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СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ ПРОВІДНИХ БІРЖОВИХ 

УСТАНОВ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. ТА ЇХ 

ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ НАДДНІПРЯНЩИНИ 

 

Останнім часом все більше українських дослідників звертають 

увагу на проблеми економічної історії України. Зокрема, у центрі уваги 

науковців опинився господарча еволюція економічного устрою у другій 

половині ХІХ ст., в умовах розвитку капіталістичних відносин, 

започаткованих „Великими реформами” імператора Олександра ІІ. У той 

же час, залишається значна кількість наукових прогалин, у тому числі 

потребують детального наукового осмислення джерельні матеріали тієї 

епохи.  

Важливим джерелом, яке дозволяє розкрити окремі аспекти 

економічного розвитку Наддніпрянщини у другій половині ХІХ ст. є 

біржові Статути, у яких визначаються головні умови функціонування 

цих фінансових інституцій. Зокрема, особливості діяльності бірж можна 

дослідити спираючись на офіційне відання „Уставы торговый, 

фабричной и заводской промышленности и ремесленный” (Статуты 

торговый, 1873) та „Продолжение свода законов Российской империи 

изданного с 1 января 1864 по 31 Декабря 1867 года” (Продолжение свода, 

1868), у якому, серед всього іншого зібрані Статути біржових установ 

Російської імперії, які діяли на час публікації зібрання, тобто у другій 

половині ХІХ ст. Серед них – Одеська та Київська біржи, аналіз 

статутних документів яких буде зроблений у цій статті. 

Починаючи з середини ХІХ ст. Статут Одеської біржи, серед 

всього іншого встановлював внутрішній розпорядок діяльності 

організації, визначав функції та повноваження місцевого біржового 

комітету, який був керівним органом організації. 

Розглянемо спочатку статті Статуту, які регламентували 

внутрішній розпорядок та організовували діяльність Одеської біржі. У 

документі наголошується, що „курсові дні в Одессі проводяться 

щотижня, два рази: по понеділкам та п’ятницям, тобто у дні відправлення 

екстра-пошти, з 12 до 2 годин пообіді”. Єдиною причиною, перенесення 

курсових днів Одеської біржи, згідно з її Статутом, було перенесення 

днів відходу експрес-пошти. У такому випадку керівний орган закладу – 
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Біржовий комітет мав звернутися до місцевої влади із проханням про 

публікацію змін у розкладі роботи у офіційному виданні „Одеський 

Вісник”. Інформація про зміну курсових днів відправлялася також у 

департамент зовнішньої торгівлі Російської імперії.  

Наступні статті Статуту регламентували правила участі у торгах 

на Одеській біржі. Зокрема, наголошувалося, що „особи усіх чинів, які 

відвідують Одеську біржу самі, або які діють через уповноважених 

мають щорічно вносити до біржового комітету для підтримання біржової 

будівлі або інших потреб, чотирнадцять рублів сріблом” (Уставы 

торговый, 1873: 326). Від цієї виплати були звільнені мешканці міста та 

іноземні консули, які не займалися торгівлею та усі відвідувачі закладу, 

які приходили сюди із цікавості.  

Оскільки біржовий рік у Одесі починався 1 березня кожного 

року, то усі охочі відвідувати засідання мали письмово попередити про 

це Біржовий комітет.  

Значна частина статей Статуту присвячена висвітленню функцій, 

прав та обов’язків Біржового комітету. Згідно з документом, цей орган 

мав здійснювати догляд за „благочинием” біржових зборів, виступати 

посередником під час виникнення суперечок у торгових справах, 

здійснювати нагляд за біржовим будинком а також забеспечувати 

„правильну та законну торгівлю на Одеській біржі” (Уставы торговый, 

1873: 327). Також саме комітет мав проводити відбір та обирати на 

посаду надійних біржових та „корабельних” маклерів.  

Окрім того комітет вступав у відносини з представниками влади 

зокрема і з Новоросійським та Бессарабським генерал-губернатором 

(Уставы торговый, 1873: 328). У Статуті регламентувався порядок 

подання різних документів до державних установ Зокрема, донесення до 

департаменту зовнішньої торгівлі, військового губернатора, Одеського 

комерційного суду підписувалися двома членами комітету. Різні 

письмові документи на ім’я Новоросійського та Бессрабського генерал-

губернатора підписувалися усіма членами Біржового комітету (Уставы 

торговый, 1873: 328). Для документів які подавалися у різні міські 

установи достаньо було одного підпису. Для ведення документообігу, 

комітет мав печатку із зображенням державного гербу та надписом 

„печать Одесскаго биржеваго комитета” (Уставы торговый, 1873: 328). 

Біржовий комітет складався з трьох членів які обиралися 

виключно місцевими купцями першої гільдії які займалися біржовими 

справами. Один з трьох членів комітету обирався його головою. Склад 

керівного органу обирався строком на три роки. Якщо голова 

зосереждувався у діяльності на веденні біржової документації та 

концелярії, то його помічники брали на себе функцію скарбників, 

здійснювали господарські завдання а також виступали заступниками 

голови у випадку його відсутності. У разі необхідності комітет 
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санкціонувава обрання двох-трьох заступників для виконання різних 

доручень з числа постійно діючих на біржі маклерів.   

У випадку незгоди із рішеннями Біржового комітету 

незадоволений мав право підготувати скаргу у відділення Комерційної 

ради і навіть на ім’я Новоросійського та Бессарабського генерал-

губернатора. 

У свою чергу комерсанти – члени біржі мали право пропонувати 

власні пропозиції стосовно внутрішнього устрою, біржових зборів, 

способу укладення угод та вносити їх на розгляд Біржового комітету. У 

випадках особливої важливості біржове купецтво мало право вимагати 

від Біржового комітету підготувати подання на ім’я міністра фінансів із 

попереднім розглядом генерал-губернатором.  

Найвищим правопорушенням, як вказувалось у Статуті, було 

„незаконне маклерство яке наносить шкоду торгівлі та підриває дохід 

біржевих маклерів” На Біржовий комітет було покладено функцію 

запобігання цьому виду зловживання. У випадку виявлення таких дій 

комітет мав доповісти про них у комерційний суд. Якщо провина 

доводилася, то першого разу винуватець мав заплатити штраф. У 

випадку повторного зложивання, нечистий на руку маклер виганявся з 

біржи. Якщо ж він таки наважувався знову з’явитися у закладі, то 

підлягав арешту строком від трьох до семи днів та виплачував великий 

штраф у розмірі 300 – 600 рублів сріблом (Уставы торговый, 1873: 328).  

Підглягав покаранню і комерсант, який користовувався у 

торгівельних справах послугами незаконного маклера Він також був 

зобов’язаний сплатити штраф на користь „пристарілих біржових 

маклерів”. 

Інша провідна біржова установа України другої половини 

ХІХ ст. – Київська – діяла відповідно до власного Статуту, 

затвердженного у листопаді 1865 р. 

У документі відзначалося, що „Київська біржа представляє 

собою місце для зібрань задля взаємних відносин та угод за усіма 

оборотам торгівлі та промисловості та задля отримання необхідних для 

цього свідчень” (Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. Торг., с. 88). 

Установа була відкрита для відвідувань кожного дня, окрім вихідних та 

святкових днів: Різдва, 1 січня, Хрещення, Благовіщення, Великої 

п’ятниці, Пасхи та Св. П’ятидесятниці. В Статуті відзначалося, що 

„призначення часу відкриття та закриття біржових зборів, а також 

курсових днів, залежить від біржової громади, але у випадку внесення 

будь-яких змін з цього приводу, вони мають бути завчасно опубліковані 

у місцевих губернських відомостях та виставлена відповідна об’ява на 

біржі” (Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. Торг., с. 88). 

У статті 3 Статуту регулювалися правила відвідування Київської 

біржи. Зокрема, відзначалося, що „відвідувати Київську біржу та 

здійснювати в ній комерційні справи мають право особи усіх станів, як 
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россійські піддані, так і іноземці у межах торгових прав, які належать їм 

за законом”. Постійні клієнти біржі, які вели там торгівельні операції 

мали обов’язок вносити у біржовий комітет певну суму грошей на 

утримання біржової будівлі, яку встановлювало біржове товариство. Від 

виплат на користь установи звільнялися ті відвідувачі, які працювали там 

„не задля власних справ, а за обов’язком або за друченням хозяїв, які 

самі за себе вже заплатили” (Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. 

Торг., с. 88). 

В Статуті зазначалося, що біржовий рік у Києві починався з 1 

березня. Саме тому, хто мав бажання працювати в установі, мали 

протягом січня та лютого звернутися із письмовим проханням до 

Біржового комітету та внести певну суму грошей на утримання 

організації. Після затверждення кандидатур, їм виписувалися іменні 

білети, які надавали право відвідувати біржові засідання.  

Також у документі встановлювався порядок роботи іноземних 

громадян, які „приїхали до Києва після закінчення означеного строку та 

які не внесли на утримання біржи внеску через своїх комімсіонерів”. 

Згідно із Статутними правилами, вони могли заявити про себе Біржовому 

комітету у будь-який час, після оплати біржового внеску. „Ця заява має 

бути подана перед початком будь-яких комерційних оборотів на біржі” 

(Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. Торг., с. 88). 

На відміну від Одеської, вхід на Київську біржу для людей, які 

не мали наміру постійно працювати там і прийшли із цікавості, також 

був платний. Вони були зобов’язані внести певну суму та отримати 

одноразовий білет.  

Згідно із Статутом, біржове товариство міста Києва складалося 

як з місцевих, так і немісцевих комерсантів першої та другої гільдій, які 

мали бажання бути його членами. Такі бажаючи мали внести, окрім 

встановленого біржового внеску, добровільний внесок на утримання 

установи, сума якого встановлювался кожного року. Члени біржі 

обиралися за підпискою Міської Думи, яка залишалася відкритою до 

моменту виборів членів та колови Біржового комітету. Ті хто не встиг 

зареєструватися у підписці та мали бажання бути членами київського 

біржового товариства мали скласти заяву про це на ім’я голови 

Біржового комітету.  

Задля обговорення справ, пов’язаних із утриманням біржи, 

біржове товариство проводило спеціальні зібрання, на які запрошувалися 

усі його члени, які у той час знаходился у Києві. Головував на таких 

заходах голова Біржового комітету (Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. 

П, Уст. Торг., с. 88). Подібне зібрання організовувалося і для обрання 

членів Біржового комітету. Головував на ньому Міський голова Києва.  

Чергові зібрання біржового товариства, згідно з Статутом, 

проводилися два рази на рік: у січні (під час укладення контрактів) та у 

березні, на початку біржового року. Під час першого засідання 
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розглядалися питання, пов’язані із фінансами та проводилося обрання 

членів Біржового комітету. На другому засіданні заслуховувався звіт 

членів керівництва закладу про „зроблені на користь торгівлі 

розпорядження” та про стан торгілі у попередньому році. Надзвичані 

збори проводилися у разі необхідності.  

Питання на зібраннях біржового товариства вирішувалися за 

допогою прямого голосування, більшістю голосів. Виключенням були 

тільки питання, пов’язані із визначенням суми біржового внеску, або із 

витрачанням коштів товариства. У цьому випадку рішення приймалося 

тільки двома третинами членів товариства.  

Зігдно із Статутом, Київське біржове товариство було головним 

керуючим органом установи, рішення якого були обов’язковими для 

виконання Біржовим комітетом. Воно мало повноваження визначати 

регламет зборів, встановлювати правила укладання біржових угод.  

У свою чергу, функція Біржовий комітету полягала у завідування 

біржовими справами та господарчою частиною. Цей орган складався з 

голови та трьох членів, які обиралися з представників Київського 

біржового товариства. Також до складу комітету входив „гоф-маклер”. 

Усі вони обиралися на три роки, протягом яких не мали права обіймати 

посади у міських органах влади. Право відмови від обрання у керуючий 

орган мали тільки ті члени Київського біржового товариства, які вже 

мали посади на державній службі, або ті, хто не мав постійного 

представництва у місті. Члени Біржового комітета називалися 

„біржовими старшинами”. Їхні функції розподілялися між ними за 

взаємною згодою. Згідно із статею 13 Статуту, вони не могли бути 

представниками однієї фірми (Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. 

Торг., с. 90). 

Біржовий комітет мав право обирати двох або трьох маклерів для 

виконання різних доручень. Зі згоди біржового товариства, голова також 

винаймав у разі необхідності архитектора за спостереженням за 

біржовою будівлею, виконання необхідного ремонту; а також певну 

кількість службовців для ведення діловодства та листування.  

Засідання Біржового комітету проводилися не меньше одного 

разу на тиждень. У надзвичайних випадках такі заходи проводилися у 

час, визначений головою. У випадку відсутньості голови комітету, його 

місце займав заступник, обраний біржовим товариством з кола членів.  

Однією з головних функцій голів було підтримання відносин із 

„місцями та особами, сприяння яких є необхідним у справах, пов’язаних 

із біржею та які потребують втручання керівництва. Комітет 

безпосередньо контактував із керівником Київської губернії, а у разі 

великої необхідності мав право звертатися до адміністрації Київського, 

Подольського та Волинського генерал-губернаторства. У останьому 

випадку голова комітету був зобов’язаний подати керівнику губернії 

копію документу, який надсилався на розгляд генера-губернатора. 
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Звернення комітету до міністерства фінансів імперії мали бути завізовані 

очільником Київської губернії.  

В Статуті також наголошувалося, що завідування Київською 

біржею міністерством фінансів здійснювалося Департаментом торгівлі та 

мануфактур (Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. Торг., с. 90).  

Члени комітету були зобов’язані вести спеціальні журнали, у 

яких фіксувалися їхні розпорядження стосовно поточних справ, а також 

подання у різні державницькі інстанції.  

Рішення на зісіданнях Біржового комітету приймалися 

більшістю голосів. У випадку коли за рішення голосувало рівне число 

членів, тоді його прийняття залежало від того, який бік прийняв голова 

або його заступник.  

Комітет мав печатку із гербом Києва та надписом: „Печать 

Кіевскаго Биржеваго Комитета” (Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, 

Уст. Торг., с. 91). 

В Статуті визначалися головні обов’язки Біржового комітету, 

серед яких були наступні: 

1. сприяння укладенням біржових угод; 

2. ведення господарських біржових справ; 

3. спостереження за вчасним та постійним надходженням 

доходів на утримання біржи; 

4. ведення книги доходів та витрат (Продолжение свода, 1868, Т. 

Х1, ч. П, Уст. Торг., с. 91).  

Окрім того, на Біржовий комітет накладалася функція 

спостереження за веденням торгівлі у межах торгівельних прав, які 

належать кожній особі за законом. Також орган мав запобігати 

„протизаконному маклерству, яке вело до шкоди та підриву комерції”. 

Для цього заводилися особливі книги, до яких вносилася інформація про 

осіб, які входили до складу біржового товариства: ім’я, призвище, фірми, 

які вони представляли, місце життя та звання.  

Наступні статті Статуту визначали права та обов’язки гоф-

маклера – на посаду якого призначався член біржового товариства за 

поданням комітету та з дозволу міністра фінансів. Порядок їхнього 

призначення, звільнення, права та обов’язки визначалися особливою 

інструкцією, правила якої встановлювалися відповідно до правил Санкт-

Петербургської біржі. Цей документ затверждувався міністром фінансів 

та мав бути узгоджений із київським губернатором.  

Що ж стосується комерсантів, які працювали на біржі, то вони, 

згідно із Статутом, мали наступні права та обов’язки: 

1. виконання усіх розпоряджень біржових старшин, які 

доводилися у формі об’яв, розміщенних у біржовій залі; 

2. у разі виникнення непорозумінь члени біржи мали право 

звернутися із скаргою до Біржового комітету, або до одного з його 

членів; 
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3. у випадку незадоволення рішенням Біржового комітету, 

учасники торгів мали право звернутися із скаргою до очільника губернії 

(Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. Торг., с. 91). 

Біржові правила фінасової установи Києва встановлювали 

систему покарань, для осіб, які займалися спекуляціями та 

зловживаннями. Зокрема, у Статуті відзначалося, що „якщо хтось з 

відвідувачів біржі буде спійманий під час розповсюдження брехливої 

інформації, шкідливої для торгівлі, то ця провина каратиметься 

відповідно до „Уложенія о Наказаніяхъ, изд. 1866 г.” (Продолжение 

свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. Торг., с. 91). 

На того, хто був помічений у незаконному маклерстві, яке 

завдавало шкоди торгівлі та вело до зниження доходів інших біржевих 

маклерів, накладався штраф, половина з якого призначалася тому, хто 

доповів про зложивання. Інша ж половина йшла на допомогу 

пристарілим, неспроможним до справи біржовим маклерам. Якщо 

винуватець продовжував займатися зловживаннями та був спійманий 

вдруге, то його більше не допускали на біржу. Якщо ж вигнанець 

з’являвся на біржове зібрання всупереч забороні, то він підлягав арешту, 

строком від трьох до семи днів та змушений був платити штраф, сума 

якого складала від 300 до 600 рублів сріблом. Штраф накладався і на 

комерсанта, який користовувався для укладення торгівельних угод 

послугами незаконного маклера. Отримані таким шляхом гроші йшли на 

допомогу прістарілим маклерам.  

Статут Київської біржі також встановлював джерела доходів 

закладу, який складався із внесків за відвідування та дивідендів від 

капіталів та власності, які належали біжовому товариству. Надзвичайні 

витрати, які виникали у процесі діяльності установи оплачувалися тільки 

за згоди біржового товариства, яке здійснювало загальний контроль над 

фінансовою діяльністю Біржового комітету. Кожного року комітет робив 

фінасовий звіт, який публікувався у місцевих губернських відомостях 

(Продолжение свода, 1868, Т. Х1, ч. П, Уст. Торг., с. 91).  

Отже, Статути Одеської та Київської бірж, затвердженні у другій 

половині ХІХ ст., дозволяють висвітлити питання, пов’язані із 

організацією діяльності цих фінансових інституцій, розглянути їхню 

організаційну структуру та правила, показати функції та повноваження 

керівних органів. Аналіз діяльності цих установ та її результати 

здійснюватиметься у наступних наукових статтях. 

 

Список використаної літератури 

 

1. Продолжение свода законов Российской империи изданного с 

1 января 1864 по 31 Декабря 1867 года. Часть ІІІ. Статьи к Х, ХП, ХП, 

ХП, ХІV и ХV томам свода. СПб. : Типография второго отделения 

собственной Е. И. В. Канцелярии, 1868. 1146 с. 2. Уставы торговый, 



 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (328), 2019  

 

11 

 

фабричной и заводской промышленности и ремесленный. СПб. : 

Типографія Ретгера и Шнейдера, 1873. 917 с.  

 

 

References 

 

1. Continuation of the Code, 1868 – Prodolzhenie svoda zakonov 

Rossijskoj imperii izdannogo s 1 janvarja 1864 po 31 Dekabrja 1867 goda. 

Chast’ ІІІ. Stat’i k Х, ХI, ХII, ХIІI, ХІV i ХV tomam svoda. SPb.: Tipografija 

vtorogo otdelenija sobstvennoj E. I. V. Kanceljarii, 1868. 1146 s. 

[Continuation of the Code of laws of the Russian empire published since 

January 1, 1864 till December 31, 1867 year. Chapter ІІІ. Articles to Х, ХI, 

ХII, ХIII, ХІV and ХV volumes of the code]. St. Petersburg : Printing House 

of the Second Department of His Imperial Majesty’s Office, 1868. 1146 p. [in 

Russian]. 2. Statuses, 1873 – Ustavy torgovyj, fabrichnoj i zavodskoj 

promyshlennosti i remeslennyj. SPb.: Tipografіja Retgera i Shnejdera, 1873. – 

917 s. [Statuses of trade, factory, plant and manufacture industries]. St. 

Petersburg : Rutger and Schneider Printing House, 1873. 917 p. [in Russian]. 

 

Алтухов О. А. Статутні документи провідних біржових 

установ України другої половини ХІХ ст. та їх значення у процесі 

вивчення економічного розвитку Наддніпрянщини. 

У статті розглядаються окремі аспекти розвитку біржової справи 

в Україні у другій половині ХІХ століття. Актуальність теми статті 

обумовлена тим, що останнім часом все більше українських дослідників 

звертають увагу на проблеми економічної історії України. Зокрема, у 

центрі уваги науковців опинився господарча еволюція економічного 

устрою у другій половині ХІХ ст., в умовах розвитку капіталістичних 

відносин, започаткованих „Великими реформами” імператора 

Олександра ІІ. У той же час, залишається значна кількість наукових 

прогалин, у тому числі потребують детального наукового осмислення 

джерельні матеріали тієї епохи.  

Зокрема, особливості діяльності бірж у період, який вичається, 

автор досліджує спираючись на офіційне відання „Уставы торговый, 

фабричной и заводской промышленности и ремесленный” (Статуты 

торговый, 1873) та „Продолжение свода законов Российской империи 

изданного с 1 января 1864 по 31 Декабря 1867 года” 

Наголос робиться на аналізі діяльності двох ключових біржових 

організацій цього періоду: Одеської та Київської бірж, на яких велися 

торговельні операції, пов’язані з ключовими галузями українського 

господарства епохи: цукрової та зернової. В якості головних джерел були 

використані Статути Одеської та Київської бірж, затверджені в 60-х рр. 

ХІХ століття. Ці матеріали дозволили висвітлити питання, пов’язані з 

організацією діяльності біржових інституцій, розглянути їх структурну 
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організацію і правила ведення комерційної діяльності, показати функції 

та повноваження керівних органів, зокрема Біржових комітетів і 

Біржових товариств. 

Ключові слова: біржа, Статут, Одеська біржа, Київська біржа, 

джерело, Біржовий комітет, Біржова суспільство. 

Алтухов А. А. Уставные документы ведущих биржевых 

учреждений Украины второй половины XIX в. и их значение в 

процессе изучения экономического развития Надднепрянщины. 

В статье рассматриваются отдельные аспекты развития 

биржевого дела в Украине во второй половине XIX в. Актуальность темы 

статьи обусловлена тем, что в последнее время все больше украинских 

исследователей обращают внимание на проблемы экономической 

истории Украины. В частности, в центре внимания ученых оказался 

хозяйственная эволюция экономического устройства края во второй 

половине XIX в., в условиях развития капиталистических отношений, 

толчек которым дали „Великие реформы” императора Александра II. В 

то же время, остается значительное количество научных пробелов в 

исследовании данной темы, в том числе, требуют детального научного 

осмысления источниковые материалы той эпохи. 

В частности, особенности деятельности бирж в изучаемый 

период, автор рассматривает, опираясь на официальные издания „Уставы 

торговый, фабричной и заводской промышленности и ремесленный” 

(„Статут торговый”, 1873) и „Продолжение свода законов Российской 

империи изданному с 1 января 1864 по 31 декабря 1867 года”. 

Упор делается на анализе деятельности двух ключевых 

биржевых организаций этого периода: Одесской и Киевской бирж, на 

которых велись торговые операции, связанные с ключевыми отраслями 

украинской хозяйства эпохи: сахарной и зерновой. В качестве главных 

источников были использованы Уставы Одесской и Киевской бирж, 

утвержденные в 60-х гг. XIX века. Эти материалы позволили осветить 

вопросы, связанные с организацией деятельности биржевых институтов, 

рассмотреть их структурную организацию и правила ведения 

коммерческой деятельности, показать функции и полномочия 

руководящих органов, в частности Биржевых комитетов и Биржевых 

обществ. 

Ключевые слова: биржа, Устав, Одесская биржа, Киевская биржа, 

источник, Биржевой комитет, Биржевая общество/ 

 

Altukhov О. Statutory documents of the leading exchange 

institutions of Ukraine in the second half of the ХІХ ct. and their 

importance in the process of studying the economic development of the 

Naddnipryanshina. 

The article treats of some aspects of development of stock exchange 

matters in Ukraine in the second half of the ХІХ century. The emphasis is 
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made on the analysis of the activities of the two key stock exchange 

organizations of this period, namely, Odessa and Kiev exchanges, where 

trading operations were carried out related to the key branches of the 

Ukrainian economy of that era, that is – sugar and grain. The main sources 

have been the Statutes of Odessa and Kiev stock exchanges, approved in the 

60’s of the ХІХ century. These materials allow the author to highlight the 

issues concerning the organization of the activities of exchange institutions, to 

consider their structural organization and rules for conducting commercial 

activities, to show the functions and authorities of the governing bodies, in 

particular, the stock exchange Committees and exchange organizations. A 

significant part of the articles of the Statutes highlights the functions, rights 

and duties of the stock exchange Committees, that is, the governing bodies of 

financial organizations. According to these documents, this body should act as 

an intermediary in case of disputes in commercial matters, supervise the 

exchange house, and ensure proper and legitimate trade at the stock exchange. 

In addition, the stock exchange Committees entered into relations 

with representatives of the authorities, including the governor generals of New 

Russia and Bessarabia, as well as of Kiev. The Statutes regulated the 

procedure for the provision of various documents to state institutions, in 

particular, the reports to the foreign trade department, the military governor, 

the State Commercial Court, which were signed by two committee members. 

Key words: stock exchange, Statute, Odessa stock exchange, Kiev 

stock exchange, source, exchange Committee, stock company. 

 

Стаття надійшла до редакції 15.05.2019 р. 

Прийнято до друку 25.05.2019 р. 

Рецензент – д.і.н., проф. Набока О. В. 

 



 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (328), 2019  

 

14 

 

УДК 378.18.014:001.891„1955/1985”(477.6) 

DOI 10.12958/2227-2844-2019-5(328)-14-25 

А. В. Бадер – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

політології та правознавства ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка” 

E-mail: bader@meta.ua 

ORSID https://orcid.org/0000-0002-3670-5753 

 

ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ У ЗАЛУЧЕННІ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ ДОНБАСУ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(1955–1985 РР.) 

 

Середина 1950-х – середина 1980-х рр. – це період коли в США, 

Японії, пізніше в країнах Західної Європи починають закладатись основи 

інформаційного суспільства. Зазначений процес базувався на 

переорієнтації основних галузей промисловості на розробку наукоємних 

технологій. Якщо на Заході зазначений процес розпочався знизу, то в 

СРСР його намагались запустити з гори, політизувавши науково-

дослідну роботу та залучивши до неї більшу кількість осіб. Отже, перед 

вищими навчальними закладами СРСР постало складне завдання: не 

тільки надавати студентам знання, але й прищеплювати навички наукової 

творчості. Донбас у наведений період являв собою індустріально 

розвинений регіон Радянського Союзу з високою концентрацією 

населення. Велика кількість підприємств, перш за все, важкої 

промисловості сприяла заснуванню тут багатьох технічних інститутів, а 

висока щільність населення – розвиток мережі гуманітарних вишів. 

Проблеми, пов’язані з науковою творчістю студентів у 1950 – 1980-

х рр. здебільшого вивчалися в контексті історії вищих навчальних закладів, 

молодіжних та національних рухів. Зокрема, це роботи Т. С. Пашиніної 

„Молодіжний рух в Україні в II половині 50-х – 80-х рр. XX ст.” (2004), 

Р. Т. Ковалюка „Український студентський рух на західних землях XIX – 

XX ст.” (2001), О. М. Сергійчука „Вища школа України в умовах 

лібералізації суспільного життя в 1953–1964 рр.” (2002). Деяку інформацію 

можна знайти у фундаментальній роботі „Вища школа Української РСР 

(1917–1967)” (1968). Безпосередньо проблеми науково-дослідної діяльності 

студентів розглядає в докторській дисертації „Позанавчальна діяльність 

студентів у теорії та історії вищої педагогічної освіти (1960–1980-і роки)” 

О. Н. Чиж  (1999). Однак, в цій роботі досліджено діяльність студентів лише 

педагогічних ВНЗ Радянського Союзу в цілому. 

Для нашої розвідки є цікавими праці В. К. Барана, 

В. М. Даниленка „Україна в умовах системної кризи (1946–1980 рр.)” 

(1999), В. К. Барана „Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної 

системи” (1996), Л. В. Ковпака „Соціально-побутові умови життя 

населення України в другій половині XX ст. (1945–2000)” (2003), 



 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (328), 2019  

 

15 

 

В. М. Литвина „Історія України. Новітній час (1914–2004)” (2005). Ці 

роботи опосередковано відносяться до теми дослідження, проте дають 

можливість вивчення проблеми в контексті історичного процесу. 

У роботі ми ставимо завдання дослідити вплив політичного 

процесу в СРСР на залучення студентської молоді до наукової діяльності 

в середині 1950-х – середині 1980-х рр. 

Першим кроком на шляху залучення студентів до наукової 

творчості було написання  курсових та дипломних робіт. Вони являли 

собою частину навчального процесу, а отже були обов’язковими для всіх 

без винятку майбутніх спеціалістів. Цю роботу важко назвати науковою 

діяльністю як такою. Дана частина навчального процесу насамперед 

прищеплювала студентам навички та вміння написання дослідження, 

однак, цінність самої розвідки, в основному, була мінімальною. 

Закон „Про посилення зв’язку школи з життям та про подальший 

розвиток системи народної освіти в СРСР” від 24 грудня 1958 р. 

наголошував на необхідності використання результатів курсових та 

дипломних робіт для розвитку народного господарства. Своєрідним 

контролем була постійна організація оглядів-конкурсів курсових та 

дипломних робіт, проектів, результатів переддипломної практики. В 

якості заохочення студентів існувала передбачена ректорами та 

громадськими організаціями винагорода переможцям (ДАДО, ф. Р-424, 

оп. 10, спр. 55, арк. 36; Оп. 15, спр. 5, арк. 5, 6). Проте, поставлене 

завдання залишалось нереалізованим, це обумовлено тим, що для його 

здіснення потрібні були більш кардинальні кроки: посилення вимог до 

цих робіт та реформування навчального процесу (ДАДО, ф. Р-424, оп. 10, 

спр. 55, арк. 36–38; ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096, арк. 18). 

Отже, науково-дослідна творчість студентів з більш-менш 

якісним результатом могла існувати тільки поза навчальним процесом. 

Організаційне оформлення такої діяльності було представлене 

різноманітними за тематикою гуртками студентського наукового 

товариства (СНТ) (ДАДО, ф. Р-424, оп. 11, спр. 65, арк. 2; Оп. 10, спр. 36, 

арк. 20, 36; Оп. 13, спр. 179, арк. 6). Вони беруть свій початок разом із 

заснуванням Радянської вищої освіти в 1920-х рр. Однак потреба в 

стимулюванні їхнього розвитку постала перед керівництвом вищої 

школи наприкінці 1950-х рр. 

В 1957 р. головною проблемою СНТ була відсутність масовості. 

Значним досягненням вважалося те, що кожний п’ятий студент був 

членом наукового товариства. Керівництво вишів пояснювало таку 

ситуацію слабкою популяризацією, оскільки це робилось тільки на 

щорічній конференції, та не практикувались систематичні виступи його 

членів перед студентами (Ф. Р-424, оп. 10, спр. 36, арк. 21, 36). 

Підтвердженням зацікавленості керівництва ВНЗ у розвитку 

науки, в 1955-х – 1985-х рр. може бути швидке кількісне зростання 

членів СНТ. У країні з тотальним контролем усіх без винятку сфер життя 
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та діяльності людини цей розвиток міг існувати лише в тому випадку, 

якщо був потрібний державі. Наприклад, у Донецькому політехнічному 

інституті (1967 р.) у групах із 20 студентів 13 були членами СНТ, це 

означає, що більш ніж кожен другий студент займався наукою (ДАДО, ф. 

Р-424, оп. 11, спр. 42, арк. 7–8). Протягом 1968 р. у згаданому виші 

кількість молодих науковців зросла ще на 140 осіб (ДАДО, ф. Р-424, оп. 

13, спр. 59, арк. 3). Кількість членів наукового товариства Донецької 

області у 1969–1970 навчальному році складала лише 23% від студентів 

денної форми навчання, а в 1970–1971 навчальному році – близько 84% 

(ДАДО, ф. Р-424, оп. 13, спр. 179, арк. 6; Оп. 14, спр. 35, арк. 5.). У 

Ворошиловградському машинобудівному інституті відсоток студентів 

денної форми навчання, що брали участь у науково-дослідній роботі, 

виглядав так: у 1976 р. – 59%, в 1977 р. –75%, в 1978–1980 р. – 100%. 

Подібна ситуація була характерною для всіх навчальних закладів 

Луганської області (ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096.  Арк. 3, 69, 93, 

110, 127). 

З метою стимулювання росту кількості членів СНТ ректорати 

навчальних закладів Донбасу починають практикувати нагороду кращих 

студентів-відмінників, які брали участь у науковій роботі почесним 

дипломом активіста СНТ. Документ надавав переважаюче право для 

вступу до аспірантури та при розподілі випускників – отримати 

призначення в дослідні центри чи лабораторії на заводах (ДАДО, ф. Р-

424, оп. 15, спр. 5, арк. 64; ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096.  Арк. 4). 

Враховуючи те, що в Радянському Союзі з середини 1950-х рр. 

працівники сфери науки отримували заробітну платню вище середнього 

рівня, це була можливість не тільки продовжувати займатися улюбленою 

справою, а й дістати відносно високе матеріальне забезпечення. 

Важливим є вивчення розподілу СНТ за тематикою. У вишах 

Донбасу майже кожна фахова спеціальність мала свій гурток СНТ. 

Однак, серед них найбільшого розвитку та кількості членів здобув 

напрямок технічних наук. Навіть у положенні про вищі навчальні 

заклади СРСР (від 21 березня 1961 р.) зазначалось, що одним з головних 

завдань є підготовка спеціалістів, здатних не тільки повністю 

використовувати сучасну техніку, а й створювати техніку майбутнього 

(О коммунистическом…, 1964, с. 290). У роботі таких гуртків акцент 

надавався застосуванню результатів їхньої праці в промисловості. На 

практиці це виявлялось у створені в низці вишів Донбасу студентських 

проектно-конструкторських бюро (СКБ), як частини СНТ (ДАДО, ф. Р-

424, оп. 10, спр. 36, арк. 20; Спр. 55, арк. 37; Оп. 13, спр. 179, арк. 7; Оп. 

37, спр. 59, арк. 12). 

