатріацією,  зазвичай,  вказували  в  су‐
провідних листах по кожному транспор‐
ту дані, про репатріантів. Часто, це озна‐
чення їх як «радянських громадян Закар‐
патської  України,  звільнених  військами 
Червоної  Армії»  чи  «особи  вивезені  гіт‐
лерівцями  на  роботу  в  Західну  Європу», 
котрих везуть через збірно‐пересильний 
пункт в Празі. У випадку цих двох транс‐
портів вказано тільки про «репатріантів 
з ЧСР у Закарпатську Україну»  [2,  с. 385‐
386]. 

Загалом,  згідно  зі  звітом обласного 
відділу у  справах репатріації виконавчо‐

го комітету Закарпатської обласної Ради, 
на  1 січня  1948 р.  з  Чехословацької  рес‐
публіки  в  Закарпаття  прибули  1973  ре‐
патріанти [12, арк. 4]. Ми проаналізували 
детально списки транспортів і отримали 
наступні дані. Загальна чисельність поїздів 
з  11 грудня  1945 р.  по  15 грудня  1947 р. 
склала  39.  Основна  маса  репатріантів 
була перевезена у 1946 р. – 1657 чоловік. 
У  1945 р.  –  111  чоловік,  та  у  1947 р.  – 
205 осіб.  Пропонуємо  таблицю  для  уна‐
очнення  даних  по  всіх  транспортах  з 
1945 по 1947 рр.  (див. табл. 1)  [7,  арк. 1‐
293].  За  статистичними  даними  станом 
на період з 1 січня по 1 жовтня 1948 р. в 
Закарпатську область додатково ще при‐
були  з  Чехословаччини  113  чоловік  [14, 
арк. 14]. Таким чином, загальне число осіб, 
що офіційно іменувались репатріантами з 
Чехословацької  республіки  та  прибули  в 
Закарпатську  область  у  період  з  грудня 
1945 р.  по  жовтень  1948 р.  складає  2086 
чоловік.  З  них:  чоловіків –  1163,  жінок  – 
895, дітей – 344. Крім того, із загально чис‐
ла осіб тільки 37 чоловік були у віці від 55 
і  вище,  відповідно  –  1705  працездатних 
осіб обох статей [12, арк. 11; 14, арк. 7]. За‐
гальне число репатріантів, що повернули‐
ся  в  область  станом  на  1 жовтня  1948 р. 
становить  21 086  осіб,  таким  чином  ре‐
патріанти  (в  тому числі  і  оптанти)  з Че‐
хословаччини  –  це  всього  близько  10 % 
від загальної кількості [14, арк. 13].  

Після  приєднання  Закарпаття  до 
Радянської  України  відповідальним  за 
роботу по  прийому репатріантів  був  об‐
ласний відділ соціального забезпечення. 
З 1 квітня 1946 р. створений відділ в спра‐
вах репатріації при облвиконкомі. На від‐
діл  покладалися  наступні  функції:  при‐
йом, облік, надання допомоги репатріан‐
там з питань працевлаштування, матері‐
ального забезпечення, медичного та куль‐
турного  обслуговування,  забезпечення 
пенсіями, паспортизації, та ін. [5, арк. 38]. 
Згідно постанови Ради міністрів УРСР та 
ЦК КПУ, від 22.10.1953 № 161‐17с, відділ 
репатріації при РМ УРСР та обласні відді‐
ли репатріації при виконкомах Обласних 
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Рад депутатів трудящих ліквідовувались 
з  1 березня  1953 р.  [4,  арк. 42].  Все  ж, 
більшість репатріантів з Чехословаччини 

прибула  протягом  1945‐1948 рр.,  тому 
автор акцентує увагу саме на даних хро‐
нологічних межах. 

 
Таблиця 1 

Транспорти з репатріантами з ЧСР в Закарпаття 
(19451947 рр.) 

№  Дата прибуття 
транспорту 

Кількість 
осіб 

№  Дата прибуття 
транспорту 

Кількість 
осіб 

1945 рік  20.  07.08.1946  111 
1.  11.12.1945  97  21.  13.09.1946  16 
2.  28.12.1945  14  22.  07.10.1946  78 

1946 рік  23.  24.10.1946  6 
3.  10.01.1946  160  24.  27.10.1946  102 
4.  14.01.1946  18  25.  30.11.1946  71 
5.  01.02.1946  12  26.  19.12.1946  33 
6.  16.02.1946  8  1947 рік 
7.  12.02.1946  31  27.  15.01.1947  15 
8.  05.03.1946  36  28.  24.01.1947  7 
9.  15.03.1946  66  29.  12.02.1947  28 
10.  25.03.1946  74  30.  26.02.1947  24 
11.  26.03.1946  73  31.  06.03.1947  12 
12.  28.03.1946  33  32.  01.04.1947  30 
13.  01.04.1946  34  33.  06.05.1947  32 
14.  16.04.1946  61  34.  06.06.1947  13 
15.  23.04.1946  48  35.  28.06.1947  13 
16.  30.04.1946  58  36.  30.07.1947  17 
17.  10.05.1946  75  37.  11.09.1947  2 
18.  21.05.1946  118  38.  21.10.1947  3 
19.  11.06.1946  124  39.  15.12.1947  9 

 
У 1947 р., на відміну від попередніх 

років, серед списків репатрійованих з’яв‐
ляються  особи,  навпроти  прізвищ  яких 
від руки дописано «сбежал с пути», «сбе‐
жал  на  станции  в  Чехословакии»,  «не 
прибыл»,  «отстал  по  дороге…»  тощо.  В 
середньому  на  кожен  другий  транспорт 
нараховувалось  кілька  таких  осіб.  Серед 
репатріантів  були  також  і  особи,  котрі 
були, скоріш за все, насильно відправле‐
ні до СРСР, оскільки їх затримали органи 
держбезпеки  Чехословаччини  за  неле‐
гальний  перетин  кордону.  Щодо  таких 
відділ  у  справах  репатріації  на  станції 
Чоп складав акти та направляв доповідні 
записки  управлінню  УМВС  в  Закарпат‐
ській  області.  Осіб  передавали  в  руки 

представників  управління  міністерства 
внутрішніх справ. Проте не всі люди, кот‐
рі  були  «впіймані»  чехословацькою  вла‐
дою і передані в збірно‐пересильний пункт 
для  подальшої  відправки  в  СРСР  потра‐
пили в руки радянських каральних орга‐
нів.  Зокрема,  12 лютого  1947 р.,  в  листі 
до в.о. начальника відділу репатріації обл‐
виконкому  Белловича,  капітан  Анісімов, 
повноважний  представник  СРСР  в  спра‐
вах  репатріації  в  Чехословаччині,  писав, 
що  передає  разом  з  репатріантами  двох 
осіб, котрі нелегально перетнули кордон 
–  громадян Кость  і Бабич  [10,  арк. 12]. В 
акті прийому репатрійованих громадян з 
Чехословаччини,  складеному  на  станції 
Чоп  14 лютого  того ж  року,  вказано, що 
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в.о.  начальника  Белловичем  прийнято 
28 чол.  як  репатріантів  за  виключенням 
громадян  Кость  та  Бабич.  Громадянина 
Бабич було передано органам МВС, а, що‐
до  громадянина  Кость  Василя,  то  в  акті 
«скромно» вказано, що він залишився на 
території  Чехословаччини  [11,  арк. 13]. 
Оскільки, з Праги він виїхав, про що свід‐
чить лист Анісімова, то найвірогідніше – 
йому вдалось утекти з потягу. Цікавим у 
цьому  аспекті  є  список  репатріантів  ра‐
дянських громадян, які нелегально пере‐
йшли кордон і були направлені в СРСР у 
1947 р., проте під час повернення втекти 
з  транспорту  по  дорозі.  Таких  в  списку 
міститься 27 осіб  (17 чоловіків та 10 жі‐
нок). Середній вік «подвійних втікачів» – 
25 років, наймолодшій особі Лупину Юр‐
ку з села Сімер було всього 14 років, де‐
сять  чоловік  були  віком  до  20 років,  а 
найстаршій особі – Добряковій Александрі 
Павлівні було 77 років  [11,  арк. 174]. От‐
же,  репатріація  до  Закарпаття  не  була 
цілком добровільним явище і характери‐
зувалася  особливостями  такими  як:  не‐
легальний перехід кордону, втеча з тран‐
спортів тощо. У 1946 р. ці явища не набу‐
ли ще значного поширення, натомість, в 
1947 р. вони стають досить частими. Мо‐
жемо пояснити це тим, що жителі Закар‐
патської області, розуміючи не найкращі 
тенденції,  котрі  вносило  в  суспільний 
устрій  радянське  правління  передавали 
занепокоєння  особам,  що  перебували  в 
Чехословаччині.  Не  виключено,  що  ін‐
формація  могла  поступати  і  від  вже  ре‐
патрійованих  осіб,  що  призвело  до  чи‐
сельного зменшення бажаючих поверта‐
тись в Закарпаття чи, навіть, втеч та не‐
легальних перетинів кордону.  

Не зважаючи на те, що велика кіль‐
кість репатріантів з Чехословаччини уже 
прибула  в  Закарпаття,  обласний  вико‐
навчий  комітет  тільки  10 липня  1946 р. 
видає  рішення,  щодо  утворення  комісій 
по  прийому  та  влаштуванню  репатрійо‐
ваних  осіб.  Згідно  даного  рішення  на 
протязі  п’яти  днів  голови  окружних  та 
міських  виконкомів  були  зобов’язані 

утворити комісії по прийому та влашту‐
ванню осіб, які на підставі права оптації 
прибувають на територію Закарпатської 
області. Крім того, комісії були зобов’яза‐
ні взяти на облік нерухоме майно (землю 
та будівлі)  громадян, які оптували чехо‐
словацьке громадянство і одержали пра‐
во на виїзд до ЧСР. Комісіям було заборо‐
нено  самовільно  розпоряджатися  цим 
майном  (крім  видачі  ордерів  на  кварти‐
ри в містах). Встановлювалось також, що 
дане майно є державною власністю, кот‐
ра  призначалась  для  подальшого  забез‐
печення громадян, що прибували, на під‐
ставі  права  оптації,  на  територію Закар‐
патської  області  [6,  арк. 4]. Ще,  раніше в 
травні 1946 р., Закарпатський облвикон‐
ком  видає  рішення  «Про  заходи  по  при‐
йому,  обліку  трудовому  влаштуванню, 
матеріальної  допомоги  репатрійованим 
радянським  громадянам».  Згідно  даного 
рішення  виділено  23 850 крб.  на  матері‐
альну допомогу «гостропотребуючим ре‐
патрійованим громадянам» в сумі, що не 
перевищує  300 крб.  на  одну  особу  [6, 
арк. 2]. Це рішення  стосувалося усіх  гро‐
мадян,  що  підлягали  репатріації,  в  тому 
числі насильно вивезених з території За‐
карпаття.  Як  бачимо,  облвиконкомом, 
щодо  репатрійованих  осіб  з  Чехословач‐
чини, було видане окреме рішення, в до‐
кументі  бачимо  чітку  специфікацію:  пи‐
тання  майнового  перерозподілу  стосу‐
ється  конкретно  осіб,  котрі  прибували 
згідно  процесу  оптації,  що  регламенту‐
вався Протоколом до радянсько‐чехосло‐
вацького Договору від 29 червня 1945 р. 
Натомість,  грошова  допомога  в  розмірі 
300 крб.  особам,  які  прибували  з  Чехо‐
словаччини за процесом оптації передба‐
чена не була. Факти видачі матеріальної 
допомоги  сім’ям оптантів‐репатріантів  з 
Чехословаччини  існували,  але  передба‐
чалися  окремими  рішеннями  обласного 
виконавчого  комітету,  як  це  було  у  ви‐
падку кількох сімей з села Великі Лучки. 
В рішенні про видачу їм коштів в розмірі 
100 крб.  на  особу було  вказано, що дана 
сума  виділена  з  позабюджетних  коштів 
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фонду  «Допомоги  жертвам  фашистсько‐
го терору» [6, арк. 10]. Таким чином, хоч 
вони і були офіційно в документах вказа‐
ні  під  означенням  «репатріанти»,  проте 
не були забезпечені всіма тими ж права‐
ми  і  можливостями, що  й  репатріанти  з 
інших  країн.  Це  підтверджується,  зокре‐
ма,  довідкою  виданою  обласним  відді‐
лом  у  справах  репатріації  громадянці 
Кулчар‐Фенчак  Олені  Антонівні  в  тому, 
що  її  заява  про  надання  грошової  допо‐
моги не може бути задоволена, оскільки 
вона прибула в Закарпатську область не 
в порядку репатріації,  а  в порядку опта‐
ції  [9,  арк. 126]. Ця проблема «дійшла» в 
кінці 1947 р. (фактично на завершальній 
стадії переселення), навіть, до Москви. З 
приводу даного питання відділ у справах 
репатріації  закарпатського  облвиконко‐
му  18 грудня 1947 р.  звернувся  до  пред‐
ставника уповноваженого Ради міністрів 
СРСР в справах оптації в Чехословаччини 
підполковника  Панова.  Зокрема,  у  звер‐
ненні  вказано,  що  на  основі  Постанови 
Ради міністрів УРСР репатрійовані радян‐
ські громадяни з таких країн як Франція, 
Болгарія  і  Румунія  при  їх  поверненні  в 
область мають відповідні пільги, але про 
репатріантів  з  Чехословаччини  нічого  у 
всіх  постановах не  сказано. На  запит  за‐
карпатського  відділу  по  справам  репат‐
ріації до відповідного вищестоящого від‐
ділу  при  Раді  міністрів  УРСР  отримано 
відповідь,  що  особи  переселені  з  Чехо‐
словаччини  не  можуть  претендувати  на 
пільги,  оскільки  вони  не  є  репатріанта‐
ми, а належать до категорії переселенців. 
У свою чергу, після звернення до відділу 
у  справах  переселенців  Ради  Міністрів 
УРСР,  отримано відповідь, що ці  особи  є 
не  переселенцям,  а  репатріантами  [11, 
арк. 93].  Як  бачимо,  радянські  органи 
влади на республіканському рівні не хо‐
тіли  брати  на  себе  відповідальність  за 
подальшу доля майже 2 тисяч осіб пере‐
селених  з  Чехословаччини  в  Закарпат‐
ську область протягом 1945‐1947 рр. Ви‐
никає враження, що чіткого розмежуван‐
ня між оптантами, що переселялись згід‐

но Договору від 29 червня 1945 р. та ре‐
патріантами з Чехословаччини навмисно 
проведено  не  було,  проте,  бачимо,  що  в 
важливих для влади питаннях,  як от фі‐
нансове, розділення на оптантів та «інших 
переселенців», все ж, відбувалося. Це може 
свідчити  про  дегуманізований  характер 
радянської «бюрократичної машини». 

Щодо влаштування репатрійованих 
громадян  на  роботу,  то  в  доповіді  від 
15 лютого 1947 р., поданій представнику 
уповноваженого  Ради  міністрів  СРСР  у 
справах  репатріації  з  Чехословаччини, 
йшлося про  те, що репатрійовані  грома‐
дяни  влаштовуються  на  роботу  в  біль‐
шості  випадків  в  одноосібні  господарст‐
ва  своїх  батьків  і  родичів.  Репатріанти, 
що  звертаються  по  допомогу  з  питань 
влаштування  на  роботу,  влаштовуються 
обласним  відділом  репатріації  чи  окруж‐
ними/міськими виконкомами по спеціаль‐
ності  (в  швейно‐взуттєві  фабрики,  трест 
столових  і  ресторанів,  вугільне  шахтоуп‐
равління,  автомобільний  трест,  авторе‐
монтні  контори  та  ін.).  Влаштування  на 
роботу  ускладнене  тим,  що  в  грудні 
1946 р. обласне бюро по набору і розподі‐
лу робочої сили було ліквідовано і в даний 
час – далі вказано в доповіді – в області не‐
має  організації,  яка  б  планомірно  займа‐
лась обліком та розподілом робочої сили. 
Ще  гірші  справи  з  наданням житла  осо‐
бам, котрі не мають рідних. Міста області 
настільки  переповнені,  що  органи  жит‐
лового управління не в змозі забезпечити 
всіх квартирами, тому репатріанти повин‐
ні  підшуковувати  собі житло в приватно‐
му секторі, що є значно дорожче, і вони на 
це нарікають. Покращення положення мо‐
жна  очікувати  тільки  після  виїзду  оптан‐
тів до Чехословаччини – йдеться в допові‐
ді.  Тим  репатріантам  з  Чехословаччини, 
котрі гостро потребували матеріальної до‐
помоги, станом на лютий 1947 р., було ви‐
дано  загалом  69 тис. крб.  у  розмірі  до 
300 крб. на одну особу. Таких репатріан‐
тів було 438 чоловік [9, арк. 28]. 

За  офіційними  даними,  з  числа  че‐
хословацьких репатріантів, котрі приїха‐
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ли в область у 1945‐1948 рр., у промисло‐
вості були працевлаштовані 544 особи, в 
сільському господарстві – 551 особа та в 
інших організаціях та установах – 94 ре‐
патріанта [12, арк. 11; 14, арк. 15]. Проте, 
про  «сухість»  офіційної  радянської  ста‐
тистики в плані реального відображення 
соціалістичної  дійсності  можемо  судити 
по листі Матяш  Івана Васильовича,  бри‐
гадира  Хустського  хлібозаводу,  котрого 
він  відіслав  17  січня  1948 р.  до  відділу 
соцзабезпечення міськради Хуста. В ньо‐
му  вказано,  що  Іван  Васильович  наро‐
дився в сім’ї бідного робітника, що скла‐
далася з 6 осіб. Не знайшовши роботи на 
Підкарпатській  Русі,  він  у  1927 р.  виїхав 
до  Чехії,  де  влаштувався  на  хлібозавод. 
Пропрацював там до 1946 р. і повернувся 
в  СРСР  як  репатріант.  Влаштувавшись 
бригадиром  хустського  хлібозаводу,  за 
свою зарплатню він не може прогодува‐
ти, навіть, свою родину з двох осіб, тому 
просить  виділити  йому  матеріальну  до‐
помогу [13, арк. 13]. 

Цікавим  щодо  питання  національ‐
ного  складу  репатріантів  є  доповідь му‐
качівського  відділу  по  державному  за‐
безпеченню  і  побутовому  влаштуванню 
сімей  військовослужбовців  подана  до 
відділу  у  справах  репатріації  облвикон‐
кому  29 червня  1946 р.  В  ній  подаються 
відомості,  зокрема,  що  з  загальної  кіль‐
кості  репатріантів  (не  лише  з  Чехосло‐
ваччини)  приблизно  75 %  виїхало,  най‐
більше  до  ЧСР,  таким  чином  в Мукачеві 
залишилось  близько  800 осіб.  Частина 
осіб,  що  залишились  намагається  «при‐
стосовуватися  до  радянського  устрою  і 
брати  участь  у  відновленні  народного 
господарства»,  проте  в  іншої  частини 
прагнення направлені на виїзд з терито‐
рії  СРСР  закордон  (на  жаль,  співвідно
шення цих частин у кількісних показниках 
не  вказано  –  Х.П.).  Також  зазначено,  що 
близько  95 %  всіх,  хто  повернувся  –  єв‐
рейської  національності.  Більшість  осіб 
відноситься  до  «суспільно‐політичного 
життя взагалі  індиферентно». Громадсь‐
кість  не  проявляє  особливу  прихиль‐

ність  до  тієї  частини  репатрійованих, 
котра не бажає, чи згідно свого станово‐
го походження, не в змозі пристосовува‐
тися до радянської  влади  [8,  арк. 32‐33]. 
Натомість, згідно офіційних даних довід‐
ки, поданої під грифом «секретно», відді‐
лом  репатріації  обласному  комітету 
КП(б)У бачимо інші відомості. Із репатрі‐
йованих в область з Чехословацької рес‐
публіки  за  національністю:  українців  – 
1816 чол., чехів – 67, угорців – 36, євреїв 
– 31, словаків – 23, росіян – 10, три руму‐
на та по дві особи, відповідно, латишів та 
циган [9, арк. 215]. Про переважаючу чи‐
сельність  єврейського  населення  серед 
репатріантів та їх «незначну участь у сус‐
пільно‐політичному житті» бачимо відо‐
мості  також  у  звіті  відділу  державного 
забезпечення при окружному виконкомі 
в м. Ужгороді, поданому до відділу у спра‐
вах репатріації  [8, арк. 22]. Підтверджен‐
ням не надто прихильного ставлення міс‐
цевого  населення  до  репатріантів  кон‐
кретно єврейської національності можуть 
бути два протоколи народного комітету 
села  Річка  Волівського  округу  (тепер 
Міжгірський район – Х.П.). Один з них да‐
товано 30 грудня 1944 р. і у ньому вказа‐
но, що на своєму засіданні народний ко‐
мітет  одноголосно  проголосував,  що 
«…особа єврейської національності Мош‐
ко  Ліпшіц  не  має  прислушности  (похо
дить від поняття з чес. Domovská přísluš
nost – «прописка» особи в певному населе
ному пункті. Інститут такої «прописки» 
почав  існувати  на  чеських  землях  після 
реформи 1849 р. і був ліквідований тільки 
в  1948 р.  Відповідно,  поширювався  і  на 
Підкарпатську Русь в 19191939 рр. – Х.П.) 
в  селі  Річці  з  тої  причини, що був жона‐
тий у родині Давидйойна Золдан, а тота 
родина дуже зле поводилася з християн‐
ським народом при бувшій Ческословен‐
ській республіці». Далі вказано, що «…ук‐
раїнський  народ  не  бажає  прийняти  в 
селі  Мошка  Ліпшица»,  тому  що  він  не 
народився  в  селі  Річці.  Тут  бачимо, фак‐
тично,  дві  причини  не  пов’язані  між  со‐
бою [3, арк. 10]. У другому протоколі, від 
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27 січня 1945 р., подано наступну  інфор‐
мацію:  народний  комітет  встановив,  що 
Симковичова Елена  (Хая),  дружину Най‐
ман Мойсея «… жила в Річці, а чи купила 
землю і в кого, то нам не є відомо, … а на 
млин був іще спілник (співвласник – Х.П.) 
Найман Юдобир, млин не був самою влас‐
ністю Найман Мойсея». Другим пунктом 
постанови наркому було те, що «…Симко‐
вич Германа з Майдану (тепер село Між
гірського району Закарпатської обл. – Х.П.) 
не можемо ні в якому разі прияти за жи‐
теля села Річки, бо в Річці не народився, 
а з села Річка Палестину зробити не мож‐
на»  [3,  арк. 11].  Ці  протоколи,  звісно,  не 
мали законодавчої сили, проте могли бути 
вагомим психологічним фактором, що спри‐
чиняв  активний  від’їзд  євреїв,  котрі  по‐
вернулись  з  концтаборів,  закордон.  Вони 
свідчать скоріше про факт побутового ан‐
тисемітизму  основаного  на  економічній 
складовій  (згадування  питання  власності 
на млин), що був досить зрозумілим яви‐
щем  в  ситуації,  що  склалася  після  Другої 
світової війни в закарпатському селі (схід‐
нослов’янське  корінне  населення  впер‐
ше отримало владні повноваження). 

Отже,  кількість  репатрійованих  з 
Чехословаччини  до  Закарпаття  осіб  в 
1945‐1948 рр.  становила  2086  чоловік, 
або 10 % від загального числа репатріан‐
тів. Репатріація була складна та супереч‐
лива,  оскільки  пересікалася  з  такими 
міграційними  процесами  як  оптація  та 
нелегальний  перехід  кордону.  Загалом 
до кінця 1946 р. можна говорити про пе‐
реважно  добровільний  характер  репат‐
ріації,  проте  з  початком  1947 р.  почасті‐
шали  випадки  примусової  репатріації, 
особливо вона стосувалися осіб, що неле‐
гально перебували на території Чехосло‐
ваччини  –  нелегальні  втікачі  чи  особи 
котрим відмовили в праві оптації (таких 
нараховувалося майже 3 тис. осіб). Щодо 
чіткого розмежування процесів чехосло‐
вацької  репатріації  та  оптації,  то  це  пи‐
тання потребує детальнішого вивчення і 
ми плануємо розглянути його  в  подаль‐
ших  розвідках.  Для  цього  вважаємо  за 

потрібне  дослідити  фонд  Ministerstvo 
Vnitra – Nova Registratura, що знаходить‐
ся  в  Національному  архіві  Чеської  рес‐
публіки  в  Празі.  Щодо  національного 
складу  репатріантів,  то  офіційні  дані 
твердять про переважаюче число україн‐
ського населення, проте кілька докумен‐
тів,  навпаки,  вказують  на  переважання 
єврейського  елементу.  Підводячи  підсу‐
мок, варто зазначити, що офіційні джере‐
ла радянської  доби  (в  тому числі  і  з  пи‐
тання  процесу  репатріації),  звісно,  по‐
винні  піддаватись  критичному  аналізу, 
та «перехресним» компаративним підхо‐
дом  зіставлятись  з  іншими видами дже‐
рел, що, в свою чергу, має, хоч трохи, мі‐
німізувати суб’єктивність висновків. 
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Худиш П. Н. Репатриация с Чехословакии 
в  Закарпатье  (19451948  гг.):  ход,  суть  и  по
следствия процесса 

В статье исследован процесс репатриации, 
который проходил в 19451948 гг. между Чехосло
вацкой республикой и СССР. Конкретно, автор об
ращает внимание на переселение в рамках этого 
процесса  лиц  в  Закарпатскую  Украину  (с  января 
1946 г. – Закарпатская область УССР). Репатриа
ция из Чехословакии в Закарпатье тесно связана 
с  другими  миграционными  процессами,  которые 
происходили  в  Закарпатье  в  послевоенные  годы: 
оптация  (добровольный  выбор  гражданства)  и 
нелегальное  пересечение  чехословацкой  границы. 
В историографии эти процессы не являются чет
ко разграниченными, поскольку советская офици
альная статистика всех переселенцев из Чехосло
вакии  в  Закарпатье  называла  репатриантами. 
Автор  попытался  рассмотреть  конкретно  про
цесс  репатриации  лиц  из  Чехословакии  в  Закар
патье, проанализировав: их отличия от статуса 
репатриантов из других стран, национальный со
став,  особенности  перемещения  данных  лиц  и 
особые  случаи,  которые  могли  свидетельство
вать о принудительном характере репатриации, 
деятельность  органов  власти,  которые  прини
мали  переселенцев,  а также их  положение  после 
приезда в Закарпатье. 

Ключевые  слова:  репатриация,  переселе
ние, Закарпатье, Чехословакия. 

 
 
 
 
 
 

Khudish Р. N.  Repatriation  from  Czechoslo
vakia  to Transcarpathia  (19451948): course, es
sence and consequences of the process  

In the article the repatriation process that took 
place  in  the years 19451948 between  the Czechoslo
vak Republic and the Soviet Union had been investiga
ted. Specifically, the author draws attention to trans
migration  process  to  the  Transcarpathian  Ukraine 
(From  January 1946 – Transcarpathian region of Uk
rainian  SSR).  Repatriation  from  Czechoslovakia  to 
Transcarpathia closely related to other migration pro
cesses  that  took place  in Transcarpathia  in  the post
war  years: optation  (voluntary  choice of nationality) 
and illegal crossing the Czechoslovak border. In histo
riography  these processes are not  clearly delineated, 
since  official  soviet  statistics  called  all  Soviet  trans
migrated  people  from  Czechoslovakia  to  Transcar
pathia as  returnees  (repatriated people). The author 
attempted  to  investigate  specifically  the  repatriation 
process  of  the  people  from  Czechoslovakia  to Trans
carpathia ant tried to analyze: their differences on the 
status from the returnees from other countries, ethnic 
composition,  specifics  of  their  moving,  and  special 
cases that might indicate a forced character of repat
riation, activities of authorities who were taking care 
of  receiving  the  returnees, and  their  conditions after 
the arrival to Transcarpathia. 

Key words:  repatriation,  transmigration, Trans
carpathia, Czechoslovakia. 
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УДК 94(477.6) «2014)» 
 

Ю. Р. Офіцинський 
 

ОКУПАЦІЯ КРИМУ РОСІЄЮ 115 БЕРЕЗНЯ 2014 р. 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «THE NEW YORK TIMES») 

 
У  статті  проведено  реконструкцію  росій

ської окупації Криму через призму публікацій про
відної американської газети «The New York Times». 
1 березня 2014 р. парламент Росії санкціонував си
лові дії проти України. Протягом наступних двох 
тижнів  російські  солдати  без  розпізнавальних 
знаків  блокували  й  захоплювали  українські  війсь
кові  частини  у  Криму.  Київ  дозволив  відкривати 
вогонь у відповідь на атаки, але цей наказ не мав 
практичного значення. Адже не було сенсу проти
стояти  чисельнішому  ворогу  в  умовах,  коли  дер
жава  не  збиралася  надсилати  підкріплення  на 
півострів.  Західні  країни  обмежилися  диплома
тичними  візитами  і  місіями.  Військова  операція 
Росії  показала  відсутність  ефективних  засобів 
протидії  порушникам  системи  міжнародних  від
носин. США підірвали до себе повагу як потужного 
гаранта  стабільного  світопорядку.  Проте  Росія 
не  досягла  глобального  тріумфу,  бо  запрограму
вала  себе  на  поразку  в  близькій  перспективі,  де 
ключову роль відіграють не військові, а економіч
ні важелі. Тому ці та інші аспекти гібридної війни 
Росії  проти України  потребують подальшого  ви
вчення. 

Ключові слова: інтервенція, бойовики, сол
дати, санкції. 

 
Понад 30 років минуло з часу завер‐

шення Холодної війни, коли у другій де‐
каді  ХХІ ст.  світ  знову  став  на  її  порозі. 
Майже не помітний на карті світу півост‐
рів Крим став яблуком розбрату не тіль‐
ки  між  «братніми»  українським  і  росій‐
ським народами, а й загострив відносини 
між  країнами  демократичного  світогля‐
ду й антизахідних стереотипів.  

Після  здобуття  самостійності  в  Ук‐
раїні  не  проводилися  дієві  політичні  та 
економічні  реформи,  зволікали  з  пере‐
оцінкою радянської спадщини, занепада‐
ла  армія,  не  було  належного  патріотич‐
ного  виховання  молодого  покоління, 
особливо  в  регіонах  із  російськомовним 
населенням. Це,  а також слабкість світо‐
вої  системи  безпеки  дозволили  прези‐
денту Російської Федерації В. Путіну про‐

вести  «кримську  операцію».  Геополітич‐
ні  інтереси невеликої групи осіб перева‐
жили  моральні  цінності,  закони,  життя 
простих людей. 

Окупація  й  анексія  Криму  Росією, 
що  відбулася  всупереч  нормам  міжна‐
родного  права,  стала  яскравим  історич‐
ним прецедентом у сучасному світі. Гро‐
мадяни  України  і  міжнародна  спільнота 
кардинально змінили своє  ставлення до 
Росії. Оскільки російська окупація Криму 
триватиме  невизначений  час,  то  акту‐
альність  цієї  проблеми  є  надзвичайно 
високою. Зі свого боку ми втілюємо влас‐
ний науковий проект, де прагнемо комп‐
лексно  дослідити  передумови,  причини, 
привід, рушійні сили, хід подій, наслідки 
окупації й анексії Криму Росією у лютому 
–  березні  2014 р.,  її  сприйняття  міжна‐
родною спільнотою та світовими медіа. 

У цілому хронологічні межі зазначе‐
ної проблематики охоплюють період від 
появи  перших  окупаційних  російських 
військ у межах Криму (20 лютого 2014 р.) 
до  підписання  договору  між  Російською 
Федерацією і Республікою Крим про при‐
йняття  у  Російську Федерацію Республі‐
ки Крим та утворення в складі Російської 
Федерації  нових  суб’єктів  (18 березня 
2014 р.),  за  яким  півострів  було  анексо‐
вано.  Відтак  територію  Автономної  Рес‐
публіки  Крим  визначено  як  тимчасово 
окуповану,  згідно  із  Законом  України 
«Про  забезпечення  прав  і  свобод  грома‐
дян  та  правовий  режим  на  тимчасово 
окупованій території України від 15 квіт‐
ня 2014 р. 

Активну  фазу  російської  агресії  в 
український Крим поділяємо на три ета‐
пи: 1) 20‐28 лютого – від появи  і розосе‐
редження диверсійних груп до захоплен‐
ня  ними  головної  владної  будівлі  авто‐
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номії;  2) 1‐15 березня  –  захоплення  ро‐
сійськими  військами  майже  всіх  важли‐
вих об’єктів півострова; 3) 16‐18 березня 
–  оформлення  анексії  за  результатами 
правочинів,  невизнаних  ООН.  У  цьому 
контексті  важливо,  по‐перше,  провести 
логічно вмотивовану періодизацію подій 
з  відображенням  особливостей  кожного 
етапу, по‐друге, показати сприйняття роз‐
винутими західними країнами окупації й 
анексії Криму Росією  і, по‐третє, з’ясува‐
ти  наслідки  «кримської  проблеми»  як 
для України, так і для світової спільноти. 
Наразі  увагу  зосереджуємо  на  другому 
етапі,  тобто  на  причинно‐наслідкових 
зв’язках,  реконструкції  ходу  окупації  й 
анексії  Криму,  встановленні  чинників, 
які  перешкодили  Україні  запобігти  за‐
гарбанню півострова Росією. 

Російська  окупація  та  анексія  Кри‐
му в лютому‐березні 2014 р., як зазначе‐
но вище, є актуальною проблемою новіт‐
ньої  історії  України.  Її  наукова  розробка 
розпочалася  і  потребує  вивчення  широ‐
кого кола  історичних джерел. Вже опри‐
люднено  ряд  інформаційно‐довідкових, 
науково‐популярних  і  наукових  праць. 
Так,  в  електронній  енциклопедії  розмі‐
щено  статті  «Російська  інтервенція  до 
Криму 2014» [10], «Анексія Криму Росією 
(2014)»  [1],  «Російська  збройна  агресія 
проти  України  (2014‐2015)»  [9],  «Крим‐
ська криза» [5], що уточнюються та онов‐
люються. 

За декілька місяців після завершен‐
ня анексії українського півострова Крем‐
лем  вийшла  колективна  науково‐попу‐
лярна праця українських істориків «Крим: 
шлях  крізь  віки.  Історія  у  запитаннях  і 
відповідях»  [4].  У  ній  п’ять  статей  при‐
свячено  проблематиці  приєднання  Кри‐
му Росією. Оперативним відгуком на вка‐
зані  події  слід  вважати  симетричну поя‐
ву в 2014 р. двох колективних видань – у 
Києві та Москві. Українські історики під‐
готували «Крим від античності до сього‐
дення», а російські – «История Крыма». В 
українському  виданні  привертає  увагу 
праця  С. Кота  щодо  захисту  культурних 

цінностей на захопленому Росією півост‐
рові  [3],  а у російському – остання 13‐та 
глава –  «Георгиевские  цвета  снова  над 
Крымом.  Воссоединение  Крыма  с  Рос‐
сией. 2014 год» О. Романова [8]. 

У цьому питанні світоглядні позиції 
в  українській та російській  історіографі‐
ях є протилежними. У радянський час на‐
в’язливо  пропагували  ідеологічну  кон‐
цепцію про «возз’єднання» України  і Ро‐
сії у 1654 р., а тепер вивільнене місце  іс‐
торики, що на службі в агресора, заміни‐
ли таким же «возз’єднанням» Криму і Ро‐
сії  у  2014 р.  Водночас  російські  вчені‐
юристи, зокрема відомий фахівець із кон‐
ституційного  права,  професор  О. Лукья‐
нова,  проаналізувавши  проблему  верхо‐
венства права у контексті зовнішньої по‐
літики Росії, вказали на нікчемність при‐
єднання Криму  й м. Севастополя  внаслі‐
док чисельних порушень відповідної про‐
цедури [6]. 

Торкнувся питання анексії Криму й 
британський  історик  і  політолог  Е. Віл‐
сон у шостому розділі своєї книги «Укра‐
їнська криза: що це означає для Заходу» 
[62]. Він зазначив, що державний перево‐
рот відбувся не в Києві, а в Криму. Вторг‐
нення «зелених чоловічків» Путіна й анек‐
сію українського півострова Крим відно‐
сять до найбільших злочинів проти люд‐
ства ХХІ ст. Як зазначив у своїй книзі ві‐
домий  політичний  експерт  Т. Березо‐
вець,  у  випадку  безкарності  цей  міжна‐
родний злочин поставить усе людство на 
межу  геополітичної  катастрофи  [2].  Він 
подав свідчення очевидців: українські та 
зарубіжні  політики,  військові,  експерти, 
журналісти,  активісти розповіли про де‐
талі російської  агресії  в Крим від 18 лю‐
того до 18 березня 2014 р. 

Один  з  аспектів  цієї  проблематики 
розглянуто й нами  [7].  Зокрема, проана‐
лізовано  початок  російської  агресії  в 
Крим, що припав на 20‐28 лютого 2014 р. 
Пропонована  стаття  є  логічним  продов‐
женням наших зусиль у цьому руслі. По‐
заяк ця тема потребує ретельної розроб‐
ки, то у науковий обіг слід вводити ваго‐
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мі  джерела.  Наразі  головним  джерелом 
слугують  публікації  якісної  світової  пе‐
ріодики,  насамперед  –  найстарішої  (за‐
снована  1851 р.)  щоденної  газети  США 
«The  New  York  Times».  Вона  виходила  у 
будні  тиражем близько 2 млн. прим.,  а  у 
неділю – понад 2,3 млн. прим. У «The New 
York Times» працює понад 1,1 тис. квалі‐
фікованих журналістів,  а  сама газета на‐
лежить до найпливовіших газет сучасно‐
го  світу. Новини на  її  веб‐сайті щоденно 
читає близько 30 млн. осіб з усього світу. 
Загалом  нами  проаналізовано  51 автор‐
ську  публікацію  про  російську  окупацію 
Криму,  що  оперативно  побачили  світ  в 
електронній та газетній версіях «The New 
York  Times»  від  1  до  15 березня  2014 р. 
Йдеться  в  середньому  про  три‐чотири 
публікації щодня, котрі належали компе‐
тентним авторам (їх загалом 26). 

У вказаний період події на півостро‐
ві розгорталися за тим же сценарієм, що 
й  радянська  інтервенція  в  Угорщину 
1956 р., Чехословаччину 1968 р., Афганіс‐
тан  1979 р.  Зранку  1 березня  2014 р.  са‐
мопроголошений  прем’єр‐міністр  Криму 
С. Аксьонов  оголосив,  що  має  винятко‐
вий  контроль  над  військами  й  міліцією, 
та звернувся до В. Путіна за допомогою в 
захисті  регіону.  Він  зазначив,  що  рефе‐
рендум  щодо  незалежності  Криму  при‐
значено  на  30 березня.  Кремль  швидко 
видав  заяву  про  те,  що  це  прохання  не 
буде  проігноровано.  Верхня  палата  ро‐
сійського парламенту – Рада Федерації – 
90 голосами зі 166 можливих санкціону‐
вала  військові  дії  російської  армії.  Цей 
дозвіл  спрямовувався  на  Крим,  але,  по 
суті,  охоплював  усю  територію  України. 
Парламент  також  просив  В. Путіна  від‐
кликати посла Росії у США [59]. 

Перед  тим,  як  В. Путін  1 березня 
публічно оголосив свій намір ввести вій‐
ська  у  Крим,  у  Вашингтоні  Б. Обама  та 
його команда міркували над відповіддю. 
Пропонували  відмінити  приїзд  прези‐
дента США на саміт у Росії  у червні,  від‐
класти можливу торгову угоду, виключи‐
ти Москву із «Великої вісімки», відправи‐

ти американські військові кораблі у регі‐
он.  Обама  оголосив  першу  пряму  відпо‐
відь після 90‐хвилинної телефонної роз‐
мови  з  Путіним.  Він  відклав  підготовку 
до саміту «Великої вісімки». Водночас пра‐
гматики  вважали,  що  Б. Обама  повинен 
запропонувати НАТО розгорнути сили на 
польсько‐українському кордоні [11]. 

Того ж дня через загрозу захоплен‐
ня  Криму  Росією  зібралася  Рада  націо‐
нальної безпеки та оборони України. Ре‐
альність була невтішною, адже українсь‐
кі війська погано оснащені. У Криму вони 
мали тільки номінальну силу – бригада з 
3,5 тис.  бійців,  оснащена  артилерією  та 
легким озброєнням. Українська армія во‐
лоділа  на  півострові  одним  повітряним 
ескадроном  винищувачів  СУ‐27,  розта‐
шованих  на  аеродромі  «Бельбек».  Нечи‐
сельний  флот  заблоковували  російські 
кораблі  [26]. У Кіровському військовому 
аеродромі  28 лютого  українські  солдати 
намагалися  зупинити  групу  російських 
військ  від  проникнення.  Останні  розла‐
мали навігаційне обладнання, щоб Украї‐
на не прислала підкріплення. 

Вторгнення  у  Крим  для  Росії  було 
нескладним. Українські вояки не відпові‐
дали  на  провокації,  які  б  виправдали 
масштабну інтервенцію. 1 березня у Сім‐
ферополі  десятки  озброєних  російських 
солдатів і сотні їх прихильників перекри‐
ли дороги.  Російські  бронетранспортери 
проїхалися  центром  Севастополя  [37]. 
Десятки  мирних  людей  зібралися  біля 
будівлі кримськотатарського телеканалу 
«ATR TV» для його захисту. На прес‐кон‐
ференції у Сімферополі Р. Чубаров, лідер 
кримських татар, зазначив, що захоплен‐
ня  урядових  будівель  Криму  здійснили 
спеціально навчені люди [60]. 

1 березня  виконувач  обов’язків 
Президента України О. Турчинов наказав 
Збройним силам України перейти у пов‐
ну  бойову  готовність.  Українським  бій‐
цям  було  дозволено  відкривати  вогонь, 
якщо  їх  атакуватимуть.  Київ  вимагав, 
щоб  Москва  російських  вояків  тримала 
на своїх базах у Криму. В Україні посили‐
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ли охорону на атомних електростанціях, 
аеропортах тощо. 

Російські солдати без розпізнаваль‐
них  знаків  на  військовій  техніці  з  номе‐
рами  Чорноморського  флоту  РФ  пере‐
крили головні шляхи сполучення у Кри‐
му, оточили місцеві урядові  споруди,  за‐
крили  головний  аеропорт  і  заволоділи 
вузлами комунікації. Біля входу до укра‐
їнського митного і прикордонного посту 
в Балаклаві  біля Севастополя  стояла ко‐
лона  із російської військової техніки: 10 
вантажівок із 30 солдатами в кожній, 2 ка‐
рети  швидкої  допомоги,  5 бронетранс‐
портерів.  Поширювалися  повідомлення 
про  прибуття  додаткових  російських 
сил, включаючи російські кораблі, що на‐
ближалися до Феодосії [59]. 

У  російських  ЗМІ  антиукраїнська 
операція зайняла почесне місце. Згідно з 
опитуванням  московського  «Левада‐Цент‐
ру»,  43 %  росіян  вважали  повалення 
В. Януковича  насильницьким  переворо‐
том,  а  23 % назвали  ситуацію  в  Україні 
громадянською  війною.  Багато  респон‐
дентів вбачали у цих подіях організовану 
спробу Заходу втягнути Україну на свою 
геополітичну орбіту [41]. 

Провідні  країни  світу  відреагували 
на агресію Росії у Криму. Прем’єр‐міністр 
Великої  Британії  Д. Кемерон  не  бачив 
жодного виправдання для військової  ін‐
тервенції  в  Україну.  Канада  відкликала 
свого  посла  із  Москви  та,  як  і  США,  від‐
клала  підготовку  до  саміту  «Великої  ві‐
сімки». Рада Безпеки ООН провела термі‐
нове засідання. Представник США С. Пауер 
закликала  Росію  припинити  будь‐які  дії 
своїх  військ.  Генеральний  секретар  ООН 
Пан Гі Мун у розмові з В. Путіним спону‐
кав  його  до  переговорів  з  Києвом.  Аме‐
риканський  сенатор  Б. Коркер  консуль‐
тувався із держсекретарем Дж. Керрі що‐
до санкцій проти Росії [13]. 

У неділю 2 березня 2014 р. Україна 
попередила  Москву  проти  подальших 
вторгнень.  Виконувач  обов’язків  Прези‐
дента О. Турчинов ветував закон про від‐
міну  статусу  російської  мови  як  регіо‐

нальної [42]. Близько п’ятої ранку десят‐
ки озброєних солдатів без розпізнаваль‐
них  знаків  з метою блокування зайняли 
позиції біля української бази у Переваль‐
ному, що  за  23 км  від  Сімферополя.  Усе‐
редині було близько 20 українських сол‐
датів  і бронетранспортер. Тим часом ко‐
мандувач Військово‐морських сил Украї‐
ни  у  Севастополі  контр‐адмірал  Д. Бере‐
зовський  перейшов  на  бік  противника 
[39].  У  Москві  організували  мітинг  на 
підтримку В. Путіна і захисту росіян в Ук‐
раїні.  Московська  поліція  заарештувала 
близько  360 людей,  які  протестували 
проти війни [44]. 