Відсоток студентів денної форми навчання, які були членами 

проектно-конструкторських бюро у ВНЗ Донбасу на початку трьох 

десятиліть, що розглянуто в статті, наведено в таблиці 1 (ДАДО, ф. Р-424, 

оп. 10, спр. 55, арк. 37; Оп. 13, спр. 179, арк. 7; Ф. Р-1087, оп. 2, спр. 862, 
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арк. 14; Ф. Р-4249, оп. 6, спр. 5579, арк. 9; ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 

2096.  Арк. 4; Спр. 1916, арк. 58). 

 

Таблиця 1 

Роки 1960 р. 1970 р. 1980 р. 

Відсоток членів СКБ від кількості 

студентів денної форми навчання 
1,6 8,9 27,7 

 

З таблиці ми можемо побачити, що до початку 1960-х рр. 

кількість студентів, які працювали в СКБ, була дуже низькою, але на 

початку 1970-х рр. ситуація дещо змінюється. Однак, найбільшої 

кількості членів СКБ здобули саме впродовж 1970-х рр. На нашу думку, 

така ситуація пояснюється тим, що цей період співпадає в часі з піком 

світової науково-технічної революції. Конкуренція з Західним світом, що 

інтенсивно розвивався, штовхала керівників радянських міністерств, 

пов’язаних з наукою та освітою, посилити темпи напрацювання знань у 

технічній галузі. 

Важливим є вивчення економічного ефекту від розробок та 

проектів СКБ. Наприклад, обсяг робіт СКБ на рік Луганського 

машинобудівного інституту у середині 1970-х – 1980-х рр. вимірювався 

сумою від 7 до 122 тис. крб. (ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096. Арк 4). 

Тільки від одного проекту студентів Жулід В., Шмигалевої Л., Нєтєги А., 

Кузьмич А., та Старченко В., „Розробка вибуховобезпечних асинхронних 

двигунів для вугільної промисловості” цього вишу економічний ефект у 

1980 р склав біля 12 тис. крб. Проект студента Донецького 

політехнічного інституту Смирнова Є. „Дослідження силових умов 

прокатки в Черновій клеті 2000 Донецького металургійного заводу з 

метою раціональної завантаження привода клеті” в 1983 р. – 115 тис. крб. 

Виходячи з того, що студенти за свою роботу отримували мінімальну 

грошову винагороду, слід зауважити, що СКБ заощаджували державі 

значні кошти (ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096, арк. 11; ДАДО, ф. Р-424, 

оп. 37, спр. 59, арк. 12). 

Крім упровадження у виробництво, результати наукової праці 

студентів публікувалися в наукових працях інститутів та університетів, 

оформлювалися як доповіді на конференціях, конкурсні роботи. 

Апробація результатів наукової праці за фахом, що здобував студент, 

проходила, зазвичай, в межах щорічних конференцій СНТ та конкурсу 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Винятком можна 

назвати хіба що педагогічні інститути, де періодично проводились 

педагогічні читання (ДАДО, ф. Р-424, оп. 10, спр. 55, арк. 37; Спр. 36, 

арк. 9, 10; Оп. 13, спр. 100, арк. 3; ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096.  

Арк. 3, 99). 
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Виділити серед фахових можна конференції технічного напрямку, 

що проводились значно частіше. Так, у 1960 р. Донецьким політехнічним 

інститутом було проведено 17-у студентську науково-технічну 

конференцію, під час якої було заслухано 139 доповідей, всього в ній взяло 

участь 938 осіб. У 1969 р. у вишах Донбасу було організовано подібні 

конференції, в яких взяли участь 25% студентів. У 1975 р. проходив 

„Тиждень науки і технічної творчості”, в межах якого було організовано 

наукову конференцію. Луганський машинобудівний інститут провів у 1980 

р. студентську науково-технічну конференцію, присвячену 110 річниці з дня 

народження В.І. Леніна, де було прочитано 1541 доповідей (ДАДО, ф. Р-

326, оп. 114, спр. 185, арк. 11; Ф. Р-424, оп. 37, спр. 59, арк. 36; Оп. 14, спр. 

35, арк. 5; Оп. 13, спр. 179, арк. 6; Оп. 15, спр. 5, арк. 5, 6; Оп. 10, спр. 36, 

арк. 9, 10, 20, 21, 36; Спр. 55, арк. 37; ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096.  

Арк. 28, 29, 80). 

Загалом гуртки СНТ технічного спрямування повинні були 

допомогти виконувати функцію модернізації виробництва. За умов 

планової економіки в радянській промисловості був відсутній природній 

стимул розвитку – конкуренція. Розв’язати цю проблему керівництво 

держави спробувало штучним шляхом, залучивши населення до 

новаторства у виробництві. Технічні гуртки займалися цією справою 

більш кваліфіковано, тому грали більш помітну роль у фаховій 

студентській науковій творчості (ДАДО, ф. Р-424, оп. 10, спр. 36, арк. 20; 

Оп. 13, спр. 179, арк. 7; Оп. 37, спр. 59, арк. 12). 

Протягом періоду, що досліджується, учні вищої школи найчастіше 

залучались до роботи в сфері суспільних наук. Не останню роль у цьому 

процесі відіграла постанова центрального комітету КПРС від 14 серпня 

1967 р., де зазначалося, що національно-визвольний рух народів, науково-

технічна революція, гостра ідеологічна боротьба та інші процеси світового 

розвитку потребують теоретичного узагальнення з позицій марксизму-

ленінізму. В цих умовах ще більше підвищується роль суспільних наук. 

Перш за все, це – філософія, політекономія, історія КПРС та науковий 

комунізм. Студенти, які займалися в гуртках наукового товариства за даним 

профілем становили наприкінці 1960-х рр. більше третини всіх членів СНТ 

(Об идеологической…, 1983, с. 389; ДАДО, ф. Р-424, оп. 10, спр. 36, арк. 10; 

Оп. 11, спр. 42, арк. 3; Оп. 13, спр. 59, арк. 3). 

Зважаючи на те, що гуртки СНТ за суспільною тематикою, були 

чисельнішими, результату вони видавали значно більше. У всіх вишах 

Донбасу щорічно відбувалися декілька студентських науково-

теоретичних конференцій, що були присвячені питанням марксисько-

ленінської теорії. Регулярно проходили конференції з проблем 

суспільних наук. Особливо ця робота активізовувалась напередодні 

соціалістичних ювілеїв та свят (ДАДО, ф. Р-424, оп. 10, спр. 55, арк. 37; 

Спр. 36, арк. 9, 10; Оп. 13, спр. 100, арк. 3; Ф. Р-326, оп. 15, спр. 1134, 

арк. 33; Вища школа…, 1968, с. 95). 
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Кількість виступів та конференцій за суспільною тематикою 

переважала в багато разів будь-який інший напрямок наукової діяльності 

студентів. Наприклад, більшість інтернаціональних студентських 

конференцій проходило за суспільною тематикою. У Луганському 

машинобудівному інституті в 1980 р. було проведено 5 студентських 

конференцій, з яких 4 – за суспільними науками і тільки 1 – за фахом 

інституту. На обласних студентських конференціях основна маса робіт, 

зазвичай, була присвячена задачам, спрямованим на виконання рішень 

з’їздів КПРС, життю та діяльності В. І. Леніна, історії ВЛКСМ і 

міжнародного молодіжного руху, критиці буржуазних фальсифікацій 

марксизму-ленінізму (ДАДО, ф. Р-424, оп. 35, спр. 16, арк. 4, 9; ДАЛО, ф. 

Р-759, оп. 2.  Спр. 2096.  Арк. 28). Подібна ситуація була і з конкурсом 

наукових робіт студентів. Кожного року проводився загальний конкурс з 

усіх спеціальностей, що здобували студенти, і окремо за суспільними 

науками. Крім того, керівництво навчальних закладів забезпечувало 

більшу кількість робіт саме за суспільними науками, а з 1978 р. 

домоглося майже стовідсоткової участі студентів Донбасу в першому 

етапі конкурсу (ДАДО, ф. Р-424, оп. 13, спр. 59, арк. 3; Оп. 27, спр. 76, 

арк. 1; Оп. 35, спр. 16, арк. 8; ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096.  Арк. 3;). 

Пояснити більшу зацікавленість суспільними науками можна 

було б їх доступністю, оскільки студент будь-якої спеціальності 

навчання міг займатися в науковому товаристві за цим напрямком. 

Проте, документи свідчать, що партійні структури, відповідальні за вищу 

освіту, надавали перевагу розвитку гурткам, саме цієї галузі знань. У 

звітній документації навчальних закладів Донбасу подавали загальну 

кількість, або темпи збільшення членів СНТ, та окремо гуртків, що 

займаються суспільними науками (ДАДО, ф. Р-424, оп. 11, спр. 42, арк. 3; 

Оп. 10, спр. 36, арк. 10; Оп. 13, спр. 59, арк. 3; Спр. 179, арк. 6). 

Надаючи перевагу окремій галузі знань, Міністерство вищої та 

середньо спеціальної освіти СРСР виконувало декілька завдань. Це був 

чудовий засіб самоідеологізації студентів. Результати досліджень 

допомагали керівництву СРСР у розробці та доведенні ідеологічних 

штампів, у критиці „буржуазного” суспільства (ДАДО, ф. Р-424, оп. 35, 

спр. 16, арк. 9). Однак, все це, в тій чи іншій мірі, сприяло вирішенню 

головної задачі – формуванню із студентів не тільки високоякісних 

спеціалістів, а ще й організаторів та вихователів трудового колективу. 

Ідеологічно вихований керівник промисловості, сільського господарства 

різного рангу мав можливість спрямовувати пошуки істини подекуди 

малоосвічених робітників та колгоспників у „необхідне” русло (ДАЛО, 

ф. Р-5, оп. 5, спр. 3, арк. 16; ДАДО, ф. Р-424, оп. 35, спр. 5, арк. 1). 

Показовим є той факт, що незважаючи на значно меншу 

кількість членів та можливостей апробації результатів, серйозного успіху 

досягали студенти, які займалися наукою за фахом. У першу чергу, це 

стосується технічного напрямку, адже його, хоч і в меншій мірі, але 
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підтримувало керівництво вишів. Наприклад, у 1970 р. студентка 

Донецького політехнічного інституту Протопопова П. за роботу 

„Індивідуальний пиловий захист органів дихання шахтарів” була 

удостоєна премії ЛКСМ України (ДАДО, ф. Р-424, оп. 13, спр. 179, 

арк. 6, 7). У 1980 р. за експонати, що демонструвалися в 1979 р. на 

республіканській виставці в м. Харкові, були премійовані студенти 

Васькова В., Бондар П., Курницька О., Бродина А., Малиновська Н., 

Солодун А., Кузьмін Л., Грищенко І., Бранспиз Ю., Баландин В., 

Захарченко А. Ворошиловградського машинобудівного інституту. В 1983 

р. робота студента Тимошенко В. була також удостоєна премії ЛКСМ 

України (ДАЛО, ф. Р-759, оп. 2.  Спр. 2096, арк. 27; ДАДО, ф. Р-424, оп. 37, 

спр. 59, арк. 12). 

Пояснюється це тим, що робота в технічній галузі потребує 

більшого об’єму знань та вмінь, якими далеко не кожен студент 

розпоряджався. Це означає, що в гуртках за напрямком технічних наук 

переважно працювала дійсно талановита молодь. В свою чергу, робота в 

суспільній галузі надавала можливість виділитись на партійному 

поприщі, а це був чудовий старт політичної кар’єри. Отже, в кінці 1950-х 

на початку 1960-х рр. наукове дослідження в основному перестає бути 

самоціллю роботи в гуртках СНТ за напрямом суспільних наук, а високі 

показники кількісного зростання їхніх членів починають 

супроводжуватися зниженням якості студентського наукового продукту. 

Звісно, існували й винятки – майбутні спеціалісти, які серйозно і 

клопітливо займались у галузі суспільних наук. Наприклад, такі як 

студентка Гришкова Г., що за роботу „Удосконалення управління 

соціально-економічним розвитком колективу вугільної шахти (на 

прикладі шахти ім. М.І. Калиніна)” була нагороджена медаллю академії 

наук УРСР (ДАДО, ф. Р-424, оп. 37, спр. 59, арк. 12). 

Таким чином, політичні чинники штовхали партійну 

номенклатуру СРСР залучити студентську молодь до науково-дослідної 

творчості. Необхідність ідеологічного виховання населення країни та 

осмислення з позицій марксизму-ленінізму зовнішньо- та 

внутрішньополітичного процесу вимагало постійного вдосконалення 

знань у галузі суспільних наук. Відповідно найбільшого кількісного 

розповсюдження здобули гуртки студентського наукового товариства, 

що працювали в зазначеній сфері. „Гонка озброєнь” вимагала 

вдосконалення науково-технічної бази країни, це стало причиною 

стимулювання студентської технічної творчості. З фахових гуртків СНТ 

вигідно вирізнялись технічні, в них і студенти були мотивовані на якісну 

наукову роботу, і ректорати навчальних закладів мали завдання 

розвивати цю галузь знань. У майбутньому цікавим є простежити 

залежність удосконалення наукової та політичної еліти суспільства від 

кількісно-якісних показників розвитку студентської науково-дослідної 

діяльності. 
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Бадер А. В. Політичні чинники у залученні студентської 

молоді Донбасу до науково-дослідної діяльності (1955–1985 рр.) 

Проаналізовано зовнішньополітичні та внутрішньополітичні 

чинники в СРСР, що впливали на залучення студентської молоді Донбасу 

до науково-дослідної діяльності. Актуальність теми обумовлена тим, що у 

середина 1950-х – середина 1980-х рр. – це період коли в США, Японії, 

пізніше в країнах Західної Європи починають закладатись основи 

інформаційного суспільства. Зазначений процес базувався на 

переорієнтації основних галузей промисловості на розробку наукоємних 

технологій. Якщо на Заході зазначений процес розпочався знизу, то в 

СРСР його намагались запустити з гори, політизувавши науково-

дослідну роботу та залучивши до неї більшу кількість осіб. Отже, перед 

вищими навчальними закладами СРСР постало складне завдання: не 

тільки надавати студентам знання, але й прищеплювати навички наукової 

творчості. Донбас у наведений період являв собою індустріально 

розвинений регіон Радянського Союзу з високою концентрацією 

населення. Велика кількість підприємств, перш за все, важкої 

промисловості сприяла заснуванню тут багатьох технічних інститутів, а 

висока щільність населення – розвиток мережі гуманітарних вишів. 

Встановлено, що найбільшої масовості досягли гуртки 

студентського наукового товариства, які працювали в галузі суспільних 

наук. Результати роботи зазначених товариств використовувались для 

ідеологічного виховання населення країни. Виявлено, що розповсюдженими 

були технічні гуртки СНТ. Доведено, що залученням студентської молоді 

до технічної творчості партійні структури Радянського Союзу намагались 

підвищити конкурентноздатність держави у воєнно-політичному 

протистоянні із Заходом. 

Ключові слова: політичний процес у СРСР, залучення 

студентської молоді до наукової діяльності, студентство Донбасу. 
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Бадер А. В. Политические факторы в привлечении студенческой 

молодёжи Донбасса к научно-исследовательской деятельности (1955– 

1985 гг.).  

Проанализировано внешнеполитические и внутриполитические 

факторы в СРСР, которые влияли на привлечение студенческой молодёжи 

Донбасса к научно-исследовательской деятельности. Актуальность статьи 

объясняется тем, что середина 1950-х – середина 1980-х гг. – это период, 

когда в США, Японии, позже в странах Западной Европы начинают 

закладываться основы информационного общества. Указанный процесс 

базировался на переориентации основных отраслей промышленности на 

разработку наукоемких технологий. Если на Западе указанный процесс 

начался снизу, то в СССР его пытались запустить сверху, политизувавшы 

научно-исследовательскую работу и привлекая к ней большее количество 

людей. Перед высшими учебными заведениями СССР встала сложная задача: 

не только предоставлять студентам знания, но и прививать навыки научного 

творчества. Донбасс в приведенный период представлял собой 

индустриально развитый регион Советского Союза с высокой концентрацией 

населения. Большое количество предприятий, прежде всего, тяжелой 

промышленности способствовала основанию здесь многих технических 

институтов, а высокая плотность населения – развитию сети гуманитарных 

вузов. 

Установлено, что наибольшей массовости достигли кружки 

студенческого научного общества, которые работали в отрасли 

общественных наук. Результаты работы указанных обществ использовались 

для идеологического воспитания населения государства. Выявлено, что 

распространенным были технические кружки СНО. Доказано, что 

привлечением студенческой молодёжи к техническому творчеству 

партийные структуры Советского Союза старались повысить 

конкурентоспособность государства в военно-политическом противостоянии 

с Западом. 

Ключевые слова: политический процесс в СССР, привлечение 

студенческой молодёжи к научной деятельности, студенчество Донбасса. 

 

 

Bader A. V. The Politic Factors Involving Donbas Students Youth 

to Scientific and Research Work (1955–1985). 

The foreign policy and internal policy factors in USSA, which influence 

for involving Donbas students youth in scientific and research work were 

analyzed. 

Topicality of the article is explained by the fact that in the mid-1950s – the 

mid-1980s this is a period when the frames of the information society are laid in the 

USA, Japan and later in the Western Europe countries. The process was based on 

the refocusing from main industries to the development of high technology. If in the 
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West this process started from below but in the USSR it was launched from above, 

politicizing research work and attracting more people to it. Higher educational 

establishments from the USSR have faced with difficult task not only educate, but 

also inculcate the skills of scientific creativity. In this period Donbass was an 

industrially developed region of the Soviet Union with a high concentration of 

population. Mass of enterprises, first of all, heavy industry contributed to the 

founding of many technical institutes here and high population density contributed 

to the development of a network of humanitarian universities. 

It was found, that students’ scientific companies, which have worked 

in the sector of social sciences, were most popular. The work results of such 

companies used for ideological education of state population. It was found, that 

the most popular were technical clubs SSC. It was proved, that USSA tried to rise 

the state competitiveness in military and politic competition with West, involving 

the students youth to technical creation  

Key words: political process in the USSA, involving students’ youth 

to scientific and research work, Donbas students. 
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ПРОБЛЕМИ ҐЕНЕЗИ МЕТОДОЛОГІЇ  

ІСТОРИЧНОГО ПІЗНАННЯ 

 

Сучасна антропологія устами А. Портмана твердить, що людину 

від світу тварин відрізняє саме наявність просторово-часових уявлень 

(Головко, 1997, с. 203), історична свідомість якраз і базується на осі 

просторово-часових координат, тому є тим головним, що відрізняє 

людину від тварин, у яких історії немає, як немає і культури. Проблеми 

методології історичного пізнання завжди відносились до найскладніших і 

одночасно найцікавіших для істориків і філософів тем. У той же час ця 

проблематика має як загальнонаукове, так і важливе гуманітарне 

значення. 

Ґрунтовно вивчали  проблеми методології історичного пізнання 

такі вчені, як: М. Блок (1986), А. Дж. Тойнбі (1995), Р. Дж. Колінгвуд 

(1980), Ф. Бродель (Див.: Грабски, 1990), К. Поппер (1990), М. А. Барг 

(1987), Б. М. Кедров (1990), С. М. Кримський (2001), М. Брайчевський 

(2002) та ін. Актуальними залишаються і праці з методології науки 

В. І. Вернадського (1991) і Т. Куна (1975). Утім, сучасна доба розвитку 

історичного пізнання визнана вченими епохою кризи (Реєнт, 1999), 

головною причиною чого визначено помилковість у гносеологічних 

підвалинах двох доктрин, що досі визначали теоретичне осмислення 

історичного процесу – позитивізму та історичного матеріалізму. Тож усі 

праці, що були написані в межах цих доктрин, важливі, але несуть на 

собі печать кризи, тому в пошуку виходу з нього історикам треба 

активніше вести пошук нових методологій та методик історичного 

пізнання.  

Мета статті: показати ґенезу головних методологічних підходів у 

історичному пізнанні.   

Часто дослідники зводять до методології тільки набір методів 

історичного пізнання. Це не вважається помилкою, але і не є 

правильним. Методи та їх практичне застосування – це методика 

дослідження. Методологія ж – більш ширше й змістовніше поняття. 

Методологія історичного пізнання – це загальні закони та їх прояв у 

історичному процесі, теорії історичного процесу, найголовніші концепції 

історії, а також принципи і методи історичного пізнання (як бачимо, 

методи фігурують у визначенні методології у самому кінці).  

mailto:utraesus@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-0875-9065
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Розвиток пізнання полягає не тільки в побудові складної системи 

логічного мислення (аналітичний метод. Non), а й у переробці та 

якісному поліпшенні підвалини, на якій ця система будується 

(синтетичний метод. Sic). І чим більшу площу буде описувати фігура 

логічної підвалини, тим досконалішим буде сам процес пізнання. Саме в 

цій площині існують і розвиваються парадигми історичного процесу. 

Без зміни парадигми не можна кардинально змінити методологію. 

Парадигма ж базується на таких підвалинах: 

1) латентна картина світу (дисциплінарна матриця, за Т. 

Куном, або гештальт). Вона і має в основі вісь простір – час. Нам удалося 

виявити, базуючись на тому положенні, що просторово-часові уявлення 

за основу мають уявлення щодо форми планети, що думка людства 

відносно форми планети мінялась цілком природно, відповідаючи ґенезі 

Платонових тіл у зародку, а конкретно: у ній відбувалось чередування 

форм сфери й кубу. Це відповідає головним періодам в історії людства і 

його науки так: Античність (сфера) → Середньовіччя (куб, або квадрат) 

→ Новий час (сфера – з часів Коперніка) → Сучасність (ікосододекаедр, 

з тенденцією до „зоряного тетраедру” Леонардо да Вінчі, що є формою 

кубу). Відповідно мінялась і латентна картина світу, а з нею й парадигма 

історичного процесу (Борисова, Ґенеза…, 2005, с. 44–45);  

2) принцип пізнання. Це – позиція дуже важлива для пізнання 

взагалі, й історичного зокрема. Тут картина така: Античність – боротьба 

антропоморфізму з антропоцентризмом →  Середньовіччя – перемога і 

домінування антропоморфізму → Новий час – перемога 

антропоцентризму та домінування його і до нашого часу.  

Нині новітнє природознавство намагається здійснити 

інтервенцію у сферу гуманітарних наук з метою змінити принцип 

антропоцентризму на антропоморфізм. На основі новітніх досягнень 

фізики створена філософська теорія еонософії  (Див.: Палюшев, 2003). 

Але в історичну науку це не пройшло, парадигма розуміння історії 

залишається старою, хоча латентна картина світу вже міняється, адже в 

академічну антропологію ще з 1920-х рр. увійшло поняття „Космос”, і 

людина все більше розглядається як явище космічне (Человек как 

космический…, 1999). Проте через незміну принципу пізнання історична 

наука продовжує знаходитися в межах старої парадигми. Принцип і 

метод же – це винятково важливі речі, які в змозі підірвати навіть 

картину світу, а з нею й усе розуміння історії. В історичній науці існує і 

власний принцип пізнання – принцип історизму. Тут ми погоджуємося з 

М. А. Баргом, що тип історизму настільки ж об’єктивно заданий 

історику, як тип культури – сучаснику даної епохи (Барг, 1987, с. 24). 

Історики більше приділяли уваги змінам історизму в часі й розробили 

його часову типологію. А з вивченням просторового чинника в науці 

існує проблема (Кононов, 2004), що позначається і на його дослідженні в 

ґенезі історизму;  
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3) у парадигмі історичного процесу базове значення мають 

уявлення про простір і час. У своєму дослідженні (Борисова, Ґенеза…, 

2005) ми довели, що „дзеркальність” думки (своєрідна „петля” думки) в 

уявленнях про час – головна ознака народження нової парадигми історії 

в минулому. Сьогодні цього вже мало – вчені багато займаються часом, 

але це не дає результату (нової парадигми), отже, за логікою, треба 

„перегортати” уявлення про простір.   

Вочевидь, розвиток історичного пізнання тісно пов’язаний з 

розвитком самого мислення людини. Філософ Ю. Ротенфельд твердить, 

що в ході еволюції мислення пройшло три етапи. Різниця між ними 

полягає в оперуванні різними категоріями понять. Це – класифікаційні 

(якісні), порівняльні й кількісні (метрологічні) поняття (Докл.: 

Ротенфельд, 2017). Уточнюючи Ротенфельда, пропонуємо таку схему 

ґенези форм мислення людини: 

– філологічне мислення (з його двома видами /або ступенями/ – 

міфологічним і літературним). Сюди відноситься вся міфологія й релігія, 

а також давня філологія. Підвалина – оперування класифікаційними 

(якісними) поняттями. Це – так би мовити, „любов до слова”; 

– філософське (виникло як опозиція філологічному в часи 

Античності). Підвалина – оперування поняттями порівняльними. Це – 

„любов до мудрого слова” 

Ці два типи мислення є типами мислення давньої людини. 

Зіставимо їх із формами історичного пізнання. На базі першого типу в 

часи Античності виникла прагматична історіографічна традиція (від 

арістотелевої теорії мімезису); на базі другого – парадигматична 

(тягнеться від Ісократа та його учня Ефора). Вони існують весь час, 

тільки в той чи інший період, у тій чи іншій культурі домінує та чи інша. 

І ось з ХVІІІ ст. розвивається новий тип: 

 – наукове мислення. Підвалина – оперування кількісними 

поняттями. Це – „любов до точного слова”. Але сьогодні це відноситься 

тільки до точних наук. Усі інші науки оперують усім набором зазначених 

вище понять, за умови переважання кількісних. Отже, процес розвитку 

наукового мислення людства ще триває.  

У ХІХ ст. в історичній науці ґенеза прагматичної 

історіографічної традиції дала нам цивілізаційну модель історії (від 

Г. Рікккерта), а ґенеза парадигматичної – формаційну (від К. Маркса). Як 

бачимо, новій формі мислення відповідає й нове історичне мислення, а 

відповідно, і нова методологія історичного пізнання. Але нині обидві 

доктрини, які досі визначали теоретичне осмислення історичного 

розвитку – позитивізм та історичний матеріалізм, виказали свою 

недостатність, що ми зазначали вище.  

Загалом в історичному пізнанні людства виділяються ТРИ 

методологічні підходи до розгляду історичного процесу: 1) традиційний, 
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класичний; 2) некласичний, пов’язаний з розкриттям нелінійного ходу 

історії; 3) антропологічний (модерний).  

І. Традиційний методологічний підхід, або лінійний. У ньому 

історія розглядається в традиціях епохи Просвітництва, причому не 

стільки в традиційному просвітницькому розумінні, скільки в стилі 

Франкфуртської школи Т. Адорно і М. Горкаймера. Лінійний підхід до 

історії також проходить через усе Середньовіччя і у вигляді різних теорій 

прогресу дійшов до наших днів. Інша модель історії – циклічна – виникла 

ще в часи давньоземлеробських цивілізацій, отримавши філософську 

інтерпретацію в Давній Греції (Платон, стоїки). Квінтесенцією лінійної 

моделі історії стало матеріалістичне розуміння історії з його п’ятьмя 

суспільно-економічними формаціями. Циклічна модель історії після 

краху античного світу відходить на другий план, але знов оживає – в 

арабів у кінці ХIV ст. (Ібн Халдун), у європейців – серед мислителів 

Відродження та їх ідейних послідовників, а потім, по мірі кризи 

прогресизму, в М. Данилевського, К. Леонтьєва, Ф. Ніцше та 

О. Шпенглера. Щодо сучасних підходів західних істориків слід сказати, 

що притаманна їм цивілізаційна модель історії є виявом тієї ж давньої 

прагматичної історіографічної традиції. Усе ж у цілому вписується в 

лінійний підхід до дослідження історії (Феллер, 2005, с. 25).  

Принцип історизму не стоїть на місці, він розвивається (про це 

писали М. Барг, І. Бойченко (2000)). Історизм пройшов уже два етапи 

розвитку – практичний (від міфу як типу історії – до часів Дж. Віко, ХVІ 

ст.) і теоретичний (від Дж.Віко – донині). Кожен етап завершувався 

кризою, і нинішній стан кризи методології історії свідчить про те, що 

історизм входить у якийсь новий етап свого розвитку. Не випадково вже 

з’явилися праці т.зв. „радикалізованого історизму”, на що вказують 

представники історичної антропології. Радикалізм же – це найперша 

ознака криз. А відповідно, тривають об’єктивні процеси розвитку 

наукової думки і, сподіваємось, ми скоро побачимо результат.  

ІІ. Нелінійний підхід. Цей підхід протистоїть традиційному, 

виник як його опозиція, тобто все одно органічно з ним зв’язаний 

(парадигма – одна й та ж, а ці підходи – це її бінарні опозиції). Витоки 

його – в романтизмі (передусім у Шеллінга). Цей підхід доводив 

неспроможність просвітницького трактування законів історії як законів 

розсудку. Особливо це помітно у Ж. Мішле. Ознаки нелінійності були і в 

К. Маркса – його „азіатський спосіб виробництва”, що не вписувався в 

жодну з п’яти суспільно-економічних формацій, свідчив про наявність 

нелінійності в розумінні історії Марксом. Сучасний етап нелінійного 

осмислення історії – це синергетичний підхід. З філософів минулого 

ближче за всіх підійшов до такого розуміння структури буття в аспекті її 

динаміки Г. В. Лейбніц. З кінця 1970-х рр. у категоріях імовірності й 

випадковості трансформацію систем описує синергетична концепція 

Брюссельської школи І. Пригожина. Синергетика дала можливість 
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побачити порядок у такій складній макросистемі, як суспільство, але 

порядок не статичний, а такий, що реалізується через соціальні 

флуктуації, точки спонтанного вибору, біфуркації (Павленко, 2004, с. 12–

17). Помітимо, що це – в принципі, ніщо інше, як пульсації, що зв’яже 

синергетику з наступним підходом в розвитку історичного пізнання. 

ІІІ. Антропологічний підхід. „Антропологізація” – нині 

провідна тенденція в розвитку всієї світової науки. В історичній науці ця 

тенденція проявляється як процес перетворення з історіопису соціально-

економічних чи політико-державних систем в історію людини. Все 

більшу увагу вчених привертає те, що було предметом дослідження 

„школи Анналів”, яка видала з себе світу „володаря часу і простору” 

Ф. Броделя (Бродель, 1988), або „нової „школи Анналів” тощо. А Жак Ле 

Гофф (Ле Гофф, 2000) узагалі став засновником соціально-історичної 

антропології. Можна сказати, що на Заході історія як така зникає, вона 

все більше перетворюється в історичну, соціальну, соціально-історичну 

антропологію. І цей процес тривожний для історичної науки.  

Антропологічний підхід визрів у лоні лінійного і вийшов з нього 

як його опозиція, будучи зв’язаним з ним генетично. Але й те, що ним 

ставиться в голову кута історії, теж не є чимось новим – про 

людиноцентризм як закономірність історії писали ще Епікур, стоїки, 

софісти, Сократ, Цицерон, Сенека, Б. Паскаль, Г. Сковорода. А про 

важливу роль самопізнання і самоздійснення людини в історії писали 

Августин, Пелагій, уся середньовічна історіософія, Лейбніц, Шефтсбері 

та ін. До даного методологічного підходу ми залучаємо й сучасну 

„квантову психоісторію” українського історика В. А. Моргуна. Він 

зіставив цикли пульсацій (див. вище про синергетику) усіх суб’єктів 

Космосу і зробив спробу дати визначення поняттю „людина” – вона в 

нього є „індивідуальною комбінацією хвиль простору-часу” (Моргун, 

Громадянське…, 2003, с. 201). Сама квантова психоісторія спирається на 

фізичні цикли (Моргун, Традиційні…, 2003), дає можливість 

вираховувати цикли глобальних змін у людському суспільстві. Її 

головний цикл – 405 років. Ми доповнили його виділенням малого 

циклу, в якому видний цикл розвитку науки – 40 років (Борисова, 

Ґенеза…, 2005, с. 350). На це звертав увагу Докучаєв, а також 

критиковані в СРСР за „географічний детермінізм” Максимов, 

Войлошніков та ін. У „спекотні” 40 років зростає інтерес до досліджень 

системного характеру, а в „холодні” періоди віддається перевага 

прикладним дослідженням, ученням, що підкреслюють домінуючу роль 

людини в біосфері. Отже, антропологізація сучасної науки – це останній 

спалах „холодного циклу” клімату, який закінчився з ХХ століттям. Тому 

і цей методологічний підхід до історичного пізнання слід визнати як 

такий, що міститься в межах старої парадигми історичного процесу. 

Значить, на часі – виникнення нового методологічного підходу, бо на 

дворі – наявне потепління клімату. В історичній же науці такий підхід, на 
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наше переконання, буде лежати в площині: 1) зміни принципу; 2) зміни 

методу; 3) зміни уявлення про мірність простору.  

Як наслідок настане зміна картини світу (дисциплінарної 

матриці), тобто „переключення гештальту”. Однак раніш за все повинно 

з’явитися нове відкриття фундаментального значення, яке в усі часи є 

базою нової наукової парадигми. Тільки тоді зможе з’явитися нова 

наукова парадигма взагалі, й історичного процесу зокрема.  

І тут звернемо увагу на те, що В. Моргун виділив західний тип 

мислення – раціонально-індивідуалістський, зоровий, холодний, 

фіолетовий, заснований на ефекті стискання (ефекті Доплера); і східний –  

сенсорно-колективістський, слуховий, теплий, інфрачервоний, 

заснований на ефекті розширення (ефект Антидоплера). Він тут не 

одинак, подібні думки висловлює В. Кудрявцева (Кудрявцева, 2001), а 

О. Панарін накладає це вже і на цивілізаційну мапу світу (Панарин, 

1998). Але все це – тільки констатація загальних характеристик. 

Просторовий поділ типів мислення на „західний” і „східний” є важливим, 

але не абсолютним. Учені давно побачили два типи мислення в науці  – 

„арістотелевський” і „платонівський”. Перший можна зіставити з 

виділеним В. Моргуном західним типом мислення (лівопівкульним), а 

другий – зі „східним” (правопівкульним). Основна маса вчених нині 

належить до „арістотелевського” типу мислення. Але для розвитку науки 

потрібні обидва типи мислення. До того ж слід відзначити, що ті ж 

Платон і Арістотель належали до одного просторового і часового ареалу, 

і до однієї культури. Значить, поняття „західний” і „східний” типи 

мислення не приналежні простій географії, а відтворюють різні, а навіть 

протилежні тенденції в розвитку тієї чи іншої культури, як також і науки 

(що є об’єктивним, бо бінарність характерна для плазми свідомості 

(Докл.: Вашкевич, 2002)). І тут буде доречно, використавши відому 

метафору, що сходить ще до Тертулліана, а вжив її „український Тойнбі” 

Ю. Павленко, сказати, що історично сформувалось два виміри 

сприйняття історії – один, внутрішній, належить „Єрусалиму”, а 

другий, зовнішній, – „Афінам”. У першому вимірі працюють люди з 

„платонівським” типом мислення, а в другому – з „арістотелевським”.  

Сьогодні все в науці крутиться навколо головного світоглядного 

принципу, тому й історизм як принцип історичного пізнання ніяк не 

може вийти зі стану кризи. Поки що антропоцентризм – така „священна 

корова”, яку історики наважуються вже чіпати (варто згадати ту ж 

„метаісторію”), але надто  обережно. Ми ж скажемо, що, якщо поняття 

„Космос” в науці вже діє і давно, то, сказавши „А”, треба йти до „Я”, 

тобто робити його об’єктом науки. Треба буде виявляти його структури, 

давати їм визначення і встановлювати, як він впливає на людство, тощо.  

Це – велика проблема, розв’язання якої – справа майбутнього. .  

І в даному зв’язку, як також і для актуалізації проблеми простору 

в методології не тільки історичного пізнання, а й науки взагалі, звернемо 
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увагу на те, що в середньовічному мусульманському світі теорія „семи 

кліматів” (ал-акаліму, арабськ), що сходить ще до Ератосфена, стала 

методологічною основою всіх космографічних арабських творів. 

Належної уваги їй арабістика не надає.  

Ось як пише І. Коновалова, аналізуючи Круглу карту ал-Ідрісі 

(1154 р.), на якій чітко видний поділ планети на 7 кліматів: „Розділення 

карти на клімати й секції проведено ал-Ідрісі чисто механічно і не має 

нічого спільного з поняттям географічної широти і довготи” 

(Коновалова, 1999, с. 45). Можна упевнено твердити, що сучасні вчені не 

знають, що таке ал-акаліму. Вважається, що то – прості географічні 

зони планети, а їх вільне виділення, як також і незбіг старих карт із 

сучасними у відтворенні географії планети – недолік давніх географічних 

знань. Однак араби вживали різні терміни щодо понять:„обличчя 

планети” (її власний вигляд), „образ планети” (уявлення про неї) і 

„картина Землі” (карта), тобто вважали, що це все не одне й те ж. При 

цьому „картину Землі” вони зображали саме в просторі „семи 

кліматів”. А у візантійських греків, у яких араби запозичили дану 

методологію, існував ще й термін „сім кліматів всесвіту” (33, с. 129), що 

взагалі не досліджується.  

Беремо класичне визначення поняття „іклім” („клімат”) за 

Йакутом ал-Хамаві: „І клімат був названий так, тому що він „відрізаний” 

від землі, яка з ним межує” (معجم البلدان, I, s. 41). Отже, клімат – відрізок, і 

саме від землі. То як же це може бути її проста географічна зона? Це – 

щось інше. Ми приділяли увагу цій проблемі, висловили свої думки 

щодо неї (Борисова, Ґенеза…, 2005, с. 180–188; Земля…, 2005; К 

вопросу…, 2005; Проблема…, 2005; Цей дивний…, 2005). І для її 

актуалізації подаємо ще Йакута: „…І ця населена частина [знаходиться] 

між екватором і Північним полюсом. Вона розділяється на сім кліматів, 

про визначення форми (вар.:якостей, образу, природи) яких і 

сперечаються, як ми про це будемо говорити [нижче]. Люди розходяться 

[у думці] щодо того, чи є сім кліматів як на півночі землі, так і на півдні, 

чи ж тільки на півночі, без півдня? Гермес твердив, що на півдні також 

[є] сім кліматів, як і на півночі. Але кажуть, що на це твердження не 

можна покладатися через відсутність доказів. Більшість стверджує, що 

сім кліматів [є] тільки на півночі через те, що там багато населення, а на 

півдні його занадто мало [для розділення на клімати], тому на клімати 

ділиться тільки північ” (معجم البلدان, I, s. 41). 

Видно ж явно, що до земної географії ал-акаліму мають 

приблизне відношення, адже формування їх залежить від наявності в 

місцевості людей. Тому сьогодні без належного визначення поняття 

„клімати” і вивчення того, що нам про це хотіли сказати давні вчені (а це 

– сфера праці істориків), дана проблема розв’язана бути не може. 

І тут відзначимо один прикметний момент: ми виявили унікальні 

збіги в описі одного феноменального явища Августином й Ібн Туфейлем 
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(Борисова, Проблема часу…, 2004). Що цікаво: Августин описував, за 

його словами, „час”, а Ібн Туфейль – те, що можна назвати „внутрішнім 

простором”; сучасні валеологи називають це „світлом”, а оптична фізика 

– голографічною парадигмою. Можливо, тут ми вийдемо на тему 

„кліматів”? Як бачимо, уже є цікава тема для інтердисциплінарних 

досліджень.  

Ми упевнені, що інтердисціплінарність – це нагальна потреба 

нинішнього часу, адже всі новітні найзначніші наукові відкриття були 

зроблені саме на стику наук. Переконані, що не буде виключенням з 

цього й історична наука.  

Одночасно не можемо не зазначити, якраз у зв’язку з появою на 

підставі нових відкриттів у галузі фізики новітніх філософських теорій 

(тієї ж еонософії), що поспішати зі зміною світоглядного принципу 

антропоцентризму на антропоморфізм ученим не варто. Тут потрібна 

обережність. Фізики, на нашу думку, надто наївні як у плані релігійної 

свідомості, так і в своєму відношенні до релігії, і роблять тут багато 

помилок. Старе, безумовно, вивчати і використовувати треба, але й 

вислів Маркса: „Мертвий хапає живого” теж випускати з уваги не можна. 

Допоки вчені не розробили принаймні основ науки щодо того „Космосу” 

та його впливів на людство (а вони можуть бути як позитивними, так і 

негативними), від антропоцентризму відмовлятися не можна. Є ризик 

втрапити в не меншу залежність, ніж була та, від якої людство 

відривалось 99 тисяч 800 років зі свого 100-тисячолітнього перебування 

на планеті. Ця залежність, підкреслимо, була подолана тільки з початком 

розвитку в людини наукового мислення. Те, що Тейяр де Шарден звав 

„живою Психеєю” (тобто те, що Гьоте називав das Dāmonische, 

повертаючи йому позитивне, притаманне часам Античності, розуміння)  

– явище дуже неоднозначне і вельми тоталітарне. І хоча це – окрема 

тема, але вона теж варта того, щоб звернути на неї нашу увагу.  
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Борисова О. В. Проблеми ґенези методології історичного 

пізнання. 

Проблеми методології історичного пізнання завжди відносились 

до найскладніших і одночасно найцікавіших для істориків і філософів 

тем. Сучасна доба розвитку історичного пізнання визнана епохою кризи, 

причиною якої є помилковість у гносеологічних підвалинах двох 

доктрин, що досі визначали теоретичне осмислення історичного 

процесу – позитивізму й історичного матеріалізму. І щоб кризу подолати 

історикам потрібно активніше вести пошук нових методологій та 

методик історичного пізнання. У даній роботі на основі аналізу праць 

істориків, філософів, соціальних антропологів та ін. досліджується 

етимологія, онтологія і ґенеза головних методологічних підходів у 

історичному пізнанні. Відносно деяких важливих методологічних 

проблем автор викладає власне бачення і доходить висновку, що і 

найновіший методологічний підхід до пізнання історії – 

антропологічний, не виходить за межі старої наукової парадигми, а 

значить, не може забезпечити принципу історизму виходу зі стану кризи. 

І звертає увагу на те, що філософи й історики головну увагу приділяють 

проблемам часу, в т.ч. історичного, мало уваги приділяючи проблемам 

простору. А саме в цій площині, на засаді інтердисциплінарності, на 

думку автора, має з’явитися нове відкриття світового значення, яке 
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змінить стару парадигму науки взагалі, й історичної зокрема. При цьому 

автор застерігає від поспіху у справі зміни світоглядного принципу 

антропоцентризму на антропоморфізм, як до цього закликають деякі 

сучасні фізики.  

Ключові слова: історія, філософія, методологія, парадигма, 

історизм, позитивізм, мислення, історичне мислення.  

 

Борисова О. В. Проблемы генезиса методологии 

исторического познания. 

Проблемы методологии исторического познания всегда 

относились к сложным и одновременно интересным для историков и 

философов тем. Современная эпоха в развитии исторического познания 

признана эпохой кризиса, причиной которого является ошибочность в 

гносеологических основаниях двух доктрин, до сих пор определяющих 

теоретическое осмысление исторического процесса – позитивизма и 

исторического материализма. Для приодоления кризиса историкам 

нужно активнее вести поиск новых методологий и методик 

исторического познания. В данной работе на основе анализа трудов 

историков, философов, социальных антропологов и др. исследуется 

этимология, онтология и генезис главных методологических подходов в 

историческом познании. Относительно некоторых важных 

методологических проблем автор излагает свое видение и приходит к 

выводу, что и новейший методологический подход к познанию истории – 

антропологический, не выходит за пределы старой научной парадигмы, а 

значит, не может обеспечить принципу историзма выхода из состояния 

кризиса. И обращает внимание на то, что философы и историки основное 

внимание уделяют проблемам времени, в т. ч. исторического, мало 

внимания уделяя проблемам пространства. А именно в этой плоскости, в 

принципе интердисциплинарности, по мнению автора, должно появиться 

новое открытие мирового значения, которое изменит старую парадигму 

науки в целом, и исторической частности. При этом автор предостерегает 

от спешки в деле изменения мировоззренческого принципа 

антропоцентризма на антропоморфизм, как к этому призывают 

некоторые современные физики. 

Ключевые слова: история, философия, методология, парадигма, 

историзм, позитивизм, мышление, историческое мышление. 

 

Borysova O. Problems of the genesis of the methodologies of 

historical cognition. 

The problems of the methodology of historic cognition have always 

been related to the most difficult and simultaneously the most interesting 

themes for historians and philosophers. The current period of the historic 

cognition development has been recognized by scholars as the epoch of crisis, 

the reason of which is the fallibility in the epistemological foundations of the 
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two doctrines, which until now have determined the theoretical understanding 

of the historical process - positivism and historical materialism. And in order 

to overcome the crisis the historians need to make the search of new 

methodologies and methods of historical cognition  more actively. In this 

paper the etymology, ontology and genesis of the main methodological 

approaches in historical cognition are researched on the basis of the analysis of 

the work of the historians, philosophers, social anthropologists, and others. 

Relatively to some important methodological problems, the author describes 

out her own vision and makes the conclusion that the anthropological 

approach is the latest methodological approach to the cognition of history. It 

does not go beyond the outlet of the old scientific paradigm, so it can not 

provide the principle of historicism of exit out of the state of crisis. And she 

drews attention to the fact Here is caution required that philosophers and 

historians focus on the problems of time, including historical, whereas paying 

little attention to the problems of space. In this plane, basing on 

interdisciplinism, as the author supposes, there have to appear a new discovery 

of the world importance, which will change the old paradigm of science in 

general, and historical in particular. At the same time, the author warns against 

haste in the matter of changing the world-view principle of anthropocentrism 

to anthropomorphism, in the way as some modern physicists are appeal to. 

Key words: history, philosophy, methodology, paradigm, historicism, 

positivism, thinking, historical thinking 
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ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ Й РЕПРЕСІЇ УЧИТЕЛІВ 

КИЇВЩИНИ У 1937–1941 РОКАХ 

 

Політичні переслідування й репресії були складовою частиною 

становлення більшовицької тоталітарної системи, особливо вони 

посилились у 1937–1941 роках за часів зміцнення сталінського режиму. 

Значною мірою репресії спрямовувались не лише проти представників 

української еліти, а й проти усіх соціальних верств тогочасного 

населення УРСР. Серед жертв політичного терору опинилися й 

українські учителі, до яких радянський режим ставився з недовірою, а й 

подекуди вороже з самого початку приходу до влади. 

Хоча на сьогодні є чимало наукових праць, присвячених різним 

аспектам „Великого терору”, як і в цілому репресіям 1920–1930-х років, 

ще багато питань потребують більш ґрунтовного вивчення. Розглядаючи 

історіографічний дискурс, котрий значною мірою розкриває стан 

наукового дослідження, можна констатувати, що визначене питання 

політичних репресій щодо учителів Київщини у 1937–1941 рр. 

комплексно окремо не розглядалося, а висвітлювалося в загальному 

контексті вивчення історії політичних репресій на території України, або 

щодо певних особистостей. Зокрема, варто виокремити ґрунтовну працю 

В. Марочка й Г. Хіллінга „Репресовані педагоги України: жертви 

політичного терору (1929–1941)” (2003), в якій наводяться приклади й 

життєвий шлях низки репресованих учителів як усієї України, так і 

Київщини. Також на низку актуальних питань щодо політичних репресій 

учителів Київщини за матеріалами архівно-кримінальних справ 

зверталось увагу в доповідях на VIІ науково-практичній конференції 

„Феномен тоталітаризму, його прояви й шляхи подолання” (м. Одеса, 17-

20 квітня 2019 р.), на XVI міжнародній науково-практичній конференції 

„Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженні молодих 

науковців” (м. Київ, 19 листопада 2018 р.).), та на міжнародній науково-

практичній конференції „Науковий та інноваційний потенціал 

сьогодення” (м. Ополе (Польща), 18 листопада 2018 р.). 

Окрім того, різноманітні аспекти репресій проти учителів на 

прикладі різних регіонів України вивчали немало інших дослідників, 

наприклад: Журецький Я. й Шитюк М. (1994), Гренченко Г. Є. (2003), чи 
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автори праць „Одеський мартиролог” (1997) та „Репресії проти освітян 

Запорожчини” (2001).  

Мета статті – на основі вивчення низки архівно-кримінальних 

справ репресованих дослідити основні факти їх фальсифікування та 

узагальнити приклади звинувачень щодо учителів Київщини у 1937–1941 

роках. 

Людей розумової праці більшовицька влада завжди критикувала 

за так звану „дрібнобуржуазну ідеологію”, яку вони начебто намагалися 

нав’язати масам. Саме ця ідея послужила обґрунтуванням і причиною 

переслідувань й репресій радянською владою багатьох викладачів вузів 

та учителів зокрема. В своєму листі від 15 вересня 1919 року 

письменнику Максиму Горькому В. Ленін писав: „Интеллектуальные 

силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение 

буржуазии и её пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих 

себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г…” [мовою оригіналу] 

(Ленин, 1970, с. 48). 

Таке визначення насамперед дореволюційної інтелігенції суттєво 

вплинуло на сприйняття викладачів й учителів комсомольцями та 

комуністами. Яскравий приклад цього у художній формі навів у своєму 

творі А. Макаренко (1978, с. 5). Подібне ставлення зустрічається і в листі 

секретаря фракції ВУК у Робосі Мінкевича до ЦК КП(б)У від 15 жовтня 

1930 року, в якому наводиться факт, що коли учителі просили голову 

Фастівського районного виконавчого комітету видати хліба, він заявив: 

„Велику мотузку вчительству на шию, а не хліба” (ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, 

спр. 3099, арк. 18). 

Політичні переслідування й репресії щодо українських учителів 

набули найбільшого розмаху й системності у добу Великого терору 

1937–1938 років, хоча репресії на цьому не закінчилися і продовжувалися 

аж до 1941 року. 

У своєї доповіді „Про хиби партійної роботи і заходи ліквідації 

троцькістської та інших дворушників” 3 березня 1937 року Й. Сталін 

головними ворогами радянської держави оголосив троцькістів, які 

перетворилися „… у безпринципну і безідейну банду шкідників, 

диверсантів, шпигунів, вбивць, що працюють по найму в іноземних 

розвідувальних органах” (с. 1–2). При цьому закликав „в боротьбі з 

сучасним троцькізмом” застосовувати „не старі методи, не методи 

дискусій, а нові методи, методи викорчовування й розгрому” (Там само). 

Що фактично стало чіткою вказівкою керівництву НКВС СРСР 

знищувати („викорчовувати”) „ворогів народу”. Але людей 

звинувачували не лише у „троцькізмі”, а й у „націоналізмі”, 

„шпигунстві”, „контрреволюційній агітації й діяльності”, „шкідництві” та 

інших „антирадянських діях”.  

Саме учительство мало подвійну цінність для влади. Окрім суто 

освітніх завдань, вчителі повинні були виконувати й виховні, насамперед 
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ідеологічно-пропагандистські. В програмі РКП(б), ухваленій у березні 

1919 р. на VIII з’їзді РКП(б), було зазначено: „В період диктатури 

пролетаріату, тобто в період підготовки умов, які зроблять можливим 

цілковите здійснення комунізму, школа має бути не лише провідником 

принципів комунізму взагалі, а й провідником ідейного, організаційного, 

виховного впливу пролетаріату на напівпролетарські та непролетарські 

верстви працюючих мас з метою виховання покоління, здатного 

остаточно здійснити комунізм” (Восьмой съезд РКП(б)…, 1959, с. 400). 

На учителів покладалися великі сподівання як на інструмент 

пропаганди більшовицької політики та активних учасників усіх заходів 

радянської влади. А відтак, учитель був під пильним наглядом. Ті, хто 

був не згоден, чи критикував владу, або відрізнявся за соціально-

класовим походженням, неминуче підпадали під різні політичні 

переслідування й репресії. 

Учителів Київщини, як і інших регіонів, заарештовували за 

„нерадянське минуле”, „класово чуже походження”, „націоналізм”, який 

часто виявлявся тільки в тому, що вони викладали, наприклад, 

українську мову та літературу, чи українською мовою. Траплялися и ̆

непоодинокі випадки, коли арештованих об’єднували в 

контрреволюційні організації.  

Так, за версією НКВС УРСР, у місті Сквирі та Сквирському 

районі діяла українська націоналістична контрреволюційна організація, 

до складу якої входили учителі та працівники відділу освіти району. За 

результатами слідства були арештовані 29 червня 1937 року інспектор 

шкіл районного відділу освіти Сергієнко Володимир Гапонович 

(ЦДАГО, ф. 263, оп. 1, спр. 60805ф), учитель СШ № 2 й інспектор шкіл 

Радько Іван Костянтинович (Там само, спр. 37464фп) та Юшко Федір 

Йосипович (Там само, спр. 36649фп), викладач військової підготовки 

Сквирського сільськогосподарського технікуму Богданов Антон 

Олександрович (Там само, спр. 50439фп, том 1–2), учитель німецької 

мови Домазар Володимир Григорович (Там само, спр. 60804фп), 8 липня 

1937 р. заарештований секретар спілки РОБОС м. Сквира Юрченко 

Кирило Омелянович (Там само, спр. 52851фп) та його брат – мостовий 

сторож Юрченко Григорій Омелянович (Там само, спр. 51241фп), а 11 

липня 1937 року – учитель СШ № 1 Зубрицький Георгій-Юрій 

Юхимович (Там само, спр. 36759фп). Також, за свідченнями 

заарештованих, до складу організації входив завідувач Сквирського 

районного відділу освіти Духовський Захар Єлисейович (Там само, 

арк. 26), який не був заарештований і не перебував під слідством. 

Метою організації, за „свідченнями” Юрченка Кирила 

Омеляновича, було: 

„1. Вести борьбу против Советской власти за отделение 

Украины от СССР и создание самостоятельной Украины путем 
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организации и подготовки к выступлению против советской власти на 

случай войны. 

2. Подорвать мероприятия советской власти на культурном 

фронте чем вызвать недоверие и негодование среди учащихся в 

особенности в старших классах средних школ к советской власти и 

тогда среди их приступить к вербовке в контрреволюционную 

организацию” [мовою оригіналу] (ЦДАГО, ф. 263, оп. 1, спр. 52851фп, 

арк. 18–19). 

Цією організацією у Сквирському районі й місті була проведена 

значна „шкідницька” робота в навчально-виховному процесі, яка 

констатується в акті обстеження роботи учителів шкіл Сквирського 

району від 2 жовтня 1937 року (Там само, спр. 60805ф, арк. 11–13; Спр. 

37464фп, арк. 12–14; Спр. 36649фп, арк. 12–14). В цьому акті за 

підписами „Синявського, Кравченко й Кошарного” ми читаємо: „… все 

время проводилась подрывная вражеская работа, которая была 

направлена на подрыв учебной и воспитательной работы детей в 

районе: а также проводилась подрывная и дезорганизаторская работа 

среди учительских коллективов, в следствии чего не проводилось никакой 

методической работы среди учителей, отсутствовала помощь 

молодым учителям и полный срыв повышения квалификации учителей…. 

1. Преподавание русского языка и успеваемость учеников во 

многих школах района была совершенно неудовлетворительной; ученики 

русской литературы совершенно не знали …. Ученики совсем мало 

читали русских классиков. 

Списки об изъятии вредительской литературы нарочно не 

рассылались школам, чем задерживалась контрреволюционная 

литература на долго в школьных библиотеках и ученики её читали. 

Срывом преподавания русского языка и литературы в районе … 

старались привить учащимся украинский национализм... 

2. На протяжении двух лет не преподавался украинский и 

русский язык в еврейской школе лишь потому, … что умышленно не 

посылали учителей в эту школу для преподавания этих предметов. …  

Райотдел народного образования … по вредительски 

комплектовал школы педкадрами: посылали в одни школы только 

молодых учителей которые не имели соответствующего образования и 

педагогической практики. Отдельные же школы комплектовались 

учителями из классово-чуждого элемента: поповских сынков, 

петлюревцев, бывших белых офицеров и вообще неблагонадежных 

людей. 

Проваливая учебно-воспитательную работу в районе, при 

наличии низкой академической успеваемости бывшие руководители 

райотдела народного образования замазывали действительное 

состояние учебной работы в школах района, все время давали ложные 
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цифры успеваемости учащихся вышестоящим организациям…” [мовою 

оригіналу] (ЦДАГО.  Ф. 263, оп. 1, спр. 37464фп, арк. 12–13). 

Крім того, Радько Іван Костянтинович як інспектор відділу 

освіти району: „… вносил в уже налаженную методическую работу 

школ района путаницу, дезорганизовывал её и тем самым достигал 

снижением качества обучения и усвоения знаний учащимися, лишая 

возможности учителей повышать свою квалификацию. Вследствие 

этого был очень большой процент второгодничества, а знания яко-бы 

успеваемости были низкие” [мовою оригіналу] (Там само, арк. 18). 

25 жовтня 1937 року на засіданні трійки при управлінні НКВС 

УРСР по Київській області (протокол № 99) було ухвалено рішення про 

розстріл з конфіскацією майна Домазара Володимира Григоровича 

(ЦДАГО, ф. 263, оп. 1, спр. 60804фп, арк. 38), Сергієнка Володимира 

Гапоновича (Там само, спр. 60805ф, арк. 63), Радька Івана 

Костянтиновича (Там само, спр. 37464фп, арк. 34), Юрченка Кирила 

Омеляновича (Там само, спр. 52851фп, арк. 48), Юшка Федора 

Йосиповича (Там само, спр. 36649фп, арк. 34), яких 14 листопада 1937 

року в м. Києві було розстріляно (Там само, спр. 60805ф, арк. 64; Спр. 

37464фп, арк. 35; Спр. 36649фп, арк. 35; Спр. 60804фп, арк. 39). 15 

жовтня 1937 року рішенням трійки (протокол № 89) до вищої міри 

покарання був засуджений Богданов Антон Олександрович (Там само, 

спр. 50439фп, том 1, арк. 22), якого розстріляно 25 жовтня 1937 року 

(Там само, арк. 23). А 20 листопада 1937 року (протокол № 117) – 

Юрченко Григорій Омелянович (Там само, спр. 51241фп, арк. 39), 

котрого розстріляно 24 листопада 1937 року (Там само, арк. 40). Крім 

того, 25 жовтня 1937 р. було ухвалено вирок про заключення в таборах 

строком на 10 років (протокол № 100) Зубрицькому Георгію-Юрію 

Юхимовичу (Там само, спр. 36759фп, арк. 44). 

Але виникає запитання, чи все, що зафіксоване в архівно-

кримінальній справі, відбувалось насправді? 

Під час реабілітації у 1956 році проведено повторне слідство, яке 

виявило, що акт від 2 жовтня 1937 року був сфальсифікований (ЦДАГО.  

Ф. 263, оп. 1, спр. 37464фп, арк. 39, 42). Так, „член комісії” Кошарний 

Мефодій Никифорович, учитель історії СШ № 1 м. Сквира, свідчить: 

„про акт у якому кваліфікується як контрреволюційна діяльність – вище 

згаданих осіб і де стоїть в підписі моє прізвище я нічого не знаю. … В 

акті стоїть моє прізвище, але я зовсім нічого не пригадую, щоб я 

підписував такий акт” (Там само, арк. 48). Учитель української 

літератури СШ № 1 м. Сквира Столяренко Антон Юхимович на допиті 

18 травня 1956 року свідчить: „о существовании заместителем зав. 

отделом народного образования Синявского не знаю, такового не было в 

Сквирском районе” [мовою оригіналу] (Там само, арк. 52). Це ж 

стверджує і Кошарний М. Н.: „… в Сквирском районе Синявского не 

было…” [мовою оригіналу] (Там само, арк. 61).  
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За свідченнями Іщенко Ганни Антонівни, колишньої учениці СШ 

№ 1 м. Сквира, від 14 травня 1956 року: „викладання російської, 

української мови проходило нормально. Успішність учнів була не погана, 

це видно було з вступу у вищі навчальні заклади. Підручників з російської 

й української мови було в достатній кількості” (Там само, арк. 51). 

Столяренко Антон Юхимович з цього приводу доповнює: „о том, что 

отдел народного образования и учителя тормозили преподавания 

русского языка, срывали работу – это целиком показания ложные” 

[мовою оригіналу] (Там само, арк. 52). Він же щодо єврейської школи 

далі свідчить: „о том, что в еврейских школах не преподавал украинский 

и русский язык, сведения ложные. В еврейской школе, которая была 

только одна, преподавался и украинский и русский язык. 

Преподавательница Лещук Ольга Петровна – русского языка” [мовою 

оригіналу] (Там само, арк. 53). Це ж підтверджує на допиті 1 липня 1956 

року і Гелитюк Марія Онисимівна: „в еврейской школе … преподавания 

всех предметов было нормальным и жалоб со стороны учеников или 

учителей, относительно того, что не преподается русский язык не 

слыхала” [мовою оригіналу] (Там само, арк. 54).  

Трагічна доля спіткала й „березанських учителів” Київщини, 

яких у НКВС звинуватили у створенні „контрреволюційної 

націоналістичної повстанської організації” та проведенні підривної 

роботи проти заходів радянської влади (ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, 

спр. 46052фп, том 1, арк. 151). Були заарештовані вчителі Березанського 

району – Ніцкевич Сергій Тарасович, Кролівець Іван Миколайович, 

Бугай Андрій Юрійович, Гладун Феодосій Єгорович та директори шкіл 

Рекеда Семен Борисович й Гребенчук Іоїль Маркіянович (Там само, 

арк. 151). Головною метою цієї організації, за версією НКВС, було в 

мирний час займатися контрреволюційною підривною діяльністю, 

спрямованою проти колгоспів, і шкідництвом у сільському господарстві. 

У військовий час підняти у тилу повстання для здійснення допомоги 

інтервентам та прискорити повалення радянської влади в Україні й 

відновлення буржуазно-демократичного ладу (Там само, арк. 41). 

Щодо безпосередньої „шкідницької” діяльності, то наприклад, на 

запит слідства стосовно директора Хмельовицької школи Іоїля 

Гребенчука, Хмельовицька сільрада в довідці від 17 квітня 1938 року 

зазначала, що Іоїль Маркіянович за час свого перебування у селі у 1930-

1931 роках „проводив серед колгоспників конспіративну провокаційну 

роботу щодо повалення радянської влади та війни, яка станеться 

незабаром, на колгоспних та загальних зібраннях користувався 

авторитетом, за рахунок якого проводив свою антирадянську політику, 

спрямовану на зрив виконання державних політичних кампаній та 

зміцнення колгоспного раду” (Там само, арк. 15). Окрім того, на допиті 14 

березня 1938 року Ніцкевич С. Т. стверджував, що „в 1937 году в самый 

разгар уборочной компании и копки свеклы, спаивал некоторых членов 
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правления и колхозников, чем подрывал трудовую дисциплину в колхозе, в 

силу чего затянулась уборка хлеба, выполнение государственных 

обязательств, а также выдача хлеба на трудодни колхозникам” [мовою 

оригіналу] (Там само, арк. 53). 

У свою чергу, Березанський виконком у довідці, виданій 1 квітня 

1938 року й підписаній головою РВК та завідувачем РВНО, вказував, що 

Іоїль Маркіянович на посаді директора Хмельовицької школи „своєю 

шкідницькою роботою довів до розвалу дисципліну учнів”, які 

„вживають спиртні напої”, і „навмисне зірвав забезпечення школи 

підручниками”, а також „свідомо не займався контролем роботи 

вчителів школи, затримував підвищення їхньої кваліфікації, довів до 

провалу успішність по школі” (Там само, арк. 16). Прикметно, що 

активіста лікнепу 1920-х років на Київщині звинуватили у тому, що він 

наприкінці 1930-х років навіщось „навмисно зривав ліквідацію 

неписьменності, подаючи брехливі відомості, що неписьменних і 

малописьменних по селу немає жодного” (Там само). 

Щодо директора Малоберезанської середньої школи Семена 

Рекеди у довідці Березанського виконкому зазначалося, що він: „подавав 

звіти до РВНО про успішність учнів на 100% , чого в дійсності не було”, 

„навмисно гальмував забезпечення школи підручниками” (Там само, 

арк. 31). Окрім того, згідно з тим самим протоколом допиту Ніцкевича С. 

Т. від 14 березня 1938 року: „Рекеда организовывал широкие пьянки, за 

счет колхозных средств, что привело к полному развалу трудовой 

дисциплине и в результате чего в с. М.-Березанка во всех трех колхозах 

имел место плохой уход за скотом, падение скота, на поле оставался не 

убранный хлеб” [мовою оригіналу] (Там само, арк. 53). Цю тезу 

підтверджував на допиті 26 березня 1938 року й Гребенчук І. М. (Там 

само, арк. 62 зв.). Сам же С. Б. Рекеда на допиті 22 березня 1938 року 

вказував, що він та члени організації „убеждали неустойчивых 

колхозников в том, что колхозы никакой пользы не дают” [мовою 

оригіналу] (Там само, арк. 76), а також „отсутствовала борьба с 

вредителями технических культур в ряде колхозов при молотьбе были 

большие потери зерна. В школах не вели борьбы за повышения 

грамотности среди учащихся и за ликвидацию второгодничества” 

[мовою оригіналу] (Там само, арк. 77). 

Член цієї ж „організації” Сергій Тарасович Ніцкевич на допиті 

14 березня 1938 року стверджував, що „серед колгоспників і у школі, я не 

проводив антирадянської контрреволюційної роботи” (Там само, 

арк. 52). Проте свідок, Глушан Петро Данилович, на допиті говорив 

інакше: „Ницкевич Сергей в 1929 г. организовывал группы крестьян и с 

ними проводил агитацию. Говорил: что в колхозы идти не нужно ибо 

колхозы постепенно превратятся в экономии и управляющими будут 

паршивые коммунисты” [мовою оригіналу] (Там само, арк. 122). А 

Хруль Пантелеймон Якович щодо антирадянської агітації Ніцкевича С. 
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свідчив наступне: „Наверное нашей стране скоро будет конец с усих 

сторон ее охватят и заберут по кускам и тогда нам с Вами не придётся 

проводить собрание в колхозах, а придется громить колхозы и 

восстанавливать законы, которые могли бы нам дать жизнь хорошую” 

[мовою оригіналу] (Там само, арк. 126 зв.). 

Заперечував свою контрреволюційну діяльність та в цілому 

участь у контрреволюційній повстанській організації на допиті 15 лютого 

1938 року й Кролівець Іван Миколайович (Там само, арк. 65). Проте вже 

на допиті 17 березня 1938 року підтвердив усі висунуті проти нього 

звинувачення (Там само, арк. 66). Хоча, як і Ніцкевич С., 

„непосредственно контрреволюционных поручений я не выполнял” 

[мовою оригіналу] (Там само, арк. 67). 

Аналіз протоколів допитів усіх звинувачених за даною справою 

засвідчує відсутність фактів безпосередньої шкідницької чи 

контрреволюційної діяльність у школах. За допитами, акцент у справі 

робився на контрреволюційній агітації серед селян проти радянської 

влади та вербуванні до лав організації нових членів. При цьому 

конкретних переконливих прикладів діяльності організації не 

наводилося. Під час повторного слідства у 1957 році було з’ясовано і 

доведено абсурдність усіх цих звинувачень і сфальсифікованість самої 

справи органами НКВС УРСР, що полягала, зокрема, в плутанині й 

неточності свідчень звинувачених щодо того, хто ж їх вербував до 

організації та хто ж нею керував. 

Усіх їх було звинувачено у скоєнні злочинів за статтями 54-10 та 

54-11 Карного кодексу УРСР та рішенням засідання трійки УНКВС по 

Київській області від 3 квітня 1938 року було розстріляно у в’язниці 

міста Києва 10 квітня 1938 року (Там само, арк. 155–160). 

Брали участь учителя, за версією НКВС, і в діяльності інших 

організацій, наприклад, „куркульських”. Учитель початкових класів 

неповної середньої школи селища Денисівка Переяславського району 

Київської області Царинний Гнат Якович (1892 р.н.) був заарештований 

14 листопада 1937 року та звинувачений в участі у контрреволюційній 

куркульській організації та проведенні серед селян антирадянської 

агітації й пропаганди фашизму. За інформацією „свідків” Тищенка Павла 

Прокоповича, Карпенка Петра Яковича, він негативно відгукувався про 

радянську політику, критикував займи радянського уряду, стаханівський 

рух, сталінську конституцію 1936 року, про яку, наприклад, говорив: 

„…в конституции дается право вероисповедания, а на практике 

совершенно другое. Вот как только в с. Панфилах хотели открыть 

верующие церковь то сразу всех организаторов по открытию церкви 

арестовали и посадили в тюрьму. Вот такая эта Сталинская 

Конституция. Это не закон, а клочок бумаги…” [мовою оригіналу] 

(ЦДАГО, ф. 263, оп. 1, спр. 63120фп, арк. 13зв). 
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Усі ці звинувачення під час першого допиту 19 листопада 1937 

року та очних ставках зі свідками того ж дня Гнат Якович заперечував 

(Там само, арк. 7–8). Однак, це не врятувало його від розстрілу, і 20 

листопада 1937 року на засіданні трійки при управлінні НКВС УРСР по 

Київській області (протокол № 117) було ухвалено рішення про розстріл 

із конфіскацією майна (Там само, арк. 20). Сам вирок був виконаний того 

ж дня, 20 листопада 1937 році в одній з в’язниць м. Києва (Там само, арк. 