2 березня  у  Крим  прибуло  підкріп‐
лення на допомогу 6 тис. російським во‐
якам, які вже там діяли. «Велика вісімка» 
відклала  підготовку  саміту  в  Сочі.  США 
скасували  поточні  перемовини  з  Моск‐
вою  щодо  енергетики  і  морського  спів‐
робітництва. НАТО засудило вторгнення 
Росії  в Україну  як порушення міжнарод‐
ного права [28]. 

Хоча у Криму було доволі спокійно у 
понеділок  3 березня,  проте  російські  сол‐
дати посилили блокування ключових вій‐
ськових баз та інших об’єктів на півостро‐
ві, у тому числі морських і прикордонних. 
Вони тиснули на українських чиновників, 
щоб  ті  декларували  вірність  російській 
владі  [25].  У  Севастополі  російський  мін‐
ний тральщик «912» патрулював непода‐
лік  від  українських  суден  «Славутич»  і 
«Тернопіль», не даючи їм відплисти. 

Новим  командувачем  українського 
флоту  став  контр‐адмірал  С. Гайдук.  Ук‐
раїнці  розуміли  наслідки  потенційного 
конфлікту  із  сильнішим  противником. 
На військовій базі в Любимівці біля Сева‐
стополя близько 200 українських  солда‐
тів окопалися за мішками з піском. Елект‐
роенергію  їм  відрізали.  Біля  інших  баз 
російські  солдати  без  розпізнавальних 
знаків з автоматичною зброєю стояли бі‐
ля воріт, не впускаючи й не випускаючи 
нікого.  Самопроголошене  ополчення  з 
червоними  і  чорно‐оранжевими  стрічка‐
ми створило бар’єр перед солдатами [56]. 
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Росія розгорнула в Криму військові 
підрозділи  і вимагала капітуляції від ук‐
раїнських  моряків,  погрожуючи  зброй‐
ним  наступом  на  їхні  кораблі.  Офіційно 
Кремль заперечив такий ультиматум  [14]. 
3 березня на засіданні Ради Безпеки ООН 
постійний  представник  України  Ю. Сер‐
геєв розповсюдив лист про те, що росія‐
ни відправили 16 тис. солдатів на півост‐
рів,  починаючи  з  24 лютого.  Постійний 
представник РФ в ООН В. Чуркін виправ‐
дав ці дії  загрозою росіянам  і російсько‐
мовним  в  Україні  з  боку  націоналістів. 
Він  показав  звернення  В. Януковича  з 
проханням про військову допомогу. 

Рада Безпеки не вдалася до жодних 
дій,  оскільки  Росія  як  постійний  її  член 
має  право  вето.  Здивувала  позиція  Ки‐
таю,  що  доти  виступав  із  Росією  проти 
Заходу  щодо  інших  питань,  включаючи 
конфлікт  у  Сирії.  Представник  Китаю 
Лю Цзіеї  задекларував  «позицію  невтру‐
чання» і повагу територіальної цілісності 
України [51]. 

Тоді  ж  3 березня  у Женеві  засідала 
Рада ООН з прав людини. Міністр закор‐
донних справ РФ С. Лавров зазначив, що 
російські війська у Криму захищають ет‐
нічних  росіян  від  атак  націоналістів  і 
провокацій  проти  російського  Чорно‐
морського флоту [21]. Генсек ООН Пан Гі 
Мун  ще  1 березня  відправив  свого  за‐
ступника  Я. Еліассона  в  Київ  для  оцінки 
стану  справ  і  пошуків  діалогу  з  Росією. 
3 березня голова Організації з безпеки та 
співробітництва  в Європі, міністр  закор‐
донних  справ  Швейцарії  Д. Буркгальтер 
відрядив в Україну місію спостерігачів на 
чолі з А. Торс. 

США  готувалася  запровадити  санк‐
ції  на  російських  чиновників,  залучених 
до  окупації  Криму.  Європейські  країни 
реагували  стримано.  Вони  не  хотіли  зу‐
пиняти  комерційну  активність  у  Росії. 
Без підтримки Європи економічні санкції 
не могли змінити курс В. Путіна. США не 
були  найбільшими  торгівельними  парт‐
нерами Росії. Річний обсяг експортно‐ім‐
портних  операцій  між  обома  країнами 

складав 40 млрд дол., а між Росією та ЄС 
– 460 млрд дол. [14]. 

3 березня  НАТО  скликала  другу 
надзвичайну  нараду  щодо  України  на 
прохання  Польщі.  У  Брюсселі  відбулася 
зустріч міністрів закордонних справ кра‐
їн  ЄС,  які  закликали  Москву  повернути 
війська  на  бази.  Вони  пригрозили  замо‐
розити  лібералізацію  візового  режиму  і 
переговори  з  економічного  співробітни‐
цтва,  проігнорувати  червневий  саміт 
«Великої вісімки» у Росії. 

У  вівторок  4 березня  російські  сол‐
дати випустили попереджувальні пострі‐
ли в повітря, коли близько 200 неозброє‐
них  українських  вояків  наблизилися  до 
свого  аеродрому  «Бельбек»  [45].  Після 
семи годин мирного протистояння 12 ук‐
раїнських  солдатів  зайняли  свої  позиції 
та  охоронні  пости.  Решта  повернулася 
додому [49]. 

На  прес‐конференції  самопроголо‐
шений  прем’єр‐міністр  Криму  С. Аксьо‐
нов  твердив,  що  більшість  українських 
військових  присягнули  його  урядові,  а 
місцеві  чиновники  працюють  над  при‐
скоренням  референдуму  щодо  незалеж‐
ності. Міністерство оборони України спро‐
стувало  це  дезертирство,  а  суд  у  Києві 
визнав недійсним призначення С. Аксьо‐
нова  прем’єром  Криму  і  видав  ордер  на 
його арешт [34; 36]. 

4 березня В. Путін оголосив про за‐
вершення  навчань  150 тис.  солдатів  по‐
близу  кордону  з  Україною.  На  прес‐кон‐
ференції  в Москві  він  описав  події  в  Ук‐
раїні як антиконституційний переворот і 
заперечив, що російські війська окупува‐
ли Крим. Але на блок‐постах, встановле‐
них  у  Криму,  висіли  російські  прапори. 
Президент США Б. Обама непохитно сто‐
яв на тому, що Росія порушила міжнарод‐
не право і суверенітет України. 

Того  ж  дня,  4 березня,  держсекре‐
тар  США  Дж. Керрі  у  Києві  пообіцяв 
1 млрд дол.  надзвичайної  допомоги  еко‐
номіці  України,  підтримку  в  боротьбі  з 
корупцією  і  в  навчанні  спостерігачів  на 
прийдешніх  виборах.  Керрі  попередив, 
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що  Путін  може  вдатися  до  військової 
операції на сході України. Американці про‐
понували  допомогу  в  поверненні  мільяр‐
дів доларів, вкрадених В. Януковичем і ве‐
ликими бізнесменами [29]. Згадана позика 
США призначалася і для протидії російсь‐
кому тиску, адже «Газпром» з 1 квітня ска‐
совував  знижку  на  поставки  природного 
газу в Україну.  Газовий шантаж щодо Ук‐
раїни  та  європейських  держав  Росія  за‐
проваджувала у 2006, 2008, 2009 рр. [22]. 

Генеральний  секретар  ООН  Пан Гі 
Мун відправив радника Р. Серрі у Крим, а 
заступник генсека Я. Еліассон продовжив 
у Києві переговори. 

У  середу  5 березня  10  російських 
вантажівок  «Камаз»  із  солдатами  при‐
паркувалися  під  м. Армянськ  неподалік 
від  блок‐посту,  що  відділяє  Крим  від 
решти України. Там же знаходився укра‐
їнський пост дорожньої міліції, яким ово‐
лоділи  російські  солдати.  Блок‐пост  об‐
ладнали наметом, шлакоблоками, мішка‐
ми  з  піском,  двома  бронетранспортера‐
ми. Журналістам  не  дозволяли  підходи‐
ти  ближче  100 м.  Жоден  транспорт  не 
в’їжджав до Криму, а десятки машин сто‐
яли  в  черзі, щоб  виїхати  з  півострова.  У 
Євпаторії український полковник А. Мат‐
вієнко, командир частини протиракетної 
оборони,  дозволив  40 російським  солда‐
там  проводити  спільне  патрулювання. 
Його 200 вояків склали зброю, щоб уник‐
нути сутичок [57]. 

Дипломат ООН,  нідерландець Р. Сер‐
рі,  якого  відправили  у  Крим,  припинив 
візит  через  загрозу  життю.  На  об’єкті 
військово‐морських  сил  у  Сімферополі 
його  оточили  озброєні  чоловіки,  що  ви‐
магали йти в аеропорт і покинути півост‐
рів. Р. Серрі вилетів до Києва, де продов‐
жив свою місію [54]. 

У Парижі держсекретар США Дж. Кер‐
рі,  міністри  закордонних  справ  Великої 
Британії В. Гейґ та України А. Дещиця зу‐
стрілися  5 березня  з  приводу  проблеми 
виконання  Будапештського  меморанду‐
му.  Однак  на  цю  зустріч  не  прибув  мі‐
ністр закордонних справ РФ С. Лавров. 

5 березня  Пентагон  вжив  перших 
військових заходів з часу кризи. 6 амери‐
канських винищувачів «F‐15», один доза‐
правний літак  «КС‐135» посилили  групу 
з 4‐х «F‐15», які патрулювали повітряний 
простір  балтійських  країн.  Продовжили 
програму спільних тренувань військово‐
повітряних сил із Польщею. Лідери ЄС за‐
планували у Брюсселі  обговорити  санкції 
проти Росії. Україні пропонували позику 
11 млрд євро  протягом  наступних  декіль‐
кох років. ЄС оголосив, що заморозить у 
Європі фінансові активи 18 осіб, відпові‐
дальних  за  зловживання  державними 
коштами України [30]. 

У  четвер  6  березня  у  Сімферополі 
Верховна Рада Криму за  закритими две‐
рима проголосувала за відділення від Ук‐
раїни  і  приєднання  до  Росії.  Кримський 
парламент  призначив  референдум  на 
16 березня.  Міська  рада  Севастополя 
вжила  відповідних  заходів.  Кримські  та‐
тари  категорично  не  підтримали  ці  рі‐
шення. Виконувач обов’язків Президента 
України О. Турчинов заявив про розпуск 
Верховної  Ради  Криму.  Президент  США 
Б. Обама  засудив  дії  парламенту  півост‐
рова  як  незаконні.  Тим  часом  російські 
солдати та їхні місцеві прихильники бло‐
кували  українські  військові  частини  у 
Криму.  Росіяни  затопили  свій  старий 
крейсер «Очаків» у вузькому каналі, щоб 
закрити українські військові судна в пор‐
ту Новоозерне [33]. 

В. Путін наполягав, що озброєні лю‐
ди без розпізнавальних знаків, які взяли 
під контроль Крим, були добровольцями 
місцевої самооборони і купили уніформу 
в магазині  [38]. США запровадили перші 
санкції проти чільних учасників окупації 
Криму 6 березня. Європейські лідери на‐
звали  запланований на  півострові  рефе‐
рендум незаконним. Росія загострила си‐
туацію,  розпочавши  нові  військові  нав‐
чання. 

Канцлер ФРН А. Меркель припусти‐
ла,  що  відсутність  прогресу  в  перегово‐
рах із РФ, спонукає ЄС запровадити санк‐
ції проти Росії [23]. У Римі держсекретар 
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США, міністри закордонних справ Німеч‐
чини, Франції,  Італії,  Великобританії  ви‐
рішили  сформувати  контактну  групу  у 
складі  Росії,  України,  Великобританії, 
Франції, США для переговорів [36]. 

Президент Б. Обама вичікував. Канц‐
лер  А. Меркель  зволікала  з  санкціями 
проти  Росії  через  глибокі  економічні 
зв’язки між двома країнами. 7 березня лі‐
дер  верхньої  палати  російського  парла‐
менту  В. Матвієнко  і  нижньої  С. Нариш‐
кін  уперше  заявили, що Росія підтримає 
відділення  Криму  від  України  в  статусі 
регіону  РФ.  Раніше  В. Путін  не  передба‐
чав  можливість  півострова  стати  части‐
ною  Росії.  Лідери  парламенту  Росії  при‐
йняли делегацію Верховної  Ради Криму. 
Прибульці виступили на мітингу, організо‐
ваному на Червоній площі в Москві [47]. 

Верховний  комісар  ОБСЄ  у  справах 
національних  меншин  Астрід Торс  пе‐
редчасно завершила візит. У Сімферополі 
невідомі змусили її покинути Крим. Про‐
тягом чотириденної місії А. Торс встано‐
вила відсутність загроз правам росіян та 
євреїв  [52].  Тоді  ж  до  Криму  вдруге  не 
впустили місію  військових  спостерігачів 
ОБСЄ, до якої входило 40 осіб  із 21 краї‐
ни‐учасниці. Уперше вона спробувала в’ї‐
хати  на  півострів  6  березня.  Місія  мала 
перебувати в Україні з 5 до 12 березня. 

Увечері  7  березня  проросійські  бо‐
йовики пробилися через ворота українсь‐
кої військово‐повітряної частини А‐2355 у 
Севастополі, у якій служили близько 100 
українських  солдатів.  Жоден  постріл  не 
пролунав. 

У суботу 8 березня у Сімферополі зі‐
бралися прихильники України, конфрон‐
туючи  з  російськими  демонстрантами  й 
ополченцями. Кількасот людей з україн‐
ськими  прапорами  пройшлися  центром 
міста, щоб принести тюльпани українсь‐
ким солдатам у честь свята 8 Березня. У 
Бахчисараї  сотні  кримських  татар,  пере‐
важно жінок і дітей, зібралися на мітинг 
проти інтеграції з Росією. 

Речник Міністерства  оборони  Украї‐
ни  повідомив, що  Росія  переправила  че‐

рез  Керченську  протоку  приблизно  200 
одиниць  військової  техніки,  а  колона  з 
близько  60  військових  вантажівок  руха‐
лася від Феодосії до аеропорту біля Сім‐
ферополя.  Зазнав  обстрілу  український 
прикордонний  патрульний  літак.  Поль‐
ща  евакуювала  консульство  із  Севасто‐
поля,  а  місію  спостерігачів  ОБСЄ  втретє 
не впустили в Крим озброєні солдати без 
розпізнавальних  знаків,  зробивши попе‐
реджувальні постріли. Держсекретар США 
Дж. Керрі попередив міністра закордонних 
справ  РФ  С. Лаврова,  що  військова  еска‐
лація закриє простір для дипломатії [46]. 

У неділю 9 березня проукраїнський 
мітинг  у  Севастополі,  на  який  зібралося 
кількасот  людей,  атакували  прихильни‐
ки Росії. У Сімферополі близько 400 про‐
українськи налаштованих росіян  і крим‐
ських  татар  зібралися  біля  пам’ятника 
Т. Шевченку, читали його вірші та закли‐
кали  російські  війська  відступити  [23]. 
Члени партії «Російська Єдність» на вок‐
залі  в  Сімферополі  полонили  двох  укра‐
їнських активістів А. Щекуна й А. Коваль‐
ського. Самопроголошений прем’єр‐міністр 
Криму і голова згаданої політичної сили обі‐
цяв після референдуму їх відпустити [19]. 

Провідні  держави  продовжили  пе‐
ремовини. Прем’єр Великої Британії Д. Ке‐
мерон і канцлер ФРН А. Меркель розмов‐
ляли  з  президентом  РФ  В. Путіним.  Той 
погодився, що стабільна Україна – в інте‐
ресах Росії. Проте у понеділок 10 березня 
вранці до 250 російських солдатів рапто‐
во  напали  на  українську  військово‐мор‐
ську  ракетну  базу  в  селищі  Чорномор‐
ське. Нападники мали кулемети, автома‐
ти,  міномети  і  снайперські  гвинтівки, 
якими озброєні елітні російські підрозді‐
ли. На базі було до 50 українських моря‐
ків  із  пістолетами  й  автоматами,  котрі 
здали  зброю  на  склад.  Російські  війська 
проникли на військово‐повітряну базу в 
селищі  Новофедорівка,  захопили  війсь‐
ковий шпиталь  у  Сімферополі,  підійшли 
до моторизованого  батальйону  в  Бахчи‐
сараї,  оточили  військово‐морську  базу  в 
бухті  Донузлав.  Український  десантний 
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корабель  «Костянтин  Ольшанський»  не 
міг покинути бухту через затоплений ро‐
сіянами  крейсер  «Очаків».  Українській 
базі  протиповітряної  оборони  в  Євпато‐
рії  кримська  влада  поставила  ультима‐
тум  капітулювати.  У  ході  цих  операцій 
ніхто не постраждав, але протягом попе‐
редніх двох тижнів зникло щонайменше 
5 активістів і журналістів [20]. 

Дипломатичні зусилля були зведені 
нанівець. Держсекретар Керрі відклав за‐
плановану подорож до Росії  [31]. Цікаво, 
що 10 березня у Раді Безпеки ООН за су‐
веренітет  і  територіальну  цілісність  Ук‐
раїни знову (як  і тижнем раніше) висло‐
вився Лю Цзіеї – представник Китаю [40]. 
Така  позиція  Китаю  стала  несподіван‐
кою і для росіян. 

У  вівторок  11  березня  аеропорт  у 
Сімферополі  закрили  для  всіх  рейсів, 
крім московських.  Верховна  Рада  Криму 
зробила  наступний  крок  для  відокрем‐
лення від України  і  схвалила заходи для 
входження  до  РФ [24].  Синхронно  євро‐
пейські  політики  в  Лондоні  обговорили 
можливі санкції проти Росії [12]. 

На  зустрічі  прем’єр‐міністра  Украї‐
ни  А. Яценюка  і  президента  США Б. Оба‐
ми 12 березня у Білому Домі йшлося про 
міжнародно‐правову  площину  зупинки 
російської  агресії.  США  та  їхні  партнери 
готували  жорсткі  санкції,  якщо  Росія 
анексує Крим [15]. 

У Варшаві канцлер ФРН А. Меркель 
і прем’єр Польщі Д. Туск зазначали, що з 
17  березня  введуть  нові  санкції  проти 
Росії,  а  20  березня підпишуть політичну 
частину  Угоди  про  асоціацію  України  з 
ЄС [58]. Країни «Великої сімки» заклика‐
ли Росію припинити спроби змінити ста‐
тус Криму, що суперечить нормам міжна‐
родного права [27]. Прем’єр України А. Яце‐
нюк виступив 13 березня у Раді Безпеки 
ООН  на  підтримку  резолюції  про  засу‐
дження  інтервенції  Росії  у  Крим.  Усі  ро‐
зуміли,  що  на  таку  резолюцію  Росія  на‐
кладе вето [55]. 

Росія зібрала війська і бронетехніку 
вздовж  кордону  з  трьома  східними  об‐

ластями України. Це загострило напругу 
між Кремлем  і Заходом. Канцлер А. Мер‐
кель  закликала  відмовитися  від  політи‐
ки ХІХ  і  ХХ ст.,  інакше Росія  зіткнеться  з 
дипломатичною  й  економічною  відпла‐
тою.  Ці  слова  відобразили  раптову  ево‐
люцію  української  кризи  від  регіональ‐
ного конфлікту до повномасштабної кон‐
фронтації Сходу і Заходу, тобто між Моск‐
вою та об’єднаними ЄС і США [48]. 

Держсекретар  Керрі  запевнив,  що 
Росія  ще  не  зробила  військові  приготу‐
вання для вторгнення в усю Україну. Ад‐
міністрація  Обами  відклала  прохання 
Києва  про  військову  допомогу.  Тим  ча‐
сом російська влада заблокувала вебсай‐
ти  і  блоґи,  які  використовували  опози‐
ціонери,  зокрема О. Навальний та Г. Кас‐
паров.  На  блозі  О. Навального  на  «Live‐
Journal», найпопулярнішому в російських 
соціальних медіа, 12 березня опублікова‐
но запис про протести в Києві як народ‐
ний  бунт  проти  корупційної  влади.  Тут 
же  спростовано  заяви Москви, що росія‐
ни у Криму в небезпеці [16]. 

Меркель  вважала, що Путін живе  в 
«іншому  світі».  Проте  багатьох  росіян 
влаштовували його рішення. Всеросійсь‐
кий  центр  вивчення  громадської  думки 
декларував,  що  рейтинг  В. Путіна  пере‐
вищив  70 %  і  досягнув  найвищої  точки 
за  останні  три  роки.  «Абсолютна  біль‐
шість  російської  громадськості  підтри‐
мала б приєднання Криму до Росії,  –  за‐
значав  Л. Ґудков,  директор  аналітичної 
фірми  «Левада‐Центр».  –  З  іншого  боку, 
більш ніж 70 відсотків проти будь‐якого 
використання  сили в Україні»  [61]. Опи‐
тування Всеросійським центром вивчен‐
ня громадської думки показало, що 71 % 
росіян  вважали,  що  потрібно  захищати 
російськомовних на півострові [18]. 

У  п’ятницю  14  березня  в  Лондоні 
відбулася  шестигодинна  зустріч  держ‐
секретаря  США  Керрі  та  міністра  закор‐
донних справ РФ Лаврова. Останній пуб‐
лічно  запевнив, що Росія не має жодних 
планів  вторгнення  на  схід  і  південь  Ук‐
раїни.  Проте  Дж. Керрі  відмітив,  що  чув 
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такі запевнення за кілька днів до того, як 
Кремль увів війська у Крим [32]. 

Європейські лідери спільно попере‐
дили  Росію  про  серйозні  санкції  у  разі 
анексії Криму [50]. Тривоги додавали по‐
відомлення про те, що під наглядом офі‐
церів  російської  розвідки  багатьох  росі‐
ян  везли  автобусами  до  Харкова,  Луган‐
ська і Донецька, щоб агітували проти ук‐
раїнської  влади.  Близько  80 росіян  де‐
сантувалися з гелікоптера і захопили га‐
зовий  термінал  у  с. Стрілкове  Генічесь‐
кого району Херсонської області у суботу 
15 березня. Хоча влада Криму взяла від‐
повідальність за операцію, її провели ро‐
сійські війська. 

15 березня  Верховна  Рада  України 
розпустила кримський парламент. Медіа 
повідомили  про  перехід  російських  тан‐
ків на північ півострова біля материкової 
України.  Вантажівки,  які  перевозили  ар‐
тилерію,  рушили  з  Керчі  на  північ.  Оз‐
броєні  в  масках  і  люди  у  цивільному 
вторглися в  готель «Москва» у Сімферо‐
полі, де проживали іноземні журналісти. 
Обшукали  декілька  кімнат,  забрали 
флешки.  Кримські  чиновники  наполяга‐
ли, що це було тренування [35]. 

Того ж дня на засіданні Ради Безпе‐
ки ООН Росія наклала вето на резолюцію 
про  запланований  референдум  у  Криму 
як  незаконний.  Водночас  Франція  пере‐
глянула  свою  військову  співпрацю  з  РФ 
[53]. Команда президента Обами обгово‐
рила  стратегію.  Американці  та  європей‐
ці, працюючи над санкціями проти Росії, 
бачили  три  варіанти  поведінки  Путіна: 
1)  не  діє;  2)  анексує  Крим;  3)  захоплює 
частину східної України. 

У Москві відбулося два великих мі‐
тинги. У проурядовому взяли участь ду‐
жі чоловіки в малинових куртках з гасла‐
ми «Ні Майдану в Москві» та «Слава Бер‐
куту». Інший мітинг називався «Марш за 
Мир», який зібрала антипутінська опози‐
ція.  Поліція  нарахувала  близько  3 тис. 
людей, хоча їх було десятки тисяч [17]. 

Отже,  1 березня  2014 р.  парламент 
РФ  санкціонував  силові  дії  російських 

солдатів на території України. Протягом 
наступних  двох  тижнів  вони  без  розпіз‐
навальних  знаків  стали  провокувати  і 
переманювати  українських  вояків,  бло‐
кували й захоплювали військові частини 
у  Криму.  Українська  влада  обмежилася 
засудженнями  дій  Росії  та  дипломатич‐
ними  демаршами,  які  жодним  чином  не 
перешкоджали  «зеленим  чоловічкам» 
посилювати  контроль  над  півостровом. 
Київ дозволив українським військам від‐
кривати вогонь у відповідь на атаки, але 
цей наказ не мав практичного значення. 
Адже не було сенсу протистояти чисель‐
нішому  і  краще  оснащеному  ворогу,  в 
умовах,  коли держава не  збиралася над‐
силати підкріплення на півострів. 

Зі свого боку західні країни вислов‐
лювали  занепокоєння  щодо  ситуації  в 
Україні  й  обмежувалися  обіцянками  фі‐
нансової  допомоги,  дипломатичними  ві‐
зитами і місіями ОБСЄ. Останні навіть не 
в’їхали  в  Крим  і  були  велемовним  дзер‐
калом ЄС, провідні країни якого, зокрема 
Великобританія та Німеччина, не бажали 
вдаватися до рішучих дій проти Росії че‐
рез  тісні  економічні  зв’язки  з  нею.  США 
ввели попереджувальні  санкції,  котрі не 
справили  великого  впливу  на  Москву. 
Військова  операція  РФ  стала  холодним 
душем для ЄС, бо показали відсутність у 
ньому  ефективних  засобів  протидії  по‐
рушникам  системи  міжнародних  відно‐
син. У подальшому це сприятиме кращій 
інтеграції європейських країн. Наслідком 
агресії  В. Путіна  в  Крим  стало  усвідом‐
лення, що США до певної міри підірвало 
до  себе повагу  і  довіру  у  світі  як потуж‐
ного  гаранта  стабільного  світопорядку. 
Проте Росія не досягла  глобального трі‐
умфу,  бо  відразу  запрограмувала  свою 
поразку  в  близькій  перспективі,  в  якій 
ключову  роль  відіграють  не  військові,  а 
економічні важелі. 

Насамкінець  зазначимо, що чимало 
важливих фактів про «кримську спецопе‐
рацію» Росії, образно кажучи, залишили‐
ся  поза  зоною  видимості.  Про  них  світ 
довідався  пізніше,  зокрема  після  резо‐
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нансного  зізнання  В. Путіна  про  ціле‐
спрямовану агресію проти України. Тому 
ці й  інші аспекти гібридної війни потре‐
бують подальшого вивчення. 
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Официнский Ю. Р.  Оккупация  Крыма 

Россией  115 марта  2014 г.  (по  материалам 
газеты «The New York Times») 

В статье проведена реконструкция россий
ской  оккупации  Крыма  через  призму  публикаций 
ведущей  американской  газеты  «The  New  York 
Times».  1 марта  2014 р.  парламент  России  санк
ционировал силовые действия против Украины. В 
течение следующих двух недель российские солда

ты  без  опознавательных  знаков  блокировали  и 
захватывали украинские военные части в Крыму. 
Киев  разрешил  открывать  огонь  на  атаки,  но 
этот  приказ  не  имел  практического  значения. 
Ведь  не  было  смысла  противостоять  многочис
ленному  врагу  в  условиях,  когда  государство  не 
собиралась  отправлять  подкрепления  на  полу
остров. Западные страны ограничились диплома
тическими визитами и миссиями. Военная опера
ция  России  показала  отсутствие  эффективных 
средств  противодействия  нарушителям  систе
мы международных  отношений.  США  взорвали  к 
себе уважение как мощного гаранта стабильного 
миропорядка. Однако Россия не достигла глобаль
ного триумфа,  поскольку  запрограммировала  се
бя  на  поражение  в  ближайшей  перспективе,  где 
ключевую  роль  играют  не  военные,  а  экономи
ческие  рычаги.  Поэтому  эти  и  другие  аспекты 
гибридной  войны  России  против  Украины  тре
буют дальнейшего изучения. 

Ключевые  слова:  интервенция,  боевики, 
солдаты, санкции. 

 
Ofitsynskyy Yu  R. The Occupation of Crimea 

by Russia on March 115, 2014  (according  to  the 
materials  of  the  newspaper  «The  New  York 
Times») 

The article  reconstructs Russian occupation of 
Crimea  through  the  prism  of  journalistic  reports 
published  in  the  leading  American  newspaper  «The 
New  York  Times».  On  March  1  Russian  parliament 
authorized the use of  force against Ukraine. Over the 
next  two  weeks  Russian  soldiers  without  insignia 
blocked  and  seized  Ukrainian military  bases  in  Cri
mea.  Kyiv  allowed  to  open  fire  in  response  to  the 
attacks, but  the order had no practical value. That  is 
because it did not make sense to resist more numerous 
enemy, when the state was not going to send reinfor
cements  to  the  peninsula. Western  countries  did  not 
take any actions except diplomatic visits and missions. 
Russia’s  military  operation  showed  the  absence  of 
effective counteraction means against the violators of 
the  system  of  international  relations.  The  USA 
undermined  a  sense  of  respect  to  themselves  as  a 
powerful guarantor of a stable world order. However, 
the  global  triumph  was  not  achieved  by  Russia 
because the  latter had programmed  itself to a failure 
in  the  short  term, where  the  key  role was  played  by 
economic  but  not  military  leverages.  That  is  why, 
these  and  other  aspects  of  hybrid  war  of  Russia 
against Ukraine require further study. 

Key  words:  intervention,  militants,  soldiers, 
sanctions. 
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ПАТРОНАЖНІ СИМВОЛИ  

В МІСЬКІЙ ГЕРАЛЬДИЦІ УКРАЇНИ 
 
Розширюючи  тематику  зображень  на  гер

бах українських міст, стаття присвячена викори
станню патронажних символів на гербах та емб
лемах населених пунктів. Досліджуються витоки 
та подальша історична доля гербових зображень 
від поширення християнства на вітчизняних те
ренах до сучасності. Звернено увагу на поширення 
подібних зображень на території Західної Європи 
та  близького  зарубіжжя.  Витоки  християнської 
традиції  патронажних  символів  прослідовують
ся  з  часів  Київської  Русі та  козацької  епохи.  Про
аналізовано сюжетні  зображення  із використан
ням  святихпокровителів:  Архангела  Михаїла, 
св. Юрія, Архангела Гавриїла, Богородиці, Івана Бо
гослова,  св. Миколая,  св. Мартіна,  св. Флоріана, 
св. Климента тощо. Прослідковано географію та 
час появи патронажних  символів на міських  гер
бах. Наведено приклади гербових зображень укра
їнських міст, які нині носять патронажну симво
ліку.  Окреслено  перспективи  подальших  дослі
джень в тематиці міської символіки України.  

Ключові слова: герб, патронажна символі
ка, святий, релігійні мотиви, біблійний персонаж. 

 
У  часи  великих  соціальних  потря‐

сінь люди все частіше звертаються до ви‐
щих  сил  за  покровительством  і  підтрим‐
кою.  Україна  нині  переживає  важкі  часи, 
необхідно  усіма  силами  зберегти  нашу 
державу  цілісною,  а  згодом  –  відродити 
та розбудувати її так, щоб не було сором‐
но перед нащадками. Дана стаття покли‐
кана  прояснити  ситуацію  з  символікою 
українських міст,  які  обрали  собі  покро‐
вителів для зображення на своїх гербах. 

Загалом, міська геральдика не може 
поскаржитися на відсутність авторських 
доробків  різної  тематики.  Серед  них 

можна  виділити  праці  фахівців  Україн‐
ського геральдичного товариства, Інсти‐
туту історії НАН України, Інституту укра‐
їнської  археографії  та  джерелознавства 
імені  М. С. Грушевського  НАН України. 
Використання оборонних споруд на гер‐
бах  було  досліджено  у  статті  А. Гречила 
та  І. Сварника  [1],  подібним  чином  ви‐
світлено  використання  культових  спо‐
руд, предметів побуту, рослинних та тва‐
ринних  мотивів,  у  публікаціях  Я. Іщен‐
ко [2].  Існує  чимало  праць,  які  безпосе‐
редньо  висвітлюють  історію  того  чи  ін‐
шого  герба  міста,  який  носить  на  собі 
зображення покровителя: Києва  [3], Му‐
качева  [4],  Івано‐Франківська  [5]  та  ін. 
Оскільки  патронажні  символи  являють‐
ся особливими негеральдичними фігура‐
ми  релігійного  змісту  і  несуть  на  собі 
умовно  захисну функцію,  в  історіографії 
їх  відносять  до  окремого  виду  гербових 
зображень. До цього виду символів нале‐
жать зображення усіх святих‐покровите‐
лів українських міст.  

Щодо  терміну  «патрон»,  то  ця  тра‐
диція сягає періоду Давнього Риму, коли 
термін функціонував  у  правовій  та  соці‐
альній  практиці,  де  він  вживався  в  зна‐
ченні покровителя. Згодом християнство 
активно перейняло подібну практику по‐
кровительства, обравши собі покровите‐
лів з небесного ореолу. Активно цей про‐
цес почав розвиватися в іконографіці, ар‐
хітектурі, мистецтві. 
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Геральдика  як  відображення  пев‐
них культурних елементів поступово пе‐
реймає  практику  зображень  небесних 
покровителів,  що  є  прямим  віддзерка‐
ленням світогляду людей. Спочатку пат‐
ронажні символи можна було зустріти на 
особистих  гербах,  пізніше  на  родових. 
Міська геральдика тільки частково пере‐
йняла  практику  використання  гербів  із 
зображенням  святих‐покровителів  з  ро‐
дової  та  особистої  геральдики.  Пошире‐
ною була практика обрання патрона без‐
посередньо  мешканцями  міст.  Подібні 
геральдичні  зображення  часто  супрово‐
джуються  детальним  описом  того,  хто 
зображений та в який спосіб, цього вима‐
гає практика європейської геральдики.  

Герби  з  патронажними  символами 
досить поширені в міській геральдиці За‐
хідної і Східної Європи. Це можна поясни‐
ти  тим фактом, що  патронажні  символи 
в однаковій мірі використовувалися в ка‐
толицькій  та  православній  вірі. Що  сто‐
сується вітчизняних теренів, то слід від‐
мітити  те, що на  гербах  українських  на‐
селених  пунктів  зустрічаються  і  право‐
славні,  і католицькі святі; це пов`язано з 
історією кожного населеного пункту  ок‐
ремо.  В  європейській  традиції  склалася 
практика  зображення  святого  та  його 
символу:  св. Георгій  (Юрій)  тримає  хри‐
стиянського  списа;  св.  Миколай  –  книгу 
(Біблію) тощо [4, с. 31]. 

Герби  столиць  Східної  Європи  но‐
сять  зображення  святих  покровителів: 
Київ має герб із зображенням Архангела 
Михаїла, Мінськ – із зображенням Богоро‐
диці,  Москва  –  із  зображенням  св. Юрія. 
Цікаво, що і герб Вільнюса має зображен‐
ня св. Христофора. Столиці України, Біло‐
русі та Росії мають герби із зображенням 
православних святих, а Литви – католиць‐
кого.  Така  ситуація  обумовлена  релігій‐
ними  мотивами.  Русь  споконвічно  була 
православною,  що  успадкувалося  впро‐
довж наступних поколінь. Велике князів‐
ство  Литовське  та Московія  також  були 
переважно православні. Територія сучас‐
ної  Литви  відчувала  досить  сильний 

вплив  католицької  віри,  яка  остаточно 
утвердилася  в  часи  Речі Посполитої.  За‐
галом,  спільне  та  відмінне  у  геральдиці 
згаданих  столиць  потребують  додатко‐
вого вивчення.  

На  українських  землях  християнст‐
во має давню  історію. Одними  з перших 
християн  були  представники  правлячої 
династії  Рюриковичів.  З  цього  часу  про‐
слідковуються витоки двох патронажних 
символів: Архангела Михаїла та св. Юрія. 
Перший  із  них  зображався  на  печатках 
київських князів  (зі  списом в  одній руці 
та державою – у другій). Також Архістра‐
тиг  зображений  як  захисний  символ  на 
шоломі  князя  Ярослава  Всеволодовича, 
датованому  1206‐1207 рр. [6].  Найбіль‐
шого  розвитку  знак  переживає  в  часи 
Мономаховичів. Щодо іншого знаку – Яро‐
слав Мудрий  (Великий  князь  Київський 
(1015‐1018 рр., 1019‐1054 рр.) мав у хре‐
щенні ім я Юрій (Георгій), то з цим фак‐
том  пов язують  розвиток  культу  Юрія 
Змієборця. Пізніше ці знаки поширилися 
і  на  геральдику  та  розвивалися  пара‐
лельно.  Київ  обрав  собі  за  патрона  Ар‐
хангела Михаїла [7], а Київська область – 
св. Юрія [8]. 

Після  втрати  Київським  князівст‐
вом незалежності та переходу до складу 
Литовської  держави  давній  символ  не 
втратив  своєї  актуальності.  1471 р.  кня‐
зівство у складі Литви було перетворене 
на  воєводство,  а  після  Люблінської  унії 
відійшло  до  Польщі.  З  кінця  XV ст.  відо‐
мий герб Київського воєводства: у черво‐
ному  щиті  янгол,  який  тримає  у  руках 
меч  та  піхву,  опущену  додолу  [9,  с.  49]. 
Очевидно, що під янголом розуміли саме 
постать  Архангела.  Необхідно  відмітити 
той факт, що зображення Архістратига в 
XV‐XVIІI ст.  використовувалося  переваж‐
но  як  геральдичний  символ  Київської 
землі.  Після  ліквідації  автономії  Геть‐
манщини  згідно  указу  Катерини ІІ  від 
16 вересня 1781 р. утворюється Київське, 
Чернігівське  та  Новгород‐Сіверське  на‐
місництва,  кожне  з  яких  ділилося  на  11 
повітів.  Земельний  знак  з  Архангелом 
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Михаїлом,  який  використовувався  Київ‐
ською губернською канцелярією, став офі‐
ційним міським  гербом Києва [10,  с.  71]. 
Отже, земельний герб взяв на себе функ‐
ції міського, що є певною мірою неправо‐
мірним.  Хоча  це  могло  бути  зроблено  з 
ідеологічних міркувань, оскільки імперія 
ішла шляхом  повної  уніфікації  та  інкор‐
порації  українських  земель;  це  стосува‐
лося всіх сторін життя, в тому числі і ге‐
ральдики. Цим рішенням – обрати зобра‐
ження  Архістратига  Михаїла  для  герба 
міста Києва – керівництво держави йшло 
на дуже вигідний крок:   по‐перше, лікві‐
довувало рештки самоврядування Києва 
(остаточно  автономія  міста  була  припи‐
нена на  початку ХІХ ст.);  по‐друге,  вико‐
ристання  нового  герба,  який  на  той  час 
був уже звичний для киян, не викликало 
фактично  ніяких  заперечень.  Зображен‐
ня герба було дещо видозмінене, додано 
імперську  символіку,  і  в  такому  вигляді 
він проіснував аж до початку ХХ ст. [11]. 

Символіку Київської землі перейма‐
ли  інші населені пункти даної території, 
зокрема  Васильків,  Велика  Димерка,  Та‐
раща, Славутич. Використання переліче‐
ними  містами  символіки  з  Архангелом 
Михаїлом  вказує  на  те,  що  цей  символ 
первинно вживався в значенні територі‐
ального.  Подібним  чином  з явився 
сучасний герб міста Овруч (Житомирської 
обл.). Місто свого часу також відносилось 
до  Київської  губернії  і  його  герб  про  це 
свідчить [11].  Географія  використання 
образу  Архангела  Михаїла  є  достатньо 
широкою.  Скоріше  за  все,  подібна 
ситуація  пояснюється  переважанням 
українського  населення  на  даній 
території,  яке,  певною  мірою, 
користувалося  давньоруськими 
традиціями.  Герби  багатьох  міст  з яв‐
лялись в козацьку епоху, або ще раніше, 
що  не  виключає  передання  тяглості  та 
спадковості  традицій  використання 
символів. Такі міста як Івано‐Франківськ, 
Гадяч (Полтавська обл.), Клевань (Рівнен‐
ська обл.), Кролевець (Сумська обл.) Ско‐

ле  (Львівської обл.)  також  гордо  носять 
зображення Архангела на своїх гербах. 

Символ  св. Юрія  також  сягає  своїм 
корінням  у  часи  Київської  Русі.  Пізніше 
він  набув  достатнього  поширення  не 
тільки в міській, а  і в родовій на особис‐
тій  геральдиці.  Цей  символ  мав  назву 
«Погоня руська», саме так його називали 
гербовники  Речі Посполитої,  відзнача‐
ючи у такий спосіб ту обставину, що да‐
ним  гербом,  як  державно‐династичним 
користувалися князі руського походжен‐
ня [12, с. 27‐28]. У міській геральдиці Ук‐
раїни  відомий  випадок  використання 
«Погоні литовської» – родового герба Ге‐
диміновичів.  Мова  йде  про  смт. Любар 
(районний  центр  Житомирської обл.), 
яке названо на честь князя Любарта, ос‐
таннього правителя об`єднаного Галиць‐
ко‐Волинського князівства [13, с. 111]. 

Відомо,  що  зображення  св. Юрія  як 
династичного  знаку  користувалися  пред‐
ставники  князівських  родів  Острозьких, 
Заславських,  Четвертинських,  Збаражсь‐
ких  [12].  Саме  геральдична  традиція  ос‐
танніх поступово перейшла на символіку 
міста  Збараж,  районного  центу  Терно‐
пільської області [13, с. 75]. Пізніше князі 
Збаражські  змінили  свій  герб  і  навіть 
прийняли католицьку віру, хоча на гербі 
міста  це не  позначилося.  Частіше  зобра‐
ження св. Юрія на міському гербі не мало 
родової  зумовленості.  Наприклад  герб 
Володимира‐Волинського (Волинська обл.), 
де св. Юрій вживався на печатці за 1324 р. і 
є найдавнішим відомим українським місь‐
ким  гербом  [13,  с. 50]. На  печатці  зобра‐
жений  Юрій‐змієборець  на  коні,  який 
убиває змія. Це перше подібне зображен‐
ня у сфрагістиці того часу. Його немає на 
сфрагістичних пам`ятках західних сусідів 
Галицько‐Волинської  держави  та  Візан‐
тії, де св. Юрій зображався пішим воїном 
[14,  с. 56]. Ще одне місто Волинської  об‐
ласті  –  Любомль  також  носить  схожий 
сюжет  на  своїй  символіці.  Св. Юрій  був 
покровителем міського храму, побудова‐
ного  1287  р.  [13,  с.  111].  Очевидно,  що 
культ  св. Юрія  був  досить  поширеним  в 
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Галицько‐Волинському  князівстві,  князі 
Юрій І  Львович,  Болеслав‐Юрій  Тройде‐
нович також носили ім`я християнського 
святого. 

Поширення зображення св. Юрія на 
Поділлі  автори книги «Міська  геральди‐
ка Тернопільщини» О. Клименко і Б. Хав‐
рівський пов язують  із удільними князя‐
ми братами Коріатовичами, які згодом по‐
чали  себе  титулувати  князями  Подільсь‐
кої  землі.  Як  видно  із  датованих  1375 р. 
відтисків  печаток  із  червоного  воску,  по‐
дільські  князі  використовували  у  діло‐
водстві зображення вершника‐змієборця 
[14, с. 57].  

Варто  приділити  увагу  вивченню 
використання  та  поширення  руського  і 
литовського  варіанту  герба  «Погоня». 
Так як «Погонею руською» користували‐
ся князі Коріатовичі, які були литовсько‐
го походження, а «Погонею литовською» 
(в різних варіаціях), могли користувати‐
ся князі руського походження. 

Міська  символіка  міста  Монастир‐
ська носить зображення ще одного із ви‐
щих  небесних  ієрархів  –  Архангела  Гав‐
риїла  (за  біблійними  легендами  відомо 
сім архангелів). Це ім’я означає «сила Бо‐
жа».  Архангел  Гавриїл  провісник  доль 
Божих  і  служитель  Його  всемогутності. 
Архангели  часто  згадуються  у  Біблії  і  є 
наближеними  до  Творця.  Своєю  силою 
вони здатні захистити мешканців міст. У 
листопаді 1999 р. сесією міської ради Мо‐
настирська  був  затверджений  герб  і  хо‐
ругва. Герб має наступне зображення: на 
синьому полі поміж золотих бічників Ар‐
хангел Гавриїл  у  срібному одязі,  із  золо‐
тим німбом та крильцями, в правій руці 
тримає  золотий  хрест,  а  у  лівій  –  срібні 
Успенську та Воздвиженську церкви. Хо‐
ча зображення герба пройшло експерти‐
зу  в  Українському  геральдичному  това‐
ристві,  зображення  Архангела  Гавриїла 
не зовсім канонічне. Він традиційно зоб‐
ражається з білою лілелею в руці як сим‐
волом  «благої  вісті»,  яку  він  приніс  Діві 
Марії [14, с. 321].  