21). Реабілітований Царинний Г. Я. 5 травня 1989 року (Там само, арк. 

28–28 зв.). 

Продовжувалися репресії проти учителів й після згортання 

„Великого терору”, фактично до моменту захоплення нацистськими 

військами м. Києва у 1941 році.  

Так, 23 червня 1941 року був заарештований і звинувачений у 

створенні й очолюванні контрреволюційної фашистської організації 

„Союз аграрних діячів” („САД”) та формуванні з членів організації 5-тої 

колони – учитель неповної середньої школи № 11 с. Позняки Кривоніс 

Іван Васильович (1905 р.н.). Окрім нього, за цією справою були 

заарештовані учитель с. Ірпінь Герман Андрій Захарович, учителя 

неповної середньої школи с. Бортничі Бориспільського району Бутін 

Федір Михайлович та Мироненко Дмитро Васильович, учитель неповної 

середньої школи № 11 с. Позняки Бєлобров Єфрем Порфирійович. 

Головним доказом існування контрреволюційної фашистської 

організації був блокнот під назвою „Копії листів, відозв та інші нотатки 

організації „САД” – 1939 р.” (ЦДАГО, ф. 263, оп. 1, спр. 66901фп, том 1, 

арк. 10). Цей блокнот був розглянутий експертизою Київського інституту 

науково-судовою експертизи 27 червня 1941 року, яка у висновку 

підтвердила авторство Івана Васильовича Кривоноса (Там само, арк. 

232). Аналізуючи його зміст, слід зауважити певну агресивну 

налаштованість щодо радянської влади та її заходів, ненависть до 

комуністів та їх прихильників в цілому, наявність гострих звинувачень 

на адресу відомих письменників, зокрема, закидання їм підлабузництва. 

Щодо самої організації „САД”, то лише один із пунктів 

програми організації вказував на проведення аграрної реконструкції 

країни, усі інші присвячені, наприклад, знищенню міст як осередків 

розпусти, знищенню міського населення й комуністів, ревізії науки та 

встановлення політично-військової влади з членів „САД-у”, а точніше 

встановлення абсолютизму і т.і. (Там само, арк. 287). 

Загалом зміст „Копії листів, відозв та інших нотаток оргтрійки 

„САДу”” мав слабкий стосунок до аграрної справи і села, хіба в самій 

назві. Конкретних ідей чи планів щодо розвитку сільського господарства 

в Україні цей „документ” не містив. Та й не міг, бо за своїм фахом і 

діяльністю Іван Кривоніс був учителем міської школи, як і інші 

заарештовані. 
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Інших учителів за цією справою було залучено як звинувачених 

на підставі лише свідчень самого Кривоноса І. В. Але не усі звинувачені 

підтверджували „свою контрреволюційну діяльність” й участь в 

організації. Так, учитель Бєлобров Єфрем Порфирійович на допитах від 

26 червня та 1 липня 1941 року заперечував свою „антирадянську 

діяльність”, інших його допитів у справі не зберігається. Заперечував 

свою „антирадянську діяльність” і сторож колгоспу, заарештований 30 

червня 1941 року (Там само, арк. 151), Цимбалюк Євдоким 

Лаврентійович, який 2 липня 1941 року був звільнений з-під варти (Там 

само, арк. 493–494). 

7 липня 1941 року всіх учителів за цією справою було 

розстріляно на підставі телеграми Наркома внутрішніх справ СРСР 

згідно зі списком № 1 від 5 липня 1941 року в одній з в’язниць м. Києва 

та, імовірно, поховано на території спецділянки у Биківнянському лісі. У 

той же час, 9 липня 1941 року військовий прокурор НКВС Київського 

округу видає постанову, в якій вказує, що усіх звинувачених учителів 

передати Військовому Трибуналу і залишити під вартою (Там само, 

арк. 505). На жаль, самого рішення щодо розстрілу у справі не 

зберігається і тільки під час реабілітації у 1956 році відповідні органи 

вказують точну дату розстрілу (Там само, арк. 506). 

Наведенні історії є найбільш яскравими у висвітленні 

сталінських злочинів та фальсифікації органами НКВС справ щодо 

учителів, проте подібних прикладів можна навести багато. 

У той же час політичні переслідування учителів відбувалися і в 

наслідок так званої „атестації”, а фактично політико-професійної 

„чистки” учителів. 10 квітня 1936 року РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 

зобов’язало Народні комісаріати освіти республік до 1 серпня 1938 року 

провести атестацію учителів (Стрижак, 2007, с. 59). У підсумку за 

1936/1937 рік із 162 тисяч учителів атестацію пройшли 95602 осіб, з них 

тільки 9347 надано звання вчителя, 82894 – допущені до викладання і 

3361 особі заборонили працювати в школі (Редько, 1938, с. 24). 

Безпосередньо в Київській області з 20313 вчителів, що підлягали 

атестації, рішеннями атестаційних комісій надано звання вчителя – 7669 

особам; тимчасово допущено до роботи в школі – 11549 осіб; позбавлено 

права вчителювати – 664 особи, не атестовано з різних причин – 457 осіб 

(Реабілітовані історією…, с. 77). Слід зазначити, що саме проведення 

атестації вчителів та її результати стали одним з пунктів звинувачень 

керівництва Наркомату освіти УРСР на чолі з Затонським В. П. у 1937–

1938 роках. Так, наприклад, на допиті 27 липня 1938 року заступник 

наркома освіти Хаїт Ізраїль Абрамович свідчить: „Я вместе с другими 

участниками … использовал в антисоветских целях постановления 

правительства об аттестации учителей. Под видом выполнения этого 

постановления мы незаконно уволили тысячи честных преподавателей 

средних и высших школ. … Только по одной Винницкой области свыше 
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1000 учителей выброшены из школ” [мовою оригіналу] (Галуз. держ. 

архів СБУ, ф. 6, спр. 37108фп 25, арк. 20). 

На жаль, підрахувати, скільки учителів зазнали політичних 

переслідувань й репресій на сьогодні неможливо. На думку Стрижак Є., в 

цілому по Україні у 1930-х роках репресовано або зазнало політичних 

переслідувань біля 20 тисяч учителів й професорсько-викладацького 

складу середньо спеціальної й вищої школи (Стрижак, 2007, c. 60). Проте 

ці данні не є повними, а цифри – орієнтовні. Не можна точно вказати 

кількість репресованих учителів і щодо Київщини. Відтак, зазначене 

питання потребує додаткових досліджень й вивчення нових архівних 

матеріалів. 

Таким чином в проаналізованих архівно-кримінальних справах 

наведені факти яскраво дають змогу зрозуміти усю абсурдність 

звинувачень щодо жертв сталінського режиму та зверхність органів 

НКВС над правами людини, які захищалися Сталінської Конституцією. 

Окрім того, ці приклади ілюструють у більшості випадків загальну 

„контрреволюційну діяльність”, котру ми бачимо у справах репресованих 

і лише невелика частина звинувачених учителів проводили свою 

„шкідницьку контрреволюційну діяльність” безпосередньо у школі, що 

фактично не підтверджується фактами, а ґрунтуються на уяві слідчих, на 

сфальсифікованих документах й свідченнях отриманих під тиском 

репресивних органів. Вивчення та аналіз вищенаведених матеріалів 

свідчить про те, що у 1937-1941 роках сталінський тоталітарний режим 

проводив масові політичні переслідування й репресії, жертвами яких 

стали в тому числі й учителя Київщини та інших регіонів УРСР, 

спотворюючи як правову систему в цілому, так і загальнолюдські 

цінності зокрема. Сама проблема, порушена у статті, вивчена 

недостатньо, тому ціла низка проблемних питань потребують 

подальшого системного дослідження, зокрема питання, що стосуються 

визначення кількості репресованих учителів Київщини у зазначений 

період, або питання вивчення прикладів фальсифікування органами 

НКВС справ та проявів „шкідницької контрреволюційної діяльності” 

учителів безпосередньо у школах. Нащо в подальшому науковцям слід 

приділити значну увагу при вивченні архівних й архівно-кримінальних 

матеріалів доби сталінських репресій 1937–1941 років. 
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Бривко М.В. Політичні переслідування й репресії учителів 

Київщини у 1937–1941 роках. 

У статті розкривається сутність політичних переслідувань та 

репресій щодо однієї з соціальних верств населення УРСР, а саме 

учителів під час сталінського тоталітарного режиму в добу „Великого 

терору” і до 1941 року включно. Вивчено й проаналізовано архівно-

кримінальні справи репресованих учителів Київщини. Наводяться 

приклади так званої „шкідницької діяльності”, факти їх фальсифікації з 

боку органів НКВС УРСР, узагальнюється предмет звинувачень, 

висунутих репресованим педагогам, подається інформація про їх 

спростування під час подальшої реабілітації.  

 

Унаслідок проведеного дослідження автор на прикладі так званої 

„шкідницької діяльності” звинувачених учителів Сквірського, 

Березанського та Бориспільського районів Київської області висвітлює 

механізми політичних репресій того періоду та показує участь 

співробітників НКВС у фальсифікуванні справ репресованих. Зокрема, 

однією із поширених репресивних „технологій” стало створення 

неіснуючих українських націоналістичних і куркульських 

контрреволюційних організацій, в яких учителям відводилась провідна, а 

подекуди й керівна роль. 

Аналізуються різні документальні й архівні джерела, що 

ілюструють інші методи політичних переслідувань, зокрема, 

використання атестації учителів як методу тиску за професійною 

належністю. Подібні переслідування відбувались в умовах нестачі 

учителів у школах УРСР та слабкої якості самої освіти 1930-х років, на 

якій позначались і наслідки репресій. 

У ході дослідження автор дійшов висновку, що висунуті 

органами НКВС звинувачення учителям, наведеним у даній статті, як і 

щодо інших постатей українського шкільництва, є повністю абсурдними, 

і демонструють нехтування органами НКВС прав людини, які 

захищалися Сталінської Конституцією. 

Ключові слова: політичні переслідування, репресії, учителя, 

Київщина, 1937-1941 рр. 
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В статье раскрывается сущность политических преследований и 

репрессий относительно одного из социальных слоев населения УССР, а 

именно учителей во время сталинского тоталитарного режима в период 

„Большого террора” и до 1941 года включительно. Изучены и 

проанализированы архивно-криминальные дела репрессированных 

учителей Киевщины. Приводятся примеры так называемой 

„вредительской деятельности”, факты их фальсификации со стороны 

органов НКВД УССР, обобщается предмет обвинения, выдвинутых 

репрессированным педагогам, дается информация об их опровержении 

во время дальнейшей реабилитации. 

В результате проведенного исследования автор на примере так 

называемой „вредительской деятельности” обвиненных учителей 

Сквирского, Березанского и Бориспольских районов Киевской области 

освещает механизм политических репрессий того периода и показывает 

участие сотрудников НКВД в фальсификации дел репрессированных. 

Так, одной из распространенной репрессивных „технологий” было 

создание несуществующих украинских националистических и 

куркульских контрреволюционных организаций, в которых учителям 

отводилась ведущая, а в ряде случаях и руководящая роль. 

Анализируются различные документальные и архивные 

источники, которые иллюстрируют другие методы политических 

преследований, таких как, использование аттестации учителей как 

метода давления по профессиональной принадлежности. Подобные 

преследования происходили в условиях нехватки учителей в школах 

УССР и слабого качества самого образования 1930-х годов, на что 

повлияло и последствия репрессий. 

В ходе исследования автор пришел к выводу, что выдвинутые 

органами НКВД обвинения учителям, приведенные в данной статье, как 

и относительно других лиц украинского учительства, являются 

полностью абсурдными и демонстрируют игнорирование органами 

НКВД прав человека, которые защищались Сталинской Конституцией. 

Ключевые слова: политические преследования, репрессии, 

учителя, Киевщина, 1937-1941 гг. 

 

 

Bryvko M. V. Political persecutions and repressions of teachers in 

the Kiev region in the 1937–1941. 

The article reveals the essence of political persecutions and 

repressions directed to one of the social strata in the Ukrainian SSR, namely 

teachers, during the Stalinist totalitarian regime, in the period from the Great 

Terror up to 1941. The author studied and analyzed a series of archival and 

criminal cases of the repressed teachers in the Kyiv region and presented 

examples of so-called "malicious activity" as well as the facts of falsifications 

made by the organs of the NKVD of the Ukrainian SSR. The article 
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generalizes accusations put forward to the repressed teachers and reveals the 

information refuting accusations during further rehabilitation. 

Based on the results of the investigation the author reveals the 

mechanisms of political repression of that time and demonstrates the 

participation of the NKVD employees in the repressed criminal case 

falsifications on the example of the so-called "malicious activity" of the 

accused teachers from Skvirsky, Berezansky and Boryspil districts of Kyiv 

oblast. In particular, one of the most frequently used NKVD methods was “to 

invent” nonexistent Ukrainian nationalist and "kulak" counterrevolutionary 

organizations, in which the teachers (according to NKVD) played main 

leading role.  

The author analyzed different documents archival sources, illustrating 

other methods of political persecution and pressure, including the use of 

professional teacher attestation. Similar persecutions took place in an 

atmosphere of lack of teachers in schools of the Ukrainian SSR and the poor 

education quality of the 1930s, which was also the effect of the repressions. 

In the course of the research, the author came to the conclusion that 

the accusations made to the mentioned teachers by the NKVDs, as well as 

with to the other figures of Ukrainian schooling, are completely absurd and 

demonstrate the neglect of the human rights provided for by the Stalin 

Constitution. 

Key words: political persecution, repressions, teachers, Kyiv region, 

1937–1941. 
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ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В 

УМОВАХ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ 

ВЛАДИ У 20–30-х рр. ХХ ст. 

 

Духовні та соціальні орієнтири в суспільстві є важливою 

складовою політики будь-якої держави. Соціальний вектор державної 

політики багато в чому визначає майбутнє нації, її існування, розвиток, 

стабільність. Втрата соціально-духовних орієнтирів, відсутність 

духовного та морального наставника з високими етичними, віковими 

цінностями згубно діє на всі верстви населення, особливо на молодь. У 

такому випадку ми маємо наслідком в суспільстві неповагу до батьків, 

небажання опікуватися престарілими, зрадництво, підступність. Так 

втрачається зв’язок поколінь, необхідний для передачі знань, вмінь, 

задля виживання. Страждає ціла екосистема Природи і людини, яка є 

вінцем творіння. Звідси проблеми – духовні, моральні, екологічні, 

внутрішньополітичні і загальнодержавні (бо не людина є приорітетом, не 

держава для людини, а так як завжди – людина маленький гвинтик 

державної системи). Православна Церква може допомогти державі 

відродити духовні цінності, заклавши підґрунтя доброти та людяності, 

держава кінець кінцем повинна поставити на перше місце людину, її 

духовне і моральне начало. 

Серед спеціальних досліджень з проблеми слід виділити праці 

присвячені вивченню державної політики щодо церкви. Це, зокрема, 

фундаментальні дослідження О. Ігнатуші (2004) та В. Пащенка 

(Пащенко, 1994), дисертація В. Силантьєва (2005), у яких на основі 

значного фактологічного матеріалу розглянуто ці взаємовідносини.  

У 1995–1996 рр. дослідниця Є. Слободянюк обґрунтувала 

„хвилеподібну” тактику ставлення держави до Церкви в цілому і до 

духовенства зокрема, протягом 20-х – 30-х рр.: від прямих утисків до 

прихованої, відверто нерепресивної, і навпаки (1996; 1998).  Проблемі 

взаємовідносин держави та православної Церкви присвячені роботи 

дослідників В.Ченцова (2000), В. Нікольського (Нікольський, 2003), у 

яких досліджено раніше втаємничені матеріали каральних органів, які 

розкривають характер політичних репресій проти духовенства. Вчені-

дослідники А. Киридон (2005), О. Галамай (2006), В. Єленський (1991), в 

своїх дослідженнях доводять, що владою для зречення 
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священнослужителів використовувалися насамперед не репресивні, а 

економічні методи. 

Дослідниця Т. Бобко в дисертації „Православне духовенство в 

суспільному житті України в 20–30-х рр. ХХ ст.” проаналізувала зміни в 

матеріальному стані священнослужителів та розкрила правовий статус і 

місце духовенства в суспільно-політичному процесі, його культурницьку 

місію в умовах більшовицької модернізації суспільства. „Віками 

сформована модель відносин церкви та держави з домінуючою ідеєю 

підпорядкування церкви світській владі зумовила позицію духовенства 

щодо більшовицької влади. Необхідність визнання духовенством будь-

якої влади та розуміння існуючої загрози фізичного знищення сприяло 

проголошенню духовенством прийняття радянської влади. Безумовно, 

гоніння на церкву не могли не викликати невдоволення антицерковною 

політикою” (2005). 

Значним є доробок щодо вивчення державно-церковних відносин 

у Донецькому регіоні таких науковців, як О. Форостюк (2000), 

А. Фесенко (2007), С. Підченко (2009).  

Мета даної статті: проаналізувати на фактичному матеріалі  

зміни в повсякденному та релігійному житті  українського суспільства, 

які відбувалися в результаті ствердження нової більшовицької влади, 

особливо в  тій частині,що стосується наступу більшовицької держави на 

Церкву, і як наслідок дехристиянізація  та дегуманізація українського 

суспільства.  

Після встановлення радянської влади для Церкви та віруючих 

настали екстремальні умови життя. У перші місяці новий режим 

обрушився гоніннями на духовенство та відверто дискримінував 

віруючих. Таке становище зумовило певне зниження релігійності у 

значної частини інтелігенції, міського пролетаріату та люмпенізованих 

селян, що призвело в подальші десятиріччя до негативних наслідків, 

насамперед, моральних та етичних. Так, наприклад, згідно з декретом 

РНК РСФРР від 23 січня 1918 р. „Про відокремлення церкви від держави 

і школи від церкви” шлюб став добровільною справою людей, а метричні 

функції та реєстрацію громадянських актів було передано у відання 

загсів (Про релігію…, 1973, с. 195). У такий спосіб церква усувалася від 

регламентації поведінки людей у шлюбі, реєстрації народжених, 

померлих. Натомість традиційним в українському суспільстві статевим 

стосункам, які регулювала православна церква, більшовики 

протиставили нову мораль, що допускала спільне позашлюбне життя 

(Бойко, 2008, с. 348). Сім’я в царській Росії являла собою фундамент 

суспільства й православна Церква ревно оберігала морально-етичні 

норми поведінки в ній у дусі християнських цінностей. За більшовиками 

максимально спрощеним став і процес розлучення, який, за свідченнями 

священика Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) 

Д. Галевича (2001), компетентні органи проводили без будь-якого 
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слідства та дізнання за мізерні кошти (с. 39). Подібні кроки властей 

створювали ситуацію, коли цілком законно можна було б змінювати 

партнерів у статевих стосунках. Подібне становище катастрофічно 

позначилося на традиційності суспільного буття, перш за все сільського, 

а враховуючи те, що більшість населення України становили саме 

сільські мешканці, то, безперечно, такі нововведення руйнували 

національні традиції й впливали на загальний моральний стан нації. 

Дехристиянізація суспільства дуже швидко призвела до його 

дегуманізації та спричинила встановлення кривавого сталінського 

режиму, жертвами якого стали мільйони радянських людей. Але, не 

дивлячись на те, що частина народу була захоплена комуністичною 

пропагандою, в іншій частині суспільства в роки Громадянської війни й у 

подальші десятиліття відбувався релігійний підйом, який охопив і значну 

частину інтелігенції, навіть ту, яка втратила віру в передреволюційні 

роки. Страшні події, що відбувалися в країні, владу в якій захопили 

атеїсти, спонукали багатьох радикально переглянути власний світогляд і 

повернутися до віри батьків. Так, у відповідь на арешти і розстріли 

священнослужителів і ревних вірян у міських і сільських храмах з 

1918 р., а особливо на початку 20-х рр. ХХ ст., часто здійснювалися нічні 

молебні, і православні люди не розходилися з храмів до світанку, 

сповідалися і причащалися, були готові будь-якої хвилини прийняти 

смерть за Христа. Це свідчило про високу релігійність та значний вплив 

Церкви в повсякденному житті українського населення.  

Цікавими можуть бути статистичні дані, які свідчать про стан 

релігійності населення. У виданнях радянських часів відсутні 

статистичні дані, за якими можна було б проаналізувати динаміку 

зростання або зниження рівня релігійності населення початку 1920-х рр., 

оскільки збір кількісних показників про віруючих влада почала з 1924-

1925 рр. На думку сучасного дослідника Ю. Зуєва, на початку 1920-х рр. 

частка віруючих була близько 90 % (Зуєв, 1995, с. 188). За даними 

Дніпропетровського архіву в доповіді Катеринославського ДПУ 

зазначалося, що „…авторитет духовенства та церкви серед населення ще 

дуже великий, тим більше, що у зв’язку з голодом 1921 року релігійність 

та марновірства почали збільшуватися …” (ДАДпО, ф. П-1, оп. 1, спр. 

1602, арк. 98). 

На початковому етапі влада була неспроможна кардинально 

змінити релігійну свідомість навіть серед своїх послідовників. Так, серед 

сільських комуністів віруючих була досить значна частина. Вони 

відвідували церковні служби, тримали вдома ікони, брали участь у 

парафіяльних святах, а інколи були й серед організаторів. Намагаючись 

відсторонити комуністів від „згубного” впливу церкви, 9 серпня 1921 р. 

пленум ЦК РКП(б) в резолюції вимагав від них припинити зв’язок із 

церквою під загрозою виключення з партії (Силантьев, 1998, с. 100). 

Протягом березня-листопада 1921 р. „за виконання релігійних обрядів” 
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було виключено 37 комуністів Миколаївської губернії, що становить 

3,4 % від загальної кількості їх у губернії (Тригуб, 2006). Подібні факти 

спостерігалися й у інших губерніях України. 

Враховуючи те, що більша частина червоноармійців була 

вихідцями з села, то можна передбачити їхню високу традиційну 

релігійність. Так, Політичне Управління Червоної армії у 1924 р. виявило 

прояви релігійних настроїв у червоноармійців, особливо молоді, які 

носили натільні хрестики, відвідували церкви та виконували релігійні 

обряди. Зазначалося, що дехто з представників командного складу хоч і 

приховували свою релігійність, але „носили ще в душі традиційні 

погляди щодо церкви та релігії” (Зуєв, 1995, с. 188).  

З середини 20-х рр. ХХ ст. спостерігалося подальше зростання 

релігійності населення. За повідомленнями державних та партійних 

органів, що зберігаються в центральних архівах, посилювалися 

релігійний рух та відвідування церков, особливо у святкові дні. 

Пояснювали радянські органи це тим, що „значно зменшився наш тиск, 

зникла боязнь, особливо на селі, бути зарахованим до стану противників 

радянської влади, бути позбавленим виборчих прав за участь у 

церковних справах” (ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2118, арк. 145). Проте, 

однією з головних причин посилення релігійної активності, особливо 

селян, на нашу думку, була посуха, неврожаї і страх людей перед 

можливим голодом, тому люди шукали поради в Бога й у молитві. 

Зауважимо, що дії влади на ниві безкомпромісної боротьби з 

церквою все ж мали певні результати: у 20-х рр. ХХ ст. за повідомленням 

Катеринославського ДПУ помічається деяке падіння релігійності, не в 

запереченні самої віри в Бога, а в ставленні до духовенства та Церкви як 

організації: „авторитет духовенства на селі усе ще досить великий, але 

разом з тим необхідно виділити один надзвичайно важливий момент. Це 

те, що авторитет священика, як керівника вірян, як особи, до якого 

звертаються за вирішенням питань у важку хвилину життя, остаточно 

підірваний. Серед сільського населення мають авторитет окремі 

церковники, так чи інакше імпонуючі їм, але на духовенство в цілому 

дивляться як на звичайних професіоналів, що працюють з чисто 

матеріальних міркувань, але аж ніяк не як на дійсних духовних 

керівників. Це добре підкреслюється хоча б тим фактом, що вигнання 

самим ганебним чином священика із церкви зробилося самим звичайним 

явищем, що в цей час образити і навіть побити священика незважаючи на 

те, що він може бути у своєму богослужбовому одязі й при виконанні 

служби, вважається предметом доволі допущеним” (ДАДпО, ф. П-1, 

оп. 1, спр. 1602, арк. 131). 

Зменшення кількості віруючих у деяких парафіях було пов’язане 

зі штучним розколом, що відзначали і священики. На одному з окружних 

з’їздів обновленського духовенства, сільські пастирі зазначали, що 

„останнім часом на селі живеться вельми туго – „народ став не той…”, 
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почав відходити від релігії, не відвідує церков, … надає перевагу 

світським зібранням” (Окружной съезд…, 1924; ДАМО, ф. Р-161, оп. 1, 

спр. 937, арк. 365; Тригуб, 2006). 

Проте архівні справи свідчать, що у 20-ті рр. ХХ ст. релігійність 

в Україні була ще досить високою. За нашими підрахунками, 

проведеними на основі центральних та обласних державних архівів, 

середній показник наявності віруючих становив 65–73 % населення. Цей 

показник має відмінності щодо територіального простору. Зокрема, як 

зазначають дослідники (Форостюк, 2001; Цыпин, 1994; Силантьєв, 1998) 

та свідчать власні підрахунки автора, у Харківському окрузі (без 

Харкова) вірян було 85,2 %, у Херсонському – 60,8 %, у 

Білоцерківському (без окружного центру) – 52,1 %, у Артемівському (без 

міст) – 38,1 % (ЦДАВО, ф. 5, оп. 2, спр. 199, арк. 45). До міських 

релігійних громад входило від 14 % до 22 % дорослого населення.  

З усіх верств населення під вплив церкви найменше підпадали 

робітники, що пов’язане з надмірною увагою більшовиків до цього класу 

та з небезпекою для них втратити роботу, а з нею й можливість 

прогодувати родину. На Артемівщині лише 5,6 % робітників відвідувало 

храми. Так, наприклад, у Донецькому басейні станом на 1927 р. мешкало 

два мільйони осіб і налічувалося 465 тис. членів православних громад 

різних орієнтацій, що становить 23,2 % всіх жителів Донецького басейну 

(ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1064, арк. 9; Бублик, 2009, с. 31). Ці дані, на 

наш погляд, були б значно вищими, якщо б до уваги бралося лише 

доросле населення. Необхідно враховувати й те, що до списків громад 

через побоювання можливих негативних наслідків заносилися далеко не 

всі віруючі, зокрема молодь, робітники, держслужбовці, навіть партійні 

функціонери. Проте, від робітничого класу не варто було чекати захисту 

ні релігійно-церковного життя, ні віруючих, ні церкви як соціального 

інституту. Особливо це стосується періоду 30-х рр., пов’язаного зі 

швидкими темпами урбанізації та індустріалізації. Робітничий клас, як 

опора комуністичної партії, усе ж виступав носієм відповідної 

більшовицької ідеології. 

Інша ситуація спостерігалася в селянському середовищі. 

Враховуючи глибоку релігійність сільського населення, більшовики 

вимушені були надавати селянам можливість частково задовольняти 

релігійні потреби. Радянська держава хотіла бачити в православній 

Церкві не цілісну інституцію, а тільки окремі громади, які б 

конфліктували між собою. Політика в галузі державно-церковних 

відносин була спрямована на розкол та знищення канонічного 

керівництва усіх його напрямків і досягла певних результатів, але 

остаточно відвернути від Хрестової віри прихожан, посіяти в них 

ворожнечу, ненависть до релігії владі не вдалося. Церковний розкол, 

цілком ініційований владою, поглиблювався переходом віруючих від 

однієї течії до іншої, але цей процес не знизив глибинну релігійність 
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українського населення. Так, наприклад, чисельність та вплив 

православних церковно-релігійних течій у різних регіонах УСРР 

протягом 20-х – 30х рр. ХХ ст. були неоднаковими, проте в цілому вони 

охоплювали значні прошарки міського, а особливо сільського населення. 

На підставі опублікованих і архівних джерел можна констатувати, що 

найбільшим вплив у середині 20-х рр. ХХ ст. мала патріарша 

(„тихоновська”) Церква, на другому місці – Синодальна 

(„обновленська”), на третьому – УАПЦ, на четвертому – Соборно-

Єпископська церква (356 громад), на п’ятому – Діяльно-Христова церква, 

до якої в 1925 р. належала 51 громада і яка у 1927 р. повернулася до 

складу УАПЦ (таблиця 1.1) (Силантьєв, 2005, с. 32).  

Таблиця 1.1 

Статистичні відомості про кількість громад  

православних конфесій в УРСР за 1924 – 1925 рр.  

(ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2007, арк. 63) 

 

 РПЦ „обновленці” РПЦ „тихоновці” УАПЦ 

на 1 вересня 1924 р. 1256 5241 896 

на 1 липня 1925 р. 1868 6231 966 

 

Влада штучно загострювала суперечності між церковно-

релігійними течіями, навмисно розпалювала між ними ворожнечу й 

ненависть, застосовувала при цьому провокації, погрози, арешти і навіть 

фізичне знищення представників. Більшовики послабили позиції й 

обмежили вплив усіх церковно-релігійних течій, частково підірвали їх 

авторитет в очах громадськості. На початку 30-х рр. церковні течії, які 

були позбавлені можливості в повній мірі здійснювати релігійні обряди, 

розколоті, гнані органами радянської влади, знов опинилися в складі 

РПЦ. Проте, не дивлячись на проведену цілеспрямовану антицерковну 

кампанію, більшовикам не вдалося у 20-ті рр. ХХ ст. досягти своєї мети – 

ліквідувати православну Церкву, їм вдалося лише частково 

підпорядкувати її державі. 

Динаміка кількості православних громад та віруючих з 1924 по 

1928 рр. представлена в таблиці 1.2. Зазначені цифрові показники є 

переважно умовними, тому що подавалися в звітах радянських органів 

лише зареєстровані громади та їх члени, а в деяких випадках 

підраховувалися автоматично – кількість громад помножувалася на 20 

або 50, так звані двадцятки й п’ятдесятки, від кількості дозволених для 

реєстрації. 
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Таблиця 1.2 

Статистичні відомості про кількість громад  

православних конфесій та їх членів у УСРР за 1924 – 1928 рр.  

(ДАЧО, ф. Р-17, оп. 1, спр. 112, арк. 461; ДАМО, ф. Р-161, оп. 1, 

спр. 573; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2007, арк. 63; ЦДАВО України, ф. 5, 

оп. 2, спр. 948, арк. 15; Оп. 3, спр. 1064, арк. 4–9; Оп. 3, спр. 116, арк. 

114–119) 

 1924 рік 1925 рік 1926 рік 1927 рік 1928 рік 

громад 7420 9161 7332 8546 8520 

членів 3075058 6873511 5406833 6597462 6758665 

 

30 червня 1928 р. ЦК КП(б)У констатував, що наряду з процесом 

відходу від релігії значної частини трудящих, неабиякою залишається 

активність релігійних громад та їхнього керівництва, яке, „спираючись 

на куркульські верстви села й на непманські та міщанські елементи 

міста, поширює свій вплив на більш широкі селянські маси, а в місті 

перекидає його й на частину робітництва, у першу чергу на нові його 

кадри. Зокрема, останнім часом помічається збільшення релігійного 

впливу на молодь” (Голько, 2002, с. 194). Викликає сумнів і твердження 

радянських аналітиків щодо соціального складу та вікових категорій 

релігійних громад. Архівні дані свідчать, що основними відвідувачами 

Церкви були в містах робітники, а в селах незаможники та середняки. 

Щодо вікового складу членів релігійних громад, то таблиця 1.3 показує, 

що більше, ніж 40 % віруючих мали репродуктивний вік 25–50 років.  

 

Таблиця 1.3 

Показники вікового складу віруючих Миколаївського 

округу (ДАМО, ф. Р. 161, оп. 1, спр. 573) 

 

 
18–20 

років 

20–25 

років 

25–30 

років 

30–50 

років 

50 і більше 

років 

1927 р. 11,3 % 14,4 % 17,5 % 33,9 % 22,9 % 

1929 р. 10,8 % 14,4 % 17,5 % 34,3 % 22,9 % 

 

Посилення релігійного наступу в другій половині 20-х рр. ХХ ст. 

пояснювалося не тільки зміцненням економічного становища дрібної 

буржуазії в період непу, а також надзвичайним зниженням уваги партії, 

комсомолу, профспілок і державного апарату до боротьби з релігією. У 
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зв’язку з цим ЦК закликав вести широку антирелігійну пропаганду, 

викриваючи „політику релігійних організацій, її класову суть та їх роль 

гальма в соціалістичному будівництві” (Резолюція ЦК КП(б)У…, 1973,  

с. 131–134). 

Роки примусової колективізації й масового розкуркулення 

ввійшли в історію як часи „великого перелому”, а за словами 

О. Солженіцина, перелому хребта народу (Цыпин, 1997, с. 187).  

І наче б то у відповідь на посилення наступу держави на Церкву, 

на священнослужителів традиційно віруючим і православним у 30-ті рр. 

ХХ ст. залишилося село. Більшість селян, народжених після революції, 

переважно чоловіки, втратили живий зв’язок із Церквою, але й у їхніх 

оселях заради віруючих матерів і дружин зберігалися ікони, вони 

пам’ятали свята і хрестили дітей.  

У місті ситуація була дещо іншою. Особливо глибоко 

„розцерковленою” виявилася нова радянська інтелігенція, а також 

частина робітників, особливо молодого віку. Проте більшість робітниць 

зберегли віру. Були й такі, що навіть пройшовши комсомол, знайшли в 

собі мужність і розум в умовах аморальності й жорстокості повернутися 

до віри батьків. Складно визначити кількість свідомо віруючих, але 

принаймні половина радянських громадян у післявоєнні роки зберігала 

певною мірою релігійність, більшість з них належала Російській 

Православній Церкві. З тих, що народилися в православних сім’ях до 

1930 р., хрещено було практично всіх. У 30-х рр. ХХ ст., особливо в 

другій половині, коли більшість храмів було закрито, багато дітей були 

нехрещеними. 

Таким чином, найтрагічнішим наслідком більшовицьких 

соціальних експериментів того часу було викорінення духовної основи 

народу – православ’я, яке ґрунтувалося на християнській етиці та моралі, 

людинолюбстві та працьовитості. Масштаби гонінь на православну 

Церкву в 30-ті рр. ХХ ст. дорівнюються лише кривавим 

післяреволюційним подіям, а за масштабом далеко перевищили їх. 

Агітаційно-пропагандистська кампанія, переслідування, арешти та 

репресії проти духовенства і віруючих уповільнили релігійне, духовне  

життя в країні. Наслідки означених процесів  пожинаємо дотепер – у 

відсутності доброти до ближнього, людяності, гуманізму, у відсутності 

поваги до батьків та навпаки.  

Дана тема заслуговує на самостійне вивчення, бо розглянутий 

період є складним, трагічним в історії  і має наслідком викорінення 

духовних основ  буття українського народу. Тема потребує ретельного 

дослідження та переосмислення задля відродження духовності 

української нації з урахуванням сучасних реалій. 
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Бублик О. І. Духовний розвиток українського суспільства в 

умовах антирелігійної політики більшовицької влади у 20–30-х рр. 

ХХ ст. 

В статті розглядаються зміни, які відбувалися в соціально-

духовному, суспільно-політичному житті українського суспільства в 20-

30-і рр. ХХ ст. Акутальність теми обумовлюється тим, що соціальний 

вектор державної політики багато в чому визначає майбутнє нації, її 

існування, розвиток, стабільність. Втрата соціально-духовних орієнтирів, 

відсутність духовного та морального наставника з високими етичними, 

віковими цінностями згубно діє на всі верстви населення, особливо на 

молодь. У такому випадку ми маємо наслідком в суспільстві неповагу до 

батьків, небажання опікуватися престарілими, зрадництво, підступність. 

Відповідно, зростає злободенність дослідження будь-яких аспектів 

обраної проблематики. 

Відсутність конституційних прав і свобод призвели до 

радикалізації суспільних поглядів на початку ХХ століття, особливо 

міського населення. У сільського ж, а його була більшість, ще 

зберігались старі, патріархальні погляди, які базувались на 

християнських, православних канонах. Буремні революційні роки та 

ствердження нової влади, нової ідеології не давали шансу вижити 

православній Церкві.  

Внаслідок проведеного дослідження автор приходить до 

висновку що наслідком більшовицьких соціальних експериментів того часу 

було викорінення духовної основи народу – православ’я, яке ґрунтувалося на 

християнській етиці та моралі, людинолюбстві та працьовитості. Масштаби 

гонінь на православну Церкву в 30-ті рр. ХХ ст. дорівнюються лише 

кривавим післяреволюційним подіям, а за масштабом далеко перевищили їх. 

Агітаційно-пропагандистська кампанія, переслідування, арешти та репресії 

проти духовенства і віруючих уповільнили релігійне, духовне  життя в країні. 

Наслідки означених процесів  пожинаємо дотепер – у відсутності доброти до 

ближнього,людяності,гуманізму,у відсутності поваги до батьків та навпаки.  

Ключові слова: православна Церква, радянська влада, віруючі, 

соціалістичне будівництво, дехристиянізація, дегуманізація, суспільство. 
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Бублик О. И. Духовное развитие украинского общества в 

условиях антирелигиозной политики большевистской власти в 20–

30-х гг. ХХ в. 

Статья посвящена сложным процессам взаимоотношений новой, 

большевистской власти и православной Церкви.  

Актуальнисть темы обуславливается тем, что социальный вектор 

государственной политики во многом определяет будущее нации, ее 

существование, развитие, стабильность. Потеря социально-духовных 

ориентиров, отсутствие духовного и нравственного наставника с 

высокими этическими, возрастными ценностями губительно действует 

на все слои населения, особенно на молодежь. В таком случае мы имеем 

следствием в обществе неуважение к родителям, нежелание заниматься 

престарелыми, предательство, коварство. Соответственно, растет 

необходимость исследования любых аспектов избранной проблематики. 

Утверждение новой власти происходило путем устранения 

старых пережитков, в частности старой идеологии, а именно 

православной Церкви – как оплотом старой, отжившей морали. За 

столетия существования православия на украинских землях, оно стало 

духовной основой жизни народа. Поэтому борьба с Церковью была 

борьбой с духовными истоками, а подчас и самим существованием  

украинского народа, сопровождавшаяся репрессиями против 

священнослужителей и верующих. 

Вследствие проведенного исследования автор приходит к 

выводу, что следствием большевистских социальных экспериментов того 

времени было искоренение духовной основы народа - православия, 

которое основывалось на христианской этике и морали, человеколюбии и 

трудолюбии. Масштабы гонений на православную Церковь в 30-е гг. ХХ 

в. приравниваются только кровавым послереволюционным событиям, а 

по масштабу далеко превысили их. Агитационно-пропагандистская 

кампания, преследования, аресты и репрессии против духовенства и 

верующих замедлили религиозное, духовное жизни в стране. 

Последствия указанных процессов пожинаем до сих пор – в отсутствии 

доброты к ближнему, человечности, гуманизма, в отсутствии уважения к 

родителям и наоборот. 

Ключевые слова: православная Церковь, советская власть, 

верующие, социалистическое строительство, дехристиянизация, 

дегуманизация, общество. 

 

Bublik O. I. The spiritual development of Ukrainian society in the 

conditions of the anti-religious policy of the Bolshevik authorities in the 

20-30's of the twentieth century. 

The article is devoted to the complex processes of the new, Bolshevik 

government’s relationship, and the Orthodox Church. Approval of the new 

government took place by removing old remnants, particularly the old 
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ideology, especially the Orthodox Church – like a stronghold of the old, 

outmoded morality. Over centuries of Orthodoxy in the Ukrainian area, it has 

become a spiritual basis in people’s life. Therefore, the struggle with the 

church was a struggle with the spiritual roots, and sometimes even with the 

existence of the Ukrainian people, it was accompanied by repression against 

the clergy and religious. 

As a result of the study, the author comes to the conclusion that the 

result of the bolshevik social experiments of that time was the elimination of 

the spiritual basis of the people – Orthodoxy, which was based on christian 

ethics and morals, humanity and hard work. The scale of persecution against 

the orthodox church in the 1930's. are equal only to bloody post-revolutionary 

events, and on a scale far exceeded them. The agitation campaign, the 

persecution, arrests and repressions against the clergy and believers slowed the 

religious, spiritual life in the country. We reap the consequences of these 

processes so far – in the absence of kindness to our neighbor, humanity, 

humanism, in the absence of respect for parents and vice versa. 

Prospects for further research: this topic deserves an independent 

study, since the period under review is complex, tragic in history and results in 

the elimination of the spiritual foundations of the Ukrainian people. The theme 

requires careful research and rethinking in order to revive the spirituality of 

the Ukrainian nation in the light of modern realities. 

Key words: Orthodox Church, the Soviet regime, the religious, the 

socialist construction, dechristianization, dehumanization, society. 
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КОНСТРУКТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В ІСТОРИКО-

ПОЛІТИЧНІЙ СПАДЩИНІ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 

 

Проблему боротьби за владу, зокрема і збройними засобами, 

розглядали представники суспільно-політичної думки ще за часів 

виникнення ранньокласових суспільств і держав. Твори мислителів 

Стародавнього світу відображають перші спроби усвідомлення такого 

суспільно-політичного явища, як внутрішня війна, водночас 

громадянські війни так і не стали об’єктом наукової категоризації. Так, 

представники політичної думки часів Стародавнього Риму здебільшого 

застосовували метод алюзії як підхід до опису подій внутрішньої 

збройної боротьби (Морозова & Федорова, 2007, с. 32). І, відповідно, 

мислителі не надають характеристику, не виокремлюють специфічні 

риси тих подій, які, на їхню думку, є досить відомими для широкого кола 

сучасників. 

Аналіз джерел соціально-політичної спадщини Стародавнього 

світу дозволяє констатувати, що мислителі розглядали громадянську 

війну передусім як внутрішні міжусобиці; досить часто немає прямої 

вказівки саме на громадянську війну і загалом відсутній поділ на 

зовнішню і внутрішню війни. Останнє чітко простежується в політичній 

думці Давньої Індії, де, як і в усіх ранньокласових суспільствах, у 

політичній свідомості чільне місце посідали міфи про божественне, 

надприродне походження суспільних порядків, пріоритетні позиції 

посідав принцип гуманності. Головний обов’язок царя полягав у тому, 

щоб захистити свій народ від посягань зовнішніх і внутрішніх загроз, 

зокрема і воєнних. 

Філософи Давньої Греції, навпаки, виводять чітку різницю між 

війнами із зовнішніми ворогами та війнами між самими греками, що 

зафіксовано в термінах „polemos – statis” (Зарубин, 2003), але при цьому 

не треба забувати, що греки належали до різних міст-полісів. Платон 

(1994) зазначає, що є „…два види війни: перший вид, якій ми всі 

називаємо міжусобицею …найтяжчий; другий же …це війна з 

зовнішніми ворогами, коли вони нас турбують…” (c. 91). У 

запропонованій ним ідеальній державі Платон не бачить внутрішніх 

воєнних зіткнень і виказує шанування тим, хто виявить себе тільки під 

час війни із зовнішніми ворогами. Хоча, на думку філософа, внутрішня, 



 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (328), 2019  

 

72 

 

міжусобна війна час від часу трапляється в державах, незважаючи на те, 

що кожний державотворець бажає, щоб у його країні не було такого виду 

війн, або якщо ж вони таки відбуваються, то закінчувалися якомога 

швидше. 

На противагу Платону, Аппіан (2002), аналізуючи громадянські 

війни в Римі, називає їх не просто міжусобицями, а виводить цілий 

алгоритм подій, що характеризують етап за етапом процес боротьби за 

владу між громадянами однієї держави, починаючи від легітимних 

заходів боротьби до масового кровопролиття та встановлення 

одноосібного правління:  

1) міжусобиці, які мають характер розбіжностей і суперечностей, 

але відбуваються в межах закону; 

2) індивідуальні та масові вбивства, при чому останні домінують;  

3) воєнні дії між громадянами однієї держави; 

4) тимчасова диктатура. 

Ознайомлення із запропонованою Аппіаном характеристикою 

окресленої епохи дозволяє дійти висновку, що громадянська війна для 

історика – це передусім внутрішній збройний конфлікт у межах імперії, у 

якому головними сторонами боротьби за політичну владу виступають 

урядові сили та інші збройні угруповання. Історик звертає увагу на те, 

що громадянська війна – це „…замах на державний порядок…”, який 

супроводжується „…масштабними насильницькими збройними діями 

громадян один проти одного” (с. 384), відсутністю „…законного 

правління та пануванням кулачного права…” (с. 395). 

На думку Ю. Циркіна (2006), Ю. Гасанова (1954), мислителі 

Стародавнього Риму громадянськими війнами називали збройну 

боротьбу між римлянами і громадянами, тобто за своєю суттю це були 

потужні рухи, спрямовані проти всієї системи соціально-політичних 

відносин.  

Незважаючи на відсутність ознак чіткого розпізнавання 

громадянської війни як явища мислителі Стародавнього світу 

намагаються з’ясувати причини та механізм виникнення внутрішніх війн 

(міжусобиць), які в загальному вигляді можна об’єднати таким чином: 

космологічні, релігійно-міфологічні, соціально-політичні та морально-

психологічні. До космологічних відносять фатум, долю, а до релігійно-

міфічних – волю богів. Так, наприклад, Тацит (1993, т. 2) зауважує, 

„…що ж стосується зародження громадянських війн, то слід це залишити 

фортуні, а остаточної перемоги слід добиватися, діючи мудро і 

розважливо…” . Аппіан (2002) перебіг подій, що ознаменували 

громадянські війни в Римі, називає процесом, що спричинений „..божим 

планом”, і „…такова була воля божа..” (c. 499–500). До соціально-

політичних причин мислителі відносять несправедливість, порочну 

політику з боку правителів, державні протиріччя, оскільки останні 

призводять до порушення єдності з-поміж населення держави.  
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Давні джерела індуїзму: дхармашастри і епоси називають такі 

причини, як порушення „…рівноваги у владі… та …пригнічення 

народу… ” (Цит. за: История политических…, 1997, c. 70). Конфуцій до 

причин відносить процеси поляризації багатства і бідності населення 

країни. Філософ зазначає, „…коли є мир (у стосунках між верхами і 

низами), не буде загрози повалення (правителя)” (Цит. за: История 

политических…, 1997, с. 23). Аристотель (1983) вбачає причину війн у 

початковій належності до різних племен і, „подібно тому, як на війні 

переправи через рови …руйнують фаланги, так і, вочевидь, і всілякі 

різниці несуть розбрат” (с. 533), підкреслюючи, що „…скрізь причиною 

невдоволення буває відсутність рівності” (с. 528), а „внутрішні розбрати 

виникають не з причини дрібниць, а з самих дрібниць; суперечки 

піднімаються завжди з приводу справ важливих” (с. 532). Л. Анней 

Сенека, аналізуючи громадянські війни, що відбулися в Римі між рабами 

та панівною верхівкою, з метою запобігання останніх у майбутньому 

пропонує „…офіційно визнати рабів такими же людьми, як і всі інші, які 

через деякі життєві обставини втратили свій соціальний 

статус…” (Цит. за: Алферова, 2002, с. 328) і таким чином усунути 

причини, що призводять до протистояння в суспільстві і, відповідно, до 

війни. 

Морально-психологічні причини громадянських війн називає 

Демокріт, зауважуючи, що відсутність взаємного співчуття, 

взаємодопомоги та братерства призводить до порушення єднання 

громадян, що є запорукою державної єдності. 

Мислителі Стародавнього світу дають моральну оцінку 

громадянській війни, засуджуючи внутрішню війну, наголошуючи на її 

негативних наслідках для всіх: і для протиборчих сторін, які вступили 

між собою в збройне протистояння, і для тих, хто не бере участі в 

боротьбі за владу. Конфуцій, виходячи з моральних принципів, заперечує 

бунти і боротьбу за владу і, відповідно, війну між громадянами. Демокріт 

називає внутрішню війну лихом для обох ворогуючих сторін, оскільки 

вона „…і для переможців, і для переможених …однаково 

згубна” (Цит. за: Артемова & Горлянская & Горлянский, 1997, с. 30). 

Перемогу ж у громадянській війні філософ оголошує найвищим злом. 

Засуджує внутрішню війну і Платон, говорячи, що „домашня війна”, яка 

породжена в спорі за владу, веде до загибелі й тих, хто бере участь у 

боротьбі, й інших громадян (Платон, 1994, с. 302).  

Представники давньоримського періоду дотримуються позиції 

своїх попередників щодо моральної оцінки громадянської війни. 

Г. Флавія передусім як правник зазначає, що громадянська війна гірша за 

незаконне правління. Г. Крісп, говорячи про мету громадянських війн, 

підкреслює, що останні безчесні, вожді воюють один з одним не заради 

суспільного блага, а лише за власну владу (Цезарь, 1993). 
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Зі свого боку К. Тацит (1993, т. 1) розкриває антиморальність 

боротьби родичів, громадян по різні боки протистояння за владу. 

Описуючи випадок, коли рядовий вершник вимагає винагороди за те, що 

в останній битві вбив свого брата, К. Тацит зазначає, що „…стан речей 

такий…, що покарати за вбивство брата неможливо, а нагородити –

 нелюдяно і незаконно…”. Більше того, самій державі доводиться 

сплачувати високу ціну за внутрішні війни: „…громадянські розбрати, 

що призвели до загибелі багатьох міст, обходилися державі набагато 

дорожче…”, ніж ведення зовнішніх війн. На думку К. Тацита, після 

громадянської війни і переможець, і переможений приречені до загибелі, 

оскільки вони не зможуть примиритися між собою досить довго. 

Негативну оцінку громадянській війні надає і Аппіан (2002). 

Його праця сповнена опису жахів громадянських війн, у деяких місцях 

натрапляємо на оцінювання подій як аморальних. Історик не може 

змиритися з тим, що громадяни однієї держави воюють один з одним. До 

того ж, це ті громадяни, які є уособленням усієї величі римського народу 

та могутності великої римської держави. „В той час вони вже забули про 

те, що вони громадяни єдиної держави, погрожували один одному, так 

нібито природа та народження створили їх ворогами. Гнів …затьмарив і 

розум, і природні відчуття…” (c. 539). Аппіан засуджує злочини та 

нещастя, що супроводжують період громадянських війн в історії Риму. 

Мислителі намагаються вирішити проблему: чи варто брати 

участь у таких війнах. Цицерон (1932) у листах підкреслює, що „…більш 

подобає чесному і мирному мужеві і чесному громадянину …бути вдалі 

від громадянських розбратів” . Мислитель зазначає, що великі люди 

відчувають огиду до внутрішніх війн і не беруть у них участі. Він 

наводить приклад Квінта Гортензія, який пишався тим, що ніколи не брав 

участі в громадянській війні. Більше того, Цицерон надає пораду людині 

відносно того, що „…яким не був …статус у суспільстві, 

нехай…переживає мінливості долі та пристане на сторону тих, кого 

вважають чесними, ніж дасть привід вважати, що …з чесними не 

згодна…”. Аналогічну думку відстоював і Г. Патеркул, наголошуючи, 

що видатні люди Стародавнього Риму вважали за краще не брати участі в 

громадянській війні. І, як приклад, наводить політичного діяча і 

полководця Азінія, який не бажає робити вибір між сторонами в битві 

при Акції і згоден віддатися на милість 

переможця (Цит. за: Немировский & Дашкова, 1985). 

Мислителі Стародавнього світу порушують питання: кого слід 

вважати винуватим у війні: окремі представники намагаються 

звинуватити одну з протиборчих сторін. Так, Ю. Цезар (1993) за 

допомогою різних аргументів доводить, що громадянську війну розпочав 

саме супротивник, оскільки його воїни гуманні, водночас 

протиставляючи останнім жорстокість і підступність ворога. Відтак, 

говорячи про громадянську війну, Ю. Цезар провину за початок воєнних 
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дій перекладає на протилежну сторону, і у такий спосіб виправдовує 

себе, оскільки, за його словами, саме він прагнув до перемов і не завдав 

шкоди жодному військовополоненому. Аппіан (2002), на відміну від 

Ю. Цезаря, намагаючись знайти винуватих у жахливих подіях 

громадянських війн, не перекладає провину на одну зі сторін. Історик 

звинувачує амбітних воєнно-політичних лідерів протиборчих сторін, які 

в боротьбі за владу переконують римлян підтримати саме їх і обирають 

задля цього будь-які засоби: популістські (наприклад, безкоштовна 

видача хліба) або насильницькі (безпосереднє залякування громадян). 

Аппіан вважає, що більшість лідерів епохи громадянських війн 

керуються здебільшого власною вигодою, нехтуючи потребами держави 

та народу. А якщо б лідери дотримувалися останнього принципу, то 

можна було уникнути багатьох жахіть, яких зазнали римський народ і 

держава в той період. Аппіан, звинувачуючи політичних лідерів, навіть 

період громадянських війн у Римі поділив відповідно до осіб, які 

очолювали боротьбу за політичну владу в Римській державі й у чиїх 

руках вона опинялася врешті-решт. Він указує, що „…ті жахливі 

міжусобні розбрати і ті громадянські війни, які вели між собою римляни, 

поділені …за вождями, які стояли на чолі протиборчих партій: Марія і 

Сулла, Помпей і Цезар, Антоній і Октавіан” (c. 385). 

Не залишилося без уваги питання прийнятних засобів ведення 

воєнних дій під час громадянської війни. Ю. Цезар (1993), намагаючись 

провести різницю в засобах ведення громадянської та зовнішньої війни, 

називає ті засоби, до яких нібито прагнув і сам, і його воїни під час 

внутрішньої війни: гуманність, прагнення до перемов, не позбавляти 

життя військовополонених. Водночас він говорить про застосування 

тільки протилежною стороною жорстокості і підступності. 

Цицерон зі свого боку закликає діяти мудро й не 

використовувати крайні заходи без необхідності. А ось Тацит (1993, т. 1) 

вважає, що „…громадянську війну неможливо ні підготувати, ні вести, 

дотримуючись добрих звичаїв”, більше того, коли „…спалахує війна, 

гинуть нарівні й винні, й безвинні”, і „мир дорожче війни”. 

За часів Стародавнього світу було порушено і питання 

припинення та визначення шляхів закінчення громадянської війни. 

Більшість мислителів наголошують, що пріоритетним завершенням війни 

є підписання миру. Платон зазначає, що внутрішні війни краще 

припиняти перемир’ям, ніж перемогою одних над іншими. Своєю чергою 

Цицерон (1962) називає два шляхи завершення громадянської війни – 

перемир’я та перемога. Для нього перший шлях є переважним, оскільки 

краще загасити війну розумом, ніж зброєю. Він зазначає: „Будь-який мир 

між громадянами …більш корисний, ніж громадянська війна”. 

Як відомо, у політичній думці Стародавнього світу зароджується 

підхід до поділу війн на справедливі і несправедливі, але це стосується 

здебільшого війн зовнішніх, внутрішні при цьому майже не згадуються. 
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У джерелах індуїзму дхармашастрах і епосах виокремлюються „дарма 

юдха” (справедлива війна) і „адхарма юдха” (несправедлива 

війна) (Цит. за: Синха, 2005, c. 70), при цьому не вказано, до якої саме 

необхідно відносити внутрішню. Подібна ситуація простежується й у 

філософській спадщині Стародавньої Греції. Роздуми Платона з питань 

війни, регулювання застосування воєнної сили греками дозволяють 

зробити припущення, що філософ поділяє війни на справедливі і 

несправедливі, не вбачаючи у війні, на відміну від Геракліта, змісту 

всього сущого. Аналогічної точки зору дотримується й Аристотель, який 

також поділяє війни на справедливі і несправедливі, війни між греками і 

війни з варварами, не згадуючи при цьому воєнні дії в межах одного 

полісу. 

Отже, незважаючи на те, що за часів Стародавнього світу не 

відбулося формування упорядкованого поняття „громадянська війна” та 

не були виокремленні спільні та відмінні риси з „прототипічними” 

прикладами понять, політична спадщина цього періоду здобула перші 

теоретичні уявлення про причини, наслідки, перебіг та запобігання 

громадянській війні як міжусобиці, боротьби за владу між громадянами 

однієї держави. Мислителі засуджують громадянські війни як найвище 

зло для держави і народу. 
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Вовк С. О. Конструкт громадянської війни в історико-

політичній спадщині Стародавнього світу. 

 У статті розкрито перші спроби усвідомлення громадянської 

війни як суспільно-політичного явища. Проблему боротьби за владу, 

зокрема і збройними засобами, розглядали представники суспільно-

політичної думки ще за часів виникнення ранньокласових суспільств і 

держав. Твори мислителів Стародавнього світу відображають перші 

спроби усвідомлення такого суспільно-політичного явища, як внутрішня 

війна, водночас громадянські війни так і не стали об’єктом наукової 

категоризації. Так, представники політичної думки часів Стародавнього 

Риму здебільшого застосовували метод алюзії як підхід до опису подій 

внутрішньої збройної боротьби. І, відповідно, мислителі не надають 

характеристику, не виокремлюють специфічні риси тих подій, які, на 

їхню думку, є досить відомими для широкого кола сучасників. 

Мислителі розглядали громадянську війну передусім як 

внутрішні міжусобиці; досить часто немає прямої вказівки саме на 

громадянську війну і загалом відсутній поділ на зовнішню і внутрішню 

війни. Останнє чітко простежується в політичній думці Давньої Індії, де, 

як і в усіх ранньокласових суспільствах, у політичній свідомості чільне 

місце посідали міфи про божественне, надприродне походження 

суспільних порядків, пріоритетні позиції посідав принцип гуманності.  

Аналіз праць мислителів Стародавнього світу доводить, що 

останні не надають характеристику громадянській війні, не 

виокремлюють специфічні риси тих подій, які, на їхню думку, є досить 

відомими для широкого кола сучасників. Доведено, що  історико-

політична спадщина цього періоду здобула перші теоретичні уявлення 

про причини, наслідки, перебіг та запобігання громадянській війні як 
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міжусобиці, боротьби за владу між громадянами однієї держави. 

Мислителі засуджують громадянські війни як найвище зло для держави і 

народу. 

Ключові слова: громадянська війна, прототипічний підхід, 

справедлива війна, несправедлива війна. 

 

 

 

Вовк С. А. Конструкт гражданской войны в историко-

политическом мысли Древнего мира. 

 В статье раскрыто первые попытки осознания гражданской 

войны как общественно-политического явления. Проблему борьбы за 

власть, в том числе и вооруженными средствами, рассматривали 

представители общественно-политической мысли еще во времена 

возникновения раннеклассовых обществ и государств. Произведения 

мыслителей Древнего мира отражают первые попытки осознания такого 

общественно-политического явления, как внутренняя война 

одновременно гражданские войны так и не стали объектом научной 

категоризации. Так, представители политической мысли времен 

Древнего Рима основном применяли метод аллюзии как подход к 

описанию событий внутренней вооруженной борьбы. И, соответственно, 

мыслители не придают характеристику, не выделяющие специфические 

черты тех событий, которые, по их мнению, является достаточно 

известными широкому кругу современников. 

Мыслители рассматривали гражданскую войну прежде всего как 

внутренние междоусобицы; достаточно часто нет прямого указания 

именно на гражданскую войну и вообще отсутствует разделение на 

внешнюю и внутреннюю войны. Последнее четко прослеживается в 

политической мысли Древней Индии, где, как и во всех раннеклассовых 

обществах, в политическом сознании ведущее место занимали мифы о 

божественном, сверхъестественном происхождении общественных 

порядков, приоритетные позиции занимал принцип гуманности. 

Анализ работ мыслителей Древнего мира доказывает, что 

последние детально не характеризуют гражданскую войну, не выделяют 

специфические черты тех событий, которые, по их мнению, является 

достаточно известными широкому кругу современников. Доказано, что 

историко-политическое мысль этого периода получила первые 

теоретические представления о причинах, последствиях, ходе и 

предотвращении гражданской войны как междоусобицы, борьбы за 

власть между гражданами одного государства. Мыслители осуждают 

гражданские войны как высшее зло для государства и народа. 

Ключевые слова: гражданская война, прототипичний подход, 

справедливая война, несправедливая война. 
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Vovk S. O. Construct civil war in the historical and political 

heritage of the Ancient World. 

 The article reveals the first attempts to realize civil war as a socio-

political phenomenon.  

The problem of the struggle for power, including by armed means, 

was considered by representatives of socio political thought even at the time of 

emergence of early class societies and states. The ancient world sophist`s 

creations reflect the first attempts such socio political phenomenon as an 

internal war, at the same time civil wars weren’t the object of scientific 

categorization. The representatives of political thought from ancient Pome 

mainly used the allusion method as an approach to describing the event of 

internal armed struggle. And accordingly the sophists have not given a 

characteristic, not highlights the specific features of those events which, in 

their opinion, are quite well known to a wide range of contemporaries. 

The sophists have considered civil war as internal strife. Often there 

is not direct indication of a civil war and there is not generally division into 

external and internal wars. The last one is traced back in the political thought 

of ancient India, where as in all early class societies in the political 

consciousness the myths about divine supernatural origin of social order have 

took a leading place and the principle of humanity had priority positions. 

An analysis of the works of the thinkers of the Ancient World proves 

that the latter do not characterize the civil war, do not distinguish the specific 

features of those events that, in their opinion, are quite well-known for a wide 

range of contemporaries. It is proved that the historical and political heritage 

of this period gained the first theoretical ideas about the causes, consequences, 

course and prevention of civil war as civil strife, the struggle for power 

between the citizens of one state. Thinkers condemn civil wars as the greatest 

evil for the state and people. 

Key words: civil war, prototype approach, fair war, unfair war. 
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МІЛІТАРИЗАЦІЯ ДИСКУРСУ ДИТИНИ  

В УРСР 1929–1939 РР. 

 

 „Культ боротьби” є однією з ключових ознак тоталітарної 

ідеології. У радянському Союзі він традиційно будувався навколо таких 

ключових знаків як „боротьба”, „ворог”, „вороже оточення”, „жертва”, 

„кров”, „помста”, „смерть”. Ці знаки зв’язували ланцюжками 

еквівалентності політику (класова боротьба), економіку (боротьба за 

врожай, за темпи тощо), сферу освіти (боротьба за політехнічну школу”), 

і в усіх сферах фігурували поняття з мілітарною генеалогією. У 1929–

1939-х рр. відбувалась поступова мілітаризація всіх сфер життя і дитячий 

світ не став виключенням.  

Тема військово-патріотичного виховання радянських дітей у 

1930-х рр. знаходила часткове висвітлення в радянських узагальнюючих 

працях з історії піонерії (Сулемов, 1978; Гусев, 1981; Грищенко, 1958), 

але лише побіжно, в переліку позитивних досягнень дитячого руху, серед 

прикладів розвитку інтернаціональної роботи та дитячої допомоги партії 

і уряду у соцбудівництві. Ця проблематика привертає увагу сучасних 

російських дослідників, але вони зосередились на мілітаризації молоді 

взагалі, майже не приділяючи увагу піонерам, і переважно на 

регіональному рівні (Ростов, 2004; Исаев, 2002). Сучасні вітчизняні 

розвідки коротко висвітлюють лише загальний розвиток піонерського 

руху в Україні, не виокремлюючи проблеми його мілітаризації у період 

сталінської модернізації (Гатенюк, 1993; Охрімчук, 2006), за 

виключенням дослідження О. Гречишкіної (2010), в якому розглядаються 

заходи з військової підготовки, які впроваджувались владою у 

піонерському середовищі. Отже, питання в яких формах, якими 

засобами, прийомами відбувався процес мілітаризації дитинства, які це 

мало наслідки для суспільства в цілому, потребує більшої уваги сучасних 

дослідників.  

Дослідження процесу мілітаризації радянського суспільства 

можливо за допомогою методу, що отримав назву дискурс-аналіз. Метою 

дискурс-аналізу є не тільки з’ясувати, що саме і як було сказано, але й 

визначити причини й соціальні наслідки різноманітних висловлювань 

(дискурсивних конструкцій). Дискурс формує ідентичності, соціальні 

відносини і розуміння світу. Тому використання дискурс-аналітичної 

методики є відповідним також завданню вивчення особливостей процесу 
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формування ідентичності радянської дитини. Дискурсивні практики не 

тільки виробляли і видозмінювали ідею дитини і дитинства, а й 

формували і закріплювали уявлення, установки, сценарії діяльності. Саме 

дискурс-аналіз дає підстави для висновків про їх зміст (Йоргенсен, 2008, 

с. 45–54). Отже, повсякденний процес формування та зміни значень в 

межах теми дитинства у 1929–1939 рр. (дискурсивна практика) є 

предметом дослідження. Мета – виявлення особливостей процесу 

мілітаризації дискурсу дитини в УРСР 1929–1939 рр. та його наслідків 

для дітей республіки. 

В тоталітарному дитинстві сфокусувались всі характерні риси 

режиму як такого. Розглядаючи  дитину як об‘єкт комуністичного 

виховання, держава намагалась закріпити в ній саме ті якості, які 

випливали з державної ідеології. Створений офіційною ідеологією образ 

„вірного ленінця” прописував обов’язкові сценарії поведінки в тих або 

інших ситуаціях. Цей образ дитини і відповідний погляд на доступні 

дитині види діяльності формувався за допомогою створення значень у 

межах обговорення проблем дитинства, тобто у дискурсі (Йоргенсен, 

2008, с. 45, 57). Дискурс дитини займав значне місце в просторі 

суспільно-політичної комунікації республіки у 1929–1939 рр., він мав 

значний виплив на формування ставлення до дитини, розуміння її місця в 

суспільстві. Він реалізовувався в різних жанрах – методичні 

рекомендації, промови офіційних осіб, в основному партійних та 

комсомольських лідерів з питань виховання та дитячого руху взагалі, 

вірші, репортажі диткорів і штатних кореспондентів газет і журналів, 

пісні, художні твори для дітей. Зміни в дискурсивних стратегіях яскраво 

відбивали також фоторепортажі в медіа-виданнях, образи дітей, що 

з’являлись на їх сторінках. Аналізуючи тексти 1929–1939 рр. важко не 

помітити, що на тлі загальної мілітаризації суспільно-політичного життя, 

активно мілітаризувався і дискурс дитини, що проявлялось у героїзації 

війни, крові, насильства, формуванні уявлень про вороже оточення, з 

яким треба вести боротьбу.  

Тема смерті, використання пов’язаних з нею понять, з 

революційних часів міцно увійшла до героїко-революційного наративу, 

вона використовувалась більшовицькими ідеологами в текстах, що мали 

на меті створення грандіозної картини цих подій у суспільній пам’яті. 

Згадки про загибель „найкращих бійців” за справу революції вже у 

1920-х рр. були обов’язковим елементом біографічних розповідей та 

художніх творів про добу революції і громадянської війни. В них смерть 

виступала як обов’язкова плата за краще майбутнє, за краще життя, як  

сакральна жертва, покладена на „вівтар революції”. До дітей, 

насамперед, намагались донести, що всі ці смерті і жертви були, 

головним чином, заради них, щоб вони могли бавитись з друзями, 

навчатися у школах, отримувати вищу освіту та стати в майбутньому 

великими людьми. Пов'язаний з темою смерті червоний колір, як символ 
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крові, пролитої за боротьбу, використаний в більшовицькій атрибутиці і 

символіці, виступав своєрідним фізичним втіленням теми смерті, яка 

невідступно супроводжувала дитину в усіх видах діяльності. 