Згадана  Діва  Марія,  або  в  іншому 
варіанті  –  Богородиця,  є  одним  із  най‐
більш шанованих символів на Русі з часів 
прийняття  християнства.  Її  зображення 
можна  зустріти  в  іконографіці  Софії Ки‐
ївської. Вона була покровительницею Ве‐
ликого  князівства  Литовського,  пізніше 
Речі Посполитої. Релігійна пісня «Богоро‐
диця»  була  гімном  згаданих  держав.  Її 
співали у битві під Грюнвальдом 1410 р. 
«Богородиця Діва» була спільним гімном 
народів,  об'єднаних  Королівством  Поль‐
ським  і  Великим  князівством  Литовсь‐
ким,  Руським  і Жемайтійським.  А,  отже, 
вона «як гімн звучала з вуст українських 
воїнів» [15, с. 101]. У цьому можна шука‐
ти витоки шанування Богородиці  і  в ук‐
раїнському  козацтві,  де  авторитет  Бого‐
родиці як релігійного символу був безза‐
перечним.  

У міській геральдиці також присут‐
ній символ Діви Марії як покровительки 
населених пунктів. Мешканці міст таким 
чином  бажали  укритися  під  священним 
омофором  Богоматері  від  усіх  потрясінь 
та катаклізмів. Використання цього зоб‐
раження частіше не мало конкретної зу‐
мовленості,  символ Богородиці  не  вико‐
ристовували  як  родовий  чи  особистий 
знак. Проте в історіографії зустрічається 
думка про польські  (католицькі) впливи 
на іконографію та геральдику.  

Символіка  із  зображенням  Божої 
Матері з являлася на гербах міст в різні 
часи.  Зокрема,  герб  Нового  Яричіва 
(смт. Львівської обл.) із зображенням Бо‐
городиці фіксують ще у XVI ст.,  коли він 
був наданий місту королем Сигізмундом‐
Августом. Трохи пізніше, у XVII ст., герб із 
зображенням  Божої Матері  був  наданий 
містечку Маринополю (нині смт. Маріям‐
піль  Галицького  р‐ну,  Львівської  обл.) 
Дещо інша історія герба містечка Залож‐
ці  (смт. Тернопільської  обл.).  Як  видно  з 
документів за 1795 р., містечко користу‐
валося  печаткою,  на  якій  зображено Бо‐
городицю з дитям над півмісяцем, навко‐
ло голови у неї дев’ять зірок  [16,  с. 144]. 
Герб міста декілька разів перезатверджу‐
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вався, зокрема у 1936 р., коли місто зно‐
ву потрапило під панування Польщі  [16, 
с. 144]. З XIX ст. відоме зображення Богоро‐
диці на гербі містечка Лопатин (смт. Львів‐
ської  обл.)  [13,  с. 109].  Одне  з  останніх 
зображень Богородиці на символіці міста 
можна  прослідкувати  на  прикладі  міста 
Орджонікідзе  (Дніпропетровська  обл.). 
Герб  був  затверджений  рiшенням  сесії 
міської ради 29 вересня 2009 р. На щиті, 
перетятому на лазурове та пурпурове по‐
ля, Пресвята Богородиця у лазуровій ту‐
нiцi та червоному мафорiї із золотою об‐
лямівкою,  навколо  голови  –  золотий 
нiмб,  у  руках  тримає  срiбний  покров, 
праворуч від Богородиці – золоте ротор‐
не  колесо  із  золотими  літерами  «Mn»  у 
середині,  ліворуч  –  золота  пектораль. 
Зображення Богородиці на гербі позиціо‐
нує  її  як  покровительку  міста  і  симво‐
лізує  наслідування  духовних  традицій 
Запорізького козацтва [17]. 

Ще  одним  біблійним  персонажем, 
представленим  у  міській  геральдиці  Ук‐
раїни  являється  Іван  Хреститель  (Пред‐
теча).  За  біблійною  легендою,  батькові 
про  народження  сина,  святого  і  велико‐
мученика  Івана,  сповістив  згаданий  Ар‐
хангел Гавриїл. Зображення святого при‐
сутнє на символіці двох населених пунк‐
тів Львівської області,  а  саме – Поморян 
(смт. Золочівського р‐ну) та Жовкви (ра‐
йонний центр Жовківського р‐ну). Вперше 
герб Поморян був затверджений 1684 р., 
і мав наступне зображення: на лазурово‐
му щиті  cв. Іоана‐Хреститель  із  золотим 
німбом,  у  срібному  одязі,  супроводжува‐
ний біля лівої ноги  срібним ягням  із  зо‐
лотою хоругвою. Дещо  інше зображення 
бачимо на гербі Жовкви: на золотому по‐
лі  Святий  Іван, що  тримає  в  правій  руці 
золоту чашу, в лівій – чорну змію. Одежа 
синя,  плащ червоний. Щит обрамований 
декоративним картушем і увінчаний сріб‐
ною міською короною з трьома вежками. 

Зображення  Святого  Івана  Єванге‐
ліста вживалося на війтівських печатках 
Жовкви  у  XVII ст.  Воно  підкреслює  зна‐
чення міста як духовного й культурного 

центру  України  [17].  Сюжет  із  ягням  та 
хоругвою  був  також  використаний  міс‐
течком  Середнє  (смт. Закарпатської  обл.), 
де на гербі ягня являється центральною 
фігурою. Це пояснюється тим, що містеч‐
ко  було  одним  із  релігійних  центрів  За‐
карпаття. Нині в містечку збереглися три 
древні  храми:  греко‐католицький,  римо‐
католицький і православний. 

Серед плеяди святих особливе місце 
займає св. Миколай Чудотворець, який в 
однаковій  мірі  шанується  в  усьому  хри‐
стиянському світі. Чимало храмів, спору‐
джених на честь святого є і в Україні. Св. 
Миколай  є  покровителем  міста  Луцька, 
де  герб  з  його  зображенням  використо‐
вується з XVI ст. У 1998 р. міська рада за‐
тверджує  герб  із  зображенням  святого, 
проте затверджений знак був виконаний 
невдало,  він  потребував  колористичної 
та графічної переробки  [13,  с. 111]. Нова 
символіка міста Луцька була  затвердже‐
на  рішенням  сесії  Луцької  міської  ради 
від  23 серпня  2007 р.  Рішення  містило 
наступний опис  герба:  у щиті  з  заокруг‐
леною  нижньою  частиною  (т. зв.  іспан‐
ський щит) у золотому полі срібна гербо‐
ва  постать  Святого Миколая  у  повному 
єпископському  вбранні,  босоніж.  Золо‐
том виділені основні єпископські відзна‐
ки – німб, патериця, єпітрахіль та Єванге‐
ліє. У правій руці Св. Миколай тримає па‐
терицю  у  вигляді  шестираменного  За‐
хисного (патріаршого) хреста, що симво‐
лізує перемогу християн над силами схо‐
ду,  захист  перед  нашестями  та  морами, 
підкорення  сил  стихії.  У  лівій  руці  він 
тримає розгорнуту книгу, що символізує 
Євангеліє, захист Божих сил та покрови‐
тельство наукам. Босі ноги символізують 
міфологічні функції управителя погодою 
та водною стихією [18]. 

Символіка  із  зображенням  святих 
має  глибокий  релігійний  та  моральний 
зміст. Чесноти, якими наділені святі, му‐
сять бути прикладом для мешканців міста. 
Прикладом цього може слугувати симво‐
ліка міста Мукачево (Закарпатська обл.), 
на якій зображено св. Мартіна. Християн‐
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ська легенда відносить нас до ранньої іс‐
торії  християнства  в  Римській  імперії. 
Поширення  використання  зображення 
цього  святого  зумовлене  поширенням 
католицизму  на  Закарпатті  та  діяльніс‐
тю  чернечих  орденів.  Як  геральдичний 
знак,  св. Мартін  зустрічається  з  XIV ст., 
хоча його зображення в той час було да‐
леке від канонічного. Тільки в часи угор‐
ського панування зображення герба і пе‐
чатки було уніфіковано. У 1890 р. за роз‐
порядженням  Міністерства  внутрішніх 
справ Угорщини встановлено опис герба 
міста  Мукачево:  в  синьому  полі  щита  із 
зеленою основою зображений св. Мартін, 
єпископ, у рицарському вбранні, на голо‐
ві  шолом.  Він  сидить  на  білому  коні, 
вкритому червоним покривалом, і відти‐
нає  мечем  половину  свого  червоного 
плаща.  Відтятий  шмат  він  віддає  напів‐
одягненому жебраку. Верхівка щита при‐
крашена золотою короною. Громада міс‐
та  зуміла  зберегти  зображення  герба  в 
усіх соціальних потрясіннях ХХ ст. [4]. 

Католицький  святий  в  римському 
військовому  вбранні  зображений  і  на 
гербі міста Шаргорода (Вінницької обл.). 
На ньому зображений покровитель міста 
св. Флоріан,  герб  із  його  зображенням 
вперше  був  затверджений  1588 р.  Герб 
має наступний вигляд: легiонер у римсь‐
ких латах, який з правого боку мав щит, 
на якому викарбуванi три списи, а в лiвiй 
руцi тримав начиння з водою, щоб гаси‐
ти пожежу [17]. Св. Флоріан вважався по‐
кровителем  власників  міста,  які  були 
польського походження. 

Географію  поширення  патронажних 
символів  можна  окреслити  західними, 
північними  та  центральними  регіонами. 
Саме  ці  регіони  України  мають  давню 
християнську  традицію.  Хоча  є  винятки, 
зокрема  герб  міста  Інкерману  (АРК),  на 
якому зображений св. Климент. Символі‐
ка  міста  була  затверджена  рішенням 
міської ради 2004 р., де святий зображе‐
ний у срібному одязі та прив язаний до 
якоря  [17].  Зображення  святого  не  ви‐
падкове, воно пов язане з легендою про 

Климента – четвертого Папи Римського, 
який у  І ст. н. е.  був  зісланий у Крим, що 
тоді  був  околицею  імперії. Пізніші  пере‐
дання свдчать про те, що святий був при‐
в язаний  до  якоря  та  втоплений  [19]. 
Сюжет трагічний, але він тісно перегуку‐
ється з місцевістю навколо Херсонесу. 

Цим  патронажна  символіка  на  Ук‐
раїні не обмежується. Відомо чимало ук‐
раїнських сіл та селищ, які також носять 
на своїх гербах та емблемах зображення 
святих покровителів. Можливо раніше ці 
населені  пункти  мали  інший  статус  та 
значення,  мали  привілеї,  але  історія  за‐
лишила для них лише символіку, яку по‐
трібно  розуміти  та  якою  слід  пишатися. 
Чимало міст, які нині мають нові герби, в 
певні історичні епохи також мали патро‐
нажну символіку.  

Отже, окрім згаданих гербів, сьогод‐
ні  потребує  вивчення  та  трактування 
решта антропоморфних символів на місь‐
ких  та  містечкових  знаках,  що  зберіга‐
ють  в  собі  значну  інформацію  про  їхнє 
походження та історичну долю.  
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Рудюк А. В. Патронажные символы в го

родской геральдике Украины 
Расширяя  тематику  изображений  на  гер

бах  украинских  городов,  статья  посвящена  ис
пользованию патронажных символов на гербах и 
эмблемах  населенных  пунктов.  Исследуются  ис
токи и дальнейшая историческая судьба гербовых 
изображений от распространения христианства 
на отечественной територии до современности. 
Обращено  внимание  на  распространение  подоб
ных изображений на территории Западной Евро
пы  и  близкого  зарубежья.  Истоки  христианской 
традиции  патронажных  символов  прослежива
ются  со  времен  Киевской  Руси  и  казацкой  эпохи. 
Проанализированы сюжетные изображения с ис
пользованием  святыхпокровителей:  Архангела 
Михаила, св. Юрия, Архангела Гавриила, Богороди
цы,  Ивана  Богослова,  св. Николая,  св. Мартина, 
св. Флориана,  св. Климента  и  т. п.  Исследовано 
географию и время появления патронажных сим
волов  на  городских  гербах.  Приведены  примеры 
гербовых изображений украинских городов,  кото

рые в настоящее время носят патронажную сим
волику. Очерчены перспективы дальнейших иссле
дований в тематике городской символики Украины.  

Ключевые  слова:  герб,  патронажная  сим
волика, святой, религиозные мотивы, библейский 
персонаж. 

 
Rudiuk A. V. Patronage  symbols  in Ukraini

an urban heraldry 
Extending the subjects of images on the coats of 

arms of the Ukrainian cities, the article is sanctified to 
the use of patronage symbols on the coats of arms and 
emblems of settlements. Sources and further historical 
fate of bearing a coat of arm images are investigated 
from distribution of Christianity on the home walks of 
life  to  contemporaneity.  In  article  the  author  paid 
attention to distribution of similar images on territory 
of Western  Europe  and  near  foreignness.  Sources  of 
Christian  tradition  of  patronage  symbols  came  from 
times  of  Kyiv  Rus  and  Cossack  epoch.  With  a  plot 
images  are  analyzed with  the  use  of  saintspatrons: 
Archangel  Михаїла,  st. Yurij, Archangel Gabriel, Mo
ther of God, John the Revelator, st. Nikolay, st. Martin, 
st. Florian, st. Clement and others like that. The author 
analyzed geography and time of appearance of home
nursing  symbols on  the municipal  coats of arms. Ex
amples of bearing a coat of arm  images of the Ukrai
nian cities, that carry a patronage symbols presently, 
are  made.  The  prospects  of  further  researches  are 
outlined in the subjects of municipal symbols. 

Key words:  coat  of  arms,  patronage  symbols, 
saint, religious reasons, biblical personage. 
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УДК 930.2 
І. В. Морозова 

 
ЛИСТУВАННЯ ГРАФА М.І. ВОРОНЦОВА: 
КОЛО КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 
Дослідження проведено з метою встановлен

ня  кола  кореспондентських  зв'язків  графа  М. І. Во
ронцова  і  визначення  інформаційного потенціалу 
документів, які складають його листування. У хо
ді дослідження використані: евристичний метод, 
за допомогою якого виявлено кореспонденти, лис
тування з якими є найбільш репрезентативною з 
історії  європейських  міжнародних  відносин  сере
дини XVIII ст. Також використані загальнонауко
ві методи та методконтент аналізу, за допомо
гою якого  виявлено теми,  яким присвячена  пере
писка. 

Дослідження привело до наступних резуль
татів. Поперше, визначено коло кореспондентсь
ких зв'язків  графа М. І. Воронцова,  кореспонденти 
класифіковані  по  групах.  Подруге,  визначено  ха
рактер  листування,  виявлено  проблеми  історії 
європейських  міжнародних  відносин,  джерелом 
для дослідження яких може служити листування 
графа М. І. Воронцова. І потретє, окреслено перс
пективи  подальшого  наукового  пошуку  шляхом 
виявлення  кореспондентів,  листування  з  якими 
ще не введена в науковий обіг. 

Ключові  слова:  листування,  граф  М. І. Во
ронцов,  історія  європейських міжнародних  відно
син XVIII  ст., «Архів  князя Воронцова»,  Семирічна 
війна,  Дипломатична  революція  1756 р.,  Війна  за 
австрійську спадщину. 

 
Розвиток сучасної  історичної науки 

дозволяє  констатувати, що  дослідження 
особових  архівів  є  одним  із  найперспек‐
тивніших напрямків  сучасного джерело‐
знавства. 

Загальновідомо, що розвідки архео‐
графів  XIX‐XX ст.  перш  за  все  були  спря‐
мовані  на  розшук,  обробку  й  видання 
державних  актів,  літописів,  стародруків 
та інших джерел вітчизняної і світової іс‐
торії. Доказом такого підходу може бути 
робота  А. Є. Зайця  «Археографія. Навчаль‐
ний  посібник»  [10],  у  якій  автор  досить 
докладно  розповідає  про  діяльність  Ар‐
хеографічних  комісій  у  XIX‐XX ст.,  наво‐
дить перелік публікацій Київської архео‐
графічної  комісії,  Одеського  товариства 
історії  та  старожитностей,  Історичного 
товариства Нестора‐літописця, Таврійсь‐

кої  вченої  архівної  комісії,  Чернігівської 
губернської вченої архівної комісії, Кате‐
ринославської  губернської  вченої  архів‐
ної  комісії,  Полтавської  вченої  архівної 
комісії, археографічної комісії Наукового 
Товариства імені Т. Шевченка у Львові.  

Увагу  археографічних  комісій  при‐
вертали і епістолярні матеріали. Так, Ка‐
теринославська  губернська  вчена  архів‐
на комісія видала листи М. Маркевича до 
М. Максимовича  [10,  c. 83],  Полтавська 
вчена  архівна  комісія  опублікувала  лис‐
ти  В. Капніста,  Є. Гребінки,  М. Новицько‐
го [10, c. 84]. 

Епістолярні  матеріали  у  XIX ст.  та‐
кож  публікувало  «Товариство  історії  та 
старожитностей  російських»  при  Мос‐
ковському університеті (листи гетьманів 
І. Мазепи,  І. Скоропадського,  П. Орлика) 
[10,  c. 87].  У  Львові  Броніславом  Горча‐
ком  було  підготовлене  й  здійснене  ви‐
дання родинного архіву Сангушків та ве‐
личезного  архіву  князів Острозьких  [10, 
c. 89].  У  Кракові  побачив  світ  збірник 
«Листи  Станіслава  Жолкевського»  [10, 
c. 91]. Антоній Прохаска у Львові у 1892 р. 
видав «Архів дому Сапегів» [10, c. 91]. 

Проте всі ці публікації носили епізо‐
дичний  характер.  Дослідження  епісто‐
лярних матеріалів на той час ще не офор‐
милося  в  окрему  спеціальну  історичну 
дисципліну. І лише на межі XX‐XXI ст. ук‐
раїнські вчені почали активно досліджу‐
вати  листування,  тобто  епістолярні  ма‐
теріали, більш системно. Набув наукового 
обґрунтування  термін  «епістолологія», 
почали розроблятися теоретико‐методо‐
логічні  проблеми  наукового  пізнання 
епістолярних джерел [8, c. 18]. 

Протягом останніх двох десятиріч ук‐
раїнськими  дослідниками  проведено  ана‐
ліз листування багатьох державних діячів, 
діячів науки і культури, зокрема здійсне‐
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но аналіз листування Є. Чекаленка (І. М. Ста‐
ровойтенко)  [20]  і  М. С. Грушевського 
(Л. Ю. Медовкіна) [16], епістолярної спад‐
щини  М. І. Костомарова  (О. Т. Гончар)  [9], 
М. М. Аркаса (В. І. Андріяш) [5] та ін. 

Очевидно,  що  інтерес  українських 
дослідників  до  наукового  пізнання  при‐
ватного  листування  суттєво  зростає.  У 
руслі  сучасних  тенденцій  розвитку  дже‐
релознавства та історичної науки в ціло‐
му  дослідження  архіву  М. І. Воронцова, 
його зв’язків з видатними діячами євро‐
пейської політики  і  культури  є, на нашу 
думку, актуальним і своєчасним, історич‐
но зумовленим  і доцільним, враховуючи 
гострі  європейські  політико‐суспільно‐
економічні виклики ХХІ ст.  

Предметом  нашого  наукового  до‐
слідження,  результати  якого  подано  в 
цій  статті,  є  листування  графа  М. І. Во‐
ронцова  як  цілісне  явище.  Об’єктом  до‐
слідження  обрано  міжнародні  європей‐
ські відносини середини XVIII ст. 

Мета  джерелознавчої  розвідки  пе‐
редбачає  встановлення  кола  кореспон‐
дентських  зв’язків  листування  графа 
М. І. Воронцова  та  з’ясування  інформа‐
ційного потенціалу документів, що скла‐
дають його листування в цілому. 

XVIII ст. – насичений подіями період 
світової  історії.  Дипломатична  револю‐
ція,  Семирічна  війна,  перший,  другий  і 
третій розділи Польщі, Велика Французь‐
ка революція – далеко неповний перелік 
подій, які знайшли відображення в доку‐
ментах архіву графів і князів Воронцових. 

Династія  Воронцових  дала  світу 
плеяду  видатних  державних  та  військо‐
вих діячів – і першим в цьому ряду стоїть 
ім’я  графа  М. І. Воронцова,  канцлера  Ро‐
сійської  імперії  за  часів  імператриці  Ка‐
терини Петрівни. 

Важливо відрізняти поняття  «архів 
князя Воронцова» та архіви окремих пред‐
ставників династії. У світовому джерело‐
знавстві термін «Архів князя Воронцова» 
з’явився з публікацією 40‐а томного «Ар‐
хіву князя Воронцова» під редакцією ви‐
датного  археографа  П. І. Бартенєва.  Це 

видання  було  здійснене  в  період  з  1870 
по  1897 р.  за  завданням  князя  С. М. Во‐
ронцова [11, c. 20] (саме у 1897 р. вийшов 
розпис  40‐ка  томного  видання  “Архіву 
князя Воронцова”). Відомо, що цей знач‐
ний  за  обсягом  архів  містить  архіви  де‐
кількох  представників  династії.  І  пер‐
шим серед них є граф М.І. Воронцов. 

Акцентуємо увагу на тому, що відо‐
мо нам про особу архівоутворювача, адже 
це  дозволить  з’ясувати  потенціал  його 
архіву як історичного джерела.  

Піднесення  М. І. Воронцова  як  зна‐
чимої  для  держави  особи  розпочалося  в 
1742 р.,  чому  сприяла  його  дружба  з  Ро‐
зумовськими та шлюб з двоюрідною сест‐
рою  імператриці  А. К. Скавронською.  У 
липні  1744 р.  віце‐канцлер  О. П. Бесту‐
жев‐Рюмін  отримав  посаду  канцлера,  а 
віце‐канцлером  був  призначений  М. І. Во‐
ронцов. Восени 1745 р. сім’я віце‐канцле‐
ра вирушили в подорож Європою. 

23 жовтня 1758 р. Михайло Ілларіо‐
нович Воронцов посів місце канцлера Ро‐
сійської  імперії.  Час  його  перебування  в 
чині канцлера практично співпадає з ро‐
ками Семирічної війни. У його архіві збе‐
рігається  безліч  документів,  які  є  ґрун‐
товним джерелом для дослідження  істо‐
рії цього періоду і власне Семирічної вій‐
ни. Історія дипломатичної революції або 
перевороту  союзів  також  відображена  в 
документах  його  архіву.  У  цей  період 
укладається  багато  важливих  для  світо‐
вої  історії  угод  –  австрійсько‐французь‐
кий  трактат  1758 р.  про  продовження 
війни  проти  Пруссії,  російсько‐швед‐
ський  трактат  про  відновлення  оборон‐
ного  союзу  1745 р.,  російсько‐прусський 
трактат про вічний мир. 

Для  характеристики  архіву  графа 
М. І. Воронцова також важливо з’ясувати 
рівень його освіченості, адже коло корес‐
пондентів  графа  залежіть  у  тому  числі 
саме і від цього. 

П. І. Бартенєв вважав, що Михайло Во‐
ронцов  «… з  усіх  осіб  малого  Двору…  був 
єдиною людиною, що володіла пером, бага‐
то читала й взагалі була освіченою» [1, c. 24]. 
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Про широкий кругозір графа та йо‐
го  інтерес  до  наук  і  мистецтва  свідчить 
коло  його  друзів  і  близьких  знайомих 
серед  діячів  науки  і  культури:  Ф.‐Ж. Ла‐
фермьєр, М. В. Ломоносов, А. Д. Кантемір, 
Дж. Б. Тьєполо.  Історія  взаємовідносин  з 
кожним  із цих людей висвітлює велико‐
душність  М. І. Воронцова,  прагнення  до‐
помогти  талановитим  особистостям,  що 
потребували  його  уваги.  Залишаючись 
майже  єдиним  їхнім  покровителем,  він 
брав благородну безкорисну участь у  їх‐
ніх справах. 

Будучи  у  Відні,  Михайло  Іларіоно‐
вич  познайомився  із  надзвичайно  обда‐
рованим  швейцарцем  Франсуа‐Жерме‐
ном  Лафермьєром  і  запросив  його  на 
службу  до  Росії.  За  протекцією  М. І. Во‐
ронцова  і за участю Н. І. Паніна Ф. Ж. Ла‐
фермьєр був призначений бібліотекарем 
Великого  князя  Павла Петровича,  а  по‐
тім  став  секретарем обох його жінок,  ві‐
домим  поетом,  лібретистом  Д. Бортнян‐
ського, одним із організаторів приватно‐
го театру в Росії [1, c. 32]. 

А. Д. Кантемір  був  російським  по‐
сланником у Парижі. Маючи відомості про 
М. І. Воронцова  як  про  людину  молоду, 
освічену,  захоплену  наукою,  а  також 
близьку  до  імператриці,  Кантемір  ініціює 
листування з ним, таким чином започат‐
ковуючи їхнє заочне знайомство. М. І. Во‐
ронцов не міг не знати про ученість і та‐
ланти  А. Д. Кантеміра,  отже  охоче  про‐
тягнув йому руку, як згодом зробив це  і 
для  М. В. Ломоносова.  Сутужні  грошові 
обставини  зумовили  тривале  листуван‐
ня  Кантеміра  з  двором  і,  особливо,  з 
М. І. Воронцовим,  через  якого  він  споді‐
вався вплинути на імператрицю. 

Завдяки  клопотанню  М. І. Воронцо‐
ва Кантеміру було підвищено посольське 
грошове  утримання.  Бере  М. І. Воронцов 
у  свої  руки  і  справу  про  повернення 
А. Д. Кантеміру  та  його  братам  сіл,  при‐
значених Петром Великим у власність їх‐
ньому батьку, Молдавському князю Дмит‐
ру Костянтиновичу [13, c. 82]. За допомо‐
гу А. Д. Кантемір зі свого боку намагався 

зробити послугу і М. І. Воронцову. Так, на 
прохання  останнього  складав  йому  роз‐
пис книг «для виборної і корисної бібліо‐
теки» [13, c. 83]. 

Таким чином, з листування М. І. Во‐
ронцова  та  князя  А. Д. Кантеміра  ми  ді‐
знаємось, що саме Михайло Ілларіонович 
став першим з роду Воронцових, хто роз‐
почав  збирання  величезної  бібліотеки, 
яка  сьогодні  є  культурним  надбанням 
України  та  безцінною  складовою Науко‐
вої  бібліотеки  Одеського  національного 
університету імені І. Мечникова. 

М. І. Воронцов  і  М. В. Ломоносов  у 
світовій  історії  XVIII ст.,  як  дві  видатні 
особи,  часто  і  виправдано  в  історичних 
наукових працях  та  світській  інформації 
опиняються  поруч.  М. В. Ломоносову 
світову  славу  принесла  його  діяльність 
на терені російської науки і культури. 

Під  час  подорожі  Європою  в  Римі 
М. І. Воронцов відвідав мозаїчні майстер‐
ні  Ватикану,  де  створювалися  мозаїки 
для  Собору  святого Петра,  та,  вражений 
красою, привіз декілька мозаїк до Петер‐
бурга. Мозаїчне мистецтво в Росії на той 
час було практично забуте. 

Італійські  мозаїки  настільки  захо‐
пили уяву Ломоносова, що він твердо ви‐
рішив відновити їх виготовлення в Росії. 
Згодом учений неодноразово підкреслю‐
вав, що мозаїчне мистецтво бере свій но‐
вий  початок  від  «милостивого  государя 
Михайла  Ларионовича».  Отже,  саме  зав‐
дяки М. І. Воронцову М. В. Ломоносов ство‐
рив у Росії  потужну фабрику мозаїчного 
мистецтва.  

Я. Штелін справедливо називав М. І. Во‐
ронцова  «чудовим  знавцем  і  любителем 
витончених мистецтв» [21, c. 119]. Як один 
із  видатних придворних чиновників,  він 
долучався до організації музичного  і  те‐
атрального  життя  при  дворі,  унаслідок 
чого був добре знайомий  із багатьма за‐
прошуваними до двору композиторами і 
співаками. В архіві Воронцових зберегли‐
ся листи  італійських співаків Джованні  і 
Катаріни  Джорджі,  у  яких  вони  просять 
про відновлення контракту. За сприяння 
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М. І. Воронцова  їхнє прохання було задо‐
волене [17, c. 91]. 

В  Італії віце‐канцлер познайомився 
з письменником, просвітителем, знавцем 
мистецтв Франческо Альгаротті і певний 
час  листувався  з  ним.  Імовірно,  що  під 
час цієї подорожі у М. І. Воронцова зав’я‐
залися  стосунки  і  з  Болонською  Акаде‐
мією наук. Відомо, що він був щедрим да‐
рувальником  цього  закладу.  Секретар 
Болонського  інституту  Фр. Цанотті  пи‐
сав:  «… наш  інститут  значно  зобов’яза‐
ний  Воронцову,  збагатившись  від  нього 
як  іншими щедрими  подарунками,  так  і 
надзвичайно  прекрасними  книгами…» 
[12, c. 120]. 

Розглянемо взаємовідносини М. І. Во‐
ронцова з великим італійським живопис‐
цем  Джованні Баттіста Тьєполо.  У  листі 
до М. І. Воронцова від 14 січня 1764 р. граф 
Франческо  Альгаротті  згадує,  що  до‐
стоїнства  Тьєполо  добре  відомі  М. І. Во‐
ронцову.  Відомий  «… переклад  листа  до 
його ясновельможності канцлера від жи‐
вописця Івана Батиста Тьєпола» з Венеції 
від 4 березня 1761 р. З тексту листа вид‐
но,  що  італійський  художник  і  російсь‐
кий канцлер листувалися й раніше. Біль‐
ше того, великий венеціанець просить у 
листі, щоб «... ваша світлість милостивим 
вашим відомим до мене заступництвом і 
всемогутнім  патронатом  мене  не  зали‐
шили...» [6, c. 181]. 

Важливо згадати й про те, що М. І. Во‐
ронцов, будучи першим із плеяди Ворон‐
цових  видатним  державним  діячем,  ак‐
тивно сприяв вихованню й освіті своїх пле‐
мінників,  які  завдяки цьому у  свою чергу 
стали  видатними  дипломатами,  держав‐
ними діячами, діячами науки і культури. 
«Для того, щоб навчити іншого, потрібно 
більше розуму, ніж для того, щоб навчи‐
тися  самому»  –  цей  афоризм  видатного 
французького  письменника  і  філософа 
епохи  Відродження  Мішеля де  Монтеня 
якнайкраще ілюструє високий рівень куль‐
тури й освіченості графа М. І. Воронцова. 

Михайло Ілларіонович виявляв особ‐
ливу  батьківську  турботу  про  своїх  пле‐

мінників,  зокрема  дітей  брата  Романа, 
які  досить  рано  посиротіли.  Катерину 
(майбутнього  директора  Санкт‐Петер‐
бурзької  Академії  наук)  як  молодшу  з 
племінниць, він узяв до себе в сім’ю і ви‐
ховував її разом зі своєю дочкою Анною. 
Також  він  активно  сприяв  вихованню  й 
освіті  племінників  Олександра  (майбут‐
ній президент Коммерц‐колегії,  канцлер 
Російської  імперії)  та  Семена  (надзви‐
чайний і повноважний міністр Російської 
імперії в Лондоні). 

Зазначене  дозволяє  констатувати, 
що  граф  М. І. Воронцов  був  меценатом 
видатних діячів як вітчизняної, так і сві‐
тової науки і культури. У такому ракурсі 
його листування, без сумніву,  становить 
значний  як  науковий,  так  і  культуро‐
знавчий ресурс для джерелознавчих роз‐
відок сучасних дослідників  історії зазна‐
ченого періоду. 

Отже,  відповідно  до  широких  меж 
службової  діяльності М. І. Воронцова  по‐
тенціал його листування як джерела з іс‐
торії  світових  подій  середини  XVIII ст. 
визначається нами як значущий та неви‐
черпний. Саме цю позицію нам і важливо 
довести. 

Перш  за  все  зазначимо,  що  доку‐
менти графа М. І. Воронцова здебільшого 
зберігаються у двох архівосховищах: Нау‐
ковому архіві Санкт‐Петербурзького від‐
ділення інституту історії РАН та Російсь‐
кому державному архіві давніх актів. Ок‐
ремі документи можна знайти в Російсь‐
кому державному військово‐історичному 
архіві, відділі рукописів Британської біб‐
ліотеки,  Національному  архіві  Великої 
Британії. 

Досліджувана система кореспондент‐
ських зв’язків листування графа М. І. Во‐
ронцова,  дозволяє,  на  нашу  думку,  вия‐
вити  та  обґрунтувати  групи  кореспон‐
дентів. Загальновідомо, що кореспонден‐
ція може бути діловою й особистою, і до‐
сліджуване  листування  М. І. Воронцова 
не  є  виключенням.  Проте  в  певних  ви‐
падках у його листуванні провести чітку 
межу  між  особистим  та  діловим  немож‐
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ливо,  адже  колегами  М. І. Воронцова  по 
Колегії іноземних справ або в інших сфе‐
рах  державної  діяльності  були  і  його 
близькі друзі (К. Г. Розумовський, І. І. Шу‐
валов),  і  родичі  (Р. І. Воронцов,  О. Р. Во‐
ронцов, С. Р. Воронцов). 

Саме  з  цієї  причини предметом на‐
шого  дослідження  й  обрано  кореспон‐

денцію М. І. Воронцова як цілісне явище. 
Пропонуємо  систематизацію  кореспон‐
дентів за шістьма групами (див. табл. 1). 
Зазначимо, що до таблиці  внесено коре‐
спондентів вибірково, адже загальна чи‐
сельність їх – близько вісімдесяти осіб, а 
обсяг статті обмежений. 

Таблиця 1 
Групи кореспондентів М. І. Воронцова 

Група 
кореспондентів 

ПІБ осіб (вибірково), 
що складають групу 

Доля у відсотках у 
загальній кількості 
кореспондентів 

Російські 
державні діячі 

Імператриця  
Єлизавета Петрівна 
П. В. Бакунін  
О. П. Бестужев‐Рюмін 
К. Г. Розумовський 
І.А. Остерман 

 
 

20% 

Російські 
військові діячі 

П. А. Румянцев  
П. С. Салтиков  
З. Г. Чернишов 
І. С. Хорват 

 
15% 

Іноземні 
державні діячі 

Граф Кауніц 
Принц Карл Саксонський 

 
5% 

Діячі світової 
науки та 
культури 

А. Д. Кантемір 
М. В. Ломоносов 
Дж. Б. Тьєполо 
Ф. Альгаротті 
І. А. Черкасов 
Г. М. Теплов 

 
 

10% 

Російські 
дипломати 

О. Р. Воронцов  
О. М. Голіцин 
Ф. І. Гросс  
Л. Ланчинський 
М. П. Бестужев‐Рюмін 
К. М. Сімолін  
П. І. Репнін  

 
 
 
40% 

Іноземні 
дипломати 

Барон Мардефельд 
І. Огинський 
Маккензі Дуглас 
Луі Огюст де Бретейль 
Лорд Гінфорд 

 
 
10% 

Усього    100% 
 
Інформація,  наведена  у  таблиці 1, 

дозволяє  дійти  такого  висновку:  оскіль‐
ки  найбільшу  долю  в  листуванні  від  за‐

гального  числа  кореспондентів  склада‐
ють іноземні й російські дипломати (50 %), 
то листування переважно носить дипло‐
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матичний  характер,  тобто  його  потен‐
ціал  як  джерела  з  історії  міжнародних 
відносин  є  актуальним,  невичерпним, 
перспективним. 

Відомо, що період перебування гра‐
фа М. І. Воронцова на посаді віце‐канцле‐
ра та канцлера Російської імперії в історії 
міжнародних  відносин  європейських 
країн відзначається надзвичайною наси‐
ченістю подій. Як приклад, війна за авст‐
рійський  спадок,  «дипломатична  рево‐
люція»,  Семирічна  війна.  З  таблиці 1  та‐
кож видно, що листування М. І. Воронцо‐
ва  з  російськими  військовими  діячами 
складає 15 % від загального числа корес‐

пондентів.  Його  кореспондентами  були 
С. П. Салтиков (головнокомандуючий ро‐
сійської армії в 1759‐1760 рр.) [3], З. Г. Чер‐
нишов [1], П. О. Рум’янцев [1], які просла‐
вилися  своїми  діями  в  часи  Семирічної 
війни,  І. Хорват  [1], що на початку війни 
представляв  окремий  гусарський  полк, 
сформований із сербів‐переселенців.  

Розглянемо  склад  груп  кореспон‐
дентів «іноземні дипломати» і «російські 
дипломати»  детальніше,  що  дозволить 
дійти висновку стосовно інформаційного 
потенціалу листування графа М. І. Ворон‐
цова для  історії міжнародних відносин в 
Європі (див. табл. 2, 3). 

Таблиця 2 
Іноземні посли, посланці і повірені у справах,  

акредитовані при російському дворі, кореспонденція з якими зберігається 
в архіві М. І. Воронцова 

ПІБ  Посада 
Аксель фон Мардефельд  Прусський посланець в Росії  

з 1724 по 1746 рр. 
О‐П. Маккензі Дуглас  Французька таємна місія в Росію  

в 1755‐1756 рр. 
Поль Галлюсіо маркіз  

де л’Опіталь  
Посол Франції в Росії  

в 1757‐1760 рр.  
Джон Кармайкл,  
3‐й граф Гінфорд 

Посол Великої Британії в Росії 
в 1744‐1749 рр. 

Барон де Бретей   Французький посол у Санкт‐Петербурзі в 
1760‐1764 рр. 

Роберт Мюррей Кейт  Посланець Великої Британії в Росії 
в 1759‐1762 рр. 

Джон Хоббарт,  
2‐й граф Бекінгемшир 

Надзвичайний посол Великої Британії в Росії в 
1762‐1765 рр. 

 
Як бачимо з таблиці 2, коло інозем‐

них дипломатів представлене впливови‐
ми особами, які відігравали значну роль 
у  європейській  політиці,  забезпечували 
взаємодію великих європейських держав 

з Росією. Отже, й інформація, яку містять 
ці  листи,  є  важливою  для  наукового  до‐
слідження  історії  міжнародних  відносин 
в Європі. 

Таблиця 3 
Російські посли і посланці, акредитовані при європейських дворах, 
кореспонденція з якими зберігається в архіві М. І. Воронцова 

ПІБ  Посада 
О. Р. Воронцов  Посланник Російської імперії в Англії  

в 1762‐1764 рр. 
Ф. М. Воєйков  Російський посол у Польщі  

в 1758‐1762 рр. 
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Граф О. Г. Головкін  Повноважний міністр у Нідерландах  
з 1731 по 1758 рр. 

Генріх Гросс  Надзвичайний посланник та повноважний 
міністр російського посольства у Франції в 

1745‐1748 рр., 
посланник у Пруссії в 1748‐1750 рр., 

посланець у Речі Посполитій  
в 1751‐1758 рр., 

посланник у Республіці Сполучених провінцій 
Нідерландів у 1761‐1764 рр. 

Князь Д. М. Голіцин  В.о. посла Російської імперії у Франції в 1760 р.
Граф М. П. Бестужев‐Рюмін  Надзвичайний та повноважний посол 

Російської імперії у Франції  
з 1756 по 1760 рр. 

Герман Карл Кейзерлінг  Російський посол у Польщі  
(1749‐1752 рр. та 1763‐1764 рр.),  

у Відні (1752‐1761 рр.) 
О. С. Мусін‐Пушкін   Російський резидент у Данцигу  

в 1756‐1760рр., надзвичайний посланник у 
Гамбурзі 1760‐1765 рр. 

П. Г. Чернишов   Посол у Лондоні в 1746‐1755 рр., 
посол у Франції в 1760‐1762 рр. 

А. Д. Кантемір  Посол (1738‐1742 рр.), посланник (1742‐
1744 рр.) у Франції 

Ф. Д. Бєхтєєв  Повірений у справах при французькому дворі 
в 1756‐1757 рр. 

Л. Ланчинський  Російський резидент у Відні  
в 1721‐1752 рр. 

 
У  таблицях 2, 3  наведено,  безумов‐

но, неповний список кореспондентів гра‐
фа М. І. Воронцова, які забезпечували ди‐
пломатичні  стосунки  Росії  з  Європей‐
ськими  державами.  Проте  видно,  що 
граф  М. І. Воронцов  підтримував  листу‐
вання з представниками російського ди‐
пломатичного корпусу у Франції, Пруссії, 
Великій Британії та Священній Римській 
імперії,  тобто  в  усіх  країнах,  які  брали 
участь  у  перевороті  союзів,  були  голов‐
ними  учасниками  Семирічної  війни  на 
європейському військовому просторі дій. 
Отже,  ми  можемо  підсилити  попередній 
висновок про те, що листування з вище‐
означеними  особами  має  невичерпний 
інформаційний  потенціал  як  джерело  з 
історії європейських міжнародних відно‐
син середини XVIII ст., особливо з  історії 

війни  за  австрійську  спадщину,  історії 
«дипломатичної  революції»  та  Семиріч‐
ної війни. 

Стосовно Семирічної війни важливо 
також  зазначити, що не  лише  листуван‐
ня М. І. Воронцова  з представниками ро‐
сійського  дипломатичного  корпусу  та 
іноземними  дипломатами  є  джерелом 
дослідження  її  історії.  Високий  інформа‐
ційний  потенціал  має  і  листування  з 
представниками  групи  «іноземні  дер‐
жавні діячі», особливо з  графом, пізніше 
князем, Кауніцем [2], адже відомо, що са‐
ме він заклав основи «дипломатичної ре‐
волюції»,  виступив  ініціатором  союзу 
між Австрією і Францією. 

Таким  чином,  нами  з’ясовано  і  ви‐
світлено склад груп кореспондентів гра‐
фа М. І. Воронцова. Не менш важливо, на 
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нашу думку, з’ясувати і ступінь опубліку‐
вання документів його архіву. 

Найбільш значимим виданням архі‐
ву Воронцових, у тому числі й архіву гра‐
фа М. І. Воронцова, є 40‐а томне видання 
«Архів князя Воронцова», здійснене відо‐
мим  археографом  П. І. Бартенєвим.  «Ар‐
хів князя Воронцова» публікувався в пе‐
ріод з 1870 по 1895 рр.  [7]. У 1897 р. був 
опублікований  «Розпис  сорока  книгам 
архіву  князя  Воронцова» [18].  Частково 
документи  архіву  графа  М. І. Воронцова 
публікувалися  у  збірнику  «Російський 
архів» за редакцією П. І. Бартенєва [19], а 
саме листування з І. І. Шуваловим. 

У окремих виданнях вміщено листу‐
вання  М. І. Воронцова  з  М. В. Ломоносо‐
вим [14]. 

З’ясування ступеня публікації доку‐
ментів,  які  складають  кореспонденцію 
графа  М. І. Воронцова,  аналіз  кола  його 
кореспондентів  та  інформація про наяв‐
ні  публікації,  дають  підставу  стверджу‐
вати, що кореспонденція М. І. Воронцова 
в повному обсязі не опублікована і як ці‐
лісне  явище  є  недостатньо  представле‐
ною в наукових розвідках. Близько 50 % 
відсотків  загальної  спадщини  –  листи, 
які потребують публікації  та досліджен‐
ня науковців‐джерелознавців. 

Проаналізувавши  склад  кореспон‐
дентів  графа  М. І. Воронцова  можливо 
зробити  такі  висновки. По‐перше,  загаль‐
на  чисельність  кореспондентів  графа 
М. І. Воронцова становить близько вісімде‐
сяти  осіб.  Кореспонденти  графа  М. І. Во‐
ронцова  класифіковані  за  групами,  у 
кожній групі наведені особи, листування 
з  якими  є  найбільш  репрезентативним 
для  дослідження  проблем    історії  євро‐
пейських міжнародних відносин. По‐дру‐
ге,  половину  загального  обсягу  листу‐
вання  складають  листи  від  представни‐
ків російського дипломатичного корпусу 
за кордоном та іноземних дипломатів та 
листи  графа  М. І.Воронцова,  адресовані 
їм. Тобто листування має ознаки дипло‐
матичного  характеру.  На  основі  аналізу 
кола кореспондентів графа М. І. Воронцо‐

ва та періоду листування з ними, виявле‐
ні проблеми історії європейських міжна‐
родних  відносин,  джерелом  для  дослі‐
дження  яких  може  служити  архів  гра‐
фа М. І. Воронцова,  а  саме:  війна  за  авст‐
рійський спадок, дипломатична револю‐
ція  та  Семирічна  війна  тощо.  По‐третє, 
виявлено,що  листування  майже  з  поло‐
виною  кореспондентів  не  опубліковане. 
Саме  це  окреслює  перспективи  подаль‐
шого науково пошуку. 
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Морозова И. Переписка  графа  М. И. Во
ронцова: круг корреспондентских связей 

Исследование  проведено  с  целью  установ
ления  круга  корреспондентских  связей  графа 
М. И. Воронцова  и  определения  информационного 
потенциала  документов,  которые  составляют 
его переписку. 