 На Першому Всесоюзному зльоті піонерів (1929 р.) перед 

делегатами виступив Лазар Каганович, що звернувся до дітей з 

поясненням значення важливого символу піонерського руху – червоного 

галстука: „Червоний галстук на Ваших грудях просякнутий кров′ю 

сотень і тисяч борців. Тисячі борців були повішені, розстріляні 

поміщиками і капіталістами, тисячі борців гнили у царських 

тюрмах…Носіть же з честю цей червоний галстук, міцно тримайте в 

своїх руках червоний прапор комунізму (Піонервожатий. 1938. № 3. 

С. 11). 

Відповідно, від дітей вимагалось бути вдячними за всі ці жертви, 

й, у свою чергу, якщо партія покличе, в майбутньому, не розмірковуючи, 

віддати своє життя за спільну більшовицьку справу. У розповіді Арона 

Шапиро, який 16-річним юнаком від піонерської організації Кременчуга 

потрапив до першого піонерського зльоту у Харкові, а потім, до 

Всесоюзного у Москві, згадується: „И тут кто-то громко сказал: „К 

борьбе за дело Ильича будьте готовы!” И мы все в один голос ответили: 

„Всегда готовы!” Мы были очень готовы к борьбе. Такая романтика была 

в этой пионерии! Не забуду, как мы лихо пели: 

Смело-о-о мы в бой пойдем 

За власть Советов 

И как один умр-р-р-рем 

В борьбе за это! 

Шли по улице строем, впереди – Борька Могилевский со 

свистком, наш пионервожатый. Барабан стучит, рядом знамя несут. И мы 

-- ну такие гордые!!! Так нам нравилось, что мы все как один умрем! 

Такая это была чудесная перспектива, такая радость” (Время.  2007. 

№ 82). 

У текстах, що розповідали про події революції була очевидною 

певна романтизація смерті, її позиціонування як нагороди, ознаки 

обраності. В той же час, смерть була чимось нереалістичним, стосувалась 

міфологічних часів або далекого для дитини майбутнього. Але на 

початку 1930-х рр. у зв’язку з такою трагічною сторінкою в житті 

суспільства як колективізація, тема смерті набула іншого виміру. До 

традиційного розуміння смерті в контексті принесення жертв 

революційної боротьби в достатньо давні для дитячих уявлень часи, 

додалось трактування смерті як героїчного вчинку і згоди на неї тут і 

зараз і не для дорослих героїв, а для дітей. В піонерській пресі 1930–1934 

рр. матеріали про участь піонерів у розкуркуленні, викритті та затримці 

ворогів народу – куркулів були обов’язковими. Преса наводила приклади 

зразкової дитячої поведінки: піонери „викривали сховане куркульське 

майно”, „викривали ями з хлібом”. Доносительство на односельців у 
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пресі називалось „справою чести” (Фейдман, 1933; Дитячий рух. 1933. 

№ 11). Екзальтовані розповіді про дітей, загиблих від рук односельців, 

так званих „куркулів”, використовувались владою задля ескалації 

класової ворожнечі і були позбавлені романтики, в них переважала 

натуралістичність описів. Образи забитих дітей – Микити Сліпка, Наді 

Ринді, Микити Гордієнка та ін. міцно увійшли до піонерського пантеону 

в республіці. Отже, в офіційному дискурсі, загибель дитини в мирний 

час, не на війні, поступово втратила характер надзвичайності, набула рис 

події хоч і трагічної, шокуючої, але можливої, прийнятної, навіть 

взірцевої для наслідування.  

Уже в середині 1930-х рр., коли тема війни з іншими державами 

стала домінуючою, що потягло за собою ще більшу мілітаризацію 

суспільного життя, посилилось і використання ідеї смерті в боротьбі зі 

світовим імперіалізмом. Тобто вже смерть безпосередньо у бою стала 

трактуватись як кінцева мета достойного життя не тільки дорослого, але 

й дитини. 

Паралельно з використанням сюжетів про події 1917–1921 рр., 

що начебто перекидали місточок у сучасність, починають з’являтися 

тексти, присвячені сучасним подіям і підготовці дітей до майбутніх боїв. 

Події в Іспанії, наприклад, з літа 1936 р. використовувались не тільки 

задля актуалізації мілітарної теми в дискурсі дитини, а й допомагали 

включити дитину в нього в якості активного учасника. У одному з 

номерів журналу „Піонерія” можна побачити повідомлення про те, що „В 

лавах республіканських військ, народної міліції, поруч з чоловіками, 

героїчно борються жінки та діти” (Піонерія.  1936. № 12). В тому ж 

номері вміщено листа мадрідського піонера Ресгаарда Педерсена своєму 

другові в СРСР радянському піонерові Ізі Коленбергу: „Дорогий 

радянський піонере! Я дякую тобі за турботу про долю іспанських 

пролетарів. Коли твій лист прибув, я був саме на фронті. Прибігши в 

місто по патрони, я зустрів сестру, яка розповіла мені про цей лист. Я 

швидко побіг додому, взяв лист і, прочитавши його, знов побіг на фронт, 

до наших бійців. …ми іспанські діти, сповнені любові до вас і до 

геніального вождя всього трудящого людства товариша Сталіна!” (Там 

само). Не важливо, чи писала його справжня дитина(в цьому, якраз 

виникають сумніви й не тільки через зовсім не типове для іспанця ім′я та 

прізвище хлопця), головне, що цей текст виконує важливу функцію: 

яскраво, емоційно розвернути перед радянським читачем картину світу, 

де діти реально разом з дорослими, ризикуючи життям, борються з 

ворогами. Тобто дитина мусила усвідомити, що діти можуть воювати і 

воюють по-справжньому, а не лише проголошуючи гасла. Той факт, що 

це все відбувається прямо зараз, в цю мить, як піонер читає газету 

народжувало відчуття реальності воєнної загрози і бажання вступити в 

бій на боці хороброго іспанського підлітка не колись „як виросту”, а 

прямо в тому дитячому віковому статусі, в якому перебував читач.  
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Того ж року журнал „Мурзилка” надрукував вірша Льва Квитка 

„Лист Ворошилову” у перекладі С. Маршака, в якому від імені хлопчика, 

чий старший брат пішов служити до армійських лав, дається обіцянка 

наслідувати його справу після можливої його загибелі:  

Слышал я, фашисты задумали войну: 

Хотят они разграбить Советскую страну.  

Товарищ Ворошилов, когда начнётся бой –  

Пускай назначат брата в отряд передовой! <…>  

Товарищ Ворошилов, а если на войне  

Погибнет брат мой милый – пиши скорее мне!  

Товарищ Ворошилов, я быстро подрасту  

И встану вместо брата с винтовкой на посту! (Квитко, 1936). 

Пізніше, у 1938 р. на ці слова було створено пісню, з бадьорим, 

веселим ритмом, і це поєднання мажорної тональності з темою загибелі в 

устах дитини, перетворювало смерть на звичайну, „житейську” справу. 

Очевидною тенденцією в дитячих творах 1936–1939 рр. була 

поява образів дітей, що в громадянську війну допомагали більшовикам – 

пробирались через лінію фронту з донесеннями, рятували поранених 

червоних партизан, не піддались на бандитські катування і не виказали 

якоїсь таємниці. На відміну від дитячих персонажів першої половини 

1930-х рр., які частіше виконували пасивну роль врятованих 

червоноармійцями жертв попереднього режиму, нові маленькі герої були 

дуже активними і виконували недитячі військові завдання. Хлоп’ячі 

образи доповнювались яскравими образами дівчат-партизанок, що гордо 

гинули не здаючись ворогам. Образ дитини-героя, дитини, що діє в 

надзвичайних умовах революції або війни став популярним образом 

другої половини 1930-х рр. Подібні сюжети налаштовували дітлахів на 

тиражування подвигу, готували їх до боротьби та жертовності, 

переконували у власній значущості. 

Неодмінним атрибутом мілітаризації стали поняття „боротьба”, 

„класова ненависть” та широковживана ідеологема „вороги”. Тема 

боротьби дітей з ворогами піднімалась під час всіх масових кампаній 

1930-х р. Їх, як більш чуйних, залучали до викриття ворогів народу у 

системі освіти (нацьковуючи на вчителів), під час процесів над 

українською інтелігенцією, антитроцькістських кампаній тощо, 

закликаючи боротись з „лівими” і „правими ухилами” (Київський піонер. 

1930.  № 66. С. 2). В цьому контексті активно вживались такі нерозривні 

ланцюжки висловлювань, як „вороги-ненависть-боротьба-помста-

відплата-смерть”.  

Яскравим прикладом використання подібної риторики стало 

висвітлення дитячою пресою вбивства Сергія Кірова у грудні 1934 р. 

Вже перший після події випуск журналу Піонерія надрукував „Пісню про 

Кірова” авторства Павла Тичини, де були слова: 

Ворог в Кірова стріляв, 



 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (328), 2019  

 

86 

 

Гад у партію ціляв! 

Поклянемося ж ізнов: 

Ми відплатимо за кров. 

За одного сталінця 

Всіх поб’єм їх до кінця! (Тичина, 1935, с. 5). 

Трохи згодом у квітневому номері було вміщено есе „Незабутній 

Кіров”, з такими висловлюваннями: у злобі відчаю здихаючий ворог 

пустив кулю в одного з кращих соратників товариша Сталіна, в того, хто 

йшов рука в руку з нашим великим вождем у боротьбі за торжество 

соціалізму. Хай ще дужче горить класова ненависть і непримиренність до 

наших ворогів! Хай ще невтомніше палає наша творча енергія, наша 

безмежна відданість партії більшовиків, великому Сталіну!” (Піонерія. 

1935. № 4).  

В цьому ж номері вже було залучено дитячу творчість, вірші 

піонерів: 

Товариш Кіров! 

Катом клятим 

Не збитий ти з землі ясної! 

Тебе нічим не розстріляти, 

Бо ми учителю, з тобою 

...Сум великий, жаль усіх обняв. 

В серці комом стала ця подія. 

Але вже лунає з прапорів: 

- Покарати ворога-злодія! (Піонерія. 1935. № 4. С. 10). 

Смерть Кірова щорічно потім до початку війни була 

обов’язковою темою дитячих видань, і традиційно вже її обговорення 

супроводжувалось хвилею ненависницьких звинувачень на адресу 

ворогів, закликами до помсти і обіцянками не зрадити його пам'ять. 

З приводу політичного процесу над „троцькістами”, дитяча преса 

повідомляла, що „як усі трудящі, як увесь народ, наші діти – піонери й 

учні – ненавидять ворогів Радянського Союзу, ворогів партії. Скільки 

ненависті, презирства, гніву виявили діти до викритої троцькістської 

банди. Ребята разом з усіма трудящими СРСР вимагали найсуворішої 

кари мерзенним ворогам народу, підлим псам фашизму – троцькістам”. 

Преса із захопленням цитувала дитячі листи: „Ми так любимо свою 

країну, де нам хороше жити, вчитися в теплих і затишних школах. 

Особливо ми любимо нашого рідного батька товариша Сталіна. А вони – 

фашистські шпигуни – хотіли розірвати нашу країну на шматки і 

розпродати її капіталістам. Кулю їм у серце – така наша вимога” (лист 

піонера Михайла Чудновця, с. Юрівка). Таких листів, як стверджувалось 

у статті, було дуже багато” (Піонервожатий. 1937. № 1. С. 5). Листи і 

вірші самих дітлахів, присвячені викриттю ворогів народу,  їх 

насиченість негативними метафорами, повторенням газетних штампів, 

свідчать, що виховання в дітях класової ненависті приносило свої плоди. 
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Слово „смерть” вже починає вживатися задля позначення 

найжорстокішого покарання, єдиного, що дає можливість якось 

каналізувати негативні емоції – ненависті, огиди, відчаю, болю від втрати 

видатних людей або розкриття нібито „підлих замислів” призначених 

ворогами осіб. Важливо, що в контексті боротьби з ворогами і помсти за 

їх вчинки, активно вживалось і поняття справедливості, справедливої 

кари.  „Вороги народу дістали по заслугах. Нема іншої кари цим 

троцкістсько-зінов’євським негідникам, як розстріл! Якби вони 

лишилися жити, вони й далі ухитрялися б шкодити радянському 

народові. Фашистським собакам-собача смерть” – так відгукуються наші 

читачі – піонери і школярі. Це ще раз потверджує те, що суд своїм 

вироком відбив волю багатомільйонного радянського народу” (Піонерія. 

1936. № 9. С. 1–2). 

Смерті відомих більшовиків, керівників партійних та радянських 

органів на сторінках дитячих видань попри очевидно сумне 

навантаження кожної з подій, містили надзвичайно великий 

пропагандистський потенціал, який використовувався досить ефективно. 

У цьому контексті слід відзначити, що поняття смерті стосовно загибелі 

піонерів-героїв, видатних більшовиків вже не мало ореолу романтизму, 

смерть сприймалася як насильство, за яке слід помститися. Не 

обов’язково конкретному виконавцю, навіть абстрактні вороги чи світова 

буржуазія могли бути адресатами погроз про відплату.  

Мілітаризація дискурсу дитини мала і своє пряме втілення у 

воєнізації дитинства. Діти традиційно розглядались більшовицькою 

владою як майбутні бійці – їм належало витримати останній бій за владу 

Рад у війні зі світовим капіталом. В 1930-х рр. у комунікаційному 

просторі домінували патріотичні мотиви, що поступово 

трансформувались від почуття гордості за Червону Армію до обов’язку 

оволодіти військовою справою. Очікування неминучої війни зумовило 

залучення резервної армії – майбутніх бійців, до військових занять 

(Гречишкіна, 2010). 

Агітація велась у стилі погроз ворогам. Преса пропонувала 

читачам гасла, які увінчували матеріали про військову підготовку: „Хай 

наші вороги знають, що боронити країну Рад готові сивовусі пролетарі й 

колгоспники і юні піонери й піонерки” (Фурман, 1934, с. 7). Всі заклики 

до мобілізації дітей на військову роботу починались з розповіді, про те, 

як за кордоном „світові імперіалісти” готують напад і з цією метою 

навчають зростаюче покоління військовим навичкам (Андрєєв, 1934, 

с. 9). 

Діти залучались до військової роботи під видом гри, яку діти з 

властивою їм безпосередністю саме так і сприймали. Військові розваги 

регулярно пропонувались увазі ватажків на сторінках журналу: 

„Визволяй полоненого”, „Військові речі” (в якій дві партії піонерів 

мусили вибрати з названих ватажком слів ті, що пов’язані з війною); 
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„Охорона прапорців”, в якій треба здобути прапорці ворога, „Оборона 

табору”, „Захист Червоного прапора”(в якій діти, озброєні навчальними 

гвинтівками, гранатами та протигазами, виконували функції бійців, 

ворогів, дозорів та розвідників) (Дитячий рух. 1934. № 10; № 11–12). 

Ціла збірка військових ігор була розроблена ЦР Тсоавіахіму у 1936 р. 

(Военные игры…, 1936).  

Важливу роль у мілітаризації дітлахів відіграло переключення 

ЗМІ з теми боротьби піонерів з внутрішніми ворогами на боротьбу із 

зовнішніми. Статті у дитячій пресі республіки у 1935–1939 рр. вихваляли 

досягнення піонерів, які вистежили підозрілих осіб, що прокралися через 

кордон і повідомили про це військових або міліцію (Муратов, 1936). 

Героями дітлахів стають червоні прикордонники.  

Постійна військова агітація та пропаганда знаходила щирий 

відгук у дитячих наївних душах, вони швидко засвоювали її 

термінологію і починали мислити так, як від них вимагали ідеологи. 

Дитячі вірші у пресі ретранслювали цей погляд на світ, сповнений 

ворогів: 

„...Серед тиші мо’ десь крадеться бандит, 

Револьвера сталь затиснувши в руках. 

Він готовий знищити весь світ, 

Він готовий вбить більшовика. 

Може прокрадається шпигун, 

Може провокатор-диверсант, 

Щоби нашу молодість міцну 

Кулею своєю пронизать” (Ігнатенко, 1936). 

В одному з номерів журналу „Піонервожатий” за 1937 р. чергова 

замітка під промовистою назвою „Готові!” розповідала про піонерський 

загін імені Челюскінців школи № 56 м. Києва, всі 33 члени якого здали 

норми на значок „ППХО”, 9 – на „ЮВС”, щоденно тренуються у стрільбі 

і у вихідні влаштовують збір загону (кожен мусить мати при собі 

протигаз), щоб перевірити вміння стріляти і правильно поводити себе під 

час повітряної тривоги. Автор закликав до цього й усіх інших піонерів, 

порадивши брати приклад з героїв нарису. Стаття супроводжувалася 

світлиною маленького хлопчика років 4–5, який міцно тримав гвинтівку і 

цілив в уявного ворога, маючи дуже серйозне обличчя. Знімок мав назву 

„Теж готовий…” (Піонервожатий. 1937. № 7). Зрозуміло, що таке фото 

мало надихнути піонерів не відставати від малечі. Цей прийом поєднання 

дорослого агресивного образу зброї і зовсім маленької дитини в 

коротеньких штанцях виглядає досить шокуючим і доводить, що 

занурення дитини шкільного віку у мілітаристський контекст вже 

здавалось творцям цього дискурсу недостатньо переконливим, 

недостатньо емоційно сильним поштовхом задля мети воєнізувати все 

суспільство від малюків до старих.  
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Напередодні війни матеріали, що мали військову спрямованість, 

стали домінуючими у дитячих ЗМІ. Фотографії дітей в протигазах або зі 

зброєю прикрашали сторінки і обкладинки видань (Піонервожатий. 1937. 

№ 6; 1938. № 7). Журнал „Піонервожатий” за 8 місяців 1939 р. 

надрукував 37 статей (більше 50 %), присвячених питанням майбутньої 

війни та військової роботи дітей. Всі вони були просякнуті пафосом 

впевненості в перемозі, вірі у могутність Червоної Армії і спонукали 

підлітків до вивчення військової справи. 

Отже, мілітаризація дискурсу дитини була пов’язана як з 

розгортанням боротьби всередині держави, так і військовими планами 

більшовицького уряду. Вона не обмежувалась закликами до воєнізації як 

навчання військовим навичкам дітей, це був ширший процес, що 

включав формування їх ідентичності через мілітаризацію свідомості, 

героїзацію війни в дитячій уяві. Мілітаризація дискурсу дитини 

відбувалась завдяки використанню у текстах звернених до дітей таких 

емоційно і негативно забарвлених маркерів як війна, смерть, кров, 

ненависть, вороги, помста, жертви.   

Мілітаризація дитинства мала неоднозначні наслідки. З одного 

боку, військові заняття дисциплінували, формували почуття 

відповідальності у підлітків. Самі військові навички стали в нагоді під 

час війни, коли на фронт була мобілізована або пішла добровольцями 

значна частина цих дітлахів. З іншого, воєнізація дитинства 

впроваджувала у дитячу свідомість уявлення про неминучість 

насильства, гострої боротьби між класами і державами. Вона призвела до 

сприйняття насильства як жорстокого, але дієвого засобу вирішення всіх 

проблем. Зворотнім боком цього процесу стало й те, що особистість 

почала толерувати насильство щодо себе та своїх близьких збоку 

держави.  

Мілітаризація дискурсу дитинства та її експлуатація мали 

неабиякий мобілізаційний ресурс, роль якого у становленні ідентичності 

радянської дитини важко переоцінити 

Отже, дослідження дискурсивних практик дає можливість 

відтворити засоби творення соціальної реальності тоталітарної доби, 

зрозуміти яким чином повсякденні практики регулювались за допомогою 

дискурсу, яким чином залучалася дитина до участі у масових кампаніях, 

як формувалась її ідентичність. 
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Гогохія Н. Мілітаризація дискурсу дитини в УРСР 1929–

1939 рр. 

У статті аналізуються особливості процесу мілітаризації 

дискурсу дитини  в радянській Україні 1929-1939 рр.,  основні форми та 

прийоми цього процесу.  

Актуальність теми статті обумовлюється тим, що „культ 

боротьби” є однією з ключових ознак тоталітарної ідеології. У 

радянському Союзі він традиційно будувався навколо таких ключових 

знаків як „боротьба”, „ворог”, „вороже оточення”, „жертва”, „кров”, 

„помста”, „смерть”. Ці знаки зв’язували ланцюжками еквівалентності 

політику (класова боротьба), економіку (боротьба за врожай, за темпи 

тощо), сферу освіти (боротьба за політехнічну школу”), і в усіх сферах 

фігурували поняття з мілітарною генеалогією. У 1929–1939-х рр. 

відбувалась поступова мілітаризація всіх сфер життя і дитячий світ не 

став виключенням.  

Тема військово-патріотичного виховання радянських дітей у 

1930-х рр. знаходила часткове висвітлення в радянських узагальнюючих 

працях з історії піонерії, але лише побіжно, в переліку позитивних 

досягнень дитячого руху, серед прикладів розвитку інтернаціональної 

роботи та дитячої допомоги партії і уряду у соцбудівництві. Ця 

проблематика привертає увагу сучасних російських дослідників, але вони 

зосередились на мілітаризації молоді взагалі, майже не приділяючи увагу 

піонерам, і переважно на регіональному рівні 

За допомогою методу дискурс-аналізу розкривається зміст 

текстів для дітей, їх ідеологічне навантаження. Виявлено контекст 

використання термінології з мілітарною генеалогією, вживання понять 

„смерть”, „кров”, „помста”, „боротьба”, „ненависть” в текстах для дітей. 

Характеризуються методи залучення дітей за допомогою мілітаристської 

риторики до політичних кампаній радянської влади, таких як 

колективізація, боротьба з класовими ворогами, воєнізація.   
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Визначаються основні дискурсивні засоби творення ідентичності 

української радянської дитини та вияви результатів цього процесу у 

повсякденному житті. 

Ключові слова: дискурс, мілітаризація, класові вороги, смерть, 

боротьба, ідентичність, мілітаристська термінологія, ідеал дитини, „вірні 

ленінці”, медіа-простір. 

 

 

 

Гогохия Н. Милитаризация дискурса ребенка в УССР 1929–

1939 гг. 

В статье анализируются особенности процеса милитаризации 

дискурса ребенка в советской Украине 1929-1939 гг.,  его основные 

формы и методы. Актуальность темы статьи объясняется тем, что "культ 

борьбы" является одним из ключевых признаков тоталитарной 

идеологии. В Советском Союзе он традиционно строился вокруг таких 

ключевых знаков как "борьба", "враг", "враждебное окружение", 

"жертва", "кровь", "месть", "смерть". Эти знаки связывали цепочками 

эквивалентности политику (классовая борьба), экономику (борьба за 

урожай, темпов и т.п.), сферу образования (борьба за политехническую 

школу ”), и во всех сферах фигурировали понятия с милитарной 

генеалогией. В 1929-1939-х гг. Происходила постепенная милитаризация 

всех сфер жизни, и детский мир не стал исключением. 

Тема военно-патриотического воспитания советских детей в 

1930-х гг. находила частичное отражение в советских обобщающих 

трудах по истории пионерии, но лишь вскользь, в перечне 

положительных достижений детского движения, среди примеров 

развития международной работы и детских пособий партии и 

правительства в соцстроительства. Эта проблематика привлекает 

внимание современных российских исследователей, но они 

сосредоточились на милитаризации молодежи вообще, почти не уделяя 

внимание пионерам, и преимущественно на региональном уровне. 

С помощью метода дискурс-анализа раскрывается содержание 

текстов для детей, их идеологическая составляющая. Представлен 

контекст использования терминологии с милитарной генеалогией, 

употребление понятий „смерть”, „кровь”, „месть”, „борьба”, „ненависть” 

в текстах, адресованных детям. Характеризуются методы привлечения 

детей к политическим кампаниям власти, таким как коллективизация, 

борьба с классовыми врагами, военизация с помощью милитаристской 

риторики. Определяются основные дискурсивные средства 

формирования идентичности украинского советского ребенка и 

проявления результатов этого процесса в повседневной жизни.  
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Ключевые слова: дискурс, милитаризация, класовые враги, 

смерть, борьба, идентичность, милитаристская терминология, идеал 
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Hohokhiia N. Militarization of child's discourse in the USSR in 

1929–1939. 

The article analyzes the peculiarities of the militarization process of 

child's discourse in Soviet Ukraine 1929-1939, the main forms and methods of 

this process. The relevance of the article topic is explained by the fact that the 

“cult of struggle” is one of the key features of totalitarian ideology. In the 

Soviet Union, it was traditionally built around such key signs as "struggle", 

"enemy", "hostile environment", "victim", "blood", "revenge", "death". These 

signs linked the chains of equivalence to politics (class struggle), economics 

(struggle for harvest, pace, etc.), education (struggle for polytechnic school), 

and in all spheres concepts with military genealogy appeared. In the 1929-

1939s. there was a gradual militarization of all spheres of life, and the 

children's world was no exception. 

The theme of military-patriotic education of Soviet children in the 

1930s found a partial reflection in Soviet general works on the history of 

pioneers, but only in passing, in the list of positive achievements of the 

children's movement, including examples of successful development of the 

Party, Komsomol, teachers and kids. This issue attracts the attention of 

modern Russian researchers, but they focused on the militarization of young 

people in general, paying little attention to the pioneers, and mainly at the 

regional level. 

Using the method of discourse analysis the content of texts for 

children, their ideological component is revealed. The context of the use of 

terminology with military genealogy, the use of the concepts “death”, “blood”, 

“revenge”, “struggle”, “hatred” in texts addressed to children is presented. 

Methods of attracting children to political campaigns of power, such as 

collectivization, the struggle against class enemies, militarization with the help 

of military rhetoric are characterized. The main discursive means of forming 

the identity of a Ukrainian Soviet child and the manifestation of the results of 

this process in everyday life are determined. 

Key words: discourse, militarization, class enemies, death, struggle, 

identity, militarist terminology, ideal of the child, "true leninists", media space 
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ПРОМИСЛОВІ МОНОПОЛІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: 

ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

В умовах ринкової економіки логічним є прагнення учасників 

ринку збільшити свій вплив на нього, задля чого використовуються різні 

способи та методи. Важливим засобом посилення позицій підприємців є 

їх об’єднання з метою обмеження конкуренції – монополії різних форм 

(картелі, синдикати, трести тощо). Так, на факти існування картельних 

домовленостей у сфері закупівель як найбільш шкідливу з усіх типів 

антиконкурентої поведінки звертає увагу Антимонопольний комітет 

України у своєму звіті за 2018 р. (с. 307). Перші ж подібні угоди 

виникають ще наприкінці ХІХ ст., у тому числі й на українських 

територіях, які входили тоді до складу Російської імперії. Як в 

незалежній Україні, вони діяли в умовах капіталістичної трансформації 

економіки, що зумовлює актуальність досліджень з цієї проблематики. 

Наприкінці ХІХ ст. монополії були явищем абсолютно новим, а 

тому потребували і практичного, і теоретичного вивчення. Воно 

відбувалося на різних рівнях: від обговорення на кафедрах провідних 

наукових установ до численних публікацій на шпальтах газет. В 

Російській імперії цей процес, як і впровадження монополій загалом, 

розпочався пізніше, ніж на Заході, тому вивчення монополістичних 

тенденцій тут пов’язано з низкою проблем. Однією з них є проблема 

термінології, тобто визначення самого поняття монополії та її різних 

форм, які на той час практично не розділялися. У науці та пресі 

використовувався загальний термін – „синдикат”. Подібна практика 

часто, на жаль, зберігається й у радянській та сучасній літературі.  

Загалом вивченню промисловості Російської імперії присвячена 

значна кількість наукових розвідок, де серед іншого розглянуто окремі 

аспекти проблеми приналежності окремих союзів до тієї чи іншої форми 

монополій. Значну увагу цій проблемі приділили радянські історики 

В. Мотильов (1955), В. Бовикін (1967), В. Лаверичев (1970).  У загальних 

рисах проблему розглянуто в нашій дисертації (Забудкова, 2018), втім 

оскільки дотепер широко розповсюдженими залишаються неточні 

визначення форм окремих монополій Російської імперії, вважаємо за 

доцільне продовжити дослідження та окремо опублікувати його 

результати. 
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Метою статті є уточнення приналежності до різних форм 

монополії монополістичних об’єднань промисловців Російської імперії. 

Найпростіші угоди монополістичного характеру відомі в 

Російській імперії з середини ХІХ ст. Як відомо, монополістичні 

тенденції виникають спочатку в сфері кредитування, потім поширюються 

на торгівлю й на наступному етапі – на промисловість (Войтов, 2010, 

с. 253). Тож першими відомими нам угодами стають прості торговельні 

угоди, які мали на меті посилення контролю ринку та підвищення цін. Ці 

угоди завжди були короткостроковими та мали на меті досягнення 

раніше визначеної мети. Зокрема такі об’єднання були характерними для 

ярмаркової торгівлі: „Дух монополії до такого ступеню розповсюджений 

на Нижегородському ярмарку, що новій людині… складно та майже 

неможливо торгувати там, якщо він не захоче чи не зуміє увійти в стачку 

з іншими” (Цит. за: Лаверычев, 1974, с. 46).  

У радянській історіографії традиційно виводили початок 

монополізації з 1870-х рр. Одним з перших вважався Російський союз 

страхових товариств (1875 р.), а також об’єднання торгівців. До цього ж 

часу радянський історик Я. Лівшин відносить появу конвенцій – 

об’єднань „підприємців або купців, що не відрізнялися за своїм 

характером від широко розповсюджених у всіх країнах картелів” 

(Лившин, 1961, с. 14). Перші ж синдикати, на його думку, з’явилися на 

початку 1880-х рр. Тож відбувалося змішування понять торговельних 

і промислових монополій, що дозволяло підкреслити одночасність їх 

виникнення з провідними країнами Заходу. З іншого боку відомі 

об’єднання в промисловості часто не розрізняли як картелі, синдикати чи 

трести, а автоматично продовжували використовувати назви, відомі ще з 

імперських часів. 

Сучасна наука розрізняє декілька форм монополій – картель 

(об’єднання підприємств, учасники якого укладають угоду про розподіл 

ринків збуту й цін та зберігають власність на засоби виробництва й 

продукцію), синдикат (угода підприємств, учасники якої реалізовують 

вироблену продукцію через спільну збутову контору, втрачаючи 

комерційну самостійність), трест (об’єднання підприємств, що втрачають 

їхню комерційну й виробничу самостійність, підкоряючись єдиному 

контролю) та концерн (об’єднання підприємств різних галузей 

промисловості, транспорту, торгівлі для здійснення спільної діяльності). 

Натомість наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  у Російській імперії 

усталеної термінології ще не склалося, і, як вже зазначалося, 

монополістичні об’єднання частіш за все позначалися загальним 

терміном „синдикат”. 

Термін „синдикат” (від фр. Syndicat – профспілка, союз) має 

декілька значень. Загалом під синдикатом розуміють різного роду союзи, 

що створюють між їх учасниками спільність матеріальних інтересів і не 

належать до числа звичайних цивільних і промислових товариств. 
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Найбільшого поширення союзи, іменовані синдикатами, отримали у 

Франції, де існували, зокрема, як синдикати підприємців, так і синдикати 

робітників (Петухов, 2003).  

Тож у Російській імперії чіткого визначення синдикату не 

склалося. На початку ХХ ст. терміни „синдикат”, „картель”, „трест” 

використовувалися як синоніми, одне й те ж саме об’єднання в одній 

статті автор міг назвати й синдикатом, й трестом. Наприклад, російський 

економіст І. Янжул (1895) зазначав, що „картель”, „трест” та „синдикат” 

є словами на позначення підприємницьких союзів, відмінність яких лише 

в походженні (німецьке, американське та французьке відповідно). А 

оскільки російська мова не виробила власного слова для цього поняття, 

то загальновживаним стало французьке „синдикат” (с. 34‒35).  

У 1916 р. промисловець і банкір С. Хрульов, звертаючи увагу на 

відсутність вірного толкування різниці понять „трест” і „синдикат” дає 

власне їх пояснення. Трест він описує як єдину велику організацію, 

утворену шляхом скуповування всіх акцій і облігацій промислових 

підприємств галузі та випуску власних, яка є єдиним розпорядником у 

певній галузі виробництва. Трести є постійними організаціями, які мають 

політичний вплив. Синдикати ж ‒ союз промислових підприємств певної 

галузі, які залишаються самостійними одиницями, політичного впливу не 

мають, оскільки їх мета суто практична ‒ розподіл замовлень між 

заводами та по районах (с. 35–36). Цікаво, що С. Хрульов наголошує на 

користі синдикатів на противагу трестам.  

Невизначеність термінології призвела до виникнення та 

утвердження в літературі поняття „підприємницький союз”, яке також 

використовувалося достатньо довільно: і для позначення 

підприємницьких спілок, які обмежують конкуренцію, і для визначення 

будь-яких об’єднань підприємців. Використання цього словосполучення 

як синоніму монополії часто було цілком свідомим, враховуючи 

переважно негативне ставлення до них в суспільстві. „Монополія – слово 

неприємне, і ті, хто вважає конкуренцію руйнівною та згубною, 

вважають за краще називати трести промисловими союзами, або, 

уживаючи слово „монополія”, вони поспішають зробити застереження, 

що це не означає повної відсутності будь-якої конкуренції”, – 

зауважували в пресі (Буллок, 1901, с. 122).  

Разом з тим відсутність чіткої термінології зумовлювалася й 

переплетеністю функцій підприємницьких організацій Російської імперії: 

монополістичних, представницьких, антиробітничих. Окремі риси 

картелів дійсно мали деякі галузеві представницькі організації 

(Всеросійське товариство цукрозаводчиків (1897), З’їзди млинарів (1888), 

Російське товариство винокурних заводчиків (1906), З’їзди російських 

фабрикантів землеробських машин і знарядь (1906) та інші) (Шандра, 

2016, с. 237, 260–267). Разом з тим переплетення монополістичних і 

представницьких функцій не повинні призводити до їх змішання. Звісно, 
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що не кожна з представницьких організацій мала монополістичні риси, та 

й вони ніколи не були основною метою і змістом діяльності таких 

організацій. Представницькі союзи за їхньою суттю не переслідували 

комерційної мети, на відміну від будь-якої монополії. 

Великою мірою проблема термінології була пов’язана з тим, що 

законодавство імперії того часу не давало визначення синдикатів, як і 

картелів з трестами. Формально монополії були заборонені дією 

застарілого закону 1845 р., де йшлося про загальне поняття „стачка”. 