В  ходе  исследования  использованы:  эврис
тический метод,  с  помощью которого  выявлены 
корреспонденты, переписка с которыми является 
наиболее репрезентативной по истории европей
ских международных отношений середины XVIII ст. 
Также использованы общенаучные методы и ме
тодконтент анализа, при помощи которого вы
явлены темы, которым посвящена переписка. 

Исследование привело к следующим резуль
татам.  Вопервых,  определен  круг  корреспон
дентских  связей  графа  М. И. Воронцова,  коррес
понденты классифицированы по группам. Вовто
рых,  определен  характер  переписки,  выявлены 
проблемы  истории  европейских  международных 
отношений,  источником  для  исследования  кото
рых  может  служить  переписка  графа  М .И. Во
ронцова.  И  втретьих,  очерчены  перспективы 
дальнейшего  научного  поиска  путем  выявления 
корреспондентов,  переписка  с  которыми  еще  не 
введена в научный оборот. 

Ключевые слова: переписка,  граф М. И. Во
ронцов, история европейских международных от
ношений  XVIII в.,  «Архив  князя  Воронцова»,  Семи
летняя война, Дипломатическая революция 1756 г., 
война за австрийское наследство. 

Morozova I. V. Correspondence of  the  count 
M. I. Woronzow: circle of correspondent communi
cations 

Research  is  carried  out  to  determine  circle  of 
correspondent communications of the count M. I. Wo
ronzow and  to  evaluate  the  information potential of 
documents which make his correspondence. 

During  research a heuristic method  is used by 
means of which persons, correspondence with which is 
the most representative on the history of the European 
international relations of  the middle of  the XVIII, are 
revealed. Also general  scientific methods and content 
analysis  method  are  used.  Content  analysis  method 
helps  to  reveal  the  subjects,  the  correspondence  is 
devoted to. 

The  research  has  led  to  the  following  results. 
First,  the  circle  of  correspondent  communications  of 
the  count M. I. Woronzow  is  defined,  correspondents 
are  classified  by  groups.  Secondly,  nature  of  corres
pondence  is defined, problems of history of  the Euro
pean  international  relations  are  revealed,  for which 
correspondence of the count M. I. Woronzow can be a 
source.  And  thirdly,  prospects  of  further  scientific 
search  are  outlined  by  identification  the  persons, 
correspondence  with  which  isn't  introduced  into 
scientific circulation yet. 

Key  words:  correspondence,  count  M. I. Wo
ronzow, european history of international relations of 
XVIII ct., «Prince Woronzow archive», the Seven Years 
War, Diplomatic Revolution  of  1756,  the War  of  the 
Austrian Succession. 
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О. В. Набока 
 

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПОЛІТИКИ США В СХІДНІЙ АЗІЇ  
В 3070Х РР. ХІХ СТ. 

 
У  статті  аналізується  опубліковані  дже

рела,  які  розкривають  сутність політики США в 
Східній Азії в 3070х рр. ХІХ ст. Автор виділив чо
тири групи опублікованих документальних мате
ріалів:  1) публікації  офіційних  документів  Білого 
Дому; 2) мемуари та щоденники політичних ліде
рів  і  дипломатів; 3) матеріали  преси  США,  Вели
кобританії,  Японії  і  Китаю;  а  також  4)  наукові 
праці  учасників  подій,  які  досліджуються,  а  та
кож  їх  сучасників.  Документальні матеріали,  ви
користані в дослідженні, дають можливість зро
зуміти позицію офіційного Вашингтону щодо тих 
чи  інших  подій,  які мали  відношення  до  політики 
США  в  Східній  Азії,  показати  перебіг  військових 
компаній, переговорів, наукових експедицій та ди
пломатичних  місій,  які  здійснювалися  американ
цями в країнах Сходу та на острівних територіях 
Тихого океану. 

Ключові  слова:  США,  опубліковані  джере
ла, преса, мемуари, рапорт, Китай, Японія. 

 
Важливість  політичних  процесів, 

які  відбуваються в Східній Азії на  сучас‐
ному  етапі  у  процесі  розвитку  глобаль‐
них  міжнародних  відносин,  обумовлює 
актуальність дослідження історії політи‐
ки великих держав в даному регіоні. Ос‐
таннім часом для дослідника відкрилися 
нові  джерела,  які  дозволяють  більш  до‐
кладно висвітлити різні аспекти обраної 
проблематики,  зокрема  і  східноазійську 
політику США в 30‐70‐х рр. ХІХ ст. 

Наявні  в  нашому  розпорядженні 
джерела можна умовно розділити на чо‐
тири групи.  

До  першої  та  найважливішої  з  них 
відносяться  опубліковані  офіційні  доку‐
менти,  які  пов’язані  з  реалізацією  полі‐
тики США відносно таких країн як Китай, 
Японія та Корея.  

Значну  роль  при  розкритті  голов‐
них напрямів  східноазійського курсу Спо‐
лучених Штатів  в  досліджуваний  період 
зіграло  багатотомне  видання  «Докумен‐
ти зовнішньої політики Сполучених Шта‐

тів» [1], видання якого здійснювалося за 
ініціативою  Державного  департаменту 
США,  починаючи  з  кінця  XVIII ст.  В  чи‐
сельних  томах  видання  містяться  копії 
інструкцій  американським  представни‐
кам  Вашингтону  в  Китаї  та  Японії  Дер‐
жавних  секретарів,  послання  американ‐
ських  президентів,  в  яких  озвучувалися 
головні  пріоритети  політики  в  Східній 
Азії, листи та депеші послів, звіти про ук‐
ладання міжнародних угод, конвенцій та 
меморандумів  з  урядами  країн  Сходу  та 
проведення  військових  акцій,  листуван‐
ня американських представників з япон‐
ськими,  корейськими  та  китайськими 
чиновниками та зі своїми колегами з  ін‐
ших  країн,  детальні  описи  експедицій  в 
тихоокеанський  регіон  та  рекомендації 
щодо  його  економічного  освоєння,  а  та‐
кож статистичні матеріали, у яких пока‐
зується розвиток східної торгівлі в дослі‐
джуваний період.  

Перебіг та результати військової екс‐
педиції  тихоокеанської  ескадри  США  в 
Японію під керівництвом комодора Пер‐
рі у 1852‐1854 рр. дозволяє докладно до‐
слідити  трьохтомне  видання  «Розповідь 
про експедицію американської ескадри в 
китайські моря  та Японію,  у  1852,  1853, 
1854  рр.  під  командування  комодора М. 
Перрі»  [7],  яке  було  опубліковано на  за‐
мовлення  Білого  Дому  у  1856 р.  В  дане 
зібрання  увійшли  проекти  Перрі  щодо 
економічного  та  військово‐політичного 
освоєння  тихоокеанського  регіоні,  його 
детально  розроблені  плани  приєднання 
островів  Лю  Чу,  Бонін,  Тайваню,  судові 
журнали  та  нотатки  капітанів  кораблів 
ескадри,  протоколи  переговорів  з  япон‐
ськими, лючушськими та китайськми уря‐
довцями,  листування  комодора  з  Дер‐
жавним  секретарем  та  представниками 
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бакуфу,  звіти  про  проведення  дослід‐
ницьких  експедицій  на  тихоокеанські 
острови,  які  здійснювали  його  підлеглі, 
детальний  опис  їх  економічного  потен‐
ціалу  та  багато  іншого.  Слід  відзначити, 
що  довгий  час  дане  видання  було  єди‐
ним в США джерелом інформації про кра‐
їни  Східної  Азії,  їх  культуру,  традиції, 
економічний  ті  політичний  розвиток  та 
релігію.  

Діяльність  китайської  місії  в  США 
та в європейських країнах, що була здій‐
снена  у  1868 р.  під  керівництвом А. Бур‐
лінгейма,  який  був  запрошений  китай‐
ським урядом для того, щоб забезпечити 
перегляд  нерівноправних  договорів  із 
західними  державами,  дозволяють  роз‐
крити  документальні  матеріали,  зібрані 
у  збірці  «Місія  Бурлінгейма,  її  політичні 
цілі та офіційні документи»  [12], яка бу‐
ла  опублікована  у  1872 р.  Це,  зокрема, 
листування китайського представника  з 
Державним секретарем У. С’юардом, про‐
токоли  зустрічей  Бурлінгейма  з  амери‐
канськими  урядовцями,  конгресменами 
та суспільними діячами.  

Дані  матеріали  дозволяють  зрозу‐
міти специфіку політики США в Цинської 
імперії, яка хоча і діяла в даний період, у 
співробітництві  із  Великою  Британією, 
проте мала власний підхід до вирішення 
китайських справ.  

Тексти  офіційних  угод,  укладених 
Сполученими Штатами із східноазійськи‐
ми країнами в досліджуваний період міс‐
тяться у виданні «Договори між Сполуче‐
ними Штатами Америки та Китаєм, Япо‐
нією,  Лю  Чу  та  Сіамом»  [18],  яке  було 
опубліковане  у  1862  р.  Дані  докумен‐
тальні  матеріали  дозволяють  простежи‐
ти  еволюцію  відносин  між  державами‐
підписантами  в  досліджуваний  період, 
зокрема  показати  процес  поступового 
нав’язування  нових  нерівноправних  умов 
країнам  Сходу,  які  робив  Вашингтон  у 
40‐60‐х рр. ХІХ ст. 

Другу  групу  джерел  складають  ме‐
муари, шляхові нотатки, звіти про участь 
у  експедиціях  в  Східну  Азію,  які  в  різні 

роки  були  написані  політичними  діяча‐
ми,  військовими,  мандрівниками,  діяча‐
ми культури, дипломатами, які мали без‐
посереднє відношення до реалізації полі‐
тики США в даному регіоні. 

Важливу роль при розкритті амери‐
канської політики в Китаї напередодні та 
в  період  першої  «опіумної»  війни  (1838‐
1842 рр.)  зіграла  книга  «Серединне  цар‐
ство»  [19]  американського  дипломата, 
перекладача  та  першого  секретаря  по‐
сольства США в Пекіні С. В. Уіл’ямса. Особ‐
ливу цінність для дослідження представ‐
ляє  другий  том  видання,  у  якому  автор 
описав перебіг дипломатичної місії Цин‐
ської імперії під керівництвом К. Кушин‐
га, яка завершилася підписанням першо‐
го  офіційного  договору  між  країнами  у 
с. Ванся.  Слід  згадати,  що  Уіл’ямс,  який 
довгий час до того проживав у Катоні та 
Амої,  був  запрошений  перекладачем  до 
К. Кушинга  і  приймав  активну  участь  в 
переговорах з китайськими сановниками.  

В  книзі  докладно  описаний  процес 
переговорів,  показані  головні  протиріч‐
чя  між  сторонами,  показано  намагання 
англійців  втрутитися  у  відносини  між 
США та Китаєм. 

Перебіг  американської  експедиції 
до Японії у 1853 р. під керівництвом Пер‐
рі розкривається у книзі відомого амери‐
канського  поета  та  мандрівника  Б. Тей‐
лора  «Візит  в  Індію,  Сіам  і  Японію  у 
1853 р.» [11], який приєднався до походу 
під  час  своєї  мандрівки  Індією.  Тейлор 
був  одним  із  багатьох науковців,  худож‐
ників  та  письменників,  які  були  задіяні 
Перрі до детального вивчення країн, ку‐
ди завітали його «чорні» кораблі. Зокре‐
ма  він  брав  участь  у  дослідженні  остро‐
вів  Лю  Чу,  очолював  одну  з  експедицій 
на острів Піль, який входив до архіпелагу 
Бонін.  Крім  того,  він  приймав  участь  у 
церемонії  передачі  листа  президента 
США японському імператорові та наступ‐
них переговорах між комодором та япон‐
ськими  сановниками  щодо  можливості 
укладання договору в 1853 р. Всі ці події, 
а також багато інших детально описані в 
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його книзі  і  дані  свідчення доповнюють 
офіційні дані, щодо даної експедиції, зна‐
чення  якої  для  подальшої  історії  країн 
Східної Азії важко переоцінити.  

Особливості  підписання  американ‐
сько‐японського договору про дружбу та 
торгівлю у 1858 р., описані у книзі «Тау‐
сенд  Харріс  –  перший  американський 
консул  в  Японії»  [2],  яка  була  видана  у 
1895 р. за редакцією науковця В. Гріфіса. 
Основу видання складає щоденник Т. Хар‐
ріса, який він вів з 1856 по 1860 рр. – тоб‐
то в період свого перебування в Японії. У 
ньому  він  докладно  описував  своє  при‐
буття  до  Сімоди  –  одного  з  відкритих 
японських  портів,  перші  переговори  з 
місцевим префектом, який хотів добити‐
ся  видворення консула  з  країни,  свій  ві‐
зит  до  столиці  бакуфу  – міста  Едо,  ауді‐
єнції  у  японських  сановників  і,  нарешті, 
процес підписання договору між США та 
сьогунським урядом.  

Велику  роль  при  висвітленні  аме‐
риканської  політики  щодо  острову  Тай‐
вань  (друга  назва  – Формоза)  в  60‐х  рр. 
ХІХ  ст.  зіграла  книга  «Що  нам  робити  з 
Китаєм»  [5]  консула  США  в  Амої  Ч.  Ле‐
жандра. У 1867‐1869 рр. він приймав ак‐
тивну участь у процесі вирішення дипло‐
матичного скандалу, який виник внаслі‐
док  вбивства  тайванськими  аборигена‐
ми екіпажу судна «Ровер», яке потрапило 
в корабельну аварію біля берегів острову.  

Інцидент  пов’язаний  із  загибеллю 
екіпажу «Ровера» також детально описа‐
ний  у  книзі  англійського  комерсанта 
В. Пікерінга «Піонери Формози» [9], який 
був найнятий Лежандром  у  якості  пере‐
кладника  під  час  свого  візиту  до  вождя 
тайванських  аборигенів  Ток‐е‐тока  у 
1867 р. 

У цілому, Пікерінг, як і Лежандр, був 
прибічником  анексії  Формози,  оскільки 
вважав, що головною причиною загибелі 
екіпажу  «Ровера»  є  неспроможність  ки‐
тайської влади навести лад на острові та 
забезпечити порятунок іноземців, які по‐
трапляли  у  корабельні  аварії  біля  його 
берегів.  Саме  тому,  він  виступав  за  те, 

щоб  Тайвань  перейшов  під  контроль 
«цивілізованої» держави.  

Японську  експедицію  на  Тайвань  у 
1874 р.  детально  описав  у  своїй  статті 
«Формоза:  японська  експедиція  проти 
острівних  піратів»  [3],  американський 
журналіст  Е. Хауз.  Він  детально  описав 
причини  і перебіг  військової  операції  та 
її головні результати. За його трактуван‐
ням,  вона  розпочалася  внаслідок  того, 
що  Китай,  якому  належав  острів,  знову 
проявив  свою  неспроможність  забезпе‐
чити безпеку громадянам провідних дер‐
жав  у  разі  потрапляння  їх  у  корабельну 
аварію  біля  тайванських  берегів.  Новою 
жертвою  китайською  недбалості  стали 
рибалки з острову Лю чу, вбиті місцеви‐
ми аборигенами. У зв’язку з цим, Хаус за‐
кликав  американське  суспільство  підтри‐
мати Японію, яка взяла на себе цю місію.  

Певну  цінність  представляють  та‐
кож  мемуари  «Захоплення  леді  китай‐
ськими  піратами»  [4]  підданої  Франції 
Ф. Лафаєт,  написані  в  1856 р.  У  1854 р. 
авторка здійснювала подорож у Китай на 
торговому  кораблі  «Кольдерра»,  який 
належав американському купцю та аван‐
тюристу М. Руні,  який  у  50‐ті  рр.  ХІХ  ст. 
намагався  розвивати  комерційну  діяль‐
ність на Формозі. У книзі описується на‐
пад  на  судно  китайських  піратів,  в  ході 
якого  Лафаєт  та  Руні  були  захоплені  в 
полон. Пізніше, вже в період другої «опі‐
умної» війни даний інцидент використо‐
вувався американськими дипломатами для 
обґрунтування претензій на Тайвань. 

До третьої групи джерел відносять‐
ся  матеріали  тогочасної  преси.  Зокрема, 
в  дослідженні  були  використані  статті, 
які друкувалися, як у виданнях, які вихо‐
дили  друком  у  відкритих  для  західної 
торгівлі портах Китаю, так і на території 
Сполучених Штатів. Це, зокрема, такі га‐
зети і журнали як: «The Missionary Maga‐
zine» [13], «The Sun» [15], «Memphis daily 
appeal» [6], «The timaru herald» [16].  

У  даних  виданнях  публікувалися 
статті, що висвітлювали перебіг тих чи ін‐
ших подій, пов’язаних із реалізацією аме‐
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риканської політики відносно країн Схід‐
ної Азії. Сторінки виданнь містять аналі‐
тичні матеріали у яких демонструвалися 
перспективи  втілення  зовнішньопо‐
літичних  проектів  США  та  розкривався 
потенціал торгівлі із Китаєм та Японією.  

До четвертої,  особливої  групи  дже‐
рел  відносяться  наукові  роботи,  автора‐
ми яких були сучасники подій, які дослі‐
джуються. Цінність даних праць поясню‐
ється тим, що вони написані в контексті 
тих  поглядів  щодо  політики  США  та  ін‐
ших західних країн, які тоді були широко 
поширеними.  

Зокрема, на початку 60‐х рр. ХІХ ст. 
тайпіни  сприймалися  як  варвари  та  ди‐
куни, які кинули виклик цінностям циві‐
лізованого світу. Такі погляди простежу‐
ються  в  книзі  англійського  науковця 
А. Вілсона  «Завжди  перемагаюча  армія». 
Історія  китайської  компанії  Гордона  і 
розгром  повстання  тайпівнів»  [19],  яка 
була  опублікована  у  1868 р.  У цьому ви‐
данні,  серед всього  іншого, розглядаєть‐
ся  діяльність  відомого  американського 
авантюриста Уорда, який створив «Завж‐
ди перемагаючу армію» – нелегальне вій‐
ськове угруповування, яке боролося про‐
ти повсталих, в той же час, також грабу‐
ючи місцеве населення.  

Разом  з  тим,  в  США  скоро  почали 
формуватися  і  інші  погляди  на  китай‐
ську політику. У 60‐х рр. ХІХ ст. ціла плея‐
да науковців  доводила  історичну  близь‐
кість двох країн та необхідність,  у  зв’яз‐
ку з цим подальшого поглиблення друж‐
би  між  ними.  Вперше  такі  ідеї  були  ви‐
кладені  у  праці  «Найстаріша  та  наймо‐
лодша  імперії:  Китай  та  Сполучені Шта‐
ти»  [10] американського  історика В. Спі‐
ра, яка була опублікована у 1870 р. У ній 
він відстоював думку про історичну близь‐
кість обох держав, які пройшли через бо‐
ротьбу проти посягань з боку колоніаль‐
них держав.  

Таким  чином,  представлена  дже‐
рельна  база  дозволяє  досягти  поставле‐
них  у  роботі  цілей  та  завдань.  Зокрема, 
документальні матеріали,  використані  в 

дослідженні, надають можливість зрозу‐
міти  позицію  офіційного  Вашингтону 
щодо тих чи інших подій, які мали відно‐
шення  до  політики  США  в  Східній  Азії, 
показати  перебіг  військових  компаній, 
переговорів, наукових експедицій та ди‐
пломатичних  місій,  які  здійснювалися 
американцями в країнах Сходу та на ост‐
рівних територіях Тихого океану.  
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Набока А. В.  Источники  по  истории  по
литики США в Восточной Азии в 3070х гг. ХІХ в. 

В  статье  анализируются  опубликованные 
источники,  раскрывающие  сущность  политики 
США  в  Восточной  Азии  в 3070х  гг.  ХІХ  в.  Автор 
выделил  четыре  группы  опубликованных  доку
ментальных  материалов:  1)  публикации  офици
альных  документов  Белого  Дома;  2) мемуары  и 
дневники  политических  лидеров  и  дипломатов; 
3) материалы прессы США, Великобритании, Япо
нии и Китая; а также 4) научные работы участ
ников  событий,  которые  исследуются,  а  также 
их  современников.  Документальные  материалы, 
использованные  в  исследовании,  дают  возмож
ность понять позицию официального Вашингто
на в отношении тех или иных событий, которые 
имеют отношение к политике США в Восточной 
Азии,  показать  ход  военных  компаний,  перегово
ров, научных экспедиций и дипломатических мис
сий,  которые  осуществлялись  американцами  в 
странах  Востока  и  на  островных  территориях 
Тихого океана. 

Ключевые слова: США, опубликованные ис
точники, пресса, мемуары, рапорт, Китай, Япония. 

 
Naboka A. V.  The  historical  sources  of  the 

American policy  in Eastern Asia  in  the 3070s  of 
XIХ century  

The published sources are being analyzed in the 
article, which review special aspects of the USA policy 
in  Eastern  Asia  in  the  3070s  of  XIХ  century.  The 

author marked four groups of published documentary 
materials. The first group includes publications of the 
official documents of American government in the pe
riod under  review. There are  letters among of estab
lishments,  diplomats,  American  leading  merchants 
who did trade in China and Japan. The cables and the 
reports of envoys of the USA to Far Eastern countries 
are  included  to  this  category  in  the  period  under 
review. 

The  second  group  of  the  sources  includes  the 
memoirs  and  diaries  of  political  leaders  and  diplo
mats, who were  involved  to  the development  of Eas
tern  Asian  direction  of  American  foreign  policy  – 
B. Tyler, M. Perry, T. Harris and others. 

The third group of the sources includes the pub
lished materials in the periodicals United States, Great 
Britain, China and Japan. The documents of  this cate
gory  are  allowed  to  analyze  public  sentiment  in  the 
USA according the policy in Eastern Asia. 

Finally, the  fourth group  includes the scientific 
works of the participants who studies events and their 
contemporaries.  The  authors  of  the works  evaluated 
the activity of Washington  in  the Pacific Ocean diffe
rently, who marked achievements and  failures of  the 
American presidents and they gave their advice accor
ding the strategy of the USA policy in Eastern Asia. 

Key words: USA, published sources, press, me
moirs, report, China, Japan. 

 
Стаття надійшла до редколегії  

16 жовтня 2015 р. 
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І. С. Михальський 
 
ВІДОБРАЖЕННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ АНТИКРІПОСНИЦЬКОГО РУХУ  

В УКРАЇНІ У СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. 
 
У статті розглядається повстання 1855 р. 

в Україні, що відігравало значну роль у контексті 
політичного  та  військового  становища  Російсь
кої імперії під час Кримської війни та знайшло ві
дображення у британській пресі. Були проаналізо
вані такі газети 1855 р., як The Morning Post, The 
Belfast Daily Mercury, The Evening Packet, The Nor
thern Whig, Derbyshire Courier та ін. Згідно до відо
мостей  з  джерел  було  встановлено  основні  події 
повстання, його причини та роль у соціальнопо
літичній ситуації України та Росії загалом. Опра
цьовані джерела дають нам досить коротку, але 
змістовну  інформацію  стосовно  українських  по
встань, пропонують свою точку зору на події, ві
дображають  загальну  думку  іноземних  держав 
про становище українцівкріпаків під час Кримської 
війни  в  Російській  імперії,  і  аналізують  їх  участь 
та роль в економічному функціонуванні російської 
держави у воєнний період. 

Ключові  слова:  повстання  1855  р.,  Крим
ська війна, британська преса, іноземні джерела. 

 
Соціальна антикріпосницька бороть‐

ба  в  Україні  завжди носила  загострений 
характер.  Це  підтверджують  численні 
повстання XV‐XVIII ст.  З початком Крим‐
ської  війни  (1853‐1856 рр.)  селянський 
антикріпосницький  рух  в  Україні  у  чер‐
говий раз посилюється. Повстання селян 
вибухнули  уже  в  перший  рік  Кримської 
війни.  Зокрема,  влітку  1853 р.  селянсь‐
кий  виступ  відбувся  у  с. Красний  Кут 
Слов янського  повіту 
Катеринославської  губернії  [12,  c. 139]. 
На  сьогоднішній  день  у  вітчизняних 
наукових  дослідженнях  існує  небагато 
інформації  про  повстання  та  його 
учасників.  Доволі  інформативно  до 
повстання  звертається  В. Сарбей,  який 
розглядав  його  у  контексті  проблеми 
національного  відродження  України  та 
становлення її державності. Тому під час 
роботи  було  зроблено  спробу  дослідити 
події  за  джерелами  іноземного 
походження,  а  саме  –  за  допомогою 
англійської  преси.  Дослідження  не  до‐

сить  вивченої  тематики  та  аналіз  іншо‐
мовних  джерел  обумовлюють  актуаль‐
ність  теми.  У  статті  аналізується  основ‐
ний хід повстання, головні події, його при‐
чини та приводи за англійською пресою.  

Поштовхом  для  активізації  повстан‐
ня стало видання в квітні 1854 р. царсь‐
кого  указу  про  формування  морського 
ополчення  для  участі  у  воєнних  діях, 
який начебто передбачав звільнення тих 
селян, які будуть брати участь у війні від 
кріпосної залежності.  

А найбільшого розмаху в Україні се‐
лянський рух набув у 1855 р. на Київщи‐
ні,  який  сучасники  назвали  «київською 
козаччиною».  Селяни  масово  відмовля‐
лися працювати на панів  і бажали стати 
«козаками»,  тобто  записатися  до  опол‐
чення.  Вони  були  впевнені,  що  місцева 
влада не оприлюднює царський указ про 
волю.  Серед  селян  був  поширена  чутка, 
що  той,  хто  не  запишеться  до  весни 
1855 р.  в  козаки,  навічно  втратить мож‐
ливість отримати волю [12, c. 159]. У бе‐
резні  1855 р.  селянський  рух  охопив  9  з 
12 повітів Київської губернії. 

Ці події знайшли своє відображення 
і у зарубіжній пресі, зокрема пресі Вели‐
кої Британії. 

1 травня 1855 р. «The Morning Post» 
опублікувала  невеличку  замітку,  в  якій 
інформувалося про початок повстання в 
Україні: «A rising of the Russian peasants of 
the Ukraine against  the nobles has become 
very serious. The apparent cause is the scar‐
city of salt» (Повстання російських селян в 
Україні  проти  знаті  стає дуже  серйозним. 
Попередня причина – дорожнеча солі) [5]. 

12 травня  1855 р.  «Derbyshire  Cour‐
ier»  надала  більш  докладнішу  інформа‐
цію щодо подій, що відбувалися в той час 
на  теренах  України:  «Private  letters  from 
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St.  Petersburg  confirm  the  telegraphic  an‐
nouncement of  the  insurrection of  the pea‐
sants  in  the Ukraine, and  state  further  that 
it has already extended to the governments 
of  Poltava,  Tchernigoff,  and  Kharkov.  The 
names of  twenty  landed proprietors whom 
the maddened mujiks … destroyed, together 
with their wives and children, have reached 
St. Petersburg. M. Poletin, one of the richest 
proprietors  in  the  government  of  Tcher‐
nigoff, was burnt alive in his country house 
in Belets. The same severe pressure caused 
by  the war, which  has  driven  the  peasants 
of Little Russia to insurrection, stated to be 
felt at St. Petersburg, where every article of 
consumption is at  famine price» (Приватні 
листи  з  Санкт‐Петербургу  підтверджу‐
ють  повідомлення  про  селянське  по‐
встання  в  Україні,  в  самій  державі,  і  що 
на додаток поширилося на уряди Полта‐
ви, Чернігова і Харкова. Відомі імена два‐
дцяти  землевласників,  яким  божевільні 
«мужики»  зруйнували  їх  володіння,  ра‐
зом  з  дітьми  і  дружинами  виїхали  в 
Санкт‐Петербург. М. Полетін, один з най‐
багатших  власників  в  уряді  Чернігова, 
був живцем спалений у своєму замісько‐
му  будинку  в  Белетс.  Подібний  суворий 
тиск, викликаний війною, який підштовх‐
нув селян Малої Росії до повстання, кон‐
статується і в Петербурзі, де кожна стат‐
тя  споживання  –  за  недоступними  ціна‐
ми)  [1].  Зауважимо,  що  стаття  коротко 
висвітлює  доволі  суворий  та  нещадний 
характер повстання та основні його при‐
чини,  насамперед,  соціальні  (постійний 
гніт селян) та економічні (непомірні для 
середньостатистичної людини ціни).  

16 травня  1855 р.  «The  Belfast  Daily 
Mercury»,  посилаючись  на  німецькі  дже‐
рела  констатувала  такі  події  в  Україні: 
«Correspondence  from  Germany  of  yester‐
day contains several different versions of the 
recent  insurrectionary  movement  amongst 
the peasantry of the Ukraine. A report, it ap‐
pears,  was  popularly  believed  that  the 
French,  although  fighting  against  Russian 
troops, were not  ill0disposed  towards Rus‐
sian  people,  and  wanted  to  do  away  with 

forced  labour.  To  counteract  the  effect  of 
these  rumours,  one  of  the  Russian  priests 
made  the  peasants  believe  that  the  fee‐
simple of  the  lands was  to be conferred on 
those who cultivated them. When this  trick 
was  discovered,  the  excited  peasantry  be‐
gan  to  ill‐use  their  priests  in  a  number  of 
villages,  and  assembled  tumultuously,  ar‐
med  with  scythes  and  pitchforks.  The  lan‐
ded  proprietors were  no  threatened.  40  of 
the  rioters were killed by  the military, 200 
were sent to Siberia, and a number received 
the  knout.  This  statement  is  taken  from  a 
Polish  journal  published  at  Cracow»  (Вчо‐
рашня німецька кореспонденція містить 
декілька  різних  версій  з  приводу  недав‐
нього повстанського руху серед селянст‐
ва України. У доповіді популярна версія, 
що французи, хоч і боролися проти росій‐
ських  збройних  сил,  були  доброзичливо 
налаштовані  по  відношенню до  російсь‐
кого народу, і хотіли покласти край при‐
мусовій  праці.  Щоб  нейтралізувати  дію 
цих чуток один з російських священиків 
змусив  селян  повірити,  що  Священний 
Синод проголосив відміну праці з допов‐
ненням,  що  безумовне  право  власності 
на землі повинне належати тим, хто її об‐
робляє. Коли цей прийом був розкритий, 
схвильоване  селянство  почало  погано 
поводитися  з  духовенством  в  значній 
кількості  сіл;  почали  збиратися  з  буйст‐
вом,  озброєні  косами  і  вилами.  Земле‐
власники не були під загрозою. 40 чоло‐
вік з числа бунтівників було убито війсь‐
ковими,  200  відправлені  до  Сибіру,  і  де‐
які  отримали  батога.  Ця  заява  узята  з 
«Polish journal», опублікованому в Крако‐
ві)  [2].  Вказане  джерело  також  підтвер‐
джує  вагомість  соціальних  та  економіч‐
них  причин  повстанських  процесів  та 
відмічає  ще  один  суспільний  прошарок, 
проти  якого  виступали  селяни  –  духо‐
венство. Відмічається й суворість приду‐
шення руху та покарань серед селянства, 
про що свідчать цифри вбитих, закатова‐
них  та  відправлених  до  каторги.  Усе  це 
також  говорить  про  те,  що  російський 
уряд із застереженням сприйняв події та 
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розглядав їх як небезпечний для безпеки 
цілісності російської держави фактор. Усі 
ці  відомості  також  з’являються  у  таких 
газетах, як Tipperary Free Press& Clonmel 
General Advertiser  [10], The Evening Packet 
[4]  від  15  травня  1855 р.,  The  Cork  Sou‐
thern Reporter [3] від 17 травня 1855 р. 

The  Northern  Whig  від  19  червня 
1855  р.  також  відмічає,  що  сили  та  гнів 
повстанців були здебільшого спрямовані 
на духовенство, аніж на землевласників: 
«The  landed  proprietors  of  Volhynia  and 
Ukraine are flocking to Warsaw, in anticipa‐
tion of more serious disturbations, although 
the movement was still directed to the Cler‐
gy rather than to the Lords» (Землевласни‐
ки Волині та України масово збираються 
у Варшаві у передчутті більш серйозних 
безчинств,  хоча  повстання  було  спрямо‐
вано більше проти духовенства, ніж про‐
ти феодалів) [6]. 

The  Weekly  Telegraph  від  9  червня 
1855  р.  підтверджує  тривалий  та  масш‐
табний характер повстання, про що свід‐
чать відомості щодо чисельності учасни‐
ків,  важке  суспільне  та  економічне  ста‐
новище  як  на  українських  територіях, 
так і в Російській імперії загалом, та значні 
людські  втрати:  «A  correspondent  of  the 
Times,  writing  from  Bruesels,  says:  «The 
insurrection of the Cossacks of the Ukraine, 
instead of being suppressed,  is  said, on  the 
contrary, to assume greater proportions. If I 
may credit what is affirmed here by persons 
said to be well informed, it extends to some 
20,000 men  or  more,  most  of  whom  are 
armed. These accounts coincide with others 
which  give  a  sad  description  of  the  condi‐
tion to which the inhabitants are reduced in 
coverall parts of  the Russian empire by the 
exigencies of  the war» (Кореспондент The 
Times, що написав з Брюселя, стверджує: 
«Повстання Козаків  України,  замість  то‐
го,  щоб  здивовувати,  натомість  складає 
більш чітку картину. Якби я міг довіряти 
тому, що підтверджують люди, які, як го‐
ворять, добре проінформовані, тут нара‐
ховується  близько  20 000  людей  і  біль‐
ше,  більшість  з  яких  добре  озброєні.  Ці 

підрахунки  співпадають  з  іншими,  які 
надають  сумний опис  становища,  згідно 
з  яким кількість жителів  зменшується  у 
окремих частинах Росії  через  важке  ста‐
новище на війні») [9].  

The Ulster Gazette and Armagh Week‐
ly Journal також згадують про українське 
повстання  та  публікують,  у  свою  чергу, 
наступну примітку:  «Letters  from Cracow 
state  that  the  insurrection  in  the  Ukraine 
was  far  from  having  been  repressed.  The 
discontent was  on  the  increase.  Berdiansk, 
which was  attacked  a  few  days  ago  by  the 
Allies,  is  said  to  be  the  largest  corn  empo‐
rium  in  Russia,  next  to  Odessa»  (Листи  з 
Кракова  констатують,  що  повстання  в 
Україні було близьке до свого завершення. 
Невдоволення  все  зростало.  Бердянськ, 
який  було  атаковано  кілька  днів  тому 
Союзниками,  є  найбільшим  торговель‐
ним центром в Росії після Одеси) [8].  

THE SPESTATOR від 5 травня 1855 р. 
висвітлив ще один бік економічних перед‐
умов  повстання,  що  згадується  у  Vienna 
Wanderer.  За  приміткою,  найімовірні‐
шою  причиною  повстання  стало  суворе 
економічне  гноблення  селян,  які  мали 
віддавати  усе  для  забезпечення  півден‐
ної  армії. Наголосимо на неприхованому 
співчутті редакції газети до українського 
селянства:  «According  to  the Vienna Wan‐
derer,  the  real  cause  of  the  insurrection  in 
the  Ukraine  was,  that  the  resources  of  the 
peasants were completely exhausted by the 
tremendous  supplies  which  they  had  been 
obliged  to  provide  for  the  southern  army. 
The poor creatures, who have hitherto been 
obliged  to  transport  all  the  supplies,  and 
give to the passing troops without remune‐
ration,  refuse  to  work,  declaring  that  they 
will  rather  die  of  hunger  than  longer  bear 
such  heavy  burdens»  (Згідно  до  Vienna 
Wanderer,  справжньою  причиною  повс‐
тання в Україні  стало  те, що  усі  ресурси 
селян були повністю витрачені на  вели‐
чезні  постачання,  якими  вони  мали  за‐
безпечувати  південну  армію.  Бідолашні 
створіння, що були змушені відправляти 
усе постачання та віддавати усе без ком‐
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пенсації  військам, що  проходили,  відмо‐
ляються  працювати,  стверджуючи,  що 
вони скоріше помруть від голоду, ніж да‐
лі будуть нести цей тягар) [7].  

Визвільний  рух  селян‐кріпаків  зі‐
грав  значну  роль  у  відродженні  україн‐
ської нації. Перебуваючи у жорсткій еко‐
номічній  та  соціальній  ситуації,  селяни 
відстоювали своє право на вільне життя 
та  гідне  існування.  Повстання  досягло 
настільки  великих  масштабів  і  та  впли‐
вало на політичну та економічну стабіль‐
ність у Російській імперії, що знайшло ві‐
дображення в іноземній пресі, зокрема у 
пресі Великої Британії. The Morning Post, 
The  Belfast  Daily  Mercury,  The  Northern 
Whig, The Evening Packet, The Weekly Te‐
legraph,  The  Spestator  та  ін.  досить  стис‐
ло, але  інформативно надають відомості 
щодо українського повстання 1855 р., на‐
водять своє бачення подій, формують за‐
гальний  погляд  із‐за  кордону щодо  ста‐
новища українців‐кріпаків під час Крим‐
ської  війни  у  Російській  імперії,  а  також 
зазначають їх значну роль в економічно‐
му функціонуванні російської держави у 
воєнний час. 
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Михальский И. С.  Отображение  в  англо

язычной  прессе  антикрепостнического  дви
женияв Украине в средине ХІХ ст.  

В  статье  рассматривается  восстание 
1855 г. в Украине, которое сыграло значительную 
роль в контексте политического и военного поло
жения  Российской  империи  во  время  Крымской 
войны и нашло отображение в  британской прес
се. Были проанализированы такие газеты 1855 г., 
как  The  Morning  Post,  The  Belfast  Daily  Mercury, 
The Evening  Packet,  The  Northern Whig,  Derbyshire 
Courier и другие. Согласно сведений из источников 
были установлены основные события восстания, 
его причины и роль в социальнополитической си
туации Украины и России в целом. Эти источники 
дают  нам  довольно  короткою,  но  содержатель
ную информацию об украинском восстании, пред
лагают  свою точку  зрения  на  события,  отобра
жают  общее  мнение  иностранных  государств  о 
положении  украинцевкрепостных  во  время Крым
ской войны в Российской империи, и анализируют 
их участие и роль в экономическом функциониро
вании российского государства в военный период. 

Ключевые слова: восстание 1855 г., Крым
ская  война,  британская  пресса,  иностранные  ис
точники. 

 
Mykhalsky I. S. An image of Ukrainian insur

rection in the middle of the XIX century by British 
press 

The  Ukrainian  insurrection  in  1855,  that  had 
played a significant role in the context of political and 
military  position  of  Russian  Empire  during  the  Cri
mean War and had been reflected in British press, was 
examined. That insurrection had been started in 1853 
with the Crimean war (18531856). Nowadays there is 
not enough information in the researches of our country 
about  insurrection and  its participants. V. Sarbey has 
analysed this question in the context of Ukrainian na
tional  renaissance  and  state  formation. But  also  im
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portant  and  interesting  is  to  examine  the  history  of 
insurrection by the foreign sources. That’s why during 
the  research  a  general  image  of  the  event  has  been 
formed  by British  press.  In  the  article  the  events,  its 
causes  and  reasons  have  been  determined. The Mor
ning  Post,  The  Belfast  Daily  Mercury,  The  Evening 
Packet,  The  Northern Whig,  Derbyshire  Courier  and 
etc. were analysed. Due to the source  information the 
main events of the  insurrection,  its causes and role  in 
social  and  political  situation  of Ukraine  in Russia  in 
general were clarified.  

The  incitement of  insurrection had been  tzar’s 
edict 1854, that probably could provide the liberation 
of peasantsparicipants of the Crimean War, from the 
serfdom. But  the greatest  scope  the  insurrection had 

gained  in 1855  in Kiev region. Those events had been 
reflected in English magazines.  

These  sources  give  us  rather  short,  but  infor
mative  knowledge  about  the  Ukrainian  insurrection, 
propose their own point of view concerning the events, 
form a general opinion of the foreign states about the 
position of Ukrainiansserfs during the Crimean war in 
Russian  Empire,  and  analyse  their  participation  and 
role  in economic  functioning of Russian  state  in mili
tary period.  
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Н. М. Радченко 
 

КРЕДИТНОФІНАНСОВІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 
 
У статті розглядається стан наукової роз

робки  проблеми  вивчення  джерел  з  історії  ста
новлення  кредитнофінансової  системи  України 
другої половини ХХ – початку ХХ ст. радянськими 
вченими.  Охарактеризовано  праці,  присвячені  до
слідженим  питанням  у  межах  Російської  імперії 
та  роботи,  що  розкривають  діяльність  кредит
нобанківської  сфери на  українських  землях.  У  ра
дянську епоху, із урахуванням історичної ситуації, 
ставлення вчених до розвитку кредитнофінансо
вої  системи  було  однозначним  –  фінансова  полі
тика того  часу  розглядалася  як  консервативно
монархічна, що за всяку ціну намагалася зберегти 
самодержавство. Проте, не дивлячись на заборо
ни та однобічність підходу радянських  вчених до 
проблем дослідження кредитнофінансових уста
нов,  ними  було  зібрано  і  систематизовано  бага
тий фактичний матеріал, що сприяє його новому 
осмисленню.  Радянські  історики  опрацювали  ве
ликий масив різних за видами джерел інформації, 
сформувавши потужну джерельну базу для їхньо
го подальшого вивчення. Значна за об'ємом части
на  цих  архівних  документів  була  опублікована  у 
різноманітних  збірниках  документів.  Зусиллями 
істориківекономістів  було  закладено  основи ме
тодології  дослідження  банківської  діловодної  та 
звітної документації, кредитної статистики та 
статистики цінних паперів. 

Ключові  слова:  банк,  кредитні товарист
ва, кредитнофінансова система, ощадні каси. 

 
Процес  становлення  та  розвитку 

мережі кредитно‐фінансових установ Ук‐
раїни другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
був  предметом  уваги  багатьох  сучасни‐
ків та вже більше ста років у більшій чи 
меншій  мірі  привертає  увагу  вітчизня‐
них та зарубіжних науковців.  

Радянський  період  у  історіографії 
даного питання багатий дослідженнями, 
у яких висвітлювалися різні  сторони фі‐
нансової та торгово‐промислової політи‐
ки самодержавства. Метою даної статті є 
вивчення думок  та  поглядів  радянських 
дослідників  на  процес  становлення  та 
розвитку  мережі  кредитно‐фінансових 

установ України другої половини ХІХ – по‐
чатку ХХ ст. Загалом, за винятком деяких 
прізвищ,  як‐то  Й.Ф. Гіндін  та  Л.Є.  Шепе‐
лев,  що  заклали  свого  часу  основи  вив‐
чення  даного  питання,  напрацювання 
радянських  істориків  на  сьогодні  згаду‐
ються переважно у дисертаційних дослі‐
дженнях,  як‐то  О. М. Краснікової  [12], 
І. Е. Новікової  [18],  М. Г. Казьмирчук  [11] 
та інших.  

За  радянських  часів  у  світ  вийшла 
значна кількість праць, автори яких при‐
ділили увагу вивченню окремих  складо‐
вих  кредитно‐фінансової  системи  (фор‐
мування  банківської  системи,  роль  іно‐
земного  капіталу).  Передусім,  це  роботи 
Д. А. Батуринського [1], О. В. Чаянова [23, 
24], В. А. Вдовіна [6], Г. Н. Губенко [9, 10], 
А. В. Опрі  [19].  Розгорнута  дискусія  по‐
ставила ряд важливих питань: роль дер‐
жави  в  функціонуванні  кредитно‐фінан‐
сових  установ,  причини  кризових  явищ 
та  згортання  реформ  та  інші.  Щоправда, 
наукові  пошуки вчених досить часто  зво‐
дилися до одного завдання – віднайти ма‐
теріально‐організаційні передумови рево‐
люції  1917 р.  та  підтвердити  при  цьому 
безперспективність  дореволюційної  рин‐
кової системи господарства та її кредит‐
но‐фінансової  сфери. Саме тому  історич‐
ні  факти  розглядалися  та  трактувалися 
на догоду «ідеологічним міркуванням».  

Так,  у  відповідності  з  встановлени‐
ми  ідеологічними  стандартами марксист‐
сько‐ленінського  трактування  історич‐
них подій, А. П. Корелін та В. А. Вдовін бу‐
ли  змушені  розглядати розвиток креди‐
ту  як  засобу  в  поляризації  класових  сил 
до  підготовки  певних  передумов  для 
майбутнього соціалістичного будівництва 
[6, с. 13‐15]. С. Я. Боровий вбачав у функ‐
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ціонуванні  ощадних  кас  «уловлювання 
дрібних  заощаджень  для  використання 
їх  в  інтересах  царського  уряду»  [3,  с. 4]. 
Ю. Л. Райський  у  своїх  працях  доводив, 
що акціонерні земельні банки дореволю‐
ційної Росії були проміжною ланкою між 
фінансовим  капіталом  і  поміщицьким 
землеволодінням, і що головним резуль‐
татом  кредитування  було  зосередження 
земельної ренти у руках  земельних бан‐
ків [20‐22]. 

Вийшов у період 20‐х – початку 30‐х рр. 
ХХ ст.  в  Радянському  Союзі  і  ряд  інших 
праць,  автори  яких  були  піддані  репре‐
сіям за відступ від ідеологічних догматів. 
Так, роботи вченого‐економіста Олександ‐
ра Васильовича Чаянова, були вилучені з 
бібліотек  і  здані  в  так  звані  спецхрани. 
Для  нашого  дослідження  роботи  цікаві 
перш  за  все  оглядом  історично‐еконо‐
мічної  думки Європи  та  дореволюційної 
Росії, та висновками зробленими на їхній 
основі: «… отдельные кредитные товари‐
щества увидали, что и они одни недоста‐
точно сильны, что необходимо и им объе‐
диниться  в  союз,  и  с  течением  времени 
они объединяются друг  с другом,  созда‐
ют большие банки, кассы, и эти банки и 
кассы, которые в конце концов являются 
союзами отдельных мелких хозяйств, яв‐
ляются  не  меньшими,  чем  самые  круп‐
ные торгово‐промышленные кредитные 
учреждения.  Все  условия  государствен‐
ного и  частного  кредита,  все  свободные 
деньги  также  находятся  к  их  услугам, 
как  и  к  услугам  крупных  торгово‐про‐
мышленных заведений» [23, с. 13]. 

Отже,  у  радянську  епоху,  із  ураху‐
ванням  історичної  ситуації,  ставлення 
вчених до розвитку кредитно‐фінансової 
системи було дещо однозначним. Фінан‐
сова політику того часу розглядалася як 
консервативно‐монархічна,  що  за  всяку 
ціну намагалася зберегти самодержавст‐
во.  Проте,  не  дивлячись  на  заборони  та 
однобічність підходу радянських вчених 
до  проблем  дослідження  кредитно‐фі‐
нансових  установ,  ними  було  зібрано  і 
систематизовано багатий фактичний ма‐

теріал, що сприяє його новому осмислен‐
ню. Так, однією з перших у однією з пер‐
ших  у  1920 р.  німецькою мовою вийшла 
робота відомого теоретика Давида Абра‐
мовича Батуринського «Аграрная полити‐
ка царского правительства и Крестьянс‐
кий поземельный банк». Власне тему роз‐
витку  Селянського  поземельного  банку 
автор починає висвітлювати з детально‐
го  розгляду  нормативно‐правової  бази 
функціонування  установи,  починаючи 
від   Положення Селянського  поземельно‐
го банку 1882 р. до 1916 р. Загалом у до‐
слідженні Д. А. Батуринський спирається 
на  широке  коло  джерел,  адже  спочатку 
його праця була представлена Бернсько‐
му університету у якості докторської ди‐
сертації. Автор посилається на періодич‐
ні  видання  «Северный  вестник»,  «Рус‐
ская история», «Русская мысль», викори‐
стовує  матеріали  земсько‐статистичних 
досліджень  та  праці  відомих  на  той  час 
вчених‐статистів,  наприклад  Ю. Янсона, 
постійно  залучає  нормативно‐правові 
акти.  Для  висвітлення  роботи  Селянсь‐
кого поземельного банку він звертається 
до  Обзорів  його  діяльності,  звітів  відді‐
лень  та  використовує  навіть  звіти  про 
відрядження,  наприклад  до  Бессарабсь‐
кої,  Київської  та  Таврійської  губернії  [1, 
с. 49]. Проте, необхідно зазначити, інфор‐
мацію  стосовно  українських  установ  ви‐
окремити  досить  важко. Монографія  за‐
кінчується покажчиком використаної лі‐
тератури, що включає 25 пунктів офіцій‐
них джерел та 266 – різноманітної науко‐
вої та періодичної літератури. 

Ліквідація  державних  і  приватних 
кредитних установ у результаті соціаліс‐
тичної націоналізації зробила можливим 
вивчення  історії  цих  кредитних  установ 
на основі не лише тільки матеріалів пері‐
одичної преси, виданнь громадських ор‐
ганізацій, архівів державних органів, а й 
за  документацією  самих  банків,  кредит‐
них  організацій.  Вперше  у  історіографії 
ці  матеріали  використав  Йосиф  Фроло‐
вич Гіндін у своїй монографії «Государст‐
венный банк и экономика царского пра‐
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вительства» [7]. Дана робота акумулюва‐
ла значний матеріал з кредитної статис‐
тики  та  статистики  цінних  паперів.  По‐
ряд  із  документами Міністерства фінан‐
сів  та  публікацій  періодичної  преси, 
Й. Ф. Гіндін дослідив наявні у архівах ма‐
теріали діловодної документації банків – 
Азово‐Донського  та  Санкт‐Петербурзь‐
кого приватного. Виділивши у якості ос‐
новної проблеми дослідження взаємовід‐
носини  банків  та  промисловості,  автор 
детально розглянув форми прямої участі 
банків та промислових підприємств.  

Основу  джерелознавчої  бази  дослі‐
джень радянського періоду  склали діло‐
водні   документи   банків  і фінансованих 
ними торгово‐промислових підприємств. 
Вони дозволили суттєво розширити уяв‐
лення про внутрішні механізми функціо‐
нування вітчизняних кредитних установ. 
В спеціальних джерелознавчих досліджен‐
нях  було  виявлено  фактори  саме  під 
впливом  яких  формувалося  діловодство 
значних  капіталістичних  підприємств, 
вивчалися кореспондентські зв’язки між 
підприємствами  та  державними  устано‐
вами.  Саме  цим  питанням  присвячено 
праці Л. Є. Шепелева [25,  26],  В. І. Бовикі‐
на,  Г. П. Наумової [2],  О. Г. Голікова  [8], 
В. Я. Лаверичева [16] та інші.  

Однією з перших ґрунтовних робіт з 
систематизації  джерел  в  архівних  фон‐
дах акціонерних комерційних банків ста‐
ла  праця  у  1959 р.  Л. Є. Шепелева  [26],  у 
ній  закладено  основу  вивчення  банків‐
ського  діловодства,  а  також  сформульо‐
вано  принципи  роботи  з  фінансовою 
звітністю  банків.  У  роботі  автор  подав 
аналіз  документів,  які  розкривають 
внутрішнє діловодство банків, вклюаючі 
бухгалтерську  звітність.  Також, Л. Є. Ше‐
пелев основні етапи еволюції документа‐
ції, їх форму та зміст. 

Важливим напрямком розробки те‐
ми  стало  видання  документів.  Однією  з 
найбільш  фундаментальних  була  публі‐
кація  –  «Материалы  по  истории  СССР. 
Т. VI. Документы по истории монополис‐
тического  капитализма  в  России»  [17]. 

Хронологічні рамки опублікованих мате‐
ріалів  охоплюють  період  з  1880‐х рр.  до 
початку  Першої  світової  війни.  До  збір‐
ника  ввійшли  документи  переважно  з 
центральних та обласних архівів Москви 
та  Санкт‐Петербурга.  Серед  них  значне 
місце  займають  документи,  що  розкри‐
вають взаємовідносини банків з промис‐
ловістю,  зокрема,  протоколи  засідань 
представників  російських  та  французь‐
ких  банківських  груп,  котрі  об’єдналися 
у 1912‐1914 рр. навколо Російсько‐Азіат‐
ського  банку.  До  іменного  покажчика 
цього  видання  включено  інформацію 
про 642 банківських діячів. 

Розвитку кредитно‐фінансових уста‐
нов  на  Україні  присвятили  свої  дисер‐
таційні  дослідження  у  70‐80‐х рр.  ХХ ст. 
А. В. Опря та Г. Н. Губенко. А. В. Опря про‐
стежив  діяльність  Селянського  поземель‐
ного банку на українських землях [19], а 
Г. Н.  Губенко  зосередив  свою  увагу  на 
півдні країни, Таврійській губернії. У ди‐
сертаційній  роботі  «Сільська  кредитна 
кооперація на півдні України та її роль у 
розвитку аграрного капіталізму» Г. Н. Гу‐
бенко  детально  проаналізував  роботу 
перших кредитних спілок та ощадно‐по‐
зичкових  товариств  краю  на  прикладі 
Мелітопольської  та  Бердянської  органі‐
зації [9,  10].  Пов язуючи  кредитування 
кінця XIX – початку XX ст. майже виключ‐
но з «нерентабельним поміщицьким гос‐
подарством» він доводив привілейоване 
становище  дворянського  землеволодін‐
ня. Дрібний же сільський кредит і сільсь‐
ка  кредитна  кооперація  розглядалися  з 
точки зору «створення економічної бази 
для  союзу  селянської  бідноти  і  робітни‐
чого класу в соціалістичній революції». 

Отже,  незважаючи на  засилля  ідео‐
логічних  догматів  радянські  історики 
опрацювали великий масив різних за ви‐
дами  джерел  інформації,  сформувавши 
потужну джерельну базу для їхнього по‐
дальшого  вивчення.  Значна  за  об'ємом 
частина  цих  архівних  документів  була 
опублікована  у  різноманітних  збірниках 
документів.  Зусиллями  істориків‐еконо‐
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містів  було  закладено  основи методоло‐
гії  дослідження  банківської  діловодної  та 
звітної  документації,  кредитної  статис‐
тики та статистики цінних паперів. 
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Радченко Н. Н. Кредитнофинансовые уч

реждения Украины второй половины ХІХ – на
чала ХХ ст. в работах исследователей совет
ского периода 

В  статье рассматривается  состояние на
учной  разработки  изучения  источников  станов
ления  кредитнофинансовой  системы  Украины 
второй половины ХІХ – начала ХХ ст. советскими 
учеными. Дана характеристика работам, в кото
рых расскрывается деятельность кредитнобан
ковой сферы на украинских землях. Охарактеризо
ваны  работы,  посвященные  исследованию  вопро
сов в пределах Российской империи и работы, рас
крывающие  деятельность  кредитнобанковской 
сферы на украинских землях. В советскую эпоху, с 
учетом ситуации, отношение ученых к развитию 
кредитнофинансовой  системы  было  однознач
ным  –  финансовая  политика  того  времени  рас
сматривалась как консервативномонархическая, 
которая любой ценой пыталась сохранить само
державие.  Однако,  несмотря  на  запреты и  одно
сторонность подхода советских ученых к пробле
мам  исследования  кредитнофинансовых  учреж
дений,  ими  было  собрано  и  систематизировано 
богатый  фактический  материал,  способствует 
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его  новому  осмыслению.  Советские  историки  об
работали большой массив различных по видам ис
точников информации,  сформировав мощную ба
зу источников для их дальнейшего изучения.  Зна
чительная по объему часть этих архивных доку
ментов  была  опубликована  в  различных  сборни
ках  документов.  Усилиями  историковэкономис
тов  были  заложены  основы  методологии  иссле
дования  банковской  делопроизводственной  и  от
четной документации, кредитной статистики и 
статистики ценных бумаг. 

Ключевые  слова:  банк,  кредитные  обще
ства,  кредитнофинансовая  система,  сберега
тельные кассы. 

 
Radchenko N. M.  Credit  and  financial  insti

tutions  in  the middle of  ХІХ – early XX century  in 
the works of the Soviet period scientists 

The article  considers  the  scientific  research of 
the history of the origin of the formation of credit and 
financial system of Ukraine in the second half of the XX 
 XX centuries by Soviet scientists. In the Soviet period, 
the attitude of scientists to the development of credit 
and  financial  system was unequivocal –  the  financial 
policy of that period was considered as a conservative

monarchical  that  tried  to  save  the monarchy. Howe
ver, despite  the prohibitions and onesided approach 
Soviet scientists to study the problems of  financial  in
stitutions,  they  were  collected  and  systematized  as 
prominent material that promotes his new understan
ding. Soviet historians worked a large number of diffe
rent types of sources of information, forming a power
ful source which is based for their further study. After 
all,  the elimination of public and private credit  insti
tutions as a result of socialist nationalization made it 
possible  to  study  the history  of  credit  institutions  on 
the basis of not only the only material of Press, public 
organizations,  archives  of  state  authorities,  but  also 
documents  the  banks,  credit  organizations.  A  great 
number of these archival documents were published in 
various collections of documents. Through  the efforts 
of  historians  and  economist,  it was  laid  the  founda
tions  of methodology and  research  of    bank  records, 
credit statistics and statistics of securities. 

Key  words:  bank,  credit  unions,  credit  and 
financial system, saving cashes  
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УДК 94:001.814(477)"1914/1918" 
 

А. І. Торопцева 
 

СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА УКРАЇНИ У НІМЕЦЬКИХ ТА 
БРИТАНСЬКИХ МЕМУАРАХ 19141918 РР. 

 
У  статті представлений аналіз  німецьких 

та британських мемуарів періоду Першої світової 
війни, головною тематикою яких є суспільнополі
тичний  аспект  існування  української  держави. 
Стаття  складається  з  огляду  робіт  зарубіжних 
авторів, як К. Ботмер, Е. фон Гернер, Е. фон Фаль
кенхайн,  М. Гофман,  лорда  Берті,  Б. фон Бюлова, 
Д. Ллойд Джордж і М. Ерцбергер. Головною метою 
роботи було виокремлення загального ставлення 
британських  та  німецьких  авторів  до  питання 
становлення  України,  до  її  основних  політичних 
та соціальних проблем. У мемуарах також увага 
приділяється  описам  окремих  військових  опера
цій, основних військових подій на території укра
їнської  держави,  підписанню  БрестЛитовського 
миру та участі у ньому України. 

Ключові  слова:  британські  мемуари,  ні
мецькі  мемуари,  українське  питання,  Перша  сві
това війна, іноземна мемуаристика, суспільнопо
літичний аспект. 

 
Період  Першої  світової  війни  для 

України  є  багатим  як  на  військові  події, 
так  і на суспільно‐політичні та державо‐
творчі процеси, що досить  актуально на 
сьогоднішній  день,  особливо,  врахову‐
ючи сучасну складну політичну ситуацію 
в  державі.  У  роботі  представлений  дже‐
релознавчій  аналіз  мемуарів  авторів  з 
країн двох різних політичних блоків (Ан‐
танти та Четверного Союзу) – німецьких 
та  британських,  –  адже  для  більш  де‐
тального дослідження української історії 
1914‐1918 рр.  необхідно  проаналізувати 
не  тільки  документальні  джерела,  а  й 
джерела  мемуарні,  завдяки  яким  період 
розглядається глибоко та усебічно.  

Мемуари  німецького  політичного 
діяча та письменника Матіаса Ерцберге‐
ра  «Германия  и  Антанта.  Мемуары»  яв‐
ляють собою докладний виклад політич‐
ної  історії  Першої  світової  війни.  Автор 
упродовж  розповіді  висвітлює  вірмен‐
ське  питання,  римське  питання,  описує 
полемічні аспекти політики Польщі, Бол‐

гарії,  Румунії,  Литви,  Бельгії,  Ельзасу  та 
Лотарингії тощо.  

Незважаючи на те, що М. Ерцбергер 
наводить  критичний  аналіз  політичних 
подій,  він  надає  досить  нейтральну  ха‐
рактеристику того, що відбувалося на тлі 
Першої  світової  війни,  а  також  станови‐
ща  окремих  країн.  Автор  детально  опи‐
сує  усі  політичні  розробки та плани, на‐
дає власну оцінку подіям, наводить аль‐
тернативні думки.  

Наводячи витримки з викладу мир‐
них умов Німеччини за програмою Кюль‐
мана, М. Ерцбергер згадує українське пи‐
тання,  наголошуючи  на  тому що  її  відо‐
кремлення  (як  і  відокремлення Кавказу, 
Фінляндії  та  Сибіру)  Німеччина  визнає 
лише  після  офіційного  визнання  цього 
факту російським урядом [6, c. 209]. 

Тим не менш, цей факт означає, перш 
за  все,  фактичне  усвідомлення  та  ви‐
знання  Німеччиною  державної  визначе‐
ності України як самостійної одиниці. До 
цієї думки можна також додати факт на‐
явності  припущень  автора щодо  україн‐
ської  політичної  лінії,  за  якою  Україна, 
як і Росія, могла, за його думкою, укласти 
мир із центральними державами [6, c. 211]. 
Це  ще  раз  підтверджує  факт  відокрем‐
лення М. Ерцбергером української та ро‐
сійської держав одне від одного.  

Наводячи  опис  подій  в  Росії  та  Ук‐
раїні 1917‐1918 рр., німецький автор за‐
значає  про  хаос  у  державі  російській  та 
вказує  на  мир  з  державою  українською, 
державою  «новою»,  за  яким  може  бути 
відновлено  економічний  обмін,  адже,  як 
він наголошує, саме в Україні знаходять‐
ся великі запаси хліба [6, c. 214], що гово‐
рить  про  досить  високу  оцінку  німець‐
ким  автором  стану  українського  еконо‐
мічного розвитку. Загалом,  спомини Ма‐
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тіаса  Ерцбергера  дозволяють  більш ши‐
роко  окреслити  становище  українських 
земель  та  безпосередньо  стан  розвитку 
державної визначеності України періоду 
Першої світової війни. 

Значними  для  історичного  дослі‐
дження є мемуари британського посла в 
Парижі під однойменною назвою «За ку‐
лисами  Антанты.  Дневник  британского 
посла в Париже (1914‐1919)» лорда Берті. 

У  його  мемуарному  творі  велику 
увагу приділено подіям революції в Росії. 
Виклад  інформації  розподілено  за  дата‐
ми,  детально  описуються  усі  роки  Пер‐
шої світової війни. 

Послідовно  викладаючи  історико‐
політичні  події,  автор  досить  емоційно 
виражає своє ставлення до тих чи інших 
явищ, зокрема до більшовизму в Росії та 
Україні,  порівнюючи його  із  ставленням 
Франції:  «Вести  из  России  и  Украины 
производят тяжелое впечатление; фран‐
цузы  гораздо  более  сдержанны  по  отно‐
шению к большевикам, чем мы» [1, c. 168]. 
Він навіть називає у  своїх висловлюван‐
нях  більшовизм  «хворобою»,  ще  раз  на‐
водячи масштаб свого негативного став‐
лення  до  останнього  та  підкріплюючи 
його прикладом ставлення німці: «Из бо‐
язни  заразить  свои  войска  большевиз‐
мом,  германское  командование не  осме‐
лится проникнуть вглубь севера России, 
где эта болезнь свирепствует» [1, c. 171]. 

Лорд  Берті  також  наводить  свою 
думку  з  приводу  можливого  на  той  час 
сепаратного  миру  між  Україною  та  Ні‐
меччиною, що б мало негативні наслідки 
для  Британії  через  економічні  вигоди 
для німців:  «Сепаратный мир между Ук‐
раиной  и  Германией  был  бы  несчастьем, 
так как немцы смогли бы вывозить из Ук‐
раины припасы в безграничном количест‐
ве»  [1,  c. 169].  У  цій  своїй  думці  автор ще 
раз  доводить факт  високого  рівня  еконо‐
мічного  розвитку  українських  земель  у 
1914‐1918 рр. З приводу цього лорд також 
говорить наступне: «…а между тем Герма‐
ния  будет  вывозить  продовольствие  и 
прочее из Украины и Румынии» [1, c. 170]. 

Британський  дипломат  лорд  Берті, 
у котре емоційно розповідаючи про яви‐
ще більшовизму в Росії та його наслідки 
для розвитку російської держави, зачіпає 
також стратегічні плани свого уряду що‐
до  українських  земель  та  їхньої  ролі  на 
геополітичній  карті  Європи:  «Нет  боль‐
ше России! Она распалась, и исчез идол в 
лице  императора  и  религии,  который 
связывал  разные  нации  православной 
веры. Если только нам удастся добиться 
независимости  буферных  государств, 
граничащих с Германией на Востоке, т.е. 
Финляндии,  Польши,  Эстонии,  Украины 
и т.д.,  и  сколько бы их ни удалось  сфаб‐
риковать,  то  по  мне,  остальное  может 
убираться к черту и вариться в собствен‐
ном  соку»  [1,  c. 191].  З цієї думки ми ба‐
чимо, що  англійський  лорд  виокремлює 
не тільки Україну як самостійну держав‐
ну одиницю, а й українську націю від ро‐
сійської,  яких  об’єднує,  за  його  словами 
лише православна віра. 

Спомини  лорда  Берті  представлені 
достатньо емоційним та  характерним ви‐
кладом  історичних  та  суспільно‐політич‐
них  подій  періоду  Першої  світової  війни. 
Автор упродовж розповіді взагалі не при‐
ховує свого позитивного або негативного 
ставлення до окремих подій, процесів, кра‐
їн  тощо, що  й  дозволяє  робити  висновки 
щодо загального англійського сприйняття 
зокрема російської та української держав. 

Мемуарний твір німецького генера‐
ла Макса  Гофмана  «Записки и дневники 
1914‐1918» є цінним джерелом з військо‐
вої історії Першої світової війни.  

Автор  значну  частину  розповіді 
приділив  подіям  у  російській  державі, 
зокрема  революції  1917 р.  Визначним  в 
аналізі вказаних мемуарів є те, що усі по‐
дії в них описуються з воєнної точки зо‐
ру,  зважаючи  на  постать  автора;  багато 
уваги  приділяється  військовій  тактиці, 
планам та стратегіям, а також прогнозам 
у воєнній сфері.  

Спомини Макса Гофмана складають‐
ся з двох частин: у першій автор наводить 
власні  спогади  щодо  політичної  історії 
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Першої світової війни, аналізує окремі су‐
спільно‐політичні процеси та постаті; дру‐
га частина представлена у вигляді щоден‐
ників, де автор описує детально битви сві‐
тової війни, починаючи з 1914 р. 

У  творі  М. Гофман  описує  процес 
підписання  Брест‐Литовського  миру,  у 
контексті  якого  наголошує  на  прибутті 
нової делегації з України, що, за його сло‐
вами приїхали для укладання сепаратно‐
го  договору  з  Німеччиною.  Автор  також 
зазначає  про  власні  політичні  вигоди  з 
приводу  вказаного  факту,  адже  україн‐
ська  делегація  для  нього  була  одним  зі 
значних важелів впливу на делегацію пе‐
тербурзьку [5, c. 128]. 

Німецький  генерал навів  цінну  істо‐
ричну  інформацію  щодо  Брест‐Литовсь‐
ких переговорів з українцями, детально роз‐
повідав про територіальні вимоги україн‐
ської  сторони, що  полягали  у  приєднанні 
до  України  Холмщини,  Буковини  та  «ру‐
синської частини Східної  Галіції».  Гофман 
у подробицях описав власні думки з цього 
приводу, наголошуючи на своїй підтрим‐
ці  українців  у  частині  про Холмщину,  та 
на категоричній негативній відповіді що‐
до  двох  останніх  регіонів  [5,  c. 130‐131]. 
Німецький  автор  також  надає  історичні 
дані щодо  подальшого  процесу  перегово‐
рів, а також про участь у них Л. Троцького, 
що, згідно з оповіддю М. Гофмана, намагав‐
ся завадити укладанню договору з україн‐
ською  стороною.  Тим  не  менш,  мир  був 
підписаний: «Мир с Украиной был подпи‐
сан. Это было тяжелым ударом для Троц‐
кого, ибо он прекрасно понимал, что и пе‐
реговоры,  которые  он  вел,  должны  ког‐
да‐нибудь прийти к концу» [5, c. 133]. 

До того ж автор, як слідство Брест‐
Литовських переговорів окреслив власні 
спостереження  щодо  представників  з  ук‐
раїнської  делегації,  про  яких  він  написав 
наступне: «Я в те дни с удивлением наблю‐
дал за молодыми украинцами. Они прекрас‐
но  знали,  что  ничего  не  имеют  за  собой, 
кроме возможной немецкой помощи; они 
прекрасно отдавали себе отчет в том, что 
их правительство представляет собой фик‐

тивное понятие. И все же на переговорах с 
графом Черниным они твердо держались 
своих  ранее  выставленных  условий  и  не 
уступали ему ни на йоту» [5, c. 133]. 

Описуючи  вступ  німецьких  військ 
до  України,  генерал  Гофман  описує  усі 
політичні  події,  що  цьому  передували,  а 
саме: поразка та повалення українського 
уряду, плани інших держав та їхні еконо‐
мічні розрахунки щодо українських про‐
довольчих  ресурсів,  а  також  власне  під‐
тримку  німецьким  урядом  української 
сторони, про що він каже наступне:  «Ес‐
ли срединные державы хотели получить 
хлеб, который им сулил «хлебный мир» с 
Украиной, то этот хлеб нужно было еще 
завоевать  с  оружием  в  руках…  Раз  мы 
признали украинское правительство пра‐
вомочным  и  заключили  с  ним  мирный 
договор,  мы  должны  были  также  забо‐
титься о том, чтобы этот договор провес‐
ти в жизнь, а для этого мы должны были 
в первую очередь оказать поддержку пра‐
вительству,  с которым мы находились в 
договорных отношениях» [5, c. 137]. 

Окреслюючи факт  вступу  німецьких 
військ до українських земель, М. Гофман 
наголошує  на  цілеспрямованому  харак‐
тері  просування  німців:  «Наши  войска 
вступили  поэтому  в  Украину.  Наступле‐
ние велось вдоль железных дорог и про‐
текало довольно  быстро.  Все же  в  неко‐
торых местах мы встречали сопротивле‐
ние  со  стороны  большевистских  банд, 
пришедших сюда для завоевания Украи‐
ны, и со стороны чехо‐словацких частей, 
с которыми мы впервые вошли в сопри‐
косновение…мы прошли через всю Украи‐
ну вплоть до донских степей» [5, c. 137]. 

Спогади  німецького  політичного  и 
державного діяча Бернгарда фон Бюлова 
«Воспоминания» за своєю структурою ді‐
ляться  на  три  книги.  Перша  книга  має 
назву  «От  назначения  статс‐секретарем 
до марокканского  кризиса»,  друга  –  «От 
марокканского  кризиса  до  отставки», 
третя  –  «Мировая  война и  кризис импе‐
рии».  Виходячи  зі  специфічності  постаті 
автора  мемуари  представлені,  перш  за 
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все, детальним описом усіх дипломатич‐
них та політичних нюансів. Значну увагу 
Б.  Бюлов  приділив  утворенню  самостій‐
ної Польської держави. 

У творі німецький діяч неодноразо‐
во  описує  події  на  українських  землях, 
зокрема  події  військово‐політичні.  Опи‐
суючи недоліки, на власний погляд, авст‐
рійської політики, її військові стратегії, ав‐
тор згадав втрату Австрією Східної Галіції, 
про що Б. Бюлов розповідав наступне:  «В 
настоящее время я не могу указывать ни 
на те грубые ошибки австрийской полити‐
ки по отношению к Италии, которые были 
совершены за последние десятилетия, ни 
на тот предел, который был поставлен на‐
шему  давлению  на  Вену,  после  того,  как 
Австрия,  пожертвовав  Восточной  Гали‐
цией,  передвинула  значительные  массы 
войск для защиты Силезии» [3, c. 484]. 

Зазначаючи про факт вступу у війну 
Румунії,  Б. Бюлов  зачіпає  проблематику 
планів  щодо  українських  земель  країн‐
учасників Першої  світової  війни.  Він на‐
голошував  на  зв’язку  Румунії  з  Антан‐
тою, яка на відміну від центральних дер‐
жав,  що  не  йшли  назустріч  румунським 
інтересам,  пообіцяла  їй  усе  Семиграддя, 
Буковину і Банат [3, c. 511]. 

Державний і політичний діяч Вели‐
кої Британії Девід Ллойд Джордж є авто‐
ром мемуарної  оповіді  «Военные мемуа‐
ры». Твір включає в себе опис військового 
становища  на  фронтах  Першої  світової 
війни,  розстановки  політичних  сил.  Ав‐
тор не тільки описує події,  а й наводить 
власні  розмірковування  щодо  стану  на 
фронтах, виділивши їх окремою главою. 

Мемуари  містять  детальний  опис 
військово‐політичних планів  і  стратегій, 
Д. Ллойд Джордж навіть описує їх по пунк‐
тах. До структури споминів додані також 
листи,  записки, які є додатковим джере‐
лом з історії Першої світової війни. Знач‐
на увага присвячена описам військового 
оснащення, що додає інформаційного за‐
барвлення до розповіді. Англійський автор 
підкріплює  свої  спогади  зведеними  таб‐
лицями, витримками з докладів тощо.  

Україна  у  мемуарах  британського 
діяча не представлена як окрема держав‐
на  одиниця.  Він  згадує  Галіцію,  Букови‐
ну,  але  лише  як  частини  інших  держав, 
наприклад:  «В  Польше шли  сражения,  и 
русская  армия  была  остановлена  и  сте‐
снена немцами, но с другой стороны рус‐
ские наступали в Галиции» [7, c . 251]. 

Загалом,  мемуари  Девіда  Ллойда 
Джорджа є цінним історичним джерелом 
періоду Першої світової війни, джерелом 
для вивчення історії окремих країн, подій, 
військових операцій та особистостей. 

Спогади  німецького  діяча  та  вій‐
ськового міністра Еріха фон Фалькенхай‐
на насичені елементами військової стра‐
тегії,  автор  у  подробицях  описував  пла‐
нування операцій протягом усієї розпові‐
ді.  Практично  кожну  битву  підкріплено 
детальними  картами  та  схемами  веден‐
ня. Важливою рисою змістовності  спога‐
дів Е. Фалькенхайна є наявність додатків із 
хронологічними  схемами  та  таблицями, 
а також описами основних театрів війни. 

Автор  також  наводить  у  додатках 
карту  з  розташуванням  центральних 
держав  на  1914 р.,  у  даному  випадку  не 
відокремлюючи  українські  землі  від 
Російської імперії [8]. 

У своїй розповіді німецький діяч та‐
кож наводить інформацію щодо забезпе‐
чення  та  доставки  сировини  з  України, 
яку  він  вже  виокремлює  як  самостійну 
територіальну одиницю.  

Мемуари  майора  прусської  армії  у 
відставці Карла Ботмера «С графом Мир‐
бахом  в  Москве:  дневниковые  записи  и 
документы за период с 19 апреля по 24 ав‐
густа  1918  г.»  містять  досить  змістовну 
історичну інформацію щодо становища та 
подій в Україні у 1918 р. Твір являє собою 
послідовний  датований  виклад  подій  у 
Росії та Україні у зазначений період [2]. 

У  мемуарах  присутнє  описання  пе‐
реговорів  з  представниками  південно‐
східного козацтва, що передбачали візит 
до Києва  з метою встановлення контак‐
тів з українськими та німецькими уряда‐
ми, датовані 10 травня 1918 р.  
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21 травня,  розповідаючи  про  ката‐
строфічну геополітичну ситуацію в Росії, 
автор  згадує  належність  на  той  період 
України  та  Криму  до  німців,  що,  звісно, 
негативно  впливало  на  територіальну 
цілісність російської держави [2]. 

Уже 22 травня К. Ботмер розповідав 
про хвилювання в Україні проти гетьма‐
на та німецьких військ, а також згадував 
про роль Росії в цих хвилюваннях: «Мно‐
гочисленные  сообщения  свидетельству‐
ют о том, что волнения на Украине про‐
тив  гетмана  и  немецких  войск  и  беспо‐
рядки происходят не только с одобрения 
правительства  советской  России,  но  и 
подстрекаются  этим  правительством  и 
поддерживаются им» [2].  

У творі К. Ботмер наводить витримки 
з  власного  звіту  Верховному  Головноко‐
мандуванню від 27 травня, в якому зазна‐
чав про необхідність просування німецьких 
військ  через  східні  межі  України.  А  вже  6 
червня описав опір росіян німецькому вторг‐
ненню в Україну:  «…требование русских в 
последнее  время  высказывалось  неодно‐
кратно; при этом подчеркивается, что при 
дальнейшем продвижении из Украины на 
Донецкую  и  воронежскую  области  весьма 
велика  вероятность  всеобщего  восстания 
великорусских  крестьян,  отличающихся 
своенравным характером» [2]. 

Цінною для дослідження є наведена 
думка  автора  щодо  політичної  та  дер‐
жавної визначеності українських земель, 
які він вважає лише складовою частиною 
російської держави: «В Германии нет, по‐
жалуй,  ни  одного  здравомыслящего  че‐
ловека, который оценивал бы отделение 
Украины  от  России  не  как  паллиатив  в 
системе ведения войны. По своему наро‐
донаселению,  в  экономическом,  истори‐
ческом  и  геополитическом  отношениях 
эта  страна  является  составной  частью 
России,  и по  крайней мере федеративно 
должна быть связана с ней» [2]. Бачимо, 
що автор у цій думці навіть наполягає на 
етнічній спільності української та росій‐
ської  націй,  підкреслюючи  їхній  взаємо‐
зв’язок та єдину історію.  

У  той  же  час  Карл  Ботмер  наголо‐
шував  на  важливому  стратегічному  зна‐
ченні  українських  земель для Німеччини: 
по‐перше,  це  допомога  німецькій  війсь‐
ковій економіці та по‐друге, Україна роз‐
глядалася  як  засіб  боротьби  із  більшо‐
виками, як об’єкт обміну, засіб залучення 
на бік Німеччини майбутнього уряду. 

У мемуарах також представлені до‐
кументи:  пам’ятні  записки,  послання,  лис‐
ти тощо. Наприклад, у листі генерала Гре‐
нера  генерал‐полковнику  Отто фон  Марх‐
талеру  значну  увагу  було  приділено  ук‐
раїнському  питанню.  Достатньо  високо 
генерал  оцінював  роль  українських  ре‐
сурсів у забезпеченні Росії та Німеччини. 
У листі описувався період правління геть‐
мана  Павла  Скоропадського,  вказувався 
ряд  проблем,  вирішення  яких  було  для 
гетьмана  першочерговим  та  пріоритет‐
ним,  проблем,  пов’язаних  з  утворенням 
нової  української  держави.  У  листі  вказу‐
валося, що політичне та економічне відді‐
лення від Росії являло собою процес більш 
складний,  аніж  здавалося  на  перший  по‐
гляд. Генерал вказував на економічне зна‐
чення України для Росії, яка, за його слова‐
ми, не може повністю відмовитися від тіс‐
них  економічних  зв’язків  через  залеж‐
ність від донецького вугляр та руди. 

Зачіпає  автор  також  питання щодо 
відокремлення  української  церкви  від 
церкви російської. Але найбільш актуаль‐
ним для України генерал вважає аграрне 
питання. Він вказує на постать гетьмана 
Скоропадського, який, на його думку, має 
видатний талант державного  діяча.  Тим 
не  менш,  від  одночасно  зазначає  те,  що 
очікування німців щодо зернових багатств 
українських земель виявилися перебіль‐
шеними,  а  у  сфері  промисловості  зовсім 
спостерігалися процеси занепаду.  

З приводу полемічної на той час проб‐
леми  формування  незалежної  України, 
генерал  категорично  не  бачив  перспек‐
тиви  українського  державотворення  та 
функціонування незалежної, самостійної 
української держави, вказуючи навіть на 
те, що кожен, хто ознайомиться із ситуа‐
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цією, що склалася, скептично поставить‐
ся до цієї ідеї. 

Спогади німецького  воєначальника 
Еріха  фон  Гепнера  «Война  Германии  в 
воздухе» є детальним описом військової 
техніки,  авіації  тощо.  Автор  з  воєнної 
точки  зору  надає  військово‐політичний 
аналіз подій на фронтах Першої світової 
війни,  надає  характеристику  політиці 
окремих країн, аналізує взаємовідношен‐
ня із Туреччиною.  

Щодо  української  історії  автор  на‐
дає  опис  розвідницької  роботи  німець‐
ких льотчиків уздовж прусського кордо‐
ну, у Польщі та безпосередньо Карпатах. 
Е. фон Гепнер також характеризує факти 
видобутку нафти в Галіції, наголошує на 
її незначній кількості, а також пише про 
нестача пального на українських землях 
під час війни [4]. 

Мемуари  є  також  джерелом  інфор‐
мації щодо різноманітних технічних вдо‐
сконалень у сфері повітроплавання. Твір 
містить  у  собі  додатки, що висвітлюють 
дані  про  зенітні  знаряддя  та  прожекто‐
ри, а також статистичні дані щодо війсь‐
кової техніки. 

У  цілому,  твір  Еріха  фон  Гепнера  є 
джерелом, перш за все військової  історії 
Першої світової війни, надає значну кіль‐
кість  інформації щодо військових опера‐
цій, техніки та стратегій. 

Таким  чином,  окреслені  мемуарні 
джерела  дозволяють  деталізувати  істо‐
рію України періоду Першої світової вій‐
ни. Німецькі та британські автори у своїх 
спогадах  приділяли  увагу  багатоаспект‐
ним питанням, таким як німецька інтер‐
венція в Україну,  її характер, стратегічні 
цілі  німецької  сторони,  бачення  пробле‐
ми  українського  державотворення,  пер‐
спективи  України  як  держави,  урегулю‐
вання  її  легітимного  статусу,  загальне 
значення  країни  на  тлі  військово‐полі‐
тичних подій 1914‐1918 рр. 
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Торопцева А. И.  Общественнополитичес

кая проблематика Украины в немецких и бри
танских мемуарах 19141918 гг. 

В  статье  представлен  анализ  немецких  и 
британских  мемуаров  периода  Первой  мировой 
войны, главной тематикой которых является об
щественнополитический  аспект  существования 
украинского государства. Статья состоит из об
зора  работ  зарубежных  авторов,  как  К. Ботмер, 
Е. фон Гернер, Е. фон Фалькенхайн, М. Гофман, лорд 
Берті,  Б. фон Бюлова,  Д. Ллойд Джордж  и М. Ерц
бергер.  Главной  темой  работы  було  выделение 
общего отношения британских и немецких авто
ров  к  вопросу  становления  Украины,  к  её  основ
ным  политическим  и  социальным  проблемам.  В 
мемуарах также уделяется внимание описаниям 
отдельных военных операций, основным военным 
событиям  на  территории  украинского  государ
ства, подписанию БрестЛитовского мира и учас
тию в нем Украины. 

Ключевые слова: британские мемуары, не
мецкие мемуары, украинский вопрос, Первая миро
вая  война,  иностранная мемуаристика,  социаль
нополитический аспект. 

 
Toroptseva A. I.  Social  and  political  prob

lems  of Ukraine  in  German  and British memoirs 
19141918 

The  overview  of  the  foreign memoirs  concer
ning the social and political history of Ukraine of the 
First  World  War  period  has  been  presented  in  the 
article.  The  authors  have  given  coverage  of  many
sided  aspects  of  the  Ukrainian  history  against  the 
background of the political events. The article consists 
of the review of the works of foreign authors as K. Bot
mer,  E. Von Gepner,  E. Von Falkenhain,  M. Gofman, 
Lord Bertie,  K. Bulov,  G. LloydeGeorge  and  M. Yertz
berger.  These  memoir  works  have  their  own  singu
larities,  genre  specific  character,  linguistic  stylistics, 
that mark out memoirs from the others types of histo

rical  sources. Memoir  sources are  specific  type of  the 
literary and historical genre. They  contain an analy
tical  historical  information  and  subjective  induce
ments, that allow us to study the topic more advanced 
and  particularly.  By  the  stylistic, memoir works  are 
refined, with  emotional  opinions. Memoirs  can  show 
the psychology of the epoch, the vision of the events of 
different categories of people, their opinions about the 
facts,  in  this  case  we  can make  a  conclusion  about 
their attitude to Ukraine, Ukrainian people, Ukrainian 
question. Foreigners had described  in details political 
and military  situation  in Ukraine  in  the  First World 
War period (19141918), had shown the difficulties in 
Ukrainian society, the main problems in the Ukrainian 
state, connection of Russian, European and Ukrainian 
politics.  The  main  purpose  of  the  article  was  to 
analyze  the  general  opinion  of  the  foreigners  about 
the Ukrainian  state;  to  examine  the  state  selfdeter
mination and  formation of Ukraine against  the mili
tary  background.  The  main  topic  of  these  memoir 
works is social and political aspect of Ukrainian state 
existence and Ukrainian question  in general. The aim 
of  the article  is also  to analyse an opinion of British 
and German authors concerning Ukrainian  state and 
its  most  important  social  and  political  problems. 
Authors  have  paid  attention  on military  events  and 
operations,  which  took  place  at  the  territory  of 
Ukraine, and BrestLitovsk treaty.  

Memoirs  of  German  and  British  authors were 
examined by the use of analyzing method, their parti
cularities and main  features have been  sort out; me
thod of  synthesis allowed  systematizing  the  informa
tion  and historical  knowledge;  the  different  opinions 
about the role and participation of Ukraine in the war 
19141918 have  been distinguished  by  the  compara
tive approach. 

It can be concluded that foreign memoir scien
ce  is an  inexhaustible block of historical  information, 
which gives us facts about the social and political his
tory of Ukraine 19141918. Authors broached a diver
se thematic: the  interior social and political situation 
of  the  Ukrainian  state  and  particular  Ukrainian 
towns; changes that had happened there as a result of 
the hostilities, political and sociopsychological; a role 
and influence of the events in Ukraine on the develop
ment of the state of the regional safety in Europe, etc. 
In general, foreign authors gave the great significance 
to  Ukraine  against  the  background  of  the  political 
processes, mentioned its role in the military confronta
tion 19141918, and the influence on the participation 
of Russia in World War I. 

Key words: British memoirs, German memoirs, 
Ukrainian  question,  World  War  I,  foreign  memoir 
science.  

Стаття прийнята до друку  
10 листопада 2015 р. 

 
 
 



ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

  98

УДК 94(438+437=161.2) 
К. В. Нестеренко 

 
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В ПОЛЬЩІ ТА 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ У 19201938 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
У  статті  проаналізовано  дослідження  ук

раїнських  сучасних  науковців,  присвячені  висвіт
ленню витоків,  політичних передумов утворення 
та  діяльності  громадських  організацій  українсь
кої  діаспори  в  Польщі та  Чехословаччині  у  1920
1938 рр.  Шляхом  комплексного  аналізу  значного 
пласту  сучасних  доробків,  виділено  напрями  на
укових  досліджень  за функціональноінформацій
ним  критерієм,  підбито  підсумок  вивчення теми. 
Здійснений  аналіз  праць,  які  висвітлюють  діяль
ність  громадських  організацій  української  діаспо
ри.  Огляд  дослідницької  літератури  був  проведе
ний за структурнотематичним принципом істо
ріографії, що дозволило виокремити шляхи загаль
ного нарощування історичних знань у сфері вивчен
ня зазначеної тематики. У результаті дослідження 
окреслено нові шляхи подальших наукових пошуків 
для  відображення  повноцінної  картини  життя 
української діаспори в європейському просторі.  

Ключові слова: діаспора, еміграція,  громада, 
громадські організації, українська історіографія. 

 
Суспільно‐політичне  життя  україн‐

ців в європейських країнах та діяльність, 
створених  ними,  громадських  організа‐
цій у 1920‐1938 рр. протягом кількох де‐
сятиліть  перебуває  у  полі  зорі  дослі‐
джень сучасних українських науковців. Із 
здобуттям Україною незалежності й роз‐
витком державності особливо посилився 
інтерес до вивчення політичної еміграції 
другої хвилі, яка в  історичній літературі 
обмежується  хронологічним  рамками 
1918‐1939 рр.  Це  зумовлено  поширеною 
публікацією епістолярно‐мемуарною спад‐
щиною  лідерів  еміграції,  брошур,  моно‐
графій, фотокарток,  документацій, щодо 
засад комітетів і уставних закладів укра‐
їнської діаспори. 

Практичний досвід функціонування 
українських  громадських  організацій  в 
європейський  країнах  має  велике  зна‐
чення у сучасних умовах. Зокрема, варто 
відзначити пізнавальне значення, націо‐
нальну  ідентифікацію  й  осмислення 
своєї самобутності в умовах перебування 
на території Польщі та Чехословаччини.  

Вагомість  теми  дослідження  про‐
диктована  потребою  визначення  основ‐
них  сучасних  наукових  доробків,  які  по‐
рушили  проблематику  висвітлення  гро‐
мадських організацій української діаспори. 
Система тематичної розгалуженості надає 
змогу  визначити  політичні,  соціально‐
економічні  та  культурно‐духовні  аспек‐
ти життєдіяльності українців на чужині.  

Актуальність  теми  зумовлена  нау‐
ковим  інтересом – необхідністю аналізу, 
систематизації  та  оцінки  історіографії  й 
сучасних  досліджень  з  даної  тематики, 
визначення  прогалин  та  перспективних 
напрямків подальшого вивчення науков‐
цями.  

Мета статті полягає у здійсненні ана‐
лізу  історіографічного  базису  та  сучас‐
них наукових доробків, які висвітлюють‐
ся  суспільно‐політичне життя  українців, 
зокрема,  діяльність  громадських  органі‐
зацій в Польщі та Чехословаччини.  