Перші монополії, які утворювалися за сприяння уряду, не приховували 

своєї суті, використовуючи слово „синдикат” у назві. Пізніше ж зміст 

угод приховували за іншими назвами: акціонерне товариство, союз, 

об’єднання тощо. Тільки в 1914 р. було розроблено законопроект щодо 

діяльності монополістичних організацій, згідно з яким під синдикатом 

розумілася тимчасова угода, тривалий союз або повне злиття кількох 

торгово-промислових підприємств з метою регулювання масового 

виробництва, збуту та цін однорідних або тих, що мають зв’язок 

продуктів (Соболев, 1916, с. 32). Тож офіційно пропонувалося 

визначення, яким можна охарактеризувати будь-яку форму монополій. 

Втім законопроект так і не набрав сили. 

За відсутності можливості вивчити договірні умови створення 

більшості монополістичних об’єднань Російської імперії для того, аби 

з’ясувати відмінності між картельними угодами, договорами синдикату 

або тресту, часто доводиться виходити з окремих їхніх ознак – тривалості 

(угода синдикату та тресту мала більш-менш постійний характер), 

ступеня самостійності власників підприємств. Якщо їхня самостійність 

була обмеженою, але не знищеною повністю, можна говорити про 

синдикати. Якщо ж власники підприємств перетворювалися 

на акціонерів, відбувалося комерційне, фінансове й виробниче злиття 

підприємств, говоримо про трест. З іншого боку, картелі та трести були 

зазвичай об’єднаннями товаровиробників, які прагнули регулювати 

обсяги виробництва та збуту з метою запобігання надвиробництва. 

Синдикати ж об’єднували підприємців як продавців тієї чи тієї продукції, 

які задля отримання високого та стійкого рівня прибутку вдавалися 

переважно до договірного регулювання цін (Петухов, 2003). 

Тож під час вивчення монополістичних об’єднань у Російській 

імперії для виокремлення синдикатів варто користуватися такими 

ознаками як наявність спеціальної торговельної організації, яка виконує 

функції посередника між підприємствами та покупцями; збереження за 

контрагентами фінансово-господарської та юридичної самостійності; 

відносна тривалість угоди; відсутність безпосереднього впливу на 

виробництво. Саме за цими критеріями можна виділити синдикати з-

поміж інших форм монополій у промисловості, які починають 

складатися тут з 1880-х рр. 
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Традиційно першим синдикатом вважається створене 28 квітня 

1887 р. об’єднання цукрозаводчиків, куди ввійшли 78% цукрових заводів 

(Каменецкая, 1965, с. 115). Втім ще радянський історик М. Гефтер (1951) 

зазначав, що оскільки воно не мало спеціальної контори для продажу, то 

за своєю формою було картелем, а не синдикатом. Власне, і потреби в 

спільному збуті, вочевидь, не виникало – картель стабілізував ціни на 

цукор, піднявши їх більше, ніж на 20%, що дозволило не лише перекрити 

витрати на виробництво, але й забезпечити необхідні прибутки 

підприємців (ЦДІАК, ф. 442, оп. 541, спр. 143, арк. 6). Забезпечувалося 

це тим, що угода мала експортну складову – обов’язкове вивезення 

надлишків цукру за кордон. Разом з тим це зумовлювало нестійкість 

об’єднання, контрагенти якого були змушені зазнавати збитків під час 

вивезення цукру, оскільки вдавалися до політики демпінгу. До середини 

1890-х рр. високі ціни на цукор загострили конкуренцію серед 

цукропромисловців, що призвело до розпаду союзу в 1895 р. У тому ж 

році його необхідність в подальшому була ліквідована введенням 

урядового цукрового нормування, а інтереси цукропромисловців з травня 

1897 р. відстоювало новозасноване Всеросійське товариство 

цукрозаводчиків, яке поєднувало функції представницького та монополії, 

контролюючи 80% загального виробництва цукру імперії (239 заводів) 

(Шандра, 2016, с. 122).  

На початку ХХ ст. монополізацію цукрової галузі було 

продовжено створенням т. зв. „синдикату рафінерів” у 1903 р. Втім 

оскільки союз передбачав регулювання розмірів виробництва та цін, він 

також був типовим картелем (Ланге, 1914, с. 390). Протягом наступних 

10 років він неодноразово розпадався та поновлювався. Спробу створити 

синдикат було здійснено тільки в березні 1914 р. (Н.С., 1914). Нова угода 

нормувала випуск рафінаду на ринок, а не його виробництво, як це 

практикувалося раніше. Центральним органом тут було Бюро рафінерів, 

завдання якого полягало у визначенні розміру виробництва та 

регулюванні біржових цін шляхом випуску за потреби рафінаду з запасу 

(Ланге, 1914, с. 314). За своєю структурою новий союз максимально 

наблизився до синдикату, однак продаж рафінаду так і не було 

централізовано – Бюро рафінерів не брало на себе жодних комерційних 

операцій. Тож у цукровій промисловості Російської імперії 

монополістичні угоди не пішли далі нестійких картельних союзів. 

Довго залишалася дискусійною форма Ради представників 

паровозобудівних заводів („Продпаровоз”), яка почала діяти з березня 

1903 р. та об’єднала всі паровозобудівні заводи імперії (ДАХО, ф. 930, 

оп. 1, спр. 40, арк. 5). Радянський історик А. П. Корелін дійшов висновку, 

що ані „Продвагон”, ані створений пізніше „Продпаровоз” з самого 

початку „не були за формою та характером діяльності синдикатами 

класичного типу” (Корелин, 1972, с. 160). Дійсно, „Продпаровоз” мав 

Раду та бюро для розподілу замовлень, втім торгівлю ним централізовано 
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не було. Отже, максимально наблизившись до синдикату, угода мала 

переважно ознаки картелю. У 1906 р. у зв’язку з закінченням строку дії 

угоди йшли переговори щодо оформлення синдикату, втім відповідне 

рішення прийнято не було й угоду продовжили ще на рік на існуючих 

умовах (ДАХО, ф. 930, оп. 1, спр. 40, арк. 280–283). У 1907–1908 рр. 

„Продпаровоз” знову здійснив спробу синдикування, однак не отримав 

дозволу уряду (Там само, арк. 389–391). Втім картель і на мав гострої 

необхідності в цьому, оскільки в умовах державної власності на залізниці 

майже єдиним його покупцем на внутрішньому ринку була держава, 

тому надалі картель продовжував угоди на існуючих умовах.  

Щодо вже згадуваного „Продвагону” („Товариство для торгівлі 

виробами російських вагонобудівних заводів”), то його утворення було 

підготовлено низкою картельних угод, що діяли тут на початку XX ст. 

Це, зокрема, картель заводів, що виготовляли трамвайні вагони, угода 

про постачання дизель-моторів, картель мостобудівних заводів, а також 

заводів, що виготовляли залізничні стрілки. Власне синдикат виник у 

1904 р. і розпочав діяльність у 1906 р. у складі 14 підприємств (Бовыкин, 

1984, с. 218–221). Така затримка, найвірогідніше, свідчила про 

відсутність гострої необхідності в реорганізації картельних угод у 

синдикатську, оскільки з 1902 р. діяв урядовий комітет з розподілу 

залізничних замовлень, який концентрував збут рейок, паровозів, вагонів 

тощо в руках держави. 

Цікавою було форма об’єднань у нафтовій галузі. Наприкінці 

XIX ст. її контролювали три найбільші фірми: Товариство нафтового 

виробництва братів Нобель („БраНобель”), Каспійсько-Чорноморське 

нафтопромислове товариство, очолюване французьким банкірським 

домом „Брати Ротшильд”, та підприємство О. Манташева. Починаючи з 

другої половини 1880-х рр. навколо них об’єднуються дрібніші 

нафтопромисловці, перетворюючи кожну з фірм фактично на окремі 

монополії типу трестів.  

З початку 1893 р. „БраНобель” об’єднав сім великих 

нафтопромислових фірм, які передали йому продаж гасу в Російській 

імперії та за кордоном (О нефтяном…, 1893, с. 1455). Майже одразу він 

уклав угоду з союзом під головуванням Ротшильдів про передачу 

останньому права на монопольний продаж гасу за кордоном, залишаючи 

за собою внутрішній ринок (Слух…, 1893, с. 1470). У такий спосіб виник 

„Союз бакинських гасозаводчиків”, який здійснював усю закордонну 

торгівлю гасом до 1897 р., коли він розпався. На цей момент 

„БраНобель” був зосереджений переважно на внутрішній торгівлі, а 

Ротшильди – на експорті нафти за кордон, однак утворення останніми в 

1898 р. торгово-транспортного товариства „Мазут”, а також подальша 

криза призвели до загострення конкуренції на нафтовому ринку. 

Відповіддю стало укладання в 1903 р. між „БраНобелем” та „Мазутом” 

чергової угоди „Нобель-Мазут” (Бовыкин, 1984, с. 205). І в першому, і в 
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другому випадках про централізацію збуту тут не йшлося, отже союз 

являв собою картель, до складу якого входили монополістичні 

трестівські об’єднання, очолювані найбільшими компаніями галузі. 

Згідно з умовами договорів картелями були також відомі 

„синдикати” для постачання обозів із приладдям для інженерного та 

інтендантського відомств (1906–1910), артилерійський (1902–1910), союз 

суднобудівних заводів, що виготовляють баштові установки для флоту 

(1910) (Записка, 1911, с. 320–342). 

Таким чином, проблема визначення окремих форм монополій, 

що діяли в Російській імперії залишаться недостатньо вивченою. Це 

пов’язано, в першу чергу, з наслідуванням тим термінам, які 

використовували наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. сучасники. 

Оскільки вони не завжди співпадають з сучасним значенням, це 

призводить до певної плутанини, що ускладнює розуміння суті тієї чи 

іншої угоди, ступеню її розвитку та характеру впливу на ринок. Так, 

картелями насправді були об’єднання, що мають традиційну назву 

„синдикат” – цукровий (1887–1995), „Продпаровоз” (1900–1918), „Союз 

бакинських гасозаводчиків” (1893–1897) та ін. Тож тема потребує 

подальшого вивчення з метою точного визначення форми кожного з 

відомих монополістичних союзів Російської імперії. 
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Забудкова О. А. Промислові монополії Російської імперії: 

проблема термінології 

В статті аналізується проблема термінології під час вивчення 

процесів монополізації промисловості Російської імперії. З’ясовано, що 
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наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у науковій літературі та пресі не 

склалося єдиної системи понять на визначення різних форм 

монополістичних об’єднань, дефініції „картель”, „трест”, „синдикат” 

використовувалися довільно. Найпопулярнішою була остання – 

синдикатами називали більшість союзів, незважаючи на те, що ними є 

виключно монополістичні угоди про спільний продаж продукції через 

спеціальну контору або аналогічний орган. Вказано, що така плутанина у 

поняттях часто зберігалася й у більш пізніх розвідках. Часто у радянській 

історіографії до них відносили найпростіші монополістичні угоди, які 

виникали  з середини ХІХ ст. у сфері кредитування та торгівлі, що 

дозволяло підкреслити одночасність виникнення мнополістичних 

тенденцій з провідними країнами Заходу. У статті розглянуто визначення 

картелів, синдикатів і трестів з юридичної та економічної точок зору, 

визначено їхні ознаки. Наведено приклади картелів, які традиційно 

відносили до синдикатів: цукровий (1887–1995 рр.), Бюро рафінерів 

(1903–1916 рр.), „Рада представників паровозобудівних заводів” 

(„Продпаровоз”, 1900–1918 рр.), „Союз бакинських гасозаводчиків” 

(1893–1897 рр.) та ін. Сформульовано висновок про необхідність 

подальшого вивчення відомих нам монополій з метою чіткого 

визначення їх форм задля розуміння сутності конкретної угоди, ступеня 

її розвитку та характеру впливу на ринок. 

Ключові слова: монополія, синдикат, картель, Російська імперія. 

 

Забудкова О. А. Промышленные монополии Российской 

империи: проблема терминологии 

В статье анализируется проблема терминологии при изучении 

процессов монополизации промышленности Российской империи. 

Установлено, что в конце XIX – начале ХХ в. в научной литературе и 

прессе не сложилось единой системы понятий для определения 

различных форм монополистических объединений, дефиниции 

„картель”, „трест”, „синдикат” использовались произвольно. Самой 

популярной была последняя – синдикатами называли большинство 

союзов, несмотря на то, что ими являются исключительно 

монополистические соглашения о совместной продаже продукции через 

специальную контору или аналогичный орган. Указано, что такая 

путаница в понятиях часто сохранялась и в более поздних 

исследованиях. Часто в советской историографии к ним относили первые 

монополистические соглашения, которые возникали в сфере 

кредитования и торговли, что позволяло подчеркнуть одновременность 

возникновения мнополистичних тенденций с ведущими странами Запада. 

В статье рассмотрены определения картелей, синдикатов и трестов с 

юридической и экономической точек зрения, названы их признаки. 

Приведены примеры картелей, которые традиционно относили к 

синдикатам: сахарный, Бюро рафинеров, „Союз бакинских 
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керасинозаводчиков”, „Совет представителей паровозостроительных 

заводов” („Продпаровоз”) и др. Сформулирован вывод о необходимости 

дальнейшего изучения известных нам монополий с целью четкого 

определения их форм для понимания сущности конкретного соглашения, 

степени его развития и характера влияния на рынок. 

Ключевые слова: монополия, синдикат, картель, Российская империя. 

 

Zabudkova O. A. Industrial monopolies of the Russian empire: 

terminological problem 

The article analyzes the problem of terminology during the study of 

the processes of monopolization of the industry of the Russian Empire. It was 

found out that in the late 19th and early 20th centuries. In the scientific 

literature and the press there was no single system of concepts for the 

definition of various forms of monopolistic unions, the definitions of "cartel", 

"trust", "syndicate" were used arbitrarily. The most popular was the latter – 

syndicates were called most unions, despite the fact that they have exclusively 

monopolistic agreements on joint sale of products through a special office or 

similar body. It is indicated that such confusion in the concepts often persisted 

in later intelligence. Often in Soviet historiography the most simple 

monopolistic treaties, which arose from the middle of the nineteenth century, 

were attributed to them. in the field of lending and trade, which allowed to 

emphasize the simultaneous occurrence of multicultural tendencies with the 

leading countries of the West. The article deals with the definition of cartels, 

syndicates and trusts from the legal and economic point of view, their features 

are determined. The following are examples of cartels that traditionally 

belonged to the syndicates: sugar, The Bureau of Refiners, "Prodparovoz", the 

Union of the Baku kerosene manufacturers and others. The conclusion is made 

on the need for further study of the monopolies known to us in order to clearly 

identify their forms in order to understand the nature of the impact on the 

market. 

Key words: monopoly, syndicate, cartel, Russian empire. 
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ІДЕЇ КОМУНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ФАКТОР 

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ РАДЯНСЬКОЇ СІМ’Ї В 1920−1930-х рр. 

 

Невдалі процеси перебудови і розпад Радянського Союзу 

призвели до кризи в усіх сферах українського суспільства, в тому числі й 

демографічній. Багато людей опинились в скрутному становищі, 

почалась масова маргіналізація. Це зумовлювалось ще й тим, що 

суспільство відчувало розрив соціокультурної традиції, була порушена 

еволюція форм традиційної української сім’ї, а суспільні трансформації 

радянського періоду змінили розуміння ролі й місця сім’ї в суспільстві, 

поставили на грані ризику соціальну значущість цього інституту. На 

початку 1990-х рр. не стало держави, яка повністю регулювала всі сфери 

життя громадян, впливала на їх особисті інтереси, визначала потреби, 

корегувала поведінку й обмежувала бажання. Постала потреба 

формувати нову систему правових норм, побудовану на врахуванні 

людини не як гвинтика великої державної машини, а творця власної долі. 

Питанням шлюбу та сім’ї цікавились представники багатьох 

суспільних наук: перш за все юристи, соціологи, філософи, історики, 

психологи, а також „партійні діячі”. Важливість вирішення полягала в 

тому, що більшовикам потрібно було швидко відсторонити „церкву” як 

основного конкурента, який міг впливати на маси. Тому, одразу ж після 

встановлення радянської влади 1917 року було видано два декрети: „Про 

відміну шлюбу” та „Про громадянський шлюб, дітей та про внесення 

змін до актів громадянського стану”. За ними подружжям вважались 

чоловік та жінка, які знаходились в статевому співжитті за обопільною 

згодою. Шлюб зареєстрований в церковній метричній книзі 

оголошувався недійсним. Церква позбавлялась права на реєстрацію 

новонароджених та шлюбів (Бранденбургский, 1926, c. 4). Таким чином, 

проголошувалась законність цивільного шлюбу, який (до 1926 року) не 

треба було реєструвати. Згодом він набував законності після реєстрації в 

спеціальних виконавчих державних органах – РАЦСах. 

У міжвоєнний період були прийняті два кодекси про шлюб та 

сім’ю (1918 та 1926 років) з деякими поправками в наступні роки 

стосовно аборту (встановлювалась кримінальна відповідальність за 

вчинення) та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей (у разі їх 

несплати) (Кодекс…, 1942, c. 1045–1074; Кодекс…, 1929; Кодекс…, 

1938). У вступах до кодексів та роботах, присвячених питанню шлюбу та 
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сім’ї, спостерігалося постійне протиставлення між буржуазним і 

соціалістичним світами, релігійних канонів та традицій – радянським 

тощо (Свердлов, 1949, c. 5). Основні посилання робились на праці 

К. Маркса, Ф. Енгельса, А. Бебеля, В. Леніна, особливо в питаннях, 

пов’язаних з правами жінок в сім’ї. Навіть кохання не обходили 

стороною. Наприклад, на роботу А. Бебеля часто посилались, 

характеризуючи співвідношення буржуазного та соціалістичного 

шлюбів: „Буржуазний шлюб та проституція – це дві сторони однієї 

медалі… Шлюб та сім’я виникли в силу природнього прагнення людини 

до особистого щастя. Усвідомлення щастя в житті невід’ємне від 

боротьби за соціальну перебудову світу, від ідеальних уявлень 

особистості про феномени реального світу” (Лаптенок, 1967, c. 24–25). 

Стосовно кохання все просто: „Кохання – це зовсім не натхнення і не 

випадковість, а це звичайна справа, котру потрібно спроектувати, 

зорганізувати” (Там само, c. 135).  

Отже, активна радянська агітація і жорсткі дії влади призвели до 

того, що нова форма модерної „радянської сім’ї” почала поступово 

утверджуватись. Тому, з’явилась потреба юридичного врегулювання 

питань сімейних правовідносин, до яких відносились суб’єктивні права. 

Автор досліджень з питань громадянського права О. Іоффе (1949) 

визначав суб’єктивне право так: „… це юридичний засіб задоволення 

інтересів радянських громадян, які співпадають з інтересами 

„соціалістичної держави”, або їм не протирічать” (c. 54–55). У 

засновника російської школи соціології кримінального права 

П. Сорокіна, в праці „Система соціології” (1920), в розділі під назвою 

„державне угруповання” (рос. государственная группировка) написано, 

що держава – всевладна організація. Твердження, що держава – єдиний 

творець права, „відноситься до фікції юристів, а не до формулювання 

реальної дійсності” (c. 143). „Дійсність” же довела, що основним згубним 

пороком тоталітаризму (радянського перш за все) – є позбавлення 

людини в майбутньому можливості самостійно та незалежно формувати 

власний внутрішній світ. За перші роки існування радянської держави 

сім’я, як соціальний інститут, зазнала низки змін – від вседозволеності 

(„вільного кохання” − так званої сексуальної революції) до повного 

контролю особистого життя. Кодекс сім’ї та шлюбу 1926 року встановив 

норми та правила поведінки чоловіка й жінки в сім’ї. Були навіть 

регламентовані години, які потрібно витрачати на громадську діяльність 

та дозвілля (що треба відвідувати, куди ходити). 

В. Бошко у творі „Нариси радянського сімейного права” 

посилається на працю Й. Сталіна, даючи пояснення важливості 

юридичного врегулювання сімейно-шлюбних відносин. Він пише: „базис 

– є економічною будовою суспільства на даному етапі його розвитку. 

Надбудова – це політичні, правові, релігійні, художні, філософські та 

політичні бачення суспільства... В надбудову входять також політичні, 
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правові, релігійні та інші бачення на шлюб та сім’ю, правові норми, які 

регулюють сімейно-шлюбні відносини та утворюють особливі правові 

установи (інститути сімейного права), а також політичні та інші 

установи, які займаються питаннями шлюбу та сім’ї (Соломон, 1998, 

c. 5). 

Шлюб та сім’я знаходяться під впливом базису і тому його вплив 

має бути вирішальним. Надбудова, в свою чергу, має вжити всі заходи 

аби ліквідувати старі порядки, бачення, звичаї у сфері сімейно-шлюбних 

відносин, сприяти їхньому перетворенню з новим базисом, та з 

інтересами нового політичного та суспільного строю. 

Тоталітаризм безкінечно винахідливий в пошуках способів 

псевдозаповненості індивідуального життя безглуздими ритуалами, 

проведенням часу та іграми. Прагнення ліквідувати вільний час, або 

заповнити його ерзацами (сурогатами, замінниками) в кінцевому випадку 

згубне для соціальної системи (Судаков, 1991, c. 13–14). „Володіння 

великою емоційною насиченістю… міфологічна ментальність дозволяє 

подолати відчуття випадковості, нестійкості існування, культивує 

прагнення до самовіддачі та самопожертви. Вона органічно включає в 

себе такі риси, як відчуття обраності та переваги, соціальний нарцисизм” 

(Там само, c. 5). 

Радянський суспільний лад можна розглядати як результат 

соціального експерименту, як наслідок спроби свідомо та 

цілеспрямовано втрутитися в течію історичного процесу та управляти 

ним. Для того, щоб сформувати конкретну/зручну поведінку людей, їх 

необхідні якості характеру, потрібно контролювати контакти особи із 

зовнішнім світом. Система знайшла спосіб обмеження можливих 

контактів. Цим пояснюється фальсифікація загальної історії, залякування 

образом ворога, тотальна ідеологізація суспільного життя, табірний 

принцип організації спілкування, ізоляція окремих представників 

населення („ворогів народу”) та викривлення інформації стосовно них. 

Тобто, система безпомилково застосувала методи та засоби формування 

необхідного їй типу особистості. Шлюбний тип організації простору 

чудово спрацював на нівелюванні та пригніченні особистості (немає „я”, 

є „ми”!). Залізна логіка є у запроторені людей з самого малечку до 

численних громадських організацій – все робиться від імені піонерії, 

комсомолу, партії тощо (Там само, c. 38–39).  

Безперечно, робота теоретиків та методистів теорії 

комуністичного виховання мала колосальний вплив на населення. У 

вищих навчальних закладах утворювали кафедри, у відділах наукових 

інститутів – лабораторії. По всій країні діяли загони агітаторів, які 

виголошували основні принципи „правильного способу життя”, або „як 

добре живеться в радянській країні”. Автор „Дванадцяти заповідей 

революційного пролетаріату” − А. Залкінд розглядав питання статевого 

життя. Він писав: „Клас в інтересах революційної цілеспрямованості має 
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право втручатися в статеве життя своїх членів” (3). На його думку, як 

підкреслював В. Судаков: „великим пролетарським гріхом – є злягання з 

представником ворожого класу. Це все одно, що мати справу з 

крокодилом, чи орангутангом” (Там само, c. 48). 

На основі марксистсько-ленінської теорії сімейно-шлюбних 

відносин комуністи задовго до „соціалістичного перевороту” вели 

боротьбу за впровадження в свідомість трудящих нових поглядів на 

сім’ю, шлюб та кохання (Лаптенок, 1967, c. 46). Література 

наповнювалась творами, автори котрих вільно або невільно вносили 

плутанину в марксистське розуміння сімейної проблеми. Виходять 

різного роду теорії. Теорія „соціалізації жінки”, теорія „безкрилого 

Еросу” („склянки води”), яка заперечувала індивідуальне кохання та 

визнавала тільки задоволення полових інстинктів. 

Паралельно, в публіцистичній літературі з’являлась думка, що 

масова перебудова побуту призведе до послаблення сімейно-шлюбних 

відносин. Проте, теоретики створення нової комуністичної сім’ї мали 

власне пояснення своїм діям та рішенням. Як приклад: вони вважали, що 

чим менше членам сім’ї доведеться думати над приготуванням їжі, 

ремонтом квартири та одежі, тим більше часу залишиться для навчання, 

роботи та відпочинку (Там само, c. 103). Економісти навіть підрахували 

скільки часу витрачається на приготування їжі, та миття посуду (тим 

самим пояснюючи користь харчування в столових): „Підраховано, що 

навіть якщо половина теперішнього складу населення країни буде 

харчуватись в суспільних столових, то буде зекономлено біля 5 млрд. 

людино-годин, або 600 тис. років, котрі ми витрачаємо на домашнє 

приготування їжі. В цілому по країні домашнє господарство щороку 

поглинає не менше 100 млрд. людей, особливо жінок. Вони витрачають 

більше часу на побут, аніж на навчання” (Там само, c. 100–101). Саме в 

сім’ї концентруються всі успіхи та недоліки в моральному вихованні мас 

(Там само, c. 13). Формування комуністичної моралі в сім’ї можливе при 

наявності певних матеріальних та духовних передумов в суспільстві. Ось 

чому було важливим зупинитись на досягненнях в області побуту. 

В 1929 р. вийшла книжка академіка Л. М. Сабсовича „Міста 

майбутнього та організація соціалістичного побуту”, в котрій автор 

зробив висновки про відмирання сім’ї при повному соціалізмі. Він писав, 

що в умовах нового життя „діти, починаючи з раннього дитинства, 

будуть виховуватись державою поза всяким впливом сім’ї”, так як вони 

не будуть „власністю батьків”, вони стануть „власністю держави”, котра 

відгородить їх від „шкідливого впливу батьків”. Проживатимуть в 

спеціальних дитячих містечках, а потім – шкільних містечках до 17 років 

„відокремлено від життя дорослих трудящих”, в особливості – від 

батьків. Самі ж батьки будуть проживати „в будинку-спальні для 

дорослих”, окремо від старих. Що стосується „підлітків” (до них 

Л. Сабсович відносив дітей віку від 16–17 до 20–21 року), то вони мають 
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проживати в спільних соціалістичних поселеннях разом з дорослими 

трудящими. Вони вже будуть учасниками виробничого процесу, проте 

центр важкості їхньої роботи буде лежати ще в площині теоретичного та 

практичного вивчення відповідних дисциплін та практичної підготовки 

до роботи (c. 31–32; 37–42).  Звісно, з часом, особливо після ІІ Світової 

війни його теорію критикували, проте, недарма цей твір був виданий ще 

в 1929-му році на ознайомлення громадян. Отже, теорія (нажаль) мала 

підтримку серед партійців. 

По суті, до заперечення моногамної сім’ї в соціалістичному 

суспільстві прийшов А. В. Луначарський, котрий, в свій час, доказував, 

що для чоловіка моногамія не обов’язкова, і так як важко визначити 

батьківство, то „захист матері та дитини має лежати на суспільстві”. 

А. Макаренко – один з основних ідеологів педагогічного мислення ХХ 

століття писав, що дитина виховується повсякчас, а не лише тоді, коли 

батьки з нею розмовляють або її повчають (Социально-этические…, 

1961, c. 39). Треба приділяти увагу політичному вихованню, коли батьки 

цілком передають дитині (дітям) систему політичних цінностей та норм 

(Бородина, 1980, c. 17). 

Адепти комуністичного виховання приділяли увагу майбутнім 

змінам, які, на їхню думку, були неминучими: „Необхідність поєднання 

сімейного виховання із суспільним в майбутньому відпаде. Матеріальні 

турботи батьків щодо своїх дітей будуть зняті суспільством, кожна мати, 

при бажанні, зможе віддати дитину до державного дошкільного 

закладу… Партія та уряд дбайливо стежать за духовним життям нашої 

молоді, направляють його, керують ним” (Лаптенок, 1967, c. 115–116). 

У 1930 році О. Колонтай мріяла про створення нової людини, і 

писала своїм поплічникам: „Новий побут перевиховує та створює нову 

людину. Нова людина буде індивідуальною, творчою, з талантами 

удосконалювати це побут де на перший план вийдуть питання 

взаємовідносин людей між собою та питання людини та колективу, тобто 

нова мораль. В них, в тої щасливої людини зникнуть заздрощі, ревнощі, 

бажання наклепництва. Не буде ні війн, ні вбивств” (Кравченко). Історія 

показала зовсім іншу реальність, з заздрощами, ревнощами, 

наклепництвом, переслідуваннями, вбивствами, та кровавою війною. 

З самого початку, в сімейно-шлюбних кодексах вказувалось, що 

однією з основних цілей створення його – це, перш за все, захист прав 

дитини. Проте, з часом, у творах все частіше можна було зустріти тезу 

про те, що акцентування виключності прав дітей та зменшення 

батьківських прав надає погану послугу підростаючому поколінню. 

„Якщо це потрібно було в 20-ті роки, щоб покінчити з чужими для нас 

проявами старого сімейного укладу, то в наш час зменшення авторитету 

батька чи матері, які сумлінно виховують своїх дітей, можуть тільки 

завадити виконанню радянською сім’єю її виховної функції, не має сенсу 

продовжувати відчуження між батьками та дітьми” (Правовые…, 1968, 
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c. 9). Це можна вважати яскравим прикладом парадоксальності 

теоретичного та практичного втілення нового устрою в Радянській 

державі. 

Свої невдачі влада пояснювала тим, що законодавчі акти 

пролетарської диктатури, які друкуються у книжках є законами 

перехідного періоду до того часу, поки соціалістичне суспільство „не 

візьме на себе повну турботу про дітей та їхнє виховання”. 

Партійні діячі полюбляли гучномовні фрази стосовно 

„перемоги” над чимось. В особливості це „перемога” над церквою, над 

капіталістичним світом, чи  то над соціал-фашизмом. У Й. Сталіна доволі 

часто лунала риторика, що радянські люди, найбільш вільні люди у світі і 

тому не можуть бути обмеженими в своїй свободі в результаті вступу до 

шлюбу (Рабинович, 1952, c. 10). Тобто за документами та декретами ми 

бачимо чистої води демократичні відгуки, а на практиці спостерігаєм 

зовсім інше. 

Радянську владу часто звинувачували у руйнації інституту сім’ї 

(очевидно через велику кількість експериментів маргіналів сімейного 

права). Вони писали, що навпаки пішли вперед, адже в країні 

„пролетарської диктатури” сім’я припиняє бути самодостатньою, 

закритою коміркою та стає суспільним добутком (таким чином вони 

намагались позбавити сім’ю будь-якої інтимності вирішення особистих 

питань). 

Пошук універсального способу виховання (критеріїв, доведених 

до стандартів в усіх республіках СРСР), пов’язаний з мрією про 

оволодіння людською соціальною природою. В масовій свідомості (як в 

народній, так і партійній) ця мрія трансформувалася в бажання панувати 

над конкретними особами та їхньою колективною єдністю. Не 

випадково, найбільшу державну увагу вихованню було приділено в 

суспільствах тоталітарного типу. Філософ І. Іллін, критикуючи радянське 

суспільство, писав, що головним звинуваченням цьому суспільству 

слугує тоталітарне розкладання душі, коли держава вимагає від людини 

морального падіння. До цього можна віднести феномен доносу, 

притворство, брехню, мислення чужими думками (шаблонні відповіді, 

„мислення гаслами”), вічний острах, тобто, все те, що ми сьогодні 

називаємо „совком” − пережитком радянського минулого. Як результат: 

„Сподівались встановити рівність, замість рівності дійсність надала таку 

нерівність, таку безправність більшості та привілейованість меншості, 

таку феодальну ієрархію, яка ледве проявлялась до революції. 

Нещадними розстрілами сподівалися виховати чесність агентів влади, 

викоренити хабарі, продажність тощо. Проте, це все продовжувало 

паралельно існувати” (Судаков, 1991, c. 10). 

Таким чином, комуністичне виховання є унікальним радянським 

проектом. В ньому задіяли все дієздатне населення країни за принципом 

„кожен виховує кожного”. Виховання мало здійснюватися сім’єю, 
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дошкільними, шкільними та позашкільними дитячими закладами. 

Популяризацією таких суспільних ритуалів, як прийняття в „піонерію” 

чи „комсомол”, заслуховування звітів про виконані справи, публічні 

висловлення ненависті до „ворогів народу” і заклики до їх ліквідації, 

нищівна самокритика тощо, намагались укорінити в свідомості 

населення принцип „імітації бурхливої діяльності” влади, партії, 

активістів. Вже з середини 1930-х років відбулась трансформація 

суспільної свідомості в плані утвердження аскетизму та дееротизації 

(знаменита теза „в СРСР сексу немає”). Під час розпалу огульних 

кампаній боротьби з пропагандистами „буржуазних поглядів” та 

шквалом масових політичних репресій, питання кохання, шлюбу та сім’ї 

набули виключно політичного характеру, одним з аспектів чого стали 

репресії тисяч членів сімей „ворогів народу”, популяризація ганебних 

людських якостей, спотворення суспільної психології і сприйняття 

навколишнього світу. 
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Лаврі О. Ю. Ідеї комуністичного виховання як фактор 

формування нової радянської сім’ї в 1920 – 1930-х роках. 

Стаття базується на документах радянського уряду, які 

торкалися сімейного питання. Автор спробувала дослідити експерименти 

радянської адміністрації по створенню нової радянської сім'ї. На основі 

виданих декретів, автор розглянула спроби радянської влади нав'язати 

або впровадити свої цінності „правильної сім'ї”. Одразу після завоювання 

влади, більшовики змінили закон стосовно одруження. Вони забрали у 

церкви можливість узаконювати шлюби. Цей період прийнято називати 

періодом „вільного кохання” оснований на теорії „склянки води”. Проте, 

на практиці експеримент виявився провальним. Саме тому, вже в 1926 

році було видано нове зведення законів про подружні стосунки. З того 

часу цивільний шлюб мав бути зареєстрований у відділеннях РАЦСів 

(Реєстрові акти цивільного стану) в обов'язковому порядку. 

Комуністичне виховання не закінчувалося експериментами 

навколо одруження. Виховання починалося в школі (маленькі хлопчики і 

дівчатка повинні були поступати в різні організації: так звані 

„жовтенята” (7-9 років), „піонери” і так далі). На зустрічах їм говорили, 

що сім'я не складається з батька і матері: сім'я — це СРСР, а батько — И. 