З  початком  становлення  періоду 
нової  української  національної  історіо‐
графії, який уможливився завдяки отри‐
манню  істориками  доступу  до  закритих 
раніше архівів, з’явився інтерес до об’єк‐
тивного та неупередженого вивчення те‐
ми  дослідження.  Це  обумовлюється,  на‐
самперед,  можливістю  дослідникам  від‐
творювати  «історичну  правду»  та  об’єк‐
тивно  інтерпретувати  наукові  доробки. 
Розкриті  різноманітні  сторони  життєді‐
яльності діаспори, що дає змогу досліди‐
ти  політичний  досвід  українців  у  євро‐
пейських  країнах  і  проаналізувати  при‐
чини  поразок  еміграційної  діяльності.  У 
науковців  з’являється  можливість  вести 
планомірні системні дослідження з темати‐
ки  української  діаспори,  висвітлювати  та 
узагальнювати  питання  діяльності  осере‐
дків української еміграції. Сучасні науковці 
з великою  інтенсивністю намагаються до‐
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слідити та відтворити цілісну картину то‐
гочасного життя українців в еміграції. 

Розглядаючи  історіографічне  під‐
ґрунтя,  слід  зазначати,  що  воно  пред‐
ставлене  численними  дослідженнями, 
які  репрезентовані  у  виді  колективних 
та  індивідуальних  монографій,  статей  в 
академічних  і  енциклопедичних  збірни‐
ках,  наукових  статей,  дисертаційних  ро‐
біт.  У  ході  дослідження  був  опрацьова‐
ний  значний  пласт  сучасних  наукових 
доробків,  який дозволяє розмежувати  їх 
на дві  групи  за функціонально‐інформа‐
ційним  критерієм.  Першу  групу  пред‐
ставляють  дослідження,  в  яких  з’ясову‐
ється політичні передумови еміграційно‐
го  руху  українського  населення,  висвіт‐
люються  поштовхи  для  організацій  гро‐
мадських  організацій,  наданий  загальний 
опис громадських організацій. Друга гру‐
па є найбільш представницькою за тема‐
тикою  дослідження,  які  відносяться  до 
опрацювання  засад,  соціальної  структу‐
ри,  правового  становища  та  діяльності 
громадських  організацій  і  установ  укра‐
їнської  діаспори.  Кожна  з  них  потребує 
детального опрацювання у наданні об’єк‐
тивної характеристики.  

Висвітлення політичних передумов 
утворення  громадських  установ  і  орга‐
нізацій  простежується  у  дослідженнях 
В. Трощинського, Ф. Заставного, В. Євтух, 
В. Піскун. 

Найбільший  інтерес до опрацюван‐
ня викликають доробки науковця В. Тро‐
щинського. У праці «Міжвоєнна українсь‐
ка еміграція в Європі як історичне та со‐
ціально‐політичне явище» вчений дослі‐
див політичний сектор еміграції в цілому 
та  кожну  з  чотирьох  головний  течії  (лі‐
берально‐демократичну,  соціалістичну, 
монархістську,  націоналістичну);  надав 
комплексний  аналіз  соціально‐правово‐
го  становища української діаспори в Єв‐
ропі. Дослідник простежив серед україн‐
ської еміграції об’єднувальну  ідею – від‐
новлення  української  державності.  Опи‐
раючись на статистичні дані, автор уста‐
новив, що загальна кількість української 

діаспори в Польщі наприкінці 1920‐х рр. 
становила сорок три тисяч осіб., а в Чехо‐
словаччині  у  середині  1920‐х рр. –  двад‐
цять  тисяч  осіб.  Переважна  більшість  з 
них була політичними емігрантами. Слуш‐
ними  видаються  розмірковування  авто‐
ра  про  геополітичний  аспект  виходу ДЦ 
УНР на еміграцію. В  існуванні еміграцій‐
ного українського уряду,  вважав він,  бу‐
ла  зацікавлена  фактично  лише  Польща. 
Заслугою В. Трощинського є й те, що він 
окреслив основні напрями діяльності ДЦ 
УНР  в  екзилі.  Найважливішим  із  них,  на 
його  думку,  було  вироблення  у  загаль‐
них рисах політичної платформи, право‐
вих та соціально‐економічних засад май‐
бутнього суспільного устрою України. 

Історик  висвітлив  витоки  форму‐
вання та основні засади діяльності Укра‐
їнського  Громадського  Комітету  –  пер‐
шої  громадсько‐допомогової  організації 
українських  емігрантів  у  Чехословаччи‐
ні, створеної у липні 1921 р. Автором за‐
значено,  що  основний  інтелектуальний 
потенціал української діаспори протягом 
досліджуваного періоду був сконцентро‐
ваний в Чехословаччині: тут діяли десят‐
ки емігрантських наукових, фахових, куль‐
турно‐освітніх  установ,  функціонували 
осередки  політичних  організацій  різних 
ідеологічних орієнтацій з власними пре‐
совими організаціями. 

В. Трощинський наголошував на ло‐
яльному відношенні президента ЧСР – Т. Ма‐
сарика,  оскільки  тодішні  чехословацькі 
державні  діячі  не  бажали  загострення 
українсько‐російського конфлікту та ви‐
ступали  за  загальнослов’янську  діяль‐
ність. Через це всебічно протистояли роз‐
повсюдженню  українського  національ‐
ного руху. «Історія не знає іншого випад‐
ку  такого  лояльного    і  гуманного  став‐
лення до вельми чисельної, як  для неве‐
ликої країни, і різнорідної за своїм харак‐
тером еміграції» [8, с. 29].  

Слід  зазначити  актуальну  пробле‐
му, яку порушив В. Трощинський – це про‐
тистояння західних і східних українських 
емігрантів  на  психологічному  та  куль‐
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турному  підґрунті.  Наголошуючи  на  не‐
однаковому розумінні національного ру‐
ху,  дослідник  наводив,  що  «довголітня 
боротьба  за  національне  самовизначен‐
ня навчили галичан цінити і вище стави‐
ти національно‐державні інтереси від со‐
ціальних.  Наддніпрянські  соціалісти  бу‐
ли в більшості доктринерами, що туман‐
ні  інтереси  свого  пролетаріату  ставили 
вище  від  національних  інтересів  свого 
народу…»  [8,  с. 32].  У  праці  були  дослі‐
дженні стан та умови діяльності емігран‐
тів,  тенденції  поширення  та  зменшення 
чисельності  емігрантів  у  європейських 
країнах, що було обумовлено ставленням 
владних державних структур. Автор з ви‐
соти часу історії надав зважену об’єктив‐
ну  оцінку  важливим  віхам  суспільного 
життя,  зокрема,  щодо  основних  осеред‐
ків скупчення українські еміграції в Поль‐
щі  зазначав,  що  «… де  з  більшою,  а  де  з 
меншою  активністю  велась  громадсько‐
допомогова й культурно‐освітня робота, 
якою  керував  УЦК  у  Варшаві.  Виходила 
емігрантська  преса,  діяло  кілька  видав‐
ництв.  Польща  була  головним  тереном 
діяльності екзильного уряду УНР» [8, с. 47]. 
Заслуга  автора  у  вивченні  власне  полі‐
тичного сектора української діаспори до‐
сліджуваного  періоду  у  розкритті  форм 
та  механізмів  реалізації  політичних  уст‐
ремлінь кожної з емігрантських політич‐
них течій, їхнього впливу як на емігрант‐
ські кола, так і на ситуацію в Україні. 

Політичні  мотиви  утворення  гро‐
мадських організацій В. Трощинський ві‐
добразив  в  публікації  матеріалів  конфе‐
ренції  української  еміграції  у  Празі.  На‐
уковцем  надана  оцінка  періоду  існуван‐
ня  уенерівської  еміграції,  охарактеризо‐
ване  створення  Української  Головної 
Еміграційної Ради. У статті порушені по‐
бутові проблеми, які намагалися виріши‐
ти  лідери  осередків  української  емігра‐
ції. Матеріал становить наукову історич‐
ну  цінність  через  оприлюднення  ваго‐
мих джерельних даних.  

В. Трощинський  також  приділив 
увагу вивченню діяльності соціологічно‐

го інституту у Празі й організатором йо‐
го  роботи  М. Шаповалу,  який  «зумів  ор‐
ганізувати  у  цій  країні  найпотужніший 
громадсько‐культурний  осередок  україн‐
ської еміграції на Європейському конти‐
ненті» [10, с. 138]. Науковець надав опис 
основних  етапів  функціонування  та  до‐
сягнень  соціологічного  інституту,  що 
збагачує  загальну  уявлення  про  життя 
українських емігрантів. Наукові доробки 
В. Трощинського  стали  ваговими  внес‐
ком у наукову розробку вивчення діяль‐
ності української еміграції. 

Проблемі  розселення  й  розташу‐
вання  масових  осередків  української  ді‐
аспори присвячена праця Ф. Д. Заставно‐
го  «Українська  діаспора  (розселення  ук‐
раїнців у зарубіжних країнах)». У ній ав‐
тор  значне  місце  відвів  демографічним 
даним.  Встановив,  що  Чехословаччина 
посідала  перше місце  серед  країн  розсе‐
лення емігрантів,  через перебування ве‐
ликої  кількості  українського  студентст‐
ва. Серед навчальних  закладів найбільш 
масовими були Український Вільний Уні‐
верситет  (1920 р.),  Вищий  Педагогічний 
університет  ім. М. Драгоманова (1923 р.), 
Студія  класичного мистецтва  (1923 р.)  у 
Празі  та  Українська  Господарська  Акаде‐
мія у Подебрадах. У своєму доробку автор 
визначив два основних етапи масової емі‐
грації українців у міжвоєнний період. Пер‐
ший  період  (1920‐1923 рр.)  був  виклика‐
ний  скрутним  повоєнним  становищем  та 
мав політизований характер через чітко ви‐
ражену західну орієнтацію. Другий (1924‐
1938 рр.)  характеризується  масовим    від‐
пливом  до  навчання  у  європейські  виші 
[2, с. 16]. Щодо  територіального  критерію 
розташування,  науковець  зазначав,  що  у 
ЧСР  знаходило притулок  студентство,  че‐
рез що Чехословаччина перетворилася на 
найбільшу  в  діаспорі  базу  підготовки  ук‐
раїнської  молоді.  Разом  з  тим,  до  Польщі 
емігрували, переважно, воїни УНР. 

Автором ряду фундаментальних до‐
сліджень з теорії й  історії міжнаціональ‐
них відносин, української еміграції й діа‐
спори  в  різних  країнах  світу  є  В. Євтух. 
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Серед  його  праць  варто  виділити  моно‐
графію, підготовлену разом з В. Трощин‐
ським, А. Попок, О. Швачкою «Українська 
діаспора.  Соціологічні  та  історичні  сту‐
дії», в якій розкрито ряд методологічних 
проблем історії української діаспори. Ав‐
тор  у  монографії  акцентує  увагу  на  по‐
чаткових  спробах  дослідження  україн‐
ської діаспори, які були присвячені іден‐
тифікації  явища  еміграції  з  України,  ви‐
світленню  причин,  намірів,  мотивів  емі‐
грації  з  західноукраїнських  та  наддніп‐
рянських земель, етносоціальної адапта‐
ції до іноетнічних умов. 

До  когорти  сучасних  фахівці  необ‐
хідно віднести праці В. Піскун. Всезагаль‐
ну  структуровану  характеристику  укра‐
їнської  політичної  еміграції  у  20‐х рр. 
ХХ ст. надала В. Піскун у дисертаційному 
дослідженні.  Авторка  виявила  основні 
чинники, які спричинили витіснення ук‐
раїнців  за  межі  своєї  держави  та  їхню 
громадянську  позицію  на  інституціо‐
нальному рівні. Дослідження базується на 
комплексному  вивченні  громадянської 
позиції  українських  лідерів  періоду  Ук‐
раїнської  революції,  які  у  20‐х рр.  ХХ ст. 
опинилися у еміграції, не втратили своєї 
національної  ідентичності  та  продовжу‐
вали  боротьбу  за  незалежну  українську 
державу. Особлива увага була акцентова‐
на на процесі розмежування російського 
і  українського  «ідентитетів»  в  еміграції 
та доведено, що національний ідентитет 
в  середовищі  української  еміграції  був 
домінуючим над  соціальним  та  політич‐
ним. Дослідниця надала оцінку діяльнос‐
ті урядів УНР і ЗУНР в еміграції та основ‐
ними  напрямкам  їх  діяльності,  які  були 
зумовлені  боротьбою  за  повернення  в 
Україну.  Підкреслюючи  соціальну  адап‐
тацію  українців  на  чужині,  дослідниця 
проаналізувала  діяльність  українських 
політичних емігрантів у громадських ор‐
ганізаціях різного типу. Надана об’єктив‐
на  оцінка діяльності  організацій неполі‐
тичного  характеру,  які  на  думку  автора, 
були засобами самореалізації українців в 
країнах перебування.  

При характеристиці політичної емі‐
грації  часів  Української  революції  автор 
виділила чотири хвилі  її виходу з Украї‐
ни.  Узагальнено,  що  однією  з  головних 
причин появи української політичної емі‐
грації  був  політичний  вибір  провідних 
діячів періоду Української революції, які 
продовжували  відстоювати  ідею  неза‐
лежної  української  держави.  Найбільш 
виразно,  на  думку  дослідниці,  організа‐
ційні можливості  українських  політичних 
емігрантів  проявилися  на  громадському 
рівні. Політичні структури були підперті 
потужними  громадськими  організаціями. 
У  досліджені  розкривається  особливість 
партійного  структурування  та  сутність 
політико‐ідеологічних  форм  вияву  гро‐
мадянської  позиції  лідерів  української 
політичної еміграції. Авторка узагальнила 
та виділила форми виявлення політичної 
позицій у партіях: Українська Соціал‐Демо‐
кратична Робітнича Партія (УСДРП), Закор‐
донна група УКП, Українська Партія Соці‐
алістів‐Революціонерів,  Український  Со‐
юз Хліборобів‐Державників (УСХД). У до‐
слідженні доведено, що ідеологічну осно‐
ву української політичної еміграції запо‐
чаткували документи, які обумовлювали 
наявність Державного Центру  УНР  в  ек‐
зилі.  Відстоювання  права  існування  ук‐
раїнської  держави  вимагало  й  реально‐
доказового  доктринального  обґрунту‐
вання,  яке  б  базувалося  на  історичній 
традиції.  Охарактеризовано  вибір  про‐
відних  українських  політиків  того  часу: 
М. Грушевського,  В. Винниченка,  П. Ско‐
ропадського, С. Петлюри, а також членів 
Директорії УНР.  

Особливістю  цього  дослідження  є 
те,  що  уперше  доведено,  що  у  країнах 
проживання  українські  політичні  емі‐
гранти продовжували зберігати і відсто‐
ювати ідентитети «український громадя‐
нин»  і  «Україна‐батьківщина»,  які  були 
сформовані  в  роки  Української  револю‐
ції. Узагальнено, що соціальна адаптація 
у країнах проживання залежала від полі‐
тичного  вибору  українських  емігрантів, 
а  відтак,  її  невід’ємною  складовою  була 
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участь у політичній боротьбі проти вста‐
новленої  в  Україні  радянської  влади  та 
підпорядкування  українських  земель  ін‐
шим  державам,  зокрема,  Польщі  та  ЧСР. 
Поглиблено  висновок  про  те,  що  основ‐
ним  способом  зґуртування  українських 
політичних  емігрантів  в  умовах  звужен‐
ня відкритої політичної діяльності стали 
громадські  організації,  які  виконували 
функцію  офіційного  представлення  гро‐
мади  перед  урядами  країн  проживання, 
створювали фонди з метою самореаліза‐
ції потенціалу самих емігрантів та розбу‐
дови  політико‐пропагандистської  робо‐
ти,  спрямованої  на  проштовхування  ук‐
раїнських  інтересів  серед  міжнародної 
громадськості. 

У монографії «Політичний вибір ук‐
раїнської еміграції у 20‐ті роки ХХ століт‐
тя» В. Піскун на основі архівних матеріа‐
лів  висвітлила  процеси  соціальної  адап‐
тації емігрантів в європейські країни, ба‐
чення  ними  національної  самоідентифі‐
кації,  політико‐ідеологічного  орієнтуван‐
ня,  культурної  та  наукова‐освітньої  ді‐
яльності. Авторка відзначає, що супереч‐
ність серед діячів діаспорних установ та 
організацій  провокувалася  пресою.  Про‐
аналізована  низка  форм  і  методів  бо‐
ротьби  більшовиків  з  українськими  емі‐
грантами,  використання  ними  засобів 
дискредитації  українських  політичних 
діячів  з  метою  ліквідації  конкурентів  у 
боротьбі за владу в Україні.  

Діяльності  емігрантських  політич‐
них  партій  у  1918‐1938 рр.  присвячене 
дослідження  К. Іващенко,  в  якому  вста‐
новлені особливості розвитку політичної 
системи  Чехословаччини  у  контексті  їх 
значення для діяльності політичних пар‐
тій  та  рухів  національних  українських 
груп,  надана  загальна  характеристика 
української  емігрантської  спільноти  в 
Чехословаччині.  У  досліджені  проаналі‐
зований  початок  української  політичної 
еміграції  та  охарактеризований  до‐
еміграційний досвід діяльності основних 
течій  в  українському  політичному  русі, 
надана  загальна  характеристика  україн‐

ської емігрантської спільноти в Чехосло‐
ваччині міжвоєнного періоду та визначе‐
но місце  політичних  партій  серед  інших 
емігрантських організацій. У доробку був 
здійснений  аналіз  основних  етапів  фор‐
мування  іміджу  України  та  українців  у 
чехословацькій громадській  і політичної 
думки;  основних  особливостей  полі‐
тичної системи Чехословацької республі‐
ки  у  контексті  їх  впливу  на  діяльність 
політичних  емігрантських  партій;  вито‐
ків  української  політичної  еміграції,  на‐
дана  загальна  характеристика  емігрант‐
ської спільноти у Чехословаччині. Зазна‐
чено, що початок української політичної 
еміграції  був  хронологічно  пов’язаний  з 
першими спробами національно орієнто‐
ваної  політичної  діяльності,  що,  внаслі‐
док  несприятливих  внутрішніх  умов, 
здійснювалась  в  умовах  закордоння  або 
згодом змушено переносилась до екзилю. 
У досліджені було виявлено, що в емігра‐
ції опинились представники соціалістич‐
ної  (УПСР,  УСДРП),  монархістської  (рух 
П. Скоропадського), ліберально‐демокра‐
тичної (Директорія УНР, УРДП) та націо‐
налістичної (січові стрільці та деякі інші 
військово‐спортивні групування) течій.  

Авторка зробила висновок, що полі‐
тична  діяльність  української  діаспори 
була  спрямована на досягнення  суспіль‐
но‐політичних  завдань  та  адаптацію  ук‐
раїнців у мовах закордоння. На заваді жит‐
тєздатності  емігрантських  партій  стала 
надмірна  персоналізація  справи,  слабка 
соціальна  мотивація  дії,  неадекватність 
обраних форм політичної боротьби.  

Окрему  увагу  дослідники  зосере‐
джували на молодіжних рухах та органі‐
заціях.  Молодь  була  тою  рушійною  си‐
лою, в яку вже досвідчені політичні діячі 
намагалися вкласти засади національно‐
го‐визвольного  змагання.  Саме  тому  до‐
речно  буде  висвітлити  результати  до‐
слідження щодо діяльності студентських 
громадських організацій. 

У дисертаційному досліджені Л. Чу‐
гаївська  проаналізувала  чинники  ство‐
рення та специфіку організаційної розбу‐
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дови  студентських  об’єднань  еміграції 
між Першою та Другою світовими війна‐
ми.  Авторкою  були  визначено,  що  най‐
більше українських студентських органі‐
зацій  було  створено  у  Чехословаччині. 
Завдяки  доброзичливому  ставленні  та 
підтримці чехословацького уряду в краї‐
ні діяли: Українська Академічна Громада, 
Товариство  «Велес»,  «Гурток  Українсь‐
ких  Студентів‐Пасічників  у  Празі»,  Союз 
Відродження  Українського  Студентства, 
Студентська  громада  ім. Сковороди,  Ук‐
раїнська студентська організація ім. Дра‐
гоманова,  Студентське  товариство  «Грома‐
да»,  Ділове  Об’єднання  Поступового  Сту‐
дентства,  Група  Української  Націоналіс‐
тичної Молоді, Легія Українських Націона‐
лістів. Українські студенти в Польщі зорга‐
нізувалися  в  Студентську  Громаду  (Вар‐
шава),  Варшавську Українську Студентсь‐
ку Громаду, Групу українського студент‐
ства.  Культурним  розвитком  українсь‐
ких  студентів  найактивніше  опікувався 
Український Громадський Комітет (УГК). 

У досліджені  складні процеси адап‐
тації емігрантського життя, які вимагали 
від українського студентства на лише ор‐
ганізаційної, а й  ідейно‐політичної консо‐
лідації.  Розкриваючи  форму  та  методи 
діяльності  студентських організацій, до‐
слідниця  зауважила,  що  діяльність  була 
спрямована на поглиблення пропаганди 
українського  державного  будівництва. 
Підкреслюючи  важливість  студентських 
угрупуванні на державному рівні, автор‐
ка наголошувала на тому, українські сту‐
дентські  організації  різних  ідейно‐полі‐
тичних  таборів  сконцентрували  макси‐
мум уваги на проведенні політичної  агі‐
тації  та  інформації.  У  ході  свого  дослі‐
дження  авторка  проаналізувала  взаємо‐
відносини  між  українськими  студентсь‐
кими  організаціями,  з’ясувала  напрями, 
форми  громадської  діяльності  українсь‐
ких студентських організацій в еміграції. 

Загальний  обсяг  історіографії  свід‐
чить,  що  проблема  вивчення  окремих 
громадських організації не набула широ‐
кого розмаху вивчення науковцями. Вар‐

то виділити дослідження, присвячені ви‐
вченню  виключно  діяльності  окремих 
громадських організацій.  

Перу  В. Піскун  належать  моногра‐
фія та стаття, присвячені висвітленню іс‐
торії  політичної  еміграції  20‐х  рр.  ХХ ст. 
Зокрема, у статті «Діяльність українсько‐
го  центрального  комітету  в  Польщі  та 
українського громадського комітету в Че‐
хословаччині по соціальній адаптації ук‐
раїнських політичних емігрантів у 20‐х рр. 
ХХ ст.»  надана  характеристика  Україн‐
ського Центрального Комітету в Польщі 
та   Українського Громадського Комітету 
в  Чехословаччині.  Авторка  виділяє  ос‐
новні  напрямки  діяльності:  організація 
збору  національного  податку,  культур‐
но‐освітня робота, правове забезпечення 
емігрантів. Значне місце відведено дослі‐
дженню  етапів  створення  Союзу  україн‐
ських  емігрантських  організацій  у  ЧСР 
(1930 р.). У доробку зауважено, що осно‐
вою  життєдіяльності  громадських  орга‐
нізацій була регулярна фінансова та мо‐
ральна підтримка з боку чехословацько‐
го  уряду,  взамін  на  це  діячі  працювали 
під  повним  владним  контролем  та  не 
провадили  політичну  роботу  стосовно 
інших  держав.  Авторка  вважає,  що  гро‐
мадські об’єднання української діаспори 
у країнах проживання були засобами на‐
ціонального  самовираження.  Характер‐
ною  особливістю  згуртування  в  таких 
групах було те, що вони пронизували все 
життя  –  від  організації  самопомочі  до 
створення об’єднань за професійною оз‐
накою  й  долучення  до  міжнародних  не‐
державних  організацій.  Досліджено,  у 
Польщі  українські  політичні  емігранти 
через громадські об’єднання та проведен‐
ня еміграційних з’їздів позиціонували се‐
бе  як  повноправні  громадяни,  згуртува‐
лися  навколо  організацій  і  відстоювали 
свої права. 

Ще  одним дослідником  сьогодення 
в історіографічному огляді є О. Данилен‐
ко, який у статті «Українська еміграція в 
Чехословаччині (1920‐ті роки): соціокуль‐
турний  аспект»  зупинив  увагу  на  соці‐
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альній  адаптації  української  еміграції.  У 
статті  автор  виділив  соціальну  структу‐
ру  загальної  української  діаспори:  укра‐
їнські  військовослужбовці,  урядовці  та 
політичні  діячі,  заробітчани.  Автор  за‐
значив  на  масовому  притоку  емігрантів 
до  ЧСР,  появи  різноманітних  громадсь‐
ких  організацій  та  представництв  укра‐
їнських політичних партій. Намагаючись 
виділити  соціальну  адаптацію  українців 
через  активну  діяльність,  дослідник  на‐
голосив  на  чисельності  студентів  у  на‐
вчальних  закладах  –  Української  Госпо‐
дарської Академії в Подебрадах та Укра‐
їнського педагогічного інституту ім. М. Дра‐
гоманова.  Спираючись  на  статистичні 
показники,  автор  навів  дані  щодо  соці‐
ального  походження  українських  емі‐
грантів, які започатковували та прийма‐
ли участь в діяльності організацій.  

У  праці  «Український комітет  у Че‐
хословаччині  (1921‐1925 рр.)»  О. Дани‐
ленко  з’ясував  чинники,  передумови 
створення,  мету,  завдання  та  структуру 
української громади в ЧСР – Українсько‐
го  громадського  комітету  в  Чехословач‐
чині (1921‐1925 рр.), який допомагав ук‐
раїнцям  на  початковому  етапі  перебу‐
вання  в  цій  країні  налагоджувати  їхнє 
культурно‐освітнє  життя  та  знайомив 
чехословацьку  громадськість  з  історією, 
культурою українського народу. Комітет 
відіграв  визначну  роль  в  організації  на‐
вчання  української  молоді,  створивши 
низку українознавчих інституцій. 

У  своєму  дослідженні  О. Даниленко 
з’ясував  чинники,  передумови  створен‐
ня,  мету  завдання,  структуру,  форми  та 
методи  роботи  репрезентанта  інтересів 
української громади в ЧСР – Українсько‐
го  Громадського  комітету  в  Чехословач‐
чині у 1921‐1925 рр. 

Варто  зауважити,  що  у  досліджені 
зосереджено  увагу  на  складних  пробле‐
мах,  які  постали  перед  емігрантами  на 
початковому  етапі  їхнього  перебування 
в Чехословаччині  (житло,  робота,  харчу‐
вання,  одяг, медичне  забезпечення,  пра‐
вовий  захист  та  ін.).  Ці  обставини  зумо‐

вили  необхідність  зґуртування  емігран‐
тів,  створення  спеціального  органу  для 
репрезентації їх інтересів перед чехосло‐
вацьким  урядом  і  громадою.  Цим  орга‐
ном став Український громадський комі‐
тет. Згідно результатів дослідження, без‐
посередніми організаторами Українсько‐
го  громадського  комітету  виступили  ді‐
ячі  Української  партії  соціалістів‐рево‐
люціонерів  (УПСР)  та  безпартійні  гро‐
мадські  і  культурні  діячі  з  Наддніпрян‐
щини і Галичини, які перебували у Празі. 
За  статутом  УГК  був  добродійним  това‐
риством, що мало на меті нести допомо‐
гу у всіх  її видах для українських грома‐
дян,  що  перебувають  у  Чехословацькій 
Республіці. Комітет у ході своєї діяльнос‐
ті  допомагав  українцям  налагоджувати 
культурно‐освітнє життя в ЧСР та знайо‐
мив чехословацьку громадськість з  істо‐
рією  України.  Відтворено  соціальну  ха‐
рактеристику української діаспори за да‐
ними УГК, висвітлено його тісну співпра‐
цю з державними й громадськими струк‐
турами  Чехословаччини,  міжнародними 
та українськими організаціями.  

У  дослідженні  висвітлена  діяль‐
ність  жіночої  секції  УГК,  яка  займалась 
пошуком  роботи  для жінок,  а  також  пи‐
таннями  постачання  одягу  жінкам  і  ді‐
тям,  влаштування  і  проведення  громад‐
ських  заходів.  У  дисертації  висвітлено 
роль УГК в підготовці національної педа‐
гогічної  і  культурно‐просвітницької  ін‐
телігенції. Зокрема, зазначено, що напри‐
кінці 1922 р. Управою УГК було прийнято 
постанову  про  заснування  Українського 
високого педагогічного інституту ім. М. Дра‐
гоманова.  

У  праці  проаналізована  діяльність 
УГК, яка була спрямована на охорону здо‐
ров’я українських  емігрантів  в ЧСР. О. Да‐
ниленко охарактеризував діяльність УГК 
щодо  створення  ряду  інших  центрів  ук‐
раїнського  життя.  Так,  наприклад,  було 
засновано  Український  громадський  ви‐
давничий фонд (УГВФ), метою якого бу‐
ло видання наукових праць, підручників 
для високих і середніх шкіл, науково‐по‐
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пулярної  літератури  для  того,  щоб  дру‐
ком служити справі будування українсь‐
кої культури. Ще однією освітньою уста‐
новою,  створеною  Українським  громад‐
ським комітетом в еміграції, став Україн‐
ський гурток пластичного мистецтва, за‐
снований у 1922 р. з  ініціативи відомого 
мистецтвознавця  Д. Антоновича.  Автор 
продемонстрував  провідну  роль  коміте‐
ту в організації навчання української мо‐
лоді,  створені  низки  інституцій  і  прове‐
дені громадсько‐політичних акцій. 

Важливо  зауважити, що  організації 
української  діаспори  виступали  фунда‐
торами й оборонцями національних тра‐
дицій.  Аналіз  сучасних  досліджень,  які 
висвітлювали  в  тій  чи  іншій  мірі  діяль‐
ність  громадських  організацій  українсь‐
кої діаспори, у своїй сукупності витворю‐
ють  тематичний  напрям  в  історіографії. 
Основна  увага  в  розробках  приділялася 
висвітленню  громадсько‐політичного  та 
культурно‐освітнього життя, внеску осе‐
редків  діаспори  у  розробки  напрямків 
державного  будівництва.  Науковці  тра‐
диційно  відводять  значне місце  у  дослі‐
дженнях політичному та соціальному ас‐
пекту життя емігрантів, намагаючись ви‐
світлити основні причини скупчення дія‐
чів, що у подальшому послугувало плац‐
дармом  для  утворення  громадських  ор‐
ганізацій. 

Своєрідне  місце  в  українській  істо‐
ріографії  посідає  науковий  доробок  з  іс‐
торії  масових  самоврядних  об’єднань. 
Прикметною рисою сьогодення є розши‐
рення тематичного поля аналізованої проб‐
леми, наповнення  її архівними матеріала‐
ми,  використання  набутку  представників 
української діаспори. Все це разом із засто‐
суванням  сучасних  методик  дослідження 
дало  колосальні  результати.  Передовсім 
зауважимо, що рельєфніше висвітлено на‐
цієтворчу функцію громадських організа‐
цій,  показано  значення  їхнього  досвіду 
для  формування  нової  системи  цінно‐
стей в умовах незалежності України. 

Аналіз наукової розробки проблеми 
засвідчив  недостатність  її  вивчення  та 

фрагментарність  відображення  в  науко‐
вій  літературі,  в  якій  пріоритетне  місце 
посідають  публікації  з  громадсько‐полі‐
тичного  та  культурно  життя  українців. 
Праці, присвячені діяльності організацій 
української  діаспори  висвітлюють  лише 
окремі аспекти проблеми. 

Сьогодні  вже  добре  відомий основ‐
ний  обсяг  фактів,  що  стосуються  життя 
української  діаспори  в  Польщі  та  Чехо‐
словаччині.  Однак  подальшого  пошуку 
потребують  питання,  пов’язані  з  функ‐
ціонуванням  еміграційного  уряду  УНР, 
взаєминам українських  емігрантів  з  іно‐
земцями,  можливості  українцями  виро‐
бити  свої  ключі  діяльності  заради  май‐
бутнього.  Потребує  поглибленого  ви‐
вчення характеру діяльності організацій 
та  їх  відтворення  в  науковій  літературі. 
Не  вичерпана  тема  досліджень  окремих 
громадських  установ  і  специфіка  діяль‐
ності підпорядкованих організацій більш 
масовим  установам.  Має  перспективу 
розвитку  й  історія  українських  само‐
врядних об’єднань. Вони не зазнали ши‐
рокого  розмаху  в  інтерпретації  науков‐
ців,  але  мали  великий  вплив  на  форму‐
вання  ідеології  молоді.  Сучасні  науковці 
намагаються  відтворити  та  відобразити 
діяльність  найбільш  масових  та  значи‐
мих для суспільства громадських органі‐
зацій,  забуваючи  про  малочислені  осе‐
редки, праця яких також визначалася на 
державотворчому рівні.  

Узагальнення  сучасних  досліджень 
дають змогу зробити висновок, що проб‐
лема вияву діяльності громадських орга‐
нізацій  недостатньо  вивчена.  Це  визна‐
чає  перспективу  подальшого  наукового 
дослідження – продовження вивчення ді‐
яльності  громадських  організацій  укра‐
їнської діаспори в роки другої еміграцій‐
ної хвалі, враховуючи досягнутий рівень 
знань й теоретико‐методологічні засади.  
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Нестеренко Е. В.  Общественные  органи

зации  украинской  диаспоры  в  Польше  и  Чехо
словакии  в  19201938  гг.:  историография  и 
современные исследования 

В  статье  представлен  анализ  исследова
ния  украинских  современных  ученых,  в  которых 
освещены истоки, политические предпосылки соз
дания  и  деятельность  общественных  организа
ций  украинской  диаспоры  в  Польше  и  Чехослова
кии в 19201938 гг.  

Путем комплексного анализа значительно
го  пласта  современных  исследований,  выделены 
направления  научного  изучения  по  функциональ
ноинформационному  критерию,  подведен  итог 
изученности темы. Произведен анализ работ, ко
торые  освещают  деятельность  общественных 
организаций украинской диаспоры. Обзор исследо
вательской  литературы  проведен  по  структур
нотематическому  принципу  историографии, 
что позволило выделить пути общего наращива
ния исторических знаний в сфере изучения указан
ной тематики.  
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В  результате  исследования  очерчены  но
вые пути дальнейших научных поисков для отоб
ражения  полноценной  картины  жизни  украин
ской диаспоры в европейском пространстве. 

Ключевые слова:  диаспора,  эмиграция,  об
щественность, общественные организации, укра
инская историография.  

 
Nesterenko K. V. Public organizations Ukrai

nian  diaspora  in  Poland  and  Czechoslovakia  in 
19201938: historiography and modern research 

The article analyzes of the study of modern Uk
rainian  scientists, which covered  the origins, political 
preconditions of creation and activities of public orga
nizations of the Ukrainian diaspora in Poland and Cze
choslovakia in 19201938 years. 

Through  a  comprehensive  analysis  of modern 
research are marked areas of scientific study of  func
tional and informational criterion summarizes a study 
themes. The analysis of the works, which describe the 
activity of public organizations of  the Ukrainian dia
spora. Review of the research literature performed on 
the  structural  and  thematic  principle  of  historiogra
phy, that has allowed to note the direction of extension 
of historical knowledge in the study of these subjects. 

As a result of research emphasized new ways of 
further research to show the  full picture of the  life of 
the Ukrainian diaspora in the European space. 

Key words:  diaspora,  emigration,  community, 
public organizations, Ukrainian historiography. 
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ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 
 
 
 
 

УДК 37.001.73 (477.87) "18" 
 

В. В. Горнецкі 
 

ОСВІТЯНСЬКІ РЕФОРМИ НА ЗАКАРПАТТІ  
ПІД ВЛАДОЮ АВСТРОУГОРЩИНИ (18671918 РР.) 

 
У цій статті автор досліджує розвиток ос

віти  на  Закарпатті  під  владою  АвстроУгорщи
ни,  що  проводила  численні  реформи,  спрямовані 
на підвищення якості освіти на підконтрольній їй 
території. Угорська мова ставала офіційною мо
вою  в школах та  інших  навчальних  закладах,  що 
пригнічувало  національну  самоідентичність  міс
цевого населення. Попри тотальний контроль та 
підпорядкування  навчальних  закладів  державі, 
відбулись  значні  позитивні  зміни,  що  вели  до  по
кращення рівня освіти. Організація нових шкіл, ак
тивне  будівництва  приміщень  для  потреб  на
вчання  дали можливість  більшій  кількості  насе
лення отримати освіту. 

Сьогодні,  у  зв’язку  з  посиленням  уваги  до 
освіти,  як вагомого чинника розвитку суспільст
ва, стає доцільним проведення дослідження важ
ливого  етапу  розвитку  освіти  в  даному  регіоні, 
кін. XIX – поч. XX ст. Мета дослідження полягає в 
визначенні  особливостей  здійснення  шкільної  ре
форми на Закарпатті під владою АвстроУгорщи
ни, основних напрямків роботи та проблем на ви
рішення яких була направлена реформа.  

Ключові  слова:  освіта,  школи,  комітати, 
реформи, навчальний процес. 

 
Кінець  XIX  початок  XX  –  це  період 

великих  потрясінь:  економічних,  науко‐
во‐технічних та політичних. Відбувались 
численні  національно‐визвольні  рухи, 
що приводили до  зникнення одних дер‐
жав  та  створення  інших.  Значно  поси‐
лився  і  розвиток  науки  та  техніки,  з’яв‐
лялись  нові  матеріал  виробництва  (бе‐
тон,  сталь),  техніки  та  технології  будів‐
ництва (зварювання металу). Гостро сто‐
яла  потреба  в  висококваліфікованих  та 
професійних  кадрах,  знання  та  навики 
яких  відповідали  б  вимогам  того  часу. 
Розвиток  та  удосконалення  освіти  став 
дуже  актуальним  та  необхідним.  Дослі‐

дженню  цього  періоду  присвячені  чис‐
ленні  праці,  як  то  Павленка,  Коломійця, 
Дудинського, Легоцького, Ілька та інших. 
Проте досить нерозкритою залишається 
тема  розвитку  освіти,  в  період  Австро‐
Угорщини,  на  територіях  комітатів  За‐
карпаття.  

Були опубліковані окремі праці, що 
ознайомлюють  з  основними  тенденція‐
ми  розвитку  освіти  Закарпаття  на  межі 
століть (XIX‐XX ст.) та реформами запро‐
вадженими в цій сфері. Проте вони не да‐
ють змогу повністю побачити та оцінити 
освітянських реформ на Закарпатті та  їх 
наслідків  для шкіл  краю.  Дослідник  Йо‐
сип Кобаль в книзі «До історії національ‐
них меншин Австро‐Угорщини (XIX – поч. 
XX ст.)» подав дані про основні проблеми 
проживання  місцевого  населення  під 
гнітом  імперії,  про  численні  обмеження 
запроваджені  урядом  в  освіті.  Окремі 
праці  також  присвячені  історії  освітніх 
закладів, що мали значну роль серед по‐
дібних  закладів.  Це  праці  Чучки П.  про 
Ужгородську  гімназію  та Кривіна Ф.  про 
Виноградівський дитячий будинок № 3. 

Сьогодні,  у  зв’язку  з  посиленням 
уваги  до  освіти,  як  вагомого  чинника 
розвитку  суспільства,  стає  доцільним 
проведення дослідження важливого ета‐
пу розвитку освіти в даному регіоні, кін. 
XIX – поч. XX ст. Мета дослідження поля‐
гає у визначенні особливостей здійснен‐
ня  шкільної  реформи  на  Закарпатті  під 
владою  Австро‐Угорщини,  основних  на‐
прямків  роботи  та  проблем на  вирішен‐
ня яких була впроваджена реформа.  



ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

  109

Австро‐Угорщина, за час свого існу‐
вання,  прагла  взяти  усі  освітні  заклади 
на  підконтрольній  їй  території  під  свою 
опіку,  особливо  це  стосувалось  мовного 
питання. Ганебним актом угорського шо‐
вінізму  була  заборона  в  1916 р.  слов’ян‐
ського алфавіту – кирилиці як в держав‐
них,  так  і  в  церковних школах  та  запро‐
вадження латинського алфавіту. [2, с. 145] 

На зміну закритим школам, створю‐
вались  навчальні  заклади  з  угорською 
мовою навчання. У «Меморандумі у спра‐
ві  допомоги  і  розвитку  духовних  і мате‐
ріальних  умов  рутеномовного  народу 
(назва етнічних груп українців у Австро‐
Угорській  імперії),  який проживає  у  пів‐
нічно‐східних Карпатах», що направляла 
місцева  інтелігенція  до  Міністра  релігії 
та  освіти  зазначалось:  «Нам  відомо  про 
ту  значну  допомогу,  яку  високий  уряд 
ласкаво  скерував  на  потреби  народної 
освіти підкарпатського народу: ми знає‐
мо про значну кількість шкіл, які відкри‐
лися по рутенських селах, а саме: в регіо‐
ні Берег (сучасний Берегівський район) – 
57, Мароморош  (сучасний Хустський  ра‐
йон) – 48, в області Унг (сучасний Ужго‐
родський  район)  –  42,  Угоча  (сучасний 
Виноградівський район)  – 20,  всього от‐
же 167 державних народних шкіл» [3, с. 35]. 

Правлячі  кола  Угорщини  розуміли 
необхідність приведення шкільної систе‐
ми  у  відповідність  із  потребами  нового 
буржуазного  суспільства.  Тому у  1868 р. 
була проведена реформа шкільної систе‐
ми.  Важливим  моментом  у  ній  було  те, 
що  школи  звільнялися  з‐під  контролю 
церкви  і  підпорядковувались  державі, 
яка  передбачала  введення  загального 
обов’язкового  навчання  дітей  віком  від 
шести до п’ятнадцяти років [2, с. 143]. 

В одному з законів, № 38 від 5 груд‐
ня  1868 р.,  «Про  регулювання  сфери  на‐
родної шкільної освіти», серед іншого бу‐
ло зазначено: «Всі учні мають отримува‐
ти освіту рідною мовою, якщо ця мова є 
однією з поширених у населеному пункті 
мов». В  іншому Законі від 6 грудня «Про 
національності»  (№ 44),  згідно  з  яким 

мовою парламенту  та  вищих  державних 
органів є угорська, хоча закони  і потріб‐
но  видавати  і  мовами  інших  національ‐
ностей. У населених пунктах мовою діло‐
водства  є  найбільш  поширена  мова.  Го‐
ловна  ідея  закону:  «Згідно  з  основними 
положеннями конституції, всі громадяни 
Угорщини  політично  утворюють  єдину, 
нероздільну  угорську  націю,  рівноправ‐
ними  членами  якої  є  всі  громадяни  віт‐
чизни,  незалежно  від  національності». 
Тож незалежно від того, яка мова перева‐
жала в тому чи іншому населеному пунк‐
ті, пріоритетною все ж залишалась угор‐
ська [12, с. 14]. 

Все менше і менше у місцевих шко‐
лах  почала  викладатись  русинська  мова 
або предмети на русинській. До прикла‐
ду в Ужгородській гімназії з 1868 р. при‐
пинено  викладання  історії  та  географії 
рідною мовою учнів; вивчення так званої 
руської  мови  перестало  бути  обов’язко‐
вим,  а  оцінки  за  неї  навіть  не  виставля‐
лись в атестаті зрілості. Більше того, міс‐
цевих  вчителів  почали  розселяти  по  те‐
риторії всієї Угорщини, натомість приїж‐
джали інші, угорськомовні.  

Усю  систему  навчання  і  виховання 
підпорядковували  політиці  асиміляції  на‐
селення. Першим їх кроком було перетво‐
рення  з  1874 р.  найбільших  парафіяль‐
них  шкіл  з  рідною  мовою  навчання  в 
школи,  у  яких  більшість  предметів  ви‐
кладалися  угорською  мною.  Були  пере‐
глянуті навчальні плани з метою збільшен‐
ня  годин  для  вивчення  угорської  мови. 
Учні, які не оволоділи нею до 1883 р., під‐
лягали виключенню зі школи [4, с. 36‐38]. 

Закон  № 18  (прийнятий  25 травня 
1879 р.),  «Про  викладання  угорської  мо‐
ви  в  усіх  навчальних  закладах  народної 
освіти»,  зробив  обов’язковим  викладан‐
ня угорської мови, а також відповідне во‐
лодіння нею вчителями. Він уже свідчив 
про  прямі  утиски  на  всі  інші  крім  угор‐
ської [12, с. 17]. 

Там  зазначалось,  що:  «В  кожному 
релігійному чи педагогічному училищі, в 
яких мовою навчання не є угорська мова, 
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вже  відповідно  до  закону  число  1868: 
XXXVIII  мусить  бути  обов’язковим  пред‐
метом  навчання.  Викладання  угорської 
мови  здійснюється  в  такій  кількості  го‐
дин, щоб протягом усього навчального кур‐
су її засвоїв для усного і письмового вжи‐
вання кожен майбутній учитель» [3, с. 13].  

Таким чином формувались майбут‐
ні  викладацькі  кадри,  діяльність  яких 
мала  бути  зорієнтовано  на  поширення 
угорської  мови  в  навчальних  закладах 
різного рівня,  та роблячи угорську мову 
домінуючою  над  мовою  всіх  інших  на‐
родностей. 

Згідно  з  цим  законом  отримання 
диплому для осіб, які не володіють угор‐
ською мовою стало неможливим:  «Після 
завершення  трирічного  курсу  навчання 
кандидатів  в  учителі,  що  проводилося 
після  вступу  в  дію  цього  закону,  тобто 
починаючи  з  30  червня  1882  р.  диплом 
учителя  не  може  отримати  ніхто  з  осіб, 
які  завершили  навчання  на  вчительсь‐
ких  курсах  заочно  або  стаціонарно  в 
1882 р.  або  пізніше;  не  може  бути  при‐
йнятий  на  роботу  вчителем  той,  хто  не 
засвоїв  усно  і  письмово  угорську мову  в 
такій  мірі,  щоб  її  викладати  в  народних 
школах» [3, с. 13]. 

У  четвертому  пункті  цього  закону 
також було визначено, що «угорська мо‐
ва  в  усіх  і  будь‐яких  народних  школах 
стає обов’язковим предметом навчання» 
[3, с. 14]. 

Даний закон поширювався як на чо‐
ловік так і жінок викладачок: «Скрізь, де 
в даному законі мова йде про педучили‐
ща, вчителів, кандидатів‐вчителів, поміч‐
ників  або  заступників  учителів,  маються 
на увазі також і жіночі педучилища, вчи‐
тельки,  кандидати‐вчительки,  помічниці 
або заступниці вчительок» [3, с. 15]. 

Довершив  цей  процес  Закон  № 30 
від  1883 р.,  що  зробив  обов’язковим  ви‐
кладання угорської мови та літератури у 
середніх  школах  для  учнів  усіх  націо‐
нальностей [12, с. 18]. 

Школами реформи не завершились, 
тому  відповідно  до  Закону  № 15  від  3 

травня  1891 р.,  дітей  у  дитячих  садках, 
рідна  мова  яких  не  угорська,  необхідно 
ознайомлювати  з  державною  мовою, 
тобто з угорською. 

Населення  виявляло  незадоволен‐
ня таким станом речей, що викликало за‐
непокоєння в уряді. Для припинення яко‐
го імператор Франц Йосиф I схвалив Зако‐
ни № 26 та 27 від 1907 р.  про державний 
нагляд за недержавними народними шко‐
лами,  про  правовідносини  та  зарплату 
вчителів, а також про обов’язкове викла‐
дання угорської мови. Згодом за цими до‐
кументами  був  прийнятий  Закон  № 46 
від  1908 р.,  про  запровадження  безкош‐
товної народної шкільної освіти [12, с. 26]. 

У  1907 р.  на  пропозицію  міністра 
культури  та  освіти  графа  Агаюні  був 
прийнятий закон, який ліквідував остан‐
ні  сімдесят  чотири школи  з  русинською 
мовою навчання. У 1914 р. в історичному 
Закарпатті було всього тридцять чотири 
змішані школи [1, с. 33]. 

Ще у 1868/1869 навчальному році в 
краї діяло 473 школи, причому навчання 
в  них  велося  рідною  мовою  місцевого 
населення.  Однак  після  проголошення 
дуалістичної  Австро‐Угорщини  в  1867 р. 
становище  різко  змінилось  на  гірше. 
Правлячі кола Угорщини відверто взяли 
курс  на  денаціоналізацію  українського 
населення,  на  скорочення,  а  часом  і  за‐
криття, українських шкіл [8, с. 203]. 

Реформи  привели  до  того,  що  за 
двадцать  років  (1875‐1895 рр.)  в  Закар‐
патті було ліквідовано 238 шкіл з україн‐
ською мовою навчання.  Вони негативно 
позначились на рівні неписьменності се‐
ред русинів (руси́ни – назва етносу Укра‐
їни за межами сучасної України, потім за‐
мінене  на  –  «українці»),  що  становила 
85,5 % [11, с. 206]. 

Зміни, що мали привести до покра‐
щення рівня  освіти  стали  чинником, що 
значно  гальмував  його,  тим  самим  роб‐
лячи  місцеве  робітниче  населення,  не 
конкурентоздатним в порівнянні з насе‐
ленням, що проживало на території авст‐
рійської та угорської частин імперії. 
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Жорстка  політика  денаціоналізації 
Австро‐Угорського  уряду,  разом  з  тим 
негативно  не  впливали  на  розширення 
мережі навчальних закладів Закарпаття, 
кількість яких стрімко зростала та дава‐
ла  можливість  більшій  кількості  насе‐
лення отримати освіту. 

На початку ХІХ ст. склалася система 
початкового  навчання,  до  якої  входили 
церковно‐парафіяльні  та  земські школи, 
а в містах – училища на 4 класи, гімназії 
та реальні училища. Навчальні заклади й 
тісно  пов’язані  з  ними наукові  установи 
набували значення важливого місто‐утво‐
рювального  чинника.  Вони  концентру‐
вались  у  найзначніших  місцях  (в  центрі 
переважно) і суттєво впливали на їх роз‐
планувальну організацію. 

Згідно з реформами народні школи 
поділялися на початкові народні школи і 
горожанські.  Після  закінчення  початко‐
вих  народних шкіл  діти  відвідували  так 
звані трирічні, «повторні» школи. Але во‐
ни  себе  не  виправдали,  і  з  1896 р.  були 
перетворені  у  «господарські  повторні 
школи»,  які  давали  учням  певні  госпо‐
дарські професії [2, с. 144]. 

Горожанські  (неповні  середні)  шко‐
ли були з шестирічним курсом навчання і 
вважалися проміжною ланкою між почат‐
ковою  і  середньою  освітою.  Після  їх  за‐
кінчення учні могли йти на виробництво 
або продовжувати навчання [4, с. 36‐38]. 

Вимоги часу спонукали до активно‐
го будівництва нових приміщень для на‐
вчання  та  розширення  старих.  Вперше 
горожанські  школи  були  відкриті  в  Бе‐
регсазі  (сучасне  місто  Берегове):  у 
1873 р.  – жіноча,  а  в 1874‐му – чоловіча. 
Пізніше такі школи були відкриті в Мун‐
качі  (сучасне  місто  Мукачево),  Севлюші 
(сучасне місто Виноградів), Хусті, Унгва‐
рі (сучасне місто Ужгород).  

Всього напередодні першої світової 
війни  в  Закарпатті  нараховувалося  де‐
в’ять горожанських шкіл: три чоловічі та 
шість  жіночих.  До  цих  шкіл  приймали 
тільки  тих  дітей,  які  добре  володіли 
угорською мовою [4, с. 36‐38]. 

Крім даних типів шкіл, в Закарпатті 
були  й  гімназії.  Найвідоміші  з  них  Ун‐
гварська  гімназія  (Ужгородська  гімна‐
зія), а також подібні заклади були в Мун‐
качі  та Берегсазі. Протягом другої  поло‐
вини XIX – початку XX ст. зросла в них кіль‐
кість  учнів,  збагатився  навчальний  про‐
цес. Станом на 1913‐1914 н.р. в Ужгород‐
ській  гімназії  навчалося  468,  у  Мукачів‐
ській – 432, а в Берегівській 383 [13, с. 26]. 

В  Унгварі  з  1897 р.  по  1918 р.  пра‐
цювала  і  реальна  школа  з  техніко‐при‐
родничим профілем навчання, а у 1883 р. 
тут  була  відкрито  керамічне  училище. 
Передова громадськість міста домоглась 
відкриття спеціалізованої школи для глу‐
хонімих.  Згодом  при  Ужгородській  місь‐
кій лікарні почали діяти курси підготов‐
ки  акушерів.  У  1915 р.  відкрито  торгі‐
вельну школу [11, с. 10]. 

У  1914 р.  в  Мункачі  була  відкрита 
угорська вчительська семінарія, в якій на 
першому курсі навчався 21 учень. У серп‐
ні  1918 р.  на  її  базі  було  відкрито  вчи‐
тельську семінарію з русинською мовою 
навчання в якій на 1‐му курсі навчалась 
21 учениця, 11 з міста Мункач, (6 угорок, 
3 русинки, 2 німкені), та 10 з інших насе‐
лених  пунктів.  У  семінарії  вивчали  до‐
сить велику кількість предметів: релігію, 
мови  (угорську,  німецьку,  латинь),  істо‐
рію,  географію,  фізику,  ботаніку,  малю‐
вання, гру на скрипці, ручну працю. При 
семінарії  був  інтернат  з  робочою  кімна‐
тою для  занять  після  уроків,  спальними 
кімнатами та їдальнею. 14 березня 1918 р. 
при підтримці старости міста Яноша Не‐
деції,  була  відкрита  торгова  школа.  З 
1925 р.  після  об’єднання  торгівельних 
шкіл міст Мункач та Унгвар, школа в Мун‐
качі почала називатись академією [9, с. 84]. 

Крім  того  кожна  релігійна  громада 
утримувала  свою  початкову  школу,  де 
вчили основам письма  і читання. Почат‐
кову  школу  при  римо‐католицькій  гро‐
маді  міста Мункач  відвідували  38  дітей, 
протестантську  –  80,  діти  греко‐католи‐
ків не мали окремого приміщення,  а  то‐
му навчались у квартирах своїх вчителів 
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(у 1872 р. 62 дівчаток навчались на квар‐
тирі одного вчителя, а 73 хлопчиків – на 
квартирі другого). Того ж року була виді‐
лена  земельна  ділянка  під  будівництво 
муніципальної  школи.  У  1873 р.  на  ній 
була  зведена  одноповерхова  будівля  з  3 
класними кімнатами і підсобними примі‐
щеннями. Через 3 роки її відвідували вже 
300 учнів. На тій самій ділянці, де розміс‐
тилася  муніципальна  школа,  у  1879‐
1880 рр. була зведена і початкова народ‐
на  школа.  Також  відкрилось  ремісниче 
училище [11, с. 23]. 

1868 р.  Міністерство  освіти  Угор‐
щини надало вищій школі у Мункачі ста‐
тус  публічної  установи.  На  цей  час  там 
працювало 6 вчителів, які навчали 71 уч‐
ня.  У  1869/1870  навчальному  році  тут 
навчалося 102 учні. Такий приблизно кон‐
тингент учнів навчався і в наступні роки: 
у 1879/1880 навчальному році в гімназії 
навчалося 127 учнів, а на кінець року за‐
лишилося 115 [8, с. 204]. 

У  1883 р.  у Мункачі  були  відкриті  і 
дві навчальні державні школи: одна – для 
дівчат,  друга  –  для  хлопців.  1907  р.  від‐
крилася  ще  одна  школа –  змішана.  На 
1907 р.  у  місті,  таким  чином,  діяли:  гім‐
назія  (28 вчителів  і 458 учнів),  горожан‐
ська школа (13 вчителів і 223 учні), чоти‐
ри  початкові школи  (34  вчителів  і  1728 
учнів), а також господарська і промисло‐
ві школи [8, с. 205]. 

Велика кількість населення вимага‐
ла  збільшення  і  кількості шкіл,  а  розви‐
ток науки  та  техніки  сприяли появі  гім‐
назій та училищ, що могли готувати вже 
більш висококласних спеціалістів. 

Розмежування  державних  і  конфе‐
сійних  навчальних  закладів  та  припи‐
нення фінансової підтримки останніх. Це 
болюче вдарило по школах, зокрема і по 
унгварській  учительській  семінарії.  Піс‐
ля  деякого  застійного  періоду  керівни‐
цтво єпархії й зокрема єпископ Іван Пас‐
телій  вирішили  підтримати  семінарію  і 
збудувати  для  неї  нове  приміщення.  На 
конгрегаційних  зборах  (церковна  сесія, 
збори)  1 березня  1883 р.  було  створено 

відповідну комісію, її очолив перший ди‐
ректор  «Товариства  святого  Василія  Ве‐
ликого»  (1866 р.),  професор  гімназії,  ка‐
нонік Іван Мондок.  

Недалеко  від  Кафедрального  собо‐
ру  знаходиться  один  із  найстаріших  пе‐
дагогічних закладів на території України 
– колишня будівля греко‐католицької се‐
мінарії (1883‐1886 рр.). 

Місцем для будівництва обрали так 
званий  Сад  Чурговича,  навпроти  замку 
(Ужгородський  замок).  Раніше  на  цьому 
місці знаходився «гусарський замок», своє‐
рідний пропускний пункт, що виконував 
функції  першої  оборонної  лінії  замку  [5, 
с. 37]. 

Проект майбутньої семінарії на про‐
хання  єпископа  Івана Пастелія  виготовив 
місцевий архітектор Віден, але комісія його 
не  схвалила. Тоді  свій план запропонував 
І. Мондок  і у гострій дискусії  з єпископом 
зумів відстояти його. Він же наглядав і за 
будівельними роботами [5, с. 97]. 

На  кінець 1883 р.  будівля  була  зве‐
дена,  але  внутрішні  роботи  тривали  до 
липня 1886 р.,  хоча навчання у новій се‐
мінарії розпочалося вже 1884 р. Окрім се‐
мінарії, у цьому приміщенні розмістився 
алумней – інтернат для студентів препа‐
рандії  (вчительська  семінарія).  У  ньому 
директор  семінарії  Юлій  Дрогобецький 
вибудував й обладнав каплицю, освячен‐
ня якої відбулося 3 грудня 1887 р. на свя‐
то Введення в храм Пресвятої Діви. 

Препарандія  була  центром  україн‐
ського національного руху краю, кузнею 
свідомих  українських  педагогічних  кад‐
рів. Старовинний навчальний заклад пе‐
рестав функціонувати за призначенням у 
1947 р.  Cьогодні  приміщення  семінарії 
займає  юридичний  факультет  Ужгород‐
ського національного університету.  

17 червня  1883 р.  тодішній  міністр 
культу й освіти Угорщини Трефорт наві‐
дався до Унгвара й, особисто переконав‐
шись  у  необхідності  побудови  нового 
приміщення для  гімназії,  дав  доручення 
розробити  проект  і  вибрати  місце  для 
будівництва. 
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Рішення  по  цьому  питанню  було 
прийняте лише 1891 р., тоді остаточно ви‐
значилось місце. Була створена спеціальна 
комісія, до складу якої входили представ‐
ники  міністерства  (др. Янош  Кламарик), 
комітата  (наджупан  Йожеф  Терек),  міста 
(мер Міхай Фінцицький)  та  гімназії  (Лас‐
ло Годобай).  Тож  1893 р.  розпочалось  бу‐
дівництво  гімназії  (нині  приміщення  хі‐
мічного  факультету  Ужгородського  на‐
ціонального університету) [5, с. 103]. 

Початком послужила урочиста хода 
очолювана  мукачівським  єпископом Юлі‐
єм Фірцаком.  Урочисте  закладання фун‐
даменту  відбулось  1 жовтня  1893 р.  Піс‐
ля  богослужіння  процесія,  очолювана му‐
качівським  Фірцаком,  рушила  від  єпи‐
скопської  резиденції  до  римо‐католиць‐
кої  церкви,  а  звідти  на  Сінну  площу  (де 
розміщувалась  гімназія).  Після  освячен‐
ня території, де мало проводитись будів‐
ництво,  в  фундамент  була  замурована 
капсула.  Потім  представники  усіх  уста‐
нов  і  інституцій  ударяли  молотком  по 
фундаменту  й  висловлювали  свої  поба‐
жання щодо майбутнього установи. У до‐
кументі,  що  знаходився  в  капсулі  було 
зазначено число жителів Унгвара, що на 
той час складало 11793 особи, що 12 серп‐
ня  1893 р.  місто  і  комітат  зазнали  вели‐
чезної  шкоди  від  повені,  що  залізниця 
з’єднала Унгвар з Галичиною, що в гімна‐
зії на цей час було 22 викладачі і 577 уч‐
нів, що  на  будівництво  гімназії  держава 
виділила 200 тис. форинтів, а місто й ко‐
мітат – 25 тисяч [5, с. 104]. 

Уже через рік над  головним корпу‐
сом спорудили дах, на якому був встанов‐
лений  хрест.  Нарешті,  1 вересня  1895 р. 
викладачі  й  студенти  гімназії  востаннє 
зібралися  перед  старим  приміщенням 
своєї  аlma mater й під  звуки невеликого 
дзвону, який колись висів у куполі єзуїт‐
ської гімназії, рушили через усе місто до 
нового  приміщення  на  площі  Другетів. 
Офіційне відкриття відбулося, однак ли‐
ше 11 жовтня 1896 р. При посвяченні но‐
вого корпусу гімназії підкреслювали, що 
новозбудована гімназія стане справжнім 

центром  патріотичного  виховання  кад‐
рів для Австро‐Угорщини. 

Головний корпус збудовано в стилі 
італійського  ренесансу.  Попри  те, що  це 
був  стиль  середньовіччя,  його  простота 
та доступність не залишила байдужими і 
митців  наступних  століть.  Дотримання 
чітких пропорцій, прямі лінії, переважання 
геометрії,  а  не  пластики,  ось  його  визна‐
чаючі ознаки. До того ж навіть у XV ст. май‐
стри  з  Італії  використовували  найсучас‐
ніші будівельні матеріалів і техніки. А це 
власне і було визначальним в кінці XIX – 
початку XX ст., коли по світу широко кро‐
кував науковий прогрес [5, с. 104]. 

Унгварська  гімназія,  поряд  з  бого‐
словською  і  вчительською  семінаріями, 
понад століття була одним  із найважли‐
віших освітніх закладів міста. У зв’язку з 
розвалом Австро‐Угорщини гімназію во‐
сени  1919 р.  було  реорганізовано  в  Дер‐
жавну  реальну  гімназію  в  Унгварі  з  ру‐
синською мовою навчання.  

Недалеко від цієї будівлі знаходить‐
ся  ще  один  навчальний  заклад,  цікавий 
архітектурний об’єкт. Це двоповерховий 
«будинок Гізелли»,  в  якому  зараз розта‐
шована музична школа  ім. Дезидерія За‐
дора. До революції 1848‐1849 рр. дівочих 
виховних  закладів  тут  не  існувало.  На‐
решті  у  1859 р.  за  ініціативою  сатмарсь‐
кого римо‐католицького єпископа Міхая 
Гааса було закладено фонд для створен‐
ня церковної дівочої школи [5, с. 79]. 

Це була трикласна школа під керів‐
ництвом  чотирьох  римо‐католицьких 
сестер  милосердя.  Так  був  заснований 
«будинок  Гізелли».  Ця  красива  будівля 
вражає багатством декору та орнаменту. 
Дах  двосхилий  з  декоративним  фронто‐
ном трикутної форми по центру. Всю цю 
конструкцію підтримують напівколони. 

Напис на мармуровій табличці свід‐
чить що  це:  «Будинок  Гізелли –  перший 
церковний дівочий виховний заклад міс‐
та».  Початковий  вигляд  будівлі  не  збе‐
рігся. Повна перебудова відбувалась про‐
тягом  1902‐1903  рр.,  а  сучасний  вигляд 
був сформований у 1907 р., коли відбува‐
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лось розширення школи. В приміщеннях 
розміщувались  декілька  освітніх  закла‐
дів  зокрема  дитячий  садок,  початкова 
школа  та  інтернат  для  дівчаток  (на  30 
осіб), а також розміщувались курси руко‐
ділля та музики [5, с. 79]. 

Варто  згадати  також  приміщення, 
де  колись  знаходилась  Унгварська  дер‐
жавна  міщанська  дівоча  школа.  Зараз 
його займає середня школа № 1 ім. Тара‐
са Шевченка.  Рішення  про  будівництво 
було прийнято 1909 р. Роботи тривали з 
листопада 1911 р., а відкриття відбулось 
вже 1912 р., про що свідчить напис на ме‐
моріальній дошці при вході.  

Обриси  будівлі  заокруглені  по  бо‐
кам,  що  створює  плавну  лінію  та  вдало 
вписує  споруду в архітектуру цієї части‐
ни міста.  Зверху над входом фальш бал‐
кон. Дах  гостроконечний  з  двома  висту‐
паючими  трохи  наперед  баштами  із  фі‐
гурними  фронтонами,  мансардою,  що 
має слухове вікно. 

В цій споруді розміщувались 8 кла‐
сів міщанської школи, 2 класи для курсів 
рукоділля,  2  кімнати для директора.  Та‐
кож  були  спортзал  та  зал  для малюван‐
ня, актовий зал, кімнати для слуг та інші 
господарські приміщення. Навчання роз‐
почалось 26 березня 1913 р.  

Попри  те  що  всі  навчальні  заклади 
були збудовані в різні роки об’єднує їх по‐
дібне  стильове  рішення.  Простота  форм, 
адже всі вони мають прямокутну форму, 2 
або 3 поверхи поєднується з мінімальною 
кількістю прикрас та оздоблення фасадів.  

Подібні освітні процеси відбувались 
і в Угочі. Діти в місті Севлюш здобували 
освіту в 3 церковних школах: греко‐като‐
лицькій,  римо‐католицькій  і  реформат‐
ській.  В  цих  навчальних  закладах  один 
учитель‐дяк  одночасно  займався  6‐ма 
класами.  Крім  того  працювала  шести‐
класна початкова державна школа. У гре‐
ко‐католицькій церковній школі частина 
предметів  викладалась  «по‐руськи».  Не‐
повну середню освіту здобували діти за‐
можних міщан  у шестикласній  горожан‐
ській школі [6, с. 15]. 

Значна кількість навчальних закла‐
дів  різного  профілю  відкривалась  за 
сприяння  інспектора  з  питань  освіти  – 
Ласло Оцила, що був призначений на по‐
саду  у  1880 р.  Августином  Трефортом, 
Міністром  освіти  Угорщини  у  відповідь 
на  прохання  жупанської  ради  Угочансь‐
кого комітату заснувати в Угочі освітян‐
ський  округ.  Л. Оцил  усвідомлював,  що 
Севлюш  –  мале,  відстале  містечко,  а  на‐
вколишні  села  бідні,  люди  неграмотні  і 
працювати  інтелігентному,  високоосві‐
ченому інспектору доведеться важко. Від‐
відуючи  сільські  школи,  він  знайомився 
зі звичаями і традиціями, бачив причини 
економічної  відсталості,  по  мірі  можли‐
востей намагався змінити таку ситуацію. 
За свою 23‐річну діяльність в Угочі побу‐
дував 30 шкіл, метеорологічну станцію, у 
1883 р.  організував  перший  спортивний 
клуб,  при  школах  розсадники,  сприяв 
розвитку  мануфактур,  релігійні  школи 
було взято під контроль держави. 

Лише 1881/1882 навчальному році, 
Оцил Ласло заснував Великосевлюшську 
горожанську школу, тобто першу держав‐
ну школу, до якої у перший рік записало‐
ся 122 учні. Після пожежі місто побудува‐
ло  для школи,  у  1903 р.,  нову  двоповер‐
хову будівлю. Школа мала в плані прямо‐
кутну форму та не  відзначалась  числен‐
ними декоративними елементами та при‐
красами. Дах двосхилий, гостроконечний 
з світловими ліхтарями для доступу світ‐
ла  та  декількома  димоходами.  Єдиною 
значною прикрасою був фігурний фрон‐
тон, який проте виконував важливу прак‐
тичну функцію, служачи місцем для роз‐
міщення  назви  школи.  Розміщувався  на 
передньому фасаді над входом. 

В цей же період в 1904‐1906 рр. бу‐
ли  побудовані  корпуси  нинішнього  Ви‐
ноградівського  дитячого  будинку‐інтер‐
нату № 3.  Приміщення  дитбудинку  роз‐
поділялись на декілька частин: головний 
корпус – кімнати для дітей та канцелярії, 
другий корпус – квартира директора, тре‐
тій  –  квартири  обслуговуючого  персо‐
налу. До цього закладу перевели дітей з 
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Виноградівського будинку дитини і при‐
ймали безпритульних дітей та дітей з фі‐
зичними та розумовими вадами Угочан‐
ської, Мараморошської і Сатумарської жуп. 
Він проіснував тільки до осені 1908 р. Всі 
діти були переведені для дальшого вихо‐
вання  в  дитячі  притулки  Мункача,  Деб‐
рецена,  Нодь‐Варод.  Сама  будівля  була 
передана Крайовому товариству для охо‐
рони  дітей,  яке  організувало  в  ньому 
трудову  колонію  для  хлопців  віком  від 
12 до 21 року. Тут також відкрилась по‐
чаткова  чотирикласна  школа  (12‐16  ро‐
ків), і ремісниче училище, так звана про‐
мислова  школа  (16‐21 років).  Крім  ди‐
ректора колонії тут було 4 вчителі, яких 
оплачувала держава. Навчання проводи‐
лось  угорською,  дітей  було  приблизно 
150. В школі працювали майстерні – сто‐
лярна,  взуттєво‐кравецька,  лозоплетін‐
ня.  Була  також  закладена  садово‐город‐
ня ділянка,  закладу належав  і 1 га вино‐
градників [7, с. 9]. 

Як і на решті територій краю актив‐
но розвивалась освіта також в Берегсазі. 
Відповідно  здійснювалось  і  будівництво 
освітніх  закладів.  У 1872 р.  відкрилась 
державна жіноча гімназія, 1874 – чолові‐
ча  міська  школа  (при  ній  перша  у  місті 
бібліотека), перетворена у 1895 р. на чо‐
ловічу гімназію. В усіх мадярських гімна‐
зіях обов’язково була наука релігія. Висо‐
ко цінувались знання латини та матема‐
тики. Щодо бібліотеки, то вона в 1906 р. 
стала народною. У той час кількість книг 
у ній нараховувала 5750 томів.  

Всі школи Закарпаття в період Авст‐
ро‐Угорщини, піддавались значному конт‐
ролеві збоку держави, народності які там 
проживали  зазнавались утисків на мови 
якими  вони  говорили.  Однією  з  причин 
такої  великої  зацікавленості  в  контролі 
над школами, був активний науково‐тех‐
нічний  прогрес  та  потреба  у  висококва‐
ліфікованих  кадрах.  В  освітніх  закладах 
формувалось  майбутнє  імперії.  Це  і  спо‐
нукало  уряд  на  створення  будівництво 
нових  приміщень  для  освітніх  закладів 
проведення  активних реформ в цій  сфе‐

рі.  Попри  скорочення  русинських  шкіл, 
освіта  розвивалась  швидкими  темпами. 
В  найбільших  населених  пунктах  Закар‐
паття  зростала  кількість  освітніх  закла‐
дів, їх будівництво велось дуже активно. 

 
Література 

1. Ванат І. Нариси новітньої історії україн‐
ців  Східної  Словаччини  [Текст]  /  І. Ванат.  – Пря‐
шів : Словацьке педагогічне видавництво, 1979. – 
410 с. 

2. Данилюк Д. Д.  Історія  Закарпаття:  Навч. 
посібник [Текст] / Д. Д. Данилюк. – Ужгород : вид‐
во В. Падяка, 2013. – 304 с. 

3. До  історії  національних  меншин  Авст‐
роУгорщини (XIX – поч. XX ст.)  [Текст] / упоряд. 
та пер. Й. Кобаль; передм. В. Худанич. – Ужгород : 
Карпати‐Гражда, 2001. – 89 с.  

4. Ігнат А. М.  Загальноосвітня  школа  на 
Закарпатті в XIX – поч. XX ст. [Текст] / А. М. Ігнат. 
– Ужгород, 1971. – 69 с. 

5. Кобаль Й. В. Ужгород відомий  і невідо‐
мий  [Текст]  /  Йосип Васильович  Кобаль.  –  Л. : 
Світ, 2003. – 196 с.: іл.  

6. Ком’яті В. Нариси історії міста Виногра‐
дова від найдавніших часів до 1945 / В. Ком’яті. – 
Виноградів, 1994. – 36 с. 

7. Кривін Ф. З досвіду роботи Виноградів‐
ського дитячого будинку № 3 / Ф. Кривін. – Ужго‐
род : Друкарня Закарпатського обласного управ‐
ління культури, 1959. – 11 с. 

8. Павленко Г. В. Історія Мукачева / Г. В. Пав‐
ленко. – Ужгород : Патент, 1998. – 264 с. 

9. Поп Д. Мукачево  [Текст] / Д. Поп. – Уж‐
город : Друкарня Повч Р. М., 2005. – 96 с. 

10. Федака С. Д.  Ужгород:  роки  і  люди 
[Текст] / С. Д. Федака. – Ужгород : Ліра, 2013. – 248 с. 

11. Филлипов А.  Мункач  (Мукачево)  в 
XIX  веке.  Краткая история  одного  города  за  100 
лет  [Текст] :  краевед. очерк / А. Филиппов. – Уж‐
город : Лира, 2013. – 32 с. 

12. Хроніка Закарпаття: 1867‐2010 // Се‐
рія «Studia Regionalіstica» НДІ політичної регіона‐
лістики ДВНЗ  «Ужгородський  національний  уні‐
верситет». – Ужгород : Карпати, 2011. – 310 с. 

13. Чучка П.  Ужгородська  гімназія.  Іс‐
торія, матеріали, спогади [Текст] / ред.  і упоряд. 
П. Чучка. – Ужгород : ПоліПрінт, 2001. – 270 с. 

 
Literatura 

1. Vanat I.  Narysy  novitnoyi  istoriyi  ukrayin‐
tsiv  Skhidnoyi  Slovachchyny  [Tekst]  /  I. Vanat.  – 
Pryashiv :  Slovatskoyu  pedahohichne  vydavnytstvo, 
1979. – 410 s. 

2. Danylyuk D. D.  Istoriya  Zakarpattya:  Navch. 
posibnyk [Tekst] / D. D. Danylyuk. – Uzhhorod : vyd‐
vo V. Padyaka, 2013. – 304 s. 



ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

  116

3. Do  istoriyi  natsional nikh  menshyn 
Avstro‐Uhorshchyny  (XIX  –  poch  ХХ  st.).  [Tekst]  / 
uporyad.  ta prov. Y. Kobal; peredm. V. Khudanych. – 
Uzhhorod : Karpaty‐Hrazhda, 2001. – 89 s. 

4. Ihnat A. M.  Zahalnoosvitnya  shkola  na  Za‐
karpatti  v  XIX  –  poch.  ХХ  st.  [Tekst]  / A. M. Ihnat.  – 
Uzhhorod, 1971. – 69 s. 

5. Kobal Y. V. Uzhhorod vidomiy y nevidomyy 
[Tekst] / Yo. V. Kobal. – L. : Svit, 2003 – 196 s.: Il. 

6. Kom'yati V. Narysy istoriyi mista Vynohra‐
dova  vid  naydavnishikh  chasiv  do  tysyachi  de‐
v'yat·sot  sorok‐p'yat  /  V. Kom'yati.  –  Vynohradiv, 
1994. – 36 s. 

7. Krivin F. Z  dosvidu  roboty  Vinohradivsko‐
ho  dytyachoho  budynku № 3  /  F. Krivin.  –  Uzhho‐
rod :  Drukarnya  Zakarpat·ske  Oblasne  upravlinnya 
kultury, 1959. – 11 s. 

8. Pavlenko H. V.  Istoriya  Mukacheva  / 
H. V. Pavlenko. – Uzhhorod : Patent, 1998. – 264 s. 

9. Pop D. Mukachevo  [Tekst] / D. Pop. – Uzh‐
horod : Drukarnya Povch R. M., 2005. – 96 s. 

10. Fedaka S. D.  Uzhhorod:  roky  i  lyudy 
[Tekst] / S. D. Fedaka. – Uzhhorod : Lira, 2013 – 248 s. 

11. Fyllypov A.  Munkach  (Mukachevo)  v  XIX 
stolitti.  Korotka  istoriya odnoho mista  za  100  rokiv 
[Tekst]:  krayeznavets.  narys  /  O.  Filippov. –  Uzh‐
horod : Lira, 2013 – 32 s. 

12. Khronika Zakarpattya: 1867‐2010 // Se‐
riya «Studiya Regionalistica» NDI Politychnoyi rehio‐
nalistiki DVNZ Uzhhorodskyy natsionalnyy universy‐
tet. – Uzhhorod : Karpaty, 2011. – 310 s. 

13. Chuchka P. Uzhhorodska himnaziya. Isto‐
riya,  materialy,  spohady  [Tekst]  /  red.  y  uporyad. 
P. Chuchka. – Uzhhorod : PoliPrint, 2001. – 270 s 

 
Горнецки В. В.  Образовательные  рефор

мы  на  Закарпатье  под  властью  АвстроВен
грии (18671918 гг.) 

В статье автор исследует развитие обра
зования на Закарпатье под властью АвстроВен
грии,  которая проводила многочисленные рефор
мы,  направленные  на  повышение  качества  обра
зования на подконтрольной ей территории. Вен
герский язык становился официальным языком в 
школах и других учебных заведениях, что подавля
ло  национальную  самоидентичность  местного 
населения.  Несмотря  на тотальный  контроль  и 
подчинение учебных заведений в государстве, про
изошли  значительные  положительные  измене

ния, ведущие к улучшению уровня образования. Ор
ганизация новых школ, активное строительства 
помещений для нужд обучения позволили больше
му количеству населения получить образование. 

Сегодня, в связи с усилением внимания к об
разованию, как весомого фактора развития обще
ства, становится целесообразным проведение ис
следования важного этапа развития образования 
в  данном регионе,  конца XIX –  начала XX вв.  Цель 
исследования заключается в определении особен
ностей осуществления школьной реформы на За
карпатье под властью АвстроВенгрии, основных 
направлений работы и проблем на решение кото
рых была направлена реформа. 

Ключевые  слова:  образование,  школы,  ко
митаты, реформы, учебный процесс. 

 
Gornetski V. V. Education reforms  in Trans

carpathia  under  the  of  reign  of  the  AustroHun
garian empire (18671918) 

In this article the author explores the process of 
education evolution in Transcarpathia under the reign 
of AustroHungarian Empire when numerous reforms 
had been implemented aimed at improving the quality 
of  education at  the  controllable  territory. Hungarian 
became the official language used at schools and other 
educational  institutions  suppressing  the  selfidentity 
of  the  local community. Despite  the  total control and 
the subordination of educational facilities to the state 
considerable positive changes had been observed  lea
ding  to  the  education  advance. The  establishment  of 
new  schools and active construction of new premises 
for educational processes had given an opportunity for 
a greater number of people to receive education.  

Taking  into  consideration  the  closer attention 
has been given to education as a significant  factor of 
social development, the investigation of the important 
stage of education  in  the region during  the period of 
XIXXX centuries  has  become  crucial  nowadays. Defi
ning  the  special  aspects  of  the  school  reform  imple
mented  in  Transcarpathia  under  the  AustroHun
garian Empire as well as  the main  lines of work and 
key issues that were supposed to have been settled by 
the reform is the investigation objective.  

Key words:  education,  comitates,  schools,  re
forms, teaching and learning activities.  
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С. І. Вереш  
 

ДІЯЛЬНІСТЬ УГОРСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ОБ’ЄДНАННЯ  
ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ В 1930х рр. 

 
У статті простежується діяльність однієї з 

культурногромадських організацій Підкарпатської 
Русі міжвоєнного періоду – Угорського Культурного 
Об’єднання. Автор на основі архівних матеріалів та 
повідомлень  тогочасної  преси  описав  головні  на
прямки діяльності об’єднання угорців. Зауважив, що 
заходи  організовані  Угорським  Культурним  Об’єд
нанням стали об’єднуючою ланкою між громадами 
угорськомовних жителів Закарпаття. Робилися від
чайдушні  кроки  на  захист  культурних,  національ
них, освітніх інтересів угорців краю. Об’єднання віді
грало суттєву роль у зміцненні національної свідо
мості угорців Закарпаття, які після розпаду Авст
роУгорщини  опинилися  у  «депресивному»  стані  ві
дірваності  від матірної  держави. Діяльність Угор
ського Культурного Об’єднання була складовою по
літичної  діяльності  угорських  партій,  їх  лідерів, 
угорських  депутатів  Чехословацького  парламенту 
Закарпаття міжвоєнного часу. 

Ключові  слова:  угорська національна мен
шина Закарпаття, Угорське Культурне Об’єднан
ня,  культурногромадські  організації  Підкарпат
ської Русі. 

 
Висвітлення  історії  закарпатських 

угорців є нелегкою справою, особливо це 
стосується періоду між двома  світовими 
війнами. Саме після Першої  світової вій‐
ни  угорці  вперше  за  свою  тисячолітню 
історію  зіткнулися  з  фактом,  що  стали 
громадянами нової держави. Адже 10 ве‐
ресня  1919 р.  в  Сен‐Жермені  укладено 
мирну  угоду  згідно  якої  до  новостворе‐
ної  Чехословаччини  відійшли  жупи  Унг, 
Берег, Угоча та частина Мараморошу. Це 
2/3 території сучасного Закарпаття, роз‐
міром в 12694 кв. км. 

29 лютого  1920 р.  прийнято  закон, 
за яким зафіксовано назву нової частини 
Чехословаччини  –  Підкарпатська  Русь 
[17, с. 24]. Загальна чисельність населен‐
ня  краю  становила  600 тис. осіб.  Відсо‐
ток  угорців  залишався  бути  високим  – 
62,7 % (разом з євреями). 

Нова  держава  невідкладно  взялася 
за реформу адміністрації, освіти, культури, 

тощо  [8,  с. 2].  Користуючись  можливо‐
стями  демократичної  системи  населення 
Закарпаття активно створювало політичні 
партії,  громадські,  культурно‐освітні  ор‐
ганізації, які у свою чергу проводили над‐
звичайно жваву діяльність упродовж усьо‐
го  міжвоєнного  періоду.  Найвпливовіші 
громадські об’єднання – товариство «Про‐
світа», Товариство ім. О. Духновича та Угор‐
ське  Культурне  Об’єднання.  Вони  ство‐
рювалися  і  діяли  з  певною  національно‐
політичною  орієнтацією,  репрезентували 
різні  національні,  політичні,  суспільні 
прошарки населення Закарпаття.  

Доки  про  діяльність  «Просвіти»  та 
Товариства  ім. О. Духновича  на  сьогодні 
написано  чимало  [5; 6; 7],  оцінена  їх  ді‐
яльність,  висвітлено  роль  окремих,  най‐
визначніших  діячів  цих  організацій,  то 
про  Угорське  Культурне  Об’єднання  су‐
часній  науковій  та  громадській  публіці 
відомо  не  багато.  Отож,  вважаємо,  що 
запропонована  коротка  розвідка  допов‐
нить обмеженні знання про одне з пред‐
ставництв  культурних  інтересів  угорців 
Закарпаття міжвоєнного періоду. 

Об’єднання створено 21 березня 1931 р. 
в Ужгороді. Головою обрано Йожефа Секеля. 
Серед основних завдань організації були:  

1. Поширення угорської культури в 
селах та містах Підкарпатської Русі. 

2. Захист  та  гарантія  культурних 
інтересів та потреб угорців. 

3. Фінансова  та  моральна  підтрим‐
ка  місцевих  культурних  організацій.  [1, 
арк. 25‐26]. 

Саме  через  такі  кроки  засновники 
прагнули зберегти і примножити роль та 
значення угорської національної культу‐
ри у краї [4, арк. 4]. 

Виходячи із відомих на сьогодні до‐
кументів діяльність Угорського Культур‐
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ного Об’єднання можемо поділити на два 
етапи.  Перший  охоплює  1931‐1933 рр.  – 
це  так  званий  початковий,  етап  форму‐
вання  культурницької  організації.  У  цей 
час  відбувалися  консультації  з  місцеви‐
ми угорськими політичними партіями, їх 
лідерами,  насамперед  стосовно  засобів  і 
форм підтримки угорської культури з бо‐
ку  політичних  партій.  Іншою,  не  менш 
важливою  складовою  першого  етапу  ді‐
яльності  Угорського  Культурного  Об’єд‐
нання  (далі  УКО)  було  встановлення 
зв’язків  із  Угорщиною.  Це  свідчило  про 
те, що Об’єднання мало серйозний намір 
діяти на захист угорської культури  і ма‐
ло надію на  відчутну  допомогу матірної 
країни. [9, c. 126.] 

У  період  між  1931‐1933 рр.  УКО  не 
мало значного впливу, точніше організа‐
ція  не  мала  зовнішньої  підтримки  і  не 
проводила активної діяльністі. Отож, пер‐
ший етап був досить пасивним. 

Другий  етап  припадає  на  1933‐
1939 рр.,  коли  Об’єднанням  керував  Мі‐
хай  Веллман  [11,  с. 2].  Активність  проя‐
вилася через значну підтримку угорсько‐
мовного населення міст та сіл. Виникали 
філіали  УКО  та  солідарних  з  ним  това‐
риств, члени яких у щоденній діяльності 
прагнули  до  збереження  традицій  угор‐
ської національної культури. Їх часто за‐
прошували  на  загально  угорські  куль‐
турні  свята  та  урочистості.  До  числа  то‐
вариств належали Об’єднання угорських 
жінок  Підкарпатської  Русі  та  Угорська 
співоча спілка [2, арк. 45]. 

На  жовтень  1936 р.  місцеві  філіали 
УКО діяли в Ужгороді, Мукачеві, Берего‐
ві,  Виноградові,  Вілку,  Хусті,  Королеві, 
Батєві, Концові, Холмоку, Тарнівцях, Час‐
лівцях,  Мачолі,  Тісакерестурі,  Шомі,  Ма‐
кошяноші, Чонкапапі. 

Отже,  відбувалося  розширення  те‐
риторії  діяльності  УКО.  Одне  за  одним 
оформилися місцеві та окружні об’єднан‐
ня. Так, 26 лютого 1938 р. у Виноградові 
оформився  Східний  округ  УКО.  Головою 
обрано  місцевого  лісника  Андраша  Ші‐
монфалві[22,  c. 2].  Завданням була коор‐

динація  діяльності  окружних  філіалів 
об’єднання.  

Крім  загальних  гасел  захисту  і  по‐
пуляризації  традицій  угорської  націо‐
нальної  культури  УКО  піднімало  питан‐
ня навчання рідною мовою та покращен‐
ня  рівня  освіченості  у  середовищі  угор‐
ськомовного  населення  краю.  Про  спів‐
працю з іншими культ урини товариства‐
ми  національних  меншин  свідчить  факт 
інтерпеляції  депутата  від  Підкарпатської 
Русі до Чеського парламенту Кароя Хоккі 
у березні 1931. р. стосовно захисту мовних 
прав марамороських угорців [22, с. 2]. 

Того ж року за сприянням УКО в Бе‐
регові  проведено  грандіозне  дійство  – 
зліт  скаутів Підкарпатської Русі.  Саме тут 
виникло  Товариство  діячів  образотвор‐
чих  мистецтв  на  Підкарпатській  Русі  [5, 
с. 434],  яке  хоч  і  не  було  національною 
організацією  художників,  але  його  чле‐
нами  стало чимало митців  угорської на‐
ціональності.  У  Мукачеві  було  організо‐
вано  виставку  будапештських  художни‐
ків  Бели Іваньі‐Грюнвальда,  Дюли Руднаї, 
Алфреда Лакатоша, Густава Мадяра‐Ман‐
нхеймера,  Моцарта Ротмана.  На  фіналі 
свята  відбулося  відкриття  пам’ятника 
Олександру Духновичу в Хусті [13, с. 1]. 

Поряд  цим  відбулася  організація 
різних заходів, спрямованих на об’єднан‐
ня угорців. Найбільш масштабним серед 
них стало свято Ракоці у 1935 р. 

УКО  звернулося  до  угорських,  ру‐
синських,  словацьких,  українських,  ру‐
мунських  товариств  краю  із  проханням 
приєднатися  до  відзначення  200 річчя  з 
дня  смерті  князя  Ференца  Ракоці ІІ  [3, 
арк. 17]. На заклик відгукнулися мешкан‐
ці  багатьох  сіл,  міст  Закарпаття,  члени 
культурних  і  громадських  організацій, 
вони  влаштували  ходу  до  пам’ятного 
знаку Ракоці в Тісабечі [19, с. 1]. За підра‐
хунками  преси  у  заході  взяло  участь 
близько 10 тис. чол. 

Вітальні  виступи  лунали  угорсь‐
кою,  румунською,  русинською  мовами. 
Складовою тижневого свята стала літур‐
гія  в  Ужгородському  греко‐католицько‐
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му  кафедральному  соборі,  римо‐католи‐
цькій  церкві  8 квітня  [12,  с. 2].  Святкові 
заходи відбулися також в Мукачеві та Бе‐
регові.  Зокрема,  у  Берегові  відбулася 
прем’єра п’єси вчителя реальної  гімназії 
Ласло Белеї  (Запф) «Буйдошок», присвя‐
ченої добі куруців [18, с. 2]. 

Варто відзначити, що саме це масш‐
табне відзначення 200 річниці смерті сла‐
ветного  князя  Ференца ІІ Ракоці  пози‐
тивно  вплинуло  на  національно‐патріо‐
тичні  настрої  у  середовищі  угорців  За‐
карпаття. 

Цікаво, що УКО підтримувало зв’яз‐
ки не тільки з угорськими та місцевими 
громадськими організаціями, але й з різ‐
ними  угорськими  товариствами  Чехосло‐
ваччини. Мабуть, як результат взаємозв’яз‐
ків виникло Угорське Культурне Об’єднан‐
ня  Словацька  (25 лютого  1936 р.)  з  цент‐
ром  у  м. Кошице.  На  засіданні  керівників 
Об’єднання було досягнуто згоду про спів‐
працю УКО Підкарпатської Русі та УКО Сло‐
венська.  За  умовами  угоди  планувалося 
проведення  спільних  заходів,  загально‐
державних угорських свят, тощо [14, с. 1]. 

Найяскравішим  прикладом  такого 
співробітництва  стало  проведення  бла‐
годійних  днів  пам’яті  Мора Йокаї  в  усіх 
місцевих  організаціях  УКО.  Виручені 
кошти  було  передано  на  зведення  па‐
м’ятника М. Йокаї в Комарно [16, с. 1.]. 

Одним  з  почесних  гостей  ужгород‐
ського святкування був Ласло Мечіч, який 
користуючись нагодою взяв участь в ор‐
ганізації  місцевої  філії  УКО  в  селі  Вели‐
кі Геївці, де головою Об’єднання став Ча‐
ба Кенде,  місцевий  господар  «срібного 
колосу» [21, с. 2]. 

За матеріалами  преси можемо  про‐
стежити, що серед пріоритетів діяльнос‐
ті УКО були не тільки захист та популя‐
ризація  угорської  національної  культу‐
ри,  але  й  організація  і  проведення  пуб‐
лічних  наукових  лекцій,  підтримка  нау‐
кових  досліджень,  здійснення публікації 
тощо. Так сталося, що брегівське Літера‐
турне  товариство  та  УКО  почало  прово‐
дити  так  звані  літературні  вечори.  На 

цих зібраннях без огляду на національну та 
політичну належність могли були присут‐
ні і виступати усі бажаючі. Проходили жва‐
ві  дискусії.  Активними  учасниками  куль‐
турних вечорів були також члени «Просві‐
ти», Товариства ім. О. Духновича. Преса по‐
зитивно відгукувалася про ці заходи: «ре‐
зультат  неочікуваний.  Культурні  вечори 
мають  аудиторію! […].  Ці  два  товариства 
своєю працею створили таке, що вкрай не‐
обхідне у теперішні часи» [15, с. 3]. 

Цікавим фактом стосовно діяльнос‐
ті УКО є те, що воно мало значно більшу 
підтримку у середовищі сільського насе‐
лення (бл. 73 %), ніж в містах (бл. 27 %). 
Визначальною причиною цього мабуть є 
поліетнічність  міського  населення  За‐
карпаття 1930‐х рр. Доки села залишали‐
ся  бути  незмінними  за  етно‐конфесій‐
ним  поділом,  то  в  містах  краю  відчутно 
скорочувався  відсоток  угорців  (або  ж 
угорськомовних).  

Про підтримку УКО різних прошар‐
ків  населення  свідчить  виступ  ужгород‐
ського адвоката Міклоша Броді 27 грудня 
1934 р. на зборах ужгородської філії УКО. 
Броді зауважив, що «… на жаль ужгород‐
ська  громада  стоїть осторонь діяльності 
Угорського Культурного Об’єднання […] і 
угорська мова та культура у містах пере‐
буває  у  загрозливому  стані,  зовсім  інша 
ситуація у селах краю..» [10, с. 2]. 

Останнім великим заходом УКО ста‐
ли збори 29 травня 1938 р., коли Загаль‐
не  Угорське  Вчительське  Товариство  та 
Угорське Культурне Об’єднання провели 
опитування  угорських  шкіл  Закарпаття 
із метою виявлення порушень прав осві‐
ти та шкільництва.  

Наступного  року  УКО  припинило 
свою діяльність і тільки у 1942 р. сталася 
спроба відродження Об’єднання, але влас‐
не активної роботи вже не проводили. 

Отже,  за  зразком  інших  громадсько‐
культурних організацій,які виникли  і дія‐
ли у міжвоєнному Закарпатті угорці краю 
створили свою культурну організацію. Го‐
ловною метою  об’єднання  став  захист  та 
популяризація  угорської  національної 
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культури та традицій. Звичайно, ця орга‐
нізація  подібно  до  інших  тогочасних 
угорських товариств не могла б успішно 
діяти без підтримки з боку Будапешту.  

Можемо констатувати, що незважа‐
ючи  на  труднощі  у  діяльності,  слабку 
зовнішню  підтримку  УКО  відіграло  сут‐
тєву  роль  у  зміцненні  національної  сві‐
домості  угорців  Закарпаття,  які  після 
розпаду  Австро‐Угорщини  опинилися  у 
«депресивному»  стані  відірваності  від 
матірної  держави.  Заходи  організовані 
УКО стали об’єднуючою ланкою між гро‐
мадами  угорськомовних  жителів  Закар‐
паття.  Об’єднання  робило  відчайдушні 
кроки  на  захист  культурних,  національ‐
них, освітніх інтересів угорців краю.  

Діяльність УКО була складовою по‐
літичної  діяльності  угорських  партій,  їх 
лідерів, угорських депутатів Чехословаць‐
кого парламенту Закарпаття 1920‐30 рр. 
звичайно, викладені у статті факти є не‐
достатніми  для  висвітлення  багатосто‐
ронньої  діяльності  угорських  організа‐
цій, партій, тощо. Не можна дати  і одно‐
значну оцінку цього періоду. Запропоно‐
вана  стаття  є  кроком  до  більш  повного, 
цілісного висвітлення проблеми. 

Дослідження проведено за підтрим
ки  стипендіального фонду  Угорщини Col
legium Talentum 
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В  статье  прослеживается  деятельность 
одного  из  культурнообщественных  организаций 
Подкарпатской  Руси  междувоенного  периода  – 
Венгерского  Культурного  объединения.  Автор  на 
базе архивных материалов и сообщений прессы опи
сал основные направления деятельности объеди
нения венгров. Отметил, что мероприятия орга
низованы Венгерским Культурным Объединением 
стали  объединяющим  звеном  между  общинами 
венгерко  оязычных  жителей  Закарпатья.  Дела
лись  отчаянные шаги  в  защиту  культурных,  на
циональных, образовательных интересов венгров 
края.  Объединение  сыграло  существенную  роль  в 
укреплении  национального  сознания  венгров  За
карпатья,  которые  после  распада  АвстроВен
грии оказались в «депрессивном» состоянии отор
ванности  от  матерного  государства.  Деятель
ность Венгерского Культурного Объединения бы
ла составляющей политической деятельности вен
герских  партий,  их  лидеров,  венгерских  депута
тов Чехословацкого  парламента  от Закарпатья 
междувоенного времени. 

Ключевые слова: венгерское национальное 
меньшинство  Закарпатья,  Венгерское  Культур
ное  Объединение,  культурнообщественные  орга
низации Подкарпатской Руси. 

 
Veres S. I. Activities of the Hungarian Cultu

ral association of Podcarpatska Rus in the 1930s  
One of the cultural and social organizations of 

the Podkarpatská Rus – the Hungarian Cultural Asso
ciation – was observed  in  the article  in  the  interwar 
period. The author described the main activities of the 
Hungarian  association  using  archive  materials  and 
contemporary presses of that time. He pays attention 
that Hungarian Cultural Association have became the 
connection  link  between  the  Hungarian  population, 
who  lived  in Transcarpathia. The organization made 
attempts  to protect  the Hungarian  cultural, national 
and  educational  interests.  The  Association  played  a 
major  role  in  the preservation of national  identity of 
Hungarians of Transcarpathia, which was  in “depres
sed” state of separation from the mother country after 
the  collapse  of  the AustroHungarian Monarchy. The 
activities  of  the Hungarian  Cultural  Association was 
part of the Hungarian political parties, their leaders, Hun
garian deputies  of  the  Czechoslovak  Parliament  Cze
choslovak Transcarpathia interwar time.  

Key words:  Hungarian  national  minority  of 
Transcarpathia, Hungarian Cultural Association,  cul
tural and social organization of Podkarpatská Rus. 

 
Стаття надійшла до редколегії  
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УДК 94(477.87) «19441945»:32.019.5 
 

В. В. Міщанин 
 

«ВСЕНАРОДНІ» СВЯТА НАРОДНОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ  
(19441945 рр.) ЯК ЕЛЕМЕНТ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ 

 
У статті аналізується процес встановлен

ня святкування радянських свят вже в період На
родної  Ради  Закарпатської  України  (19441945). 
Комуністична  партія  Закарпатської  України 
(КПЗУ),  яка  отримала  в  краї  монополію  на  полі
тичну діяльність, проявляючи власну ініціативу і 
виконуючи вказівки Москви,  взялася за відзначен
ня державних радянських свят. Це частково випе
реджувало радянізацію Закарпаття, яка офіційно 
стартувала  із утворенням Закарпатської облас
ті в січні 1946 р., і мало значну ідеологічну складо
ву.  Через  свята  мешканцям  краю  нав’язувалася 
ідея могутності Радянського Союзу, «Червоної Ар
мії –  визволительки»,  справедливості «Сталінсь
кої  Конституції»  тощо.  До  певних  особливостей 
святкувань періоду НРЗУ можемо віднести мож
ливість  за  власний  рахунок  взяти  вихідний  день 
вірникам  римокатолицької  церкви  25 грудня 
1945 р., а православним і грекокатоликам 7 січня 
1946 р.  В  умовах  Радянського  Союзу щось  подібне 
повністю  виключено,  а  грекокатолицька  церква 
в 1949 р. взагалі заборонена.  

Ключові слова: свята, Закарпатська Украї
на, Закарпаття, радянська влада, радянізація, ко
муністична партія. 

 
Вважається,  що  радянізація  Закар‐

паття розпочалася  із  утворенням Закар‐
патської області в січні 1946 р., як струк‐
турної  адміністративно‐територіальної 
одиниці  УРСР.  Але  вже  відразу  ж  після 
звільнення  краю  від  угорсько‐фашист‐
ських військ Народна Рада Закарпатської 
України  (далі НРЗУ)  здійснила ряд  захо‐
дів превентивної радянізації. Виключен‐
ням  не  стала  і  така  ідейна  складова,  як 
запровадження в побут і культуру закар‐
патців радянських свят.  

Спеціальних праць із досліджуваної 
теми у такому  її формулюванні не вияв‐
лено.  Лише  останнім  часом  воно  стало 
центром  уваги  етнолога  доцента  Ужго‐
родського  університету  П. Леня.  Він,  в 
рамках етнографічної практики, разом зі 
студентами  УжНУ  здійснив  опитування 
жителів семи сіл, що розташовуються не‐

подалік від обласного центру – Ужгорода 
(Оноківці, Дравці, Оріховиця, Ярок, Кам’я‐
ниця,  Гута,  Невицьке),  та  с. Ворочово  Пе‐
речинського  району.  Результатом  діяль‐
ності  стала  стаття «Специфіка побутуван‐
ня державних і церковних свят у житті ук‐
раїнців  Закарпаття  в  радянський  пері‐
од» [15],  опублікована  етнографічному 
збірнику. На його думку: «Закарпаття як 
найзахідніша  територія  УРСР  мало  важ‐
ливе  стратегічне  значення  для  країни, 
тому радянська влада послідовно прово‐
дила  політику  коригування  історичної 
пам’яті місцевого населення. Для цих ці‐
лей було залучено значний інструмента‐
рій, де важливу роль відігравала політи‐
ка комеморації, яка полягала в перейме‐
нуванні  вулиць,  появі  та  «канонізації» 
нових  героїв.  З’явилися  також  свята, що 
були  покликані  ідеологічно  зафіксувати 
нову  історичну  реальність  і  радянський 
лад.  Серед  них  насамперед  виділялися 
свята  вседержавного  значення, що  були 
офіційно  неробочими,  а  також  низка 
професійних  днів,  покликаних  підкрес‐
лити роль різних професій робітничого й 
селянського (ідеологічно значимих) кла‐
сів. Це нове явище на теренах Закарпат‐
тя,  де  раніше  не  було  державних  (полі‐
тично вмотивованих) свят, а духовні по‐
треби  людей  задовольняли  церковні,  сі‐
мейні  та  календарні  свята  й  обряди.  З 
приходом  комуністичної  влади  останні 
були фактично заборонені…» [15, с. 141]. 

Першим  радянським  святом,  яке 
досить широко святкувалося НРЗУ стало 
23 лютого  1945 р.  коли  відзначалась  27‐
му  річниця  створення  Червоної  армії. 
Зауважимо,  що  воно  поки‐що  не  було 
проголошено  «всенародним»,  довірили 
його  відзначення  управлінню  в  справах 
освіти, яке мало «докладно приготовити 
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програму  торжества»  [8,  арк. 1].  Управ‐
ління чітко сигналізувало на місця у яко‐
му ракурсі має подаватися це святкуван‐
ня: «Червона Армія у великій визвольній 
війні за свободу і незалежність не тільки 
Радянського Союзу в тім числячи визво‐
лення З.У.,  але  за  свободу пригноблених 
трудящих  Європи,  проявила  чудеса  ге‐
роїзму  і  досягла  в  історії  війни  без  при‐
мірних успіхів» [8, арк. 1]. 

Наступним стало «міжнародне свято 
трудящих»,  яке  вводилося  спеціальною 
постановою  НРЗУ  від  20  квітня  1945 р. 
«Про  проголошення  народним  святом  1 
травня»  [13,  с. 121].  Хоча  вже  17  квітня 
1945 р.  голова  Волівського  ОНК  листом 
звернувся до сільських Народних коміте‐
тів округи про підготовку до святкуван‐
ня дня 1 Травня. В ньому йшлося: «Ідеа‐
ли,  які  десятиліттями  писалися  й  пи‐
шуться  на  першотравневих  прапорах 
працюючих – політична свобода, знищен‐
ня експлуатації, право на національний і 
культурний  розвиток,  здійснений  в  на‐
шій  країні.  Наш  народ,  визволений  Чер‐
воною армією, взяв до своїх рук, забезпе‐
чив  собі  широку  демократію,  конфіску‐
вав  у  експлуататорів  великі  промислові 
підприємства, роздав селянам землю во‐
рогів  народу,  поміщиків  і  багатіїв,  ство‐
рив собі умови для невпинного зростан‐
ня своєї національної культури. Свій пер‐
ший  вільний  Першотравень  наш  народ 
проведе  як  день ще  більшого  єднання  з 
великим  Радянським  Союзом  та  своєю 
визволительницею – Червоною Армією» 
[11, с. 249]. 

25 квітня 1945 р.  з приводу святку‐
вання  1  травня  НРЗУ  видає  спеціальну 
«Інструкцію  № 1414/1945  през».  У  ній 
вказувалося  про  обов’язковість  присут‐
ності службовців на святкуванні, особли‐
ві вимоги ставилися до начальників від‐
ділів – допомагати начальнику колони В. 
Крайняниці  в  організації  колони,  при‐
крашення  приміщень  гаслами,  прапора‐
ми  і  портретами,  обов’язкове  ознайом‐
лення підлеглих з текстом цієї інструкції 
[8, арк. 7]. Окрім цього Уповноважені НРЗУ 

мали  організувати  чергування  в  примі‐
щенні НРЗУ з 20  годин вечора 30 квітня 
1945 р. до 8 годин ранку 2 травня 1945 р. 
[8, арк. 8]. 

«Прикажіть  всьому  населенню, що‐
би  привели що  найліпший  порядок  спе‐
ред  своїх  домів,  в  дворах,  вивісили  пра‐
пори  торговці,  ремесельники  і  публічні 
будови повинні де можна і портрети Ста‐
ліна, Леніна і Хрущова. Перший раз свят‐
куємо свобідно Перший май, тому проси‐
мо, що можна найліпше свобідно і весело 
відсвяткувати. Приправте чим більше ло‐
зунгів, на поміч Вам були взорці вже пере‐
слані», – йшлося у зверненні ОНК у Воло‐
вім до сільських Народних комітетів окру‐
ги за № 1225/1945 від 27 квітня 1945 р. 

В  архівній  справі  ДАЗО  знаходимо 
гасла, які були рекомендовані для напи‐
сів на транспарантах і плакатах. Вони на‐
друковані на двох сторінках і складають 
52 позиції. Для прикладу подамо декіль‐
ка з них, які в Закарпатській Україні, яка 
позиціонувала  себе  як  окреме  державне 
утворення,  виглядали  нелогічно:  «Хай 
живе велика партія більшовиків, яка ве‐
де нас до перемоги!», «Хай живе свобода і 
незалежність  нашої  славної  Радянської 
Батьківщини!», «Нашому Військово‐Мор‐
ському  флоту  –  слава!»,  «Хай  живе  наш 
друг і вчитель рідний батько Сталін!» [8, 
арк. 15‐16].  В  переліку  присутні  також 
декілька російськомовних гасел – висло‐
вів  Леніна  і  Сталіна.  Невдовзі  зміст  цих 
гасел  був  реалізований  на  Закарпатті  в 
повній мірі. Наведемо  їх мовою оригіна‐
лу:  «Раз  война  оказалась  неизбежной  – 
все  для  войны,  и  малейшая  распущен‐
ность  и  не  достаток  энергии  должны 
быть караемы по закону военного време‐
ни / Ленин», «Мы должны организовать 
беспощадную борьбу с всякими дезорга‐
низаторами тыла / Сталин» [8, арк. 16]. 

Указом  Президії  Верховної  Ради 
СРСР від 8 травня 1945 р. в Радянському 
Союзі вперше 9 травня проголошувалося 
«днем всенародного торжества – Святом 
Перемоги»  [14].  Перше  святкування  за‐
вершилося  величезним  салютом.  Фіна‐



ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

  124

лом святкування перемоги над Німеччи‐
ною став Парад Перемоги, який відбувся 
24 червня 1945 р. 

На Закарпатті 9 травня 1945 р. пом‐
пезно не святкувалося. З одного боку, те‐
риторія краю юридично поки‐що входила 
до  Чехословаччини  і  керівництво  СРСР 
не хотіло явно показувати тут свою при‐
сутність, з іншого боку, що найбільш імо‐
вірніше, керівництво НРЗУ просто напро‐
сто не успіло підготуватись до нього. 

Але  такий  шанс  не  було  упущено. 
Зроблено  це  було  вже  після  підписання 
договору  з  Чехословаччиною  про  воз‐
з’єднання Закарпаття з УРСР. У розпоря‐
дженні голови НРЗУ № 2880 від 19 липня 
1945 р. вказувалося: «… 20 липня 1945 ро‐
ку  відбудеться  привітання  нашої  визво‐
лительниці  Червоної  Армії.  З  огляду  на 
це  завтрашній  день  є  днем  святочним  і 
не працюється»  [2,  арк. 1]. У 9  годин «за 
московським часом» всі службовці у свят‐
ковому  вбранні  мали  з’явитися  на  своє 
робоче місце – Народну Раду. О 9 год 15 хв 
начальники відділів «за особистої відпо‐
відальності»  поблизу  будинку  уряду 
формували  колону  по  4  чоловіки  в  ряд, 
які  о  9 год  45 хв  повинні  були пройтися 
«… перед будовою ЦК КПЗУ де відбудеть‐
ся привітання Червоної Армії» [2, арк. 1]. 

Привітання відбувалися за всіма ра‐
дянськими правилами.  У  розпорядженні 
чітко вказано час  і місце  («паралельно з 
східним/восточним крилом будови НРЗУ»), 
порядок формування колони: «1) Голова 
та  всі  члени  НРЗУ.  Перед  ними  йдуть 
службовці, що несуть прапори. 2) Прези‐
діяльний відділ, всі управління та Плано‐
во‐Економічне Бюро, далі ресорти: 3) без‐
пеки  та  внутрішніх  справ,  4) комуналь‐
ного господарства, 5) фінансів, 6.) земле‐
робства, 7) лісового господарства, 8) про‐
мислу,  торгівлі,  заготівлі  і  постачання, 
9) освіти,  10) комунікації,  11) охорони 
народного  здоровля,  12) соціальної  опі‐
ки, 13) рахунковий відділ» [2, арк. 1]. Чіт‐
ко  розподілялися  і  обов’язки  в  колоні. 
Прапори доручалося нести Планово‐Еко‐
номічному  Бюро,  транспарант  «Народна 

Рада Закарпатської України» та «портрет 
тов. Леніна» відділу комунального госпо‐
дарства, «портрет тов. Сталіна» довірили 
фінансовому  відділу,  «портрет  тов.  Хру‐
щова»  –  відділу  землеробства,  «Образ 
Серпа і Молота» – відділу лісового госпо‐
дарства.  По  одному  транспаранту,  з  від‐
повідними комуністичними  гаслами,  не‐
сли  відділи  землеробства,  освіти,  охоро‐
ни здоров’я, соціальної опіки [2, арк. 2]. 

Але Закарпаття долучилося до свят‐
кування  перемоги  СРСР  в  Радянсько‐
Японській  війні,  що  тривала  з  8  серпня 
по  2 вересня 1945 р.,  і  завершилася  під‐
писанням  Акту  про  капітуляцію  Японії. 
«З  розпорядженням  голови  НРЗУ  пові‐
домляю,  що  сьогодні  3‐го  вересня  1945 
року є день перемоги. З огляду на це сьо‐
годнішній  день  є  святочним  і  непрацю‐
ється» [8, арк. 17], – повідомляв чиновни‐
ків  начальник  президії  НРЗУ  своїм  роз‐
порядженням № 3946/1946 през. 

Відзначала  НРЗУ  і  власне  свято  – 
першу  річницю  визволення  Закарпаття. 
Щоправда  святкувалося  воно  повністю 
за  радянськими  стандартами.  Особливу 
роль  при  цьому  мав  відігравати  відділ 
культурно‐освітньої роботи при НРЗУ. У 
клубах, бібліотеках, хатах читальнях їхні 
працівники  мали  прочитати  звернення, 
вивісити газети із зверненням на видних 
місцях. У вихідні дні працівники культос‐
вітніх  установ  мали  організувати  і  про‐
вести доповіді, лекції  і  бесіди «… про  ге‐
роїчну  Червону  Армію,  про  возз’єднання 
Закарпатської України з Радянською Укра‐
їною, про те, що дала народна влада робіт‐
никам, селянам і трудовій інтелігенції на‐
шого краю» [3, арк. 1]. У сам день звільнен‐
ня,  26 жовтня,  культосвітні  працівники 
мали  організувати  «виступи  драматич‐
них, співочих, музичних, літературних та 
інших  гуртків»,  кращі  з  яких  мали  бути 
відібрані  для  поїздки  в  Київ.  Комуністи 
залучали до проведення свята також вчи‐
телів, лікарів, агрономів, членів СМЗУ. 

19 жовтня 1945 р. окружним та місь‐
ким  відділам  народної  освіти  уповнова‐
жений  у  справах  НРЗУ  І. Керча,  спустив 



ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

  125

розпорядження як правильно треба свят‐
кувати цю річницю. У ньому вказувалося, 
що  всі  школи  мали  активно  долучатися 
до святкування. Зокрема, 25 жовтня для 
старшокласників  організовувались  уро‐
чисті  вечори,  а  26 жовтня  для  дітей  мо‐
лодшого шкільного віку влаштовувались 
дитячі ранки, на яких проводились бесі‐
ди про  визволення  Закарпатської  Украї‐
ни  та досягнення  за рік після  визволен‐
ня. Тут же вказувалось, що «матеріали до 
бесід взяти в окружному партійному ко‐
мітетові…  шкільні  приміщення  мають 
бути  художньо  оформлені  плакатами, 
лозунгами,  портретами  вождів.  Зміст 
лозунгів  взяти  в  окружному партійному 
комітетові» [3, арк. 2]. Учні старших кла‐
сів залучалися до участі в демонстраціях 
та  мітингу.  Святкові  заходи  з  приводу 
річниці  проводились  і  в  дитячих  садоч‐
ках. В цей день діяла 50 % скидка на ди‐
тячі кіносеанси, які демонстрували філь‐
ми о 13 та 15 год. 

Цікавий  факт,  на  прикрашання  бу‐
дівлі НРЗУ витрачено 400 пенге  (грошо‐
ва одиниця Угорщини) [4, арк. 15], на ви‐
готовлення транспарантів було відпуще‐
но 100 м червоної тканини, 10 кг цвяхів і 
5 кг дроту, активно працювали художни‐
ки з оформлення транспарантів. Службо‐
вець Людвіг Тар був призначений за під‐
готовку обіду на 200 осіб в будівлі НРЗУ 
[3, арк. 4]. 

Банкет  обійшовся  у  кругленьку  су‐
му – 131.066.20 пенге [4, арк. 25]. До при‐
кладу,  місячна  зарплата  Мукачівського 
міського народного комітету з відділами 
в  яких  працювало  92 чоловік  становила 
124.138 пенге [1, арк. 3]. Що ж «їли‐пили» 
керівники Закарпатської України? Перед 
нами  «Розрахунок  витрат  банкета»  від 
27.10.1945 р.  Інформацію  про  витрати 
подамо  повністю,  враховуючи,  що  вона 
ніде не публікувалась:  700 літрів пива  – 
2.554.50 пенге; 207 л вина – 18.216 пенге; 
300  літрів  вина  –  29.190  пенге;  100  кг 
хліба,  300  кг  яблок  і  6 штук  кошиків  – 
3.000 пенге; 25 штук тарілок під торти – 
100 пенге; ½ кг петрушки – 90 пенге; 20 

штук паприки – 200 пенге; 15 л молока – 
60 пенге; 1 літр вина – 96 пенге; 60 кг ви‐
нограду 1800 пенге; за різні товари – 740 
пенге;  11.80  кави,  5  кг  каштанів  –  1000 
пенге;  11.80  кави  –  168  пенге;  60  літрів 
водки  –  16.687  пенге;  60  літрів  водки  – 
8.000 пенге; 10 букетів квітів – 500 пенге; 
20 кг цукерок – 620 пенге; 6 кг хріну – 600 
пенге;  50 кг  борошна  –  439 пенге;  60  кг 
м’яса – 8280 пенге; 400 кг картоплі, 100 кг 
овочів  і  800  яєць  –  1.673.50  пенге;  різні 
товари для випікання тортів – 11.381.30 
пенге; розбитий посуд – 3.100 пенге; тран‐
спортування м’яса – 300 пенге; музика – 
10.000 пенге; обслуговування 12 офіціан‐
тів  –  1560  пенге;  порізка  2м3 дров  – 
1.057 пенге;  приготування  страв  –  1.200 
пенге;  прання  скатертин  –  3.000 пенге; 
товари  видані  з  кухні  –  6.853.90  пенге; 
обслуговування  –  2.500  пенге;  за  квіти 
700 пенге [4, арк. 12‐12 зв.]. 

Не  обійшлося  в  1945 р.  без  святку‐
вань  28‐ої  річниці Жовтневої  революції. 
Якщо рік тому, керівництво НРЗУ, зайня‐
те  возз’єднавчими  процесами,  обмежи‐
лося переважно інформаційною кампанії, 
то тепер  святкування відбувалося в ціл‐
ком радянському  стилі.  «Трудящі Закар‐
патської  України  будуть  в  цьому  році  в 
другий  раз  святкувати  і  тому  пропоную 
керівникам  НРЗУ  вжити  всі  можливі  за‐
ходи,  щоби  святкування  в  підзвітних  їм 
установах і підприємствах було проведе‐
не  як‐найкраще»  [8,  арк. 22],  –  особиста 
розпорядився  голова  НРЗУ  І. Туряниця. 
Вже 6 жовтня в приміщенні Міського те‐
атру  мали  відбутися  святкові  збори 
«… на яких візьмуть участь тільки особи, 
які  були  запрошені».  7‐8 листопада  про‐
голошувалися  вихідними  днями.  7 лис‐
топада  1945 р.  мав  відбутися  мітинг  у 
м. Ужгороді.  «В  мітингу  повинні  взяти 
участь всі службовці НРЗУ, за що особис‐
то  відповідають  начальники  відділів.  – 
вказував голова НРЗУ. – Нікому не можна 
давати  відпустку  чи  звільнення  від  уча‐
сті в святкуванні» [8, арк. 22]. 

В  округах  також  не  відставали.  Го‐
лова Волівського ОНК Петро Кухта 5 лис‐
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топада  1945 р.  надіслав  розпорядження 
щодо святкування «революційного праз‐
ника – 28 річниці Великої Жовтневої Со‐
ціалістичної  революції»,  яка  мало  чим 
різнилася  від  урочистостей  в  Ужгороді: 
«… 6‐го падолиста провести  урочисті  за‐
сідання а 7‐го падолиста провести мітин‐
ги  та  демонстрації.  6‐го падолиста  виві‐
сити лозунги, прапори» [8, арк. 27]. 

А ось у Великому Бичкові було скла‐
дено цілу програму святкувань яку вико‐
нували учні середньої школи. Із 15 пунк‐
тів програми: 2 – безпосередньо стосува‐
лися  «Великого  Жовтня»,  3  –  пісні  про 
Сталіна [8, арк. 28]. 

Закарпатськими комуністами з міст 
і  сіл краю було організовано кілька лис‐
тів до Й. Сталіна, з обіцянками «бути до‐
стойними синами нашої могутньої Бать‐
ківщини»  та  докладанням  усіх  зусиль 
«для  відродження  політично‐економіч‐
ного та культурного життя» [5, арк. 1] та 
М. Хрущова  всі  надбання  «вірно  охоро‐
няти» [5, арк. 2]. 

5 грудня  1945 р.  також  було  оголо‐
шено  вихідним  днем  в  зв’язку  із  святку‐
ванням  «Сталінської  Конституції».  Ну  і 
звичайно ж – урочисті, збори, мітинги, «ук‐
рашення будинку НРЗУ» різними лозунга‐
ми  і  транспарантами  [8,  арк. 30].  Як  свід‐
чить рахунок, робота 4 художників на про‐
тязі 2 днів «за виготовлення 20 м лозунгів 
на день 5.ХІІ. Сталінської Конституції» [10, 
арк. 22] була оцінена у 850 рублів. 

Не  дешево  обходилися  й  портрети 
керівників СРСР та УРСР. Так, 20 вересня 
1945 р.  типографії  Лам  в  Ужгороді  було 
виплачено  10.748.80 крон  (4.873.35 пен‐
ге)  [10,  арк. 8].  Брак  портретів  радянсь‐
ких  комуністичних  діячів  став  особливо 
відчутним  після  підписання  29 червня 
1945 р. договору між СРСР і ЧСР про воз‐
з’єднання  Закарпатської  України  з  Ра‐
дянською Україною. Вже 5 липня 1945 р. 
НРЗУ  перерахувало  видавництву  при 
Уповноваженому  НРЗУ  в  справах  освіти 
10000 Кч. за 250 портретів «тов. Сталіна» 
та 2104 Кч. за 80 портретів М. С. Хрущова 
[10, арк. 5]. 

Особлива увага зверталася на впро‐
вадження  радянського  свята  –  Нового 
року. Вже на Новий 1945 р. у закарпатсь‐
кі газети вийшли у святкових (червоних) 
кольорах. На першій сторінці красувався 
напис: «З Новим роком, з новим щастям, 
дорогі  друзі  наші!».  Також  наголошено, 
що  «Завтра  1  січня  –  новий,  1945 рік». 
Опублікувала  газета  і  «Новорічне  приві‐
тання  Народної  Ради».  «Минулий  1944 
рік  ввійшов  в  історії  Закарпатської  Ук‐
раїни, як рік її визволення спід іноземно‐
го гніту. Прикладемо всіх зусиль до того, 
щоб  наступаючий  1945 рік  залишився  в 
нашій історії, як рік возз’єднання з брат‐
нім по крові і духу великим українським 
народом» [12], – йшлося у привітанні. 

Більш  серйозно  підійшла  НРЗУ  до 
організації  новорічних  свят  1946 р.  За‐
вершився процес об’єднання, НРЗУ добу‐
вала останні дні і зі всією відповідальніс‐
тю  взялася  за  впровадження  цього  ра‐
дянського  свята  в  традиційну  культуру 
закарпатців.  «Наближається  новорічна 
ялинка  та  зимова  перерва  в  школах.  В 
умовах  Закарпаття  новорічна  ялинка 
провадитиметься  вперше,  а  тому  треба 
приділити  їй  особливу  увагу,  провести 
на високому політичному та художньому 
рівні щоб діти відчули турботу про себе, 
партії та уряду, відчули радість вільного 
життя в Радянській Закарпатській Украї‐
ні. Новорічні ялинки провести не лише в 
школах, а й на підприємствах, установах, 
театрах, клубах, а також на головній пло‐
щі окружного міста. Ялинки мусять бути 
добре художньо оздоблені. Діти повинні 
одержати новорічні подарунки» [7, арк. 1], 
– звертався у спеціальному розпорядженні 
від 14 грудня 1945 р.  І. Туряниця, в якості 
секретаря ЦК КПЗУ до голів ОНК та сек‐
ретарів ОК КПЗУ. Для здійснення пропо‐
нувалось створити спеціальні окружні та 
міські комісії до яких мали входити пред‐
ставники  комуністичної  партії,  Спілки 
молоді  Закарпатської  України  (СМЗУ), 
кооперації, профспілок та підприємств. 

Проводились  наради  з  директора‐
ми і завучами шкіл, піонервожатими, ке‐
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рівників підприємств і установ, голів ко‐
оперативних спілок, з приводу підготов‐
ки і проведення новорічних ялинок. 

Контроль  за  виконанням  цього  рі‐
шення  покладався  на  уповноваженого 
НРЗУ в справах лісового господарства Цу‐
перяка та голову кооперативної спожив‐
чої спілки Боботу. 

Наступного  дня,  15 грудня  1945 р., 
НРЗУ  видає  спеціальну  постанову  «Про 
організування  Новорічних  ялинок,  роз‐
дачи дитячих подарунків та установлен‐
ня цін на ялинки» [7, арк. 2]. Постановою 
начальник  лісоуправління  і  лісонаса‐
дження П. М. Прокопенко, зобов’язувався 
заготовити  і  відпустити  міськторгам 
5000 ялинок.  Зокрема,  Ужгородському 
міськоргу – 1500, Мукачівському – 1500, 
Хустському  –  700,  Берегівському  –  700, 
Севлюшському – 600 ялинок. Встановлю‐
валися  і  ціни  на  ялинки:  до  1 метра  –  5 
рублів, до 2 м – 8, до 3 м – 10, до 4 м – 18, 
вище 4 м – 25. 

Для  дітей  виділялося  10000 пода‐
рунків.  В постанові  зафіксовані  «норми» 
цих подарунків: цукерок – 150 грам, горі‐
хів  –  200  грам,  яблук  –  400 грам.  Вони 
розподілялися в міста Ужгород (3600 по‐
дарунків),  Мукачево  (3500),  Берегово 
(1000),  Севлюш  (900),  Хуст  (1000)  [7, 
арк. 2]. 

Вперше  в  Закарпатті  з’являється  і 
жанр  новорічних  поздоровлень.  На  ви‐
щому рівні керівництво НРЗУ і компартії 
Туряниця та Пінчук отримали поздоров‐
лення  від  командира  корпусу  геннерал‐
лейтенанта Гагена та начальника політ‐
відділу  корпусу  полковник  Монастирсь‐
кого. Військові побажали: «… успіхів в ор‐
ганізації і укріпленні радянської влади, у 
відновленні  і  розвитку  промисловості, 
сільського  господарства,  культури  і  ще 
більшого  підйому  матеріально‐побуто‐
вого  рівня  трудящих  Закарпатської  Ук‐
раїни» [6, арк. 1]. 

Матеріали ДАЗО  дають можливість 
прослідкувати  як  змінювалося  ставлен‐
ня  НРЗУ  до  релігійних  свят.  Начальник 
«президіального» відділу НРЗУ Калинюк 

5 січня  1945 р.  видав  спеціальне  роз’яс‐
нення  щодо  майбутніх  різдвяних  вихід‐
них за № 222/1945 през., яке називалося 
«Урядування під час гр. кат свят». У ньо‐
му йшлося про роботу відділів: «В суботу 
дня 6‐го до 15 години, в неділю дня 7‐го і 
в понеділок дня 8‐го ц.м. вся праця відпо‐
чиває» [9, арк. 1]. Подібне роз’яснення, за 
№ 1477/1945  през.,  цей  же  відділ  видає 
стосовно великодніх свят 1945 р. «… 1. У 
п’ятницю  дня  4‐го  травня  працюємо  до 
14 год. за московським часом, а по обіді є 
вільно. 2. У суботу є нормальний праців‐
ний день. 3. В неділю та понеділок дня 6‐
7 травня  є  Свято  Великдень,  в  ці  дні  не 
працюємо,  однак  начальники  ресортів 
зобов’язані  зарядити  інспекційну  служ‐
бу.  4. Вівторок дня 8.  травня  є нормаль‐
ним працівним дньом»  [9,  арк. 2].  Вихід‐
ним  днем  було  оголошено  і  28 серпня 
1945 р.  (Свято Успення  Пресвятої  Бого‐
родиці).  В  документі  вказувалося,  що 
«день…  святкується,  однак  інспекційна 
служба,  як  звичайно,  повинна  тримати‐
ся» [9, арк. 3]. 

Ситуація змінюється наприкінці ро‐
ку,  починаються  перші  обмеження  сто‐
совно  римо‐католиків.  «З  наказу  голови 
Народної Ради Закарпатської України по‐
відомляю, що працівники апарату Народ‐
ної ради Закарпатської України і праців‐
ники  установ,  підприємств  і  організацій 
римокатолицького віроісповідання можуть 
25‐го і 26‐го грудня цього року святкува‐
ти. Позаяк дні 25 і 26 грудня Радянськи‐
ми законами не є проголошені днями ви‐
хідними,  тому  працівникам,  які  будуть 
святкувати належить стягнути зі зарпла‐
ти відповідну суму за 25 і 26 грудня 1945 
року»  [9,  арк. 6],  – роз’яснює наказ голо‐
ви  НРЗУ  начальник  президіального  від‐
ділу Попович. Аналогічне рішення, окрім 
зміни номеру наказу і дати, було прийня‐
то  стосовно  греко‐католиків  та  право‐
славних у зв’язку із святкуванням Різдва 
у січні 1946 р. [9, арк. 7]. 

Як  бачимо,  НРЗУ  із  задоволенням 
запозичила всі радянські,  існуючі на той 
час свята. До них відносимо святкування 
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річниці  Червоної  Армії,  день  «Сталін‐
ської Конституції», Новий рік. Також від‐
значали нові свята пов’язані з річницями 
визволення та возз’єднання краю з УРСР. 
Поступово відбулося розмежування дер‐
жавних  радянських  від  релігійних  свят. 
Останні  в  часи  атеїзації  були  практично 
заборонені. 
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Мищанин В. В. «Всенародные»  праздники 

Народной Ради  Закарпатской Украины  (1944
1945 гг.)  как  элемент  советизации  Закар
патья  

В  статье  анализируется  процесс  станов
ления  празднования  советских  праздников  уже  в 
период  Народной  Рады  Закарпатской  Украины 
(НРЗУ)  (19441945 гг.).  Коммунистическая  партия 
Закарпатской Украины (КПЗУ), которая достала 
в  крае  монополию  на  политическую  деятель
ность,  проявляя  собственную  инициативу  и  вы
полняя указания Москвы, взялась за празднование 

государственных советских праздников. Это час
тично  опережало  советизацию  Закарпатья,  ко
торая  официально  стартовала  с  образованием 
Закарпатской  области  в  январе  1946 г.,  и  несла 
значительную идеологическую составную. Празд
никами  жителям  края  навязывалась  идея  могу
щества Советского Союза, «Красной Армии –  осво
бодительницы»,  справедливости  «Сталинской 
Конституции» и т.д. До особенностей празднова
ний периода НРЗУ можем отнести возможность 
за собственный счет взять выходной день в день 
Рождества:  верующим  римокатолической  церк
ви  25 декабря  1945 г.,  православным  верующим  и 
грекокатоликам  7 января  1946 г.  В  условиях  Со
ветского Союза  это было полностью исключено, 
а грекокатолическая церковь в 1949 г. вообще за
прещена. 

Ключевые слова: праздники, Закарпатская 
Украина,  Закарпатье,  советская  власть,  совети
зация, коммунистическая партия. 

 
Mishchanyn V. V.  «Nationwide»  holydays  of 

people  holydays  of  council  of  Transcarpathian 
Ukraine  (19441945)  as  item  of  sovietization  of 
Transcarpathia 

The article analyzes  the process off or mation 
of celebrating of Soviet holidaysin the period of Peop
le's  Council  of  Transcarpathian  Ukraine  (PCTU) 
(19441945).  The  Communist  Party  of  Transcarpa
thian Ukraine (CPTU), which took monopoly on politi
cal activities  in  the province,  showing  it  sown  initia
tive and following the instructions of Moscow, took up 
the celebration of the Sovietstate holidays. This partly 
out paced  the Sovietization of Transcarpathia, which 
officially  started with  the  formation of  the Transcar
pathian  regionin  January  1946,  and was  carrying  a 
large  ideological  component.  Holidays  imposed  the 
idea of the power of the Soviet Union, «the Red Army – 
liberator» justice «Stalin Constitution» to the resident 
sof the region. To the peculiarities of the celebrations 
of  the period of PCTU we can  refer  the ability at  the 
irown expense to take a day off on Christmas Day: the 
faithful  of  the Roman  Catholic  Church December  25, 
1945, Orthodox be lievers and Greek Catholics January 
7, 1946. In the context of the Soviet Union it has been 
completely  ruled  out,  and  Greek  Catholic  Churchin 
1949 in general i sprohibited. 

Key words: holidays, Transcarpathian Ukraine, 
Transcarpathia, the Soviet government, the Sovietiza
tion, the Communist Party. 
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РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ  
ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 
 
Редколегія «Вісника» приймає статті обся‐

гом 4‐5  сторінок через 1  інтервал, повністю під‐
готовлених до друку. Статті подаються надруко‐
ваними на папері в одному примірнику з додат‐
ком  диска. Набір  тексту  здійснюється  у форматі 
Microsoft  Word  (*doc,  *rtf)  12‐м  кеглем  (Times 
New  Roman)  на  папері  формату  А‐4;  усі  поля 
(верхнє, нижнє, праве й ліве) – 3,8 см; верхній ко‐
лонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см.  

У  верхньому  колонтитулі  зазначається:  Віс‐
ник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 201*. 

Інформація про УДК розташовується у верх‐
ньому лівому кутку без відступів (шрифт світлий). 
Ініціали  і  прізвище  автора  вказуються  в  лівому 
верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 
1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. На‐
зва статті друкується через рядок великими літе‐
рами (шрифт жирний). 

Зміст  статті  викладається  за  планом:  по‐
становка  проблеми  в  загальному  вигляді  та  її 
зв’язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями;  аналіз  останніх  досліджень  і  публі‐
кацій, у яких започатковано розв’язання цієї проб‐
леми та на які спирається автор; виділення неви‐
рішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується  ця  стаття;  формулювання  цілей 
статті  (постановка  завдання);  виклад  основного 
матеріалу  дослідження  з  певним  обґрунтуван‐
ням отриманих наукових результатів; висновки з 
цього  дослідження  й  перспективи  подальших 
розвідок  у  цьому  напрямку.  Усі  перелічені  еле‐
менти  повинні  бути  стилістично  представлені  в 
тексті, але графічно виділяти їх не треба. 

Посилання на цитовані джерела подаються 
в квадратних дужках після цитати. Перша цифра 

– номер джерела в списку літератури, який дода‐
ється до статті, друга – номер сторінки, наприклад: 
[1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13‐14]. Бібліографія і при 
необхідності  примітки  подаються  в  кінці  статті 
після  слова  «Література»  або після  слів  «Літера‐
тура і примітки» (без двокрапки) у порядку циту‐
вання  й  оформляються  відповідно  до  загально‐
прийнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні 
джерела  подаються  підряд,  без  відокремлення 
абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її на‐
зви) виділяється жирним шрифтом. Обов’язково 
після списку використаних джерел надається цей 
же список джерел латинським алфавітом (транс‐
літерація).  

Статтю  завершують 3  анотації  обсягом 15 
рядків  українською,  російською  мовами  (1000 
друкованих знаків) та 22 рядки англійською мо‐
вою  (2000  друкованих  знаків)  із  зазначенням 
прізвища, ім’я та по‐батькові автора, назви статті 
та ключовими словами (3 – 5 термінів). Зміст анг‐
ломовної анотації не повенен містити слів із міс‐
цевого  сленгу  і  галузевих  професіоналів,  які  не 
набули інтернаціонального поширення.  

Для  Вебсайту  збірника  обов’язкове  ре
зюме  статті  англійською  мовою  не  менше  як 
4000  знаків.  Резюме  статті  повинно  бути  струк‐
туроване,  містити  мету  дослідження  та  застосо‐
вані методи, основні одержані висновки.  

Стаття  повинна  супроводжуватися  рецен‐
зією провідного фахівця (доктора, професора). 

На  окремому  аркуші  подається  довідка  про 
автора  (прізвище,  ім’я,  по батькові;  місце  роботи, 
посада,  звання,  учений  ступінь;  адреса  навчаль‐
ного  закладу,  кафедри; домашня адреса; номери 
телефонів (службовий, домашній, мобільний). 
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