Сталін. Мовляв, батьки можуть стати зрадниками, а батьківщина ні. 

Період існування радянської держави можна порівняти з лялькарем, який 

смикав за ниточки в потрібний для нього момент, щоб маріонетки 

зіграли так як йому хочеться або бачиться. Експерименти подібного роду 

безпосередньо порушують міжнародні права людини на самовизначення 

і самовираження. 
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Лаври О. Ю. Идеи коммунистического воспитания как 

фактор формирования новой советской семьи в 1920 – 1930-х годах. 

Статья основана на документах советского правительства, 

которые касались семейного вопроса. Автор попыталась исследовать 

эксперименты советской администрации по созданию новой советской 

семьи. На основе изданных декретов автор рассмотрела попытки 

советской власти навязать или внедрить свои ценности „правильной 

семьи”. Сразу после завоевания власти большевики изменили закон 

бракосочетания. Они забрали у церкви возможность узаконивать браки. 

Этот период называют периодом „свободной любви”, основанным на 

теории „стакана воды”. Однако, на практике эксперимент оказался 

провальным. Именно поэтому, уже в 1926 году был издан новый свод 

законов о супружеских отношениях. С этого времени гражданский брак 

должен был быть зарегистрирован в отделениях ЗАГСов (Запись актов 

гражданского состояния) в обязательном порядке. 

Коммунистическое воспитание не заканчивалось 

экспериментами в бракосочетании. Воспитание начиналось в школе 

(маленькие мальчики и девочки должны были поступать в разные 

организации: „октябрята” (7–9 лет), пионеры и т.д.). На встречах им 

говорили, что семья не состоит из отца и матери: семья - это СССР, а 

отец всех — И. Сталин. По их словам, родители могут стать 

предателями, а родина нет. Период существования советского 

государства можно сравнить с кукольником, который дергал за ниточки в 

нужный для него момент, чтобы марионетки сыграли так как ему хочется 

или видится. Эксперименты подобного рода напрямую нарушают 

международные права человека на самоопределение и самовыражение. 

Ключевые слова: коммунистическое воспитание, советская 

семья, идеология, тоталитаризм, СССР, И. Сталин. 

 

Lavri О. The ideas of communist as a factor of creation of new 

soviet family during 1920 – 1930s 

The article is based on the documents of Soviet government which 

were touched the family question. The author tried to investigate the 

experiments of the Soviet administration on creation of new Soviet family. 

They tried to impose or bring up their values of “right family”. Right after the 

conquering the power Bolsheviks changed the law of canceration. They took 

the power from the church to legitimize the marriages; and tried to strangle the 

church, because it was a toehold of the people. That is why first years of the 

USSR there was no necessary to legitimize the marriage. This period is calling 

the period of “free love” – based on the theory of “Glass of water”. The main 

idea of it is that to have sex is like to have a glass of water. But, this episode of 
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Soviet life was unsuccessful. That is why in 1926 was issued a new code of 

laws of marital relations. Since this time a civil marriage had to be registered 

in the departments of RACS (Record of acts of civil state). It was necessary to 

find a staff which will register the people. For this purpose the government 

started some courses where new specialists were thought to teach others how 

to celebrate their marriage. It was called – to make a “red wedding” (it was 

connected with the color of revolution and the color of the USSR flag).  

The communist education wasn’t ended on marriage. The education 

was started at school (little boys and girls had to enter to different 

organizations: “octyabriata” (7-9 years), pioneers etc.). At the meetings they 

were thought that the family doesn’t consist of father and mother: family is all 

the countries (USSR) as a motherland, and the father of all is J. Stalin. That is 

why it was popular the story of P. Morozov, who denunciated on his father to 

the administration. He was put to others pupils as an example.  

That is how Soviet government ruled all of these years. It was like a 

puppeteer which pulled the strings for the puppets (citizens) do what he wants. 

We all know the terrible period which is calling “Great terror”, these mass 

repression touched almost all the families of the USSR. The chime of it we 

hear and see till now. And we have to find real family values which were 

erasing during 70 years.  

Key words: communist education, RACS (Record of acts of civil 

state), new soviet family, civil marriage, actual marriage. 
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ВІДНОСИНИ АДМІНСТРАЦІЇ В. ВІЛЬСОНА ТА УРЯДУ 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У 

ЛИСТОПАДІ 1918 – НА ПОЧАТКУ 1919 р. 

 

Міжнародне становище України на сучасному етапі багато в чому 

залежить від підтримки країн світової спільноти. Одним з ключових 

гарантів її цілісності та незалежності виступають США, які беруть активну 

участь у процесі вирішення збройного конфлікту на Донбасі останніх 

років. Саме тому, дослідження історії становлення американсько-

українських відносин, зокрема у період національно-визвольних змагань 

1917–1921 рр. є досить актуальними. 

Метою цієї статті є розгляд процесу встановлення відносин між 

урядом ЗУНР та адміністрацією президента В. Вільсона у момент 

становлення західноукраїнської держави та аналіз його наслідків.  

Ця тема практично не досліджувалася українськими вченими. 

Основою джерельної бази статті є опубліковані документи Державного 

департаменту США 1918–1919 рр., у яких висвітлюються ті чи інші 

аспекти досліджуваної проблематики.  

1 листопада 1918 р. загін Українських Січових Стрільців, який 

складався з 1500 чоловік зайняв усі ключові адміністративні будівлі 

Львову, а над міською ратушею замайорів синьо-жовтий прапор.  

Така оперативність, серед всього іншого, вірогідно, була 

обумовлена бажанням отримати міжнародну суб’єктність у якості 

держави напередодні формування нового глобального порядку. Новий 

світоустрій, судячи із заяв потенційних переможців у Першій світовій 

війні (1914–1918), передбачав створення значної кількості національних 

держав на місті переможених імперій. Особливо на цьому наполягали 

США, президент яких – Вудро Вільсон – публічно проголошував 

справедливість тільки такого „миру”, у якому кожна нація та народ мали 

право на національне самовизначення. Особливо це стосувалося народів 

колишньої Австро-Угорщини. Білий дім вважав, що її остаточний розпад 

на національні „клапті” дозволить не тільки забезпечити більш 

справедливий устрій, але й сприятиме „депрусації” Східної Європи.  

Галицькі українці, проголошуючи власну державу, вважали, що 

таким чином забезпечать розвиток подій у рідному їм краї у контексті 
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вільсоніанської ідеології і міжнародна підтримка захистить їх від 

польських претензій краще ніж сила зброї, якої не вистачало. 

Обидві політичні сили, які прагнули встановити владу у 

Галичини – Український і Польській національний комітети – від самого 

початку конфлікту сподівалися на міжнародну підтримку та апелювали 

до Вашингтону. У цьому дипломатичному суперництві оперативнішими 

виявилися поляки. Вже 13 листопада 1918 р. Польський національний 

комітет надіслав до американського посольства у Парижі спеціальний 

Меморандум, у якому була висловлена власна позиція з приводу 

територіальної приналежності східної Галичини. Вони наголошували на 

тому, що спроби українців побудувати у краї свою державу – не що інше, 

як німецька інтрига. „Польський національний комітет вважає своїм 

зобов’язанням довести до відома держав-союзників та уряду Сполучених 

Штатів наступні факти: Німеччина та Австрія, які були вимушені 

капітулювати, усвідомлюючи, що польське питання не буде вирішено 

згідно з їх планом, намагаються за допомогою українців, заважати 

об’єднанню новоствореної Польщі” (The Polish National Committee to the 

American Ambassador in France (Sharp), 1942, p. 411), – говорилося у 

документі.  

Поляки наполягали на тому, що у процесі захоплення влади в 

Галичині українцям активно допомагали німецькі збройні формування та 

німецькі військові експерти. „Оскільки Галісія проголосила своє 

відокремлення від Австрії, щоб створити єдину державу із польськими 

територіями, німецькі військові сили, за якими слідували українські 

загони, діючи, як стверджувалося, у інтересах української справи, 

зайняли після боротьби із польськими легіонерами міста Львів та 

Пшемисл. Той факт, що керував цими військами німецький кандидат на 

український престол ерцгерцог Вільгельм свідчить на користь цієї версії” 

(The Polish National Committee to the American Ambassador in France 

(Sharp), 1942, p. 411), – наголошувалося у документі.  

Автори Меморандуму стверджували, що головним завданням 

Берліну у польському питанні було послаблення Польщі шляхом 

створення української держави, під патронатом Німеччини. Вони 

вважали за потрібне нагадати Антанті та США про укладений свого часу 

українським урядом Брест-Литовський мирний договір, одним з пунктів 

якого була передача УНР Холмщини – „частини королівства Польського, 

польський характер якої був доведений навіть австрійським переписом” 

(The Polish National Committee to the American Ambassador in France 

(Sharp), 1942, p. 412). 

Відповідно, Польський національний комітет заявляв про свій 

протест, проти таких німецьких спроб, порушити цілісність польської 

території, що у свою чергу, порушує інтереси Антанти у Східній Європі 

(The Polish National Committee to the American Ambassador in France 

(Sharp), 1942, p. 412).  
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Як бачимо, з контексту Меморандуму, поляки наполягали не на 

запереченні права українців на національне самовизначення, а давили на 

іншу „болючу мозоль” Вашингтону. Якщо вважати проголошення 

західноукраїнської держави геополітичною інтригою Німеччини, тоді 

ставився під загрозу план „депрусації” Східної Європи, на реалізації 

якого наполягав В. Вільсон та його найближчий радник з 

зовнішньополітичних питань полковник Е. Хаус.  

До Білого дому від самого початку визвольних змагань в Східній 

Галичині апелювали і українці. Вже 17 вересня 1918 р. у Державний 

департамент, через американське посольство у Швейцарії була передана 

телеграма від щойно створеного Українського національного комітету. У 

ній українські суспільно-політичні діячі краю, які перебували за 

кордоном, висловлювали сподівання, що Вашингтон підтримає 

національні прагнення українців, їх бажання побудувати власну державу, 

відповідно до принципу самовизначення націй, який проголосив В. 

Вільсон. „Українська національна рада, яка була щойно створена у 

Швейцарії з представників усіх політичних партій України для захисту 

української національної та демократичної справи за кордоном, 

висловлює Вам найкращі побажання, пане Президенте. Її діяльність 

базується виключно на основі вашої програми, в якій ми бачимо 

найкращу гарантію для продовження вільного існування незалежної 

української держави…Україна не зазіхає на права інших народів. Її єдине 

бажання полягає в тому, щоб усі території, населені нашою нацією, 

включаючи східну Галицію і Буковини, нині пригноблені австрійцями, 

були возз'єднані під владою вільного і незалежного уряду, який входить 

до складу співтовариства націй”  (The Minister in Switzerland (Stovall) to 

the Secretary of State. Berne, 1942, p. 698), – говорилося у посланні. 

26 листопада 1918 р., через колишнє посольство Австро-

Угорщини у Швеції до Білого Дому була передана ще один документ – 

чергова телеграма від Українського національного комітету. У ньому 

керівники української держави наполягали на тому, що події, які 

відбулися у Галичині – не що інше, як сценарій національного 

визначення народів, про підтримку якого неодноразово заявляв 

американський президент. „Від імені тимчасового уряду Галичини, 

провінції колишньої Австро-Угорської імперії, що возз’єдналася із 

незалежною українською державою та є представництвом народу, який 

нині звільнений від гніту колишньої монархії, ми звертаємося до вас, 

пане президент, із закликом про підтримку” (The Swedish 

Minister ( Ekengren ) to the Secretary of State, 1942, p. 195), – говорилося у 

документі.  

Члени українського уряду наполягали на тому, що 

представляють інтереси суто українського народу, який є переважаючою 

нацією на території Галичини. Зазначалося, що при окресленні кордонів 

держави, до неї не була включена жодна територія, де переважало інше 
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населення. „При створенні нашої держави у Львові 19 жовтня цього року, 

ми окреслили його кордон, який унеможливлює будь-яку узурпацію 

навіть клаптика землі, населення якої не є переважно українським” (The 

Swedish Minister ( Ekengren ) to the Secretary of State, 1942, p. 195), – 

зазначалося у документі.  

Далі Українська національна рада заявляла про те, що 

відмовлялася від будь-яких провокативних дій та ворожих виступів 

проти інших народів, які намагаються захопити територію Галичини 

(поляки, румуни, угорці), чим викликають ворожість українського 

населення. Члени Ради наполягали, що робитимуть так і надалі, до 

мирного вирішення існуючих протиріч (The Swedish 

Minister ( Ekengren ) to the Secretary of State, 1942, p. 195).  

Як бачимо, текст послання написаний у мирному дусі – він 

вимагав лише міжнародного вирішення проблем між українцями та 

поляками. Проте, як відомо, конфлікт між двома ворожими націями 

тільки наростав, що змушувало уряд ЗУНР знову апелювати до 

Вашингтону у пошуках справедливого розрішення ситуації. 29 грудня 

1918 р. у Білий дім надійшло послання від президента ЗУНР Євгена 

Петрушевича, у якому він висловлював протест проти ворожих дій 

польської сторони. „Польський уряд у Варшаві постійно надсилає у 

великій кількості війська у східну Галичину. Його метою є повалення 

військовою силою відновлену українську державу, проголошену на своїй 

території українським народом згідно з правом народів на 

самовизначення” , (The President of the National Council of the Western 

Ukrainian Republic ( Petrouchevitch ) to the Acting Secretary of State, 1942, 

p. 420) – писав український лідер. 

У листі також висловлені звинувачення на адресу польського 

генерала Тадеуша Розвадовського (1866 – 1928) – керівника місцевих 

польських військових формувань, який очолив рух за приєднання 

Галичини до Польщі. Голова ЗУНР звинувачував останнього у тому, що 

він наказує заарештовувати мирних громадян України у якості 

заручників та санкціонує жорстокі погроми The President of the National 

Council of the Western Ukrainian Republic ( Petrouchevitch ) to the Acting 

Secretary of State, 1942, p. 420).  

Петрушевич також відзначав, що разом із репресивними діями у 

Галичини, польські емісари „розгорнули надзвичайно брехливу 

компанію у пресі проти українського народу Західноукраїнської 

республіки з метою запобігання будь якому нейтральному кроків 

Високих союзників” The President of the National Council of the Western 

Ukrainian Republic ( Petrouchevitch ) to the Acting Secretary of State, 1942, 

p. 420). 

Усі ці акти агресії з боку Польщі президент ЗУНР трактував як 

такі, що порушували принципи самовизначення націй, запропоновані 

американським президентом В. Вільсоном. Він сподівався, що США, які 
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виступали одним з головних ініціаторів остаточного розпаду 

„клаптикової імперії” на національні держави, сприяють виведенню 

польських та румунських військ з території з переважаючим українським 

населенням. Послання Петрушевича закінчувалося призовом до поваги 

до державницьких прагнень українців. „Українське населення східної 

Галичини та Буковини здійснює на своїй території право автономії, яке 

було визнано президентом Вільсоном та високими союзниками і я маю 

честь…люб’язно просити Високі уряди союзників люб’язно закликати 

уряди Варшави та Бухаресту до негайної евакуації польських військ зі 

Східної Галичини, а румунських військ з української частини Буковини 

для того щоб зупинити жахливе кровопролиття та надати можливість 

вільного визначення народів колишньої Австро-Угорщини, згідно із тими 

принципами, які підтримали союзники” (The President of the National 

Council of the Western Ukrainian Republic ( Petrouchevitch ) to the Acting 

Secretary of State, 1942, p. 420), – писав він. 

Зрозуміло, що конфлікт між поляками та українцями, що 

розпалювався у східних районах колишньої Австро-Угорщини 

перетворювався на важливий чинник дестабілізації міжнародної ситуації 

у регіоні. Ідеалістичні принципи Вільсона стосовно права на 

самовизначення у реальності не стали універсальним механізмом 

вирішення місцевих національних проблем, оскільки народів, які хотіли 

скористатися цим правом виявилося більше ніж Вашингтон брав у 

розрахунок, виходячи із своїх геополітичних інтересів. Без сумніву, що 

адміністрація Вільсона мала намір поставити на Польщу, яка виглядала 

ідеальним засобом, як „депрусації”, так і „дебольшевізації” Східної 

Європи. З іншого боку, держава, яка була головним ініціатором 

впровадження принципу права націй на самовизначення, не могла 

ігнорувати і призови українського народу, навіть через те, що він 

„заплямував” себе участю у німецькому проекті національних держав. 

Цю дилему потрібно було вирішувати у найближчий час. 

Відзначимо, що у цей період у Вашингтоні не було сталого 

плану дій щодо національного майбутнього Східної Галичини. Створена 

ще у вересні 1917 р. при адміністрації В. Вільсона група інтелектуалів, 

що мала виробити основи післявоєнного світопорядку „The Inquiry”, ще у 

травні 1918 р. не могла остаточно визначитися із тим, у якому контексті 

розглядати політичні процеси у регіоні – польському чи українському. 

Зокрема, у звіті організації від 10 травня 1918 р. згадується, що 

„національні питання, пов’язані із Галіцією, вивчаються як частина 

польського питання, проте, є група дослідників, яка вивчає Галицію у 

контексті її політичних та економічних відносин з Австро-Угорською 

імперією” (Report on the Inquiry, 1942, p. 83). 

З початком військового конфлікту між українцями та поляками у 

Східній Галичини, його вирішення було визначено „The Inquiry”, як одно 

з пріоритетних завдань. Зокрема, у повідомленні одного з провідних 
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членів організації капітана Волтера Ліпмана на ім’я її керівника 

організації С. Е. Мозеса від 5 грудня 1918 р. зазначається: „ Відзначу для 

вас найбільш актуальні територіальні питання… Дуже серйозні 

неприємності сталися у Лембергу між поляками та русинами, які зробили 

дуже гострою проблему Східної Галичини” (Captain Walter Lippmann to 

the Chief of the Section of Territorial, Economic and Political Intelligence of 

the Commission to Negotiate Peace ( Mezes ), 1942, р. 320). 

За справу мусили взятися дипломати. Зокрема, розібратися на 

місті було доручено Арчібальду Керрі Куліджу (1866 – 1928) – 

американському дипломату, члену „The Inquiry”. Кулідж вважався 

спеціалістом у справах Східної Європи, оскільки у попередні місяці 

виконував дипломатичні завдання у Росії. 27 грудня 1918 р. його 

направили до Відня із спеціальною місією. Серед його завдань була 

призначення американського агента у Львові, який мав слідкувати за 

розвитком ситуації у Східній Галичині (The Secretary of the Commission 

to Negotiate Peace ( Grew) to Professor A. C. Coolidge, 1942, p. 219). 

9 січня у Білий Дім надійшло спеціальне послання, у якому 

дипломат виклав своє бачення розвитку політичної ситуації у Східній 

Галичині та свої рекомендації стосовно вирішення полько-українського 

конфлікту. Зокрема, він запропонував надати автономію вже 

проголошеному уряду ЗУНР, принаймні до остаточного вирішення 

українського питання на міжнародній мирній конференції. До її 

закінчення між Польщею та ЗУНР мало бути проголошено перемир’я. 

„Перемир’я між поляками та українцями має бути встановлено 

відповідно до умов, одне з яких передбачає, що Східна Галичина має 

залишитися автономним округом під владою його нинішніх українських 

власників, а Львів – напівпольским та напівукраїнським до визначення 

остаточних кордонів на Мирній конференції” Professor A. C. Coolidge to 

the Commission to Negotiate Peace, 1942, с. 227). 

Кулідж вважав, що військові сили з обох сторін, які були задіяні 

у конфлікті, можна було використати у боротьбі із більшовиками. 

Відзначимо, що Кулідж був далеко не єдиним прихильником 

встановлення перемир’я у Східній Галичині. Зокрема, із самого початку 

конфлікту саме таку позицію зайняв офіційний Лондон – головний 

союзник Вашингтону. 15 листопада 1918 р. у Державний департамент 

була надіслана урядова телеграма з-за океану, у якій зазначалося: 

„Тимчасовий повірений у справах Його Величності…має честь 

повідомити за вказівкою свого уряду, що представник Польського 

національного комітету у Лондоні був проінформований про те, що уряд 

Його Величності розгляне із серйозним незадоволенням будь-які 

військові або інші дії польського уряду у Східній Галичині, які можуть 

завадити прийняттю рішень на Мирній конференції” (The British 

Chargé ( Barclay ) to the Secretary of State. Memorandum, 1942, с. 346). 
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Врешті решт, враховуючи усю сукупність зовнішніх та 

внутрішніх чинників, які впливали на політику США відносно Польщі та 

Східної Галичини, було вирішено більш детально розглянути його у 

форматі Паризької мирної конференції, яка розпочала свою роботу 18 

січня 1919 р. Протягом січня-лютого з цього приводу відбулося кілька 

засідань „великої п’ятірки” (США, Великобританія, Франція, Італія та 

Японія), на які також запрошувалися польські представники. Нарешті, на 

двох засіданнях, що відбулися 12 та 26 лютого 1919 р. було проголошено 

створення спеціальної Польської комісії, яка мала розробити механізми 

вирішення польсько-українського конфлікту у Східній Галичині. До 

закінчення цього процесу між ворогуючими сторонами встановлювалося 

перемир’я.  

Отже, протягом листопада 1918 – лютого 1919 рр. Вашингтон 

виступив одним з арбітрів у процесі розрішення польсько-українського 

конфлікту у Східній Галичині, який виник, у тому числі, і у наслідок 

намагання обох його сторін реалізувати ідею створення незалежної 

держави, користуючись проголошеним США принципом „права націй на 

самовизначення”. І Польща і ЗУНР, претендуючи на контроль над 

регіоном, активно включилися у міжнародну боротьбу, зокрема 

апелювали до Білого Дому, домагаючись визнання своїх претензій 

легітимними. Досить результативною ця діяльність виявилася для ЗУНР. 

Завдяки постійним зверненням про допомогу до адміністрації Вільсона, 

заяви про те, що проголошення української держави є реалізацією 

принципу самовизначення націй, західноукраїнський уряд добився того, 

що його інтереси більше не ігнорувалися, незважаючи на те, що 

Вашингтон схилявся до підтримки Польщі. Американська політика у 

процесі подальшого розрішення полько-українського військового 

конфлікту розглядатиметься у наступних наукових статтях. 
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Набока О. В. Відносини адміністрації В. Вільсона та уряду 

Західноукраїнської народної республіки у листопаді 1918 – на 

початку 1919 р. 

Мета статті – розгляд процесу встановлення відносин між урядом 

ЗУНР та адміністрацією президента В. Вільсона у момент становлення 

західноукраїнської держави та аналіз його наслідків.  

Внаслідок проведеного дослідження, автор дійшов до висновку, 

що протягом листопада 1918 – лютого 1919 рр. Вашингтон виступив 

одним з арбітрів у процесі розрішення польсько-українського конфлікту 

у Східній Галичині, який виник, у тому числі, і у наслідок намагання 

обох його сторін реалізувати ідею створення незалежної держави, 

користуючись проголошеним США принципом „права націй на 

самовизначення”. І Польща і ЗУНР, претендуючи на контроль над 
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регіоном, активно включилися у міжнародну боротьбу, зокрема 

апелювали до Білого Дому, домагаючись визнання своїх претензій 

легітимними. Досить результативною ця діяльність виявилася для ЗУНР. 

Завдяки постійним зверненням про допомогу до адміністрації Вільсона, 

заяви про те, що проголошення української держави є реалізацією 

принципу самовизначення націй, західноукраїнський уряд добився того, 

що його інтереси більше не ігнорувалися, незважаючи на те, що 

Вашингтон схилявся до підтримки Польщі.  

Ключові слова: Західноукраїнська народна республіка, Східна 

Галичина, Білий дім, Вудро Вілсон, право націй на самовизначення, 

Паризька мирна конференція  

 

Набока А. В. Отношения администрации В. Вильсона и 

руководства Западноукраинской народной республики в ноябре 1918 

– в начале 1919 

Цель статьи – рассмотрение процесса установления отношений 

между правительством ЗУНР и администрацией президента В. Вильсона 

в момент становления западноукраинского государства и анализ его 

последствий. 

Вследствие проведенного исследования, автор пришел к выводу, 

что в течение ноября 1918 – февраля 1919 гг. Вашингтон выступил одним 

из арбитров в процессе разрешения польско-украинского конфликта в 

Восточной Галичине, который возник, в том числе, и в результате 

попытки обеих его сторон реализовать идею создание независимого 

государства, пользуясь провозглашенным США принципу „права наций 

в самоопределение”. И Польша и ЗУНР, претендуя на контроль над 

регионом, активно включились в международную борьбу, в частности 

апеллировали к Белому Дому, добиваясь признания своих претензий 

легитимными. Достаточно результативной эта деятельность оказалась 

для ЗУНР. Благодаря постоянным обращением о помощи к 

администрации Вильсона, заявления о том, что провозглашение 

украинского государства является реализацией принципа 

самоопределения наций, правительство ЗУНР добилось того, что его 

интересы больше не игнорировались, несмотря на то, что Вашингтон 

склонялся к поддержке Польши. 

Ключевые слова: Западноукраинская народная республика, 

Восточная Галичина, Белый Дом, Вудро Вильсон, право наций на 

самоопределение, Парижская мирная конференция. 

 

Naboka A. Relations between of administration of W. Wilson end 

the government of the West Ukrainian People’s republic in November 

1918 – at the beginning of 1919. 

Goal of research – cover of the USA involvement in Polish-Ukrainian 

conflict in the Eastern Galicia, which was started in November 1918, after the 
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fall of the Austro-Hungarian Empire. Methodology founds upon historicism, 

systematicity, scientificity, verification, authorial objectivity, consider 

narrative constructionism principals and the general scientific (analysis, 

synthesis, generalization) and special-historical (historical-genetic, historical-

typologic, historical-system) methods. Academic novelty is the first in 

Ukrainian historiography the comprehensive examine of the USA policy 

regarding of Polish-Ukrainian military conflict the Eastern Galicia (in the late 

1919 – in the beginning 1919) which basis of an analysis of published official 

documents of the US State Department relative to the problematic has been 

made. Conclusions. During November 1918-Febuary 1919 the Washington 

was one of the arbitrators in resolution of Polish-Ukrainian conflict in the 

Eastern Galicia, which was initiated also as intention of both parties to 

implement the idea of creation of an independent state, using the principle 

„right of nations of self-determination”, which was proclaimed by the USA. 

Poland and West Ukrainian People’s Republic claiming the control over the 

region were entered the international fray actively and made an appeal to the 

White House, seeking recognition of their pretension as legitimate. For West 

Ukrainian People’s Republic this activity was working. Through the constant 

conversation for help to Wilson’s administration with a statement that the 

proclamation of Ukrainian state is the implementation of the principle of 

nation’s self-determination. The West Ukrainian government has achieved that 

its interests haven’t ignored despite the fact, the Washington leaned toward 

Poland.  

Key words: West Ukrainian People’s Republic, Eastern Galicia, 

White House, Woodrow Wilson, right of nations of self-determination, Paris 

Peace Conference  

Стаття надійшла до редакції 16.03.2019 р. 

Прийнято до друку 25.05.2019 р. 

Рецензент – д.і.н., проф. Набока О. В. 

 



 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (328), 2019  

 

128 

 

УДК 94:271.222(477.62)„1922/1937” 

DOI 10.12958/2227-2844-2019-5(328)-128-139 

М. Ю. Рубан – диякон Православної Церкви України, аспірант 

кафедри історії та археології юридичного факультету 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

магістрант Київської православної богословської академії. 

E-mail: nikolas.kindle@gmail.com 

ORSID https://orcid.org/0000-0002-6396-4531 

 

ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

РОЗВИТОК СТАЛІНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ СИНОДАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ 

1922 – 1937 рр. 

 

Історичні події довкола організаційного розвитку 

обновленського руху в Православній Церкві на теренах Донбасу 

належать чи не до найменш висвітлених сторінок вітчизняної 

релігіознавчої історіографії міжвоєнного періоду. Оскільки внаслідок 

активних репресивних заходів багатоконфесійність в Україні, викликана 

невирішеністю багатьох актуальних проблем внутрішньоцерковного 

життя, була силоміць ліквідована – церковне розділення на схожому 

ґрунті відновилось в умовах лібералізації державної релігійної політики 

наприкінці 1980-х рр., і до сьогодні релігійна ситуація в державі 

характеризується перемінною складністю міжконфесійного діалогу. 

Зрештою, актуальність вивчення історичного досвіду організаційного 

становлення реформаційної православної конфесії на теренах Донбасу, 

обставин та персоналій цього процесу набуває виключного значення в 

контексті визначення нових концептуальних підходів щодо розвитку 

Помісної Православної Церкви у регіоні українсько-російського 

прикордоння.  

Історія розвитку обновленського руху в Україні, а надто ж 

проблема регулювання державно-церковних відносин на теренах 

республіки представлені в роботах низки вітчизняних істориків-

релігіознавців, зокрема Г. Білан (2005), О. Бойко (2003), С. Жилюка 

(2002), В. Пащенка (1993), А. Киридон (Пащенко & Киридон, 2004), 

О. Сагана (2004), О. Тригуба (2009) тощо. Утім, для вказаних робіт 

характерними є спроби встановлення загальної картини розвитку 

багатоконфесійності в Україні, натомість відсутній краєзнавчий розріз 

цієї проблеми. 

Серед закордонної церковної історіографії й донині чільне місце 

посідають глави магістерських дисертацій митрополитів-істориків 

Феодосія (Процюка) (2004) та Іоана (Сничова) (2013), які побіжно 

подають характеристику церковних рухів в Україні в міжвоєнний період 

і період німецької окупації зокрема. Однак, написані ще в середині 
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1960-х рр. ці праці характеризуються численними фактологічними 

неточностями та викривленнями, зумовленими почасти суб’єктивним 

ставленням авторів до процесу інституційного становлення Помісної 

Церкви в Україні. Без перебільшення унікальними, як за своїм змістом, 

так і характером викладу матеріалу, є монографії російських 

священників – протоієрея В. Лавринова (2007; 2017) та священника 

І. Соловйова (2002), якими було залучено й опрацьовано широкий обсяг 

матеріалів карних справ обновленських ієрархів та створено змістовні 

довідники матеріалів з історії обновленської Церкви на теренах СРСР. 

Першою фундаментальною спробою дослідження історії 

виникнення, діяльності та ліквідації організованих православних 

конфесій безпосередньо на Донбасі в контексті регулювання державно-

церковних відносин на теренах регіону є дисертація, згодом розширена 

до монографії, луганського правника-релігіознавця О. Форостюка (2000). 

Автор уперше ввів до обігу широкий пласт матеріалів щодо ключових 

подій, постатей архієреїв та священнослужителів, які відіграли ключову 

роль в релігійній історії краю, розглянувши регіональні події на тлі 

загального контексту державної антирелігійної політики в УСРР. Утім, 

попри наявний широкий фактологічний матеріал, систематизований на 

основі недоступних на сьогодні обласних архівів Донецької та 

Луганської областей, унікальних наративних свідчень учасників 

релігійних рухів на теренах регіону, роботи О. Форостюка позначені 

тенденційністю конфесійного сприйняття, не вичерпують повноти 

окресленого нами завдання, мають неточності, усунення яких потребує 

введення до наукового обігу додаткових нових джерел.  

Отже, предметом запропонованого дослідження виступає 

діяльність Сталінської єпархії Української Православної Автокефальної 

(обновленської) Церкви (далі – УПАСЦ), що передбачає вирішення 

наступних дослідницьких завдань: по-перше, висвітлити процес 

інституційного оформлення обновленського руху на теренах Донбасу; 

по-друге, з`ясувати особливості релігійно-церковної діяльності 

Сталінської єпархії в період інституційного роздроблення Православної 

Церкви в Україні 1920 – 1930-х рр. Хронологічні межі дослідження 

охоплюють період від часу інституційного виокремлення обновленського 

руху на теренах Донбасу в 1922 р. до його фактичного знищення 

наприкінці 1930-х рр. 

Мета статті полягає в тому, щоб на підставі комплексного 

аналізу історичних джерел та наукової літератури відтворити цілісну 

картину організаційного розвитку Сталінської єпархії Української 

Православної Автокефальної Синодальної Церкви 1926 – 1937 рр. 

Ідеологічна основа концепції інституційного виокремлення 

обновленського руху була сформована Львом Троцьким у березні 1922 р. 

Досвідчений теоретик Троцький слушно зауважив, що в умовах 

відсутності реформації в Російській Православній Церкві на тлі 
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становлення радянської влади поступово виникла лояльна „радянська” 

течія духовенства, використати яку й планувалося для усунення від 

влади старорежимного єпископату та проведення реформації „під 

радянським прапором” (Записка Л. Троцького…, 2004, с. 108–109). 

Організація церковної революції була напряму пов’язана з вилученням 

церковних коштовностей на тлі зростання голоду в країні 1921 р., що 

створювало можливість дискредитації єпископату. У той же час, 

Л. Троцький слушно зауважив, що радянське духовенство становить чи 

не найбільшу загрозу для майбутнього трудового суспільства, позаяк 

матиме широкі можливості входження до народних мас, задля чого було 

вирішено наперед створити ґрунтовну теоретико-ідеологічну базу 

супроти оновленої реформованої Церкви (Там само). 

На виконання пунктів інформаційної записки Л. Троцького в 

травні 1922 р. за активного сприяння ДПУ група обновленського 

духовенства на чолі з протоієреєм О. Введенським відвідала ув’язненого 

патріарха Тихона й переконала його зректися церковних справ на 

користь митрополита Агафангела (Преображенського). Оскільки 

митрополит Агафангел також незабаром опинився в ув’язненні, 

представники обновленського духовенства та мирян утворили групу 

„Жива Церква”, а вже 29 травня 1922 р. у Москві відбулись установчі 

збори Вищого церковного управління, яке очолив лояльний до 

обновленського руху єпископ Антонін (Грановський).  

Основним завданням ВЦУ було визначено скликання 

Всеросійського Собору з метою законного впровадження церковних 

перетворень. Наприкінці 6 – 16 серпня 1922 р. представники групи 

„Жива Церква” провели свій Всеросійський з’їзд, на якому було 

установлено позбавити сану патріарха Тихона, ввести шлюбний 

єпископат, усунути від влади архієреїв-ченців, ліквідувати монастирі та 

передати фінансові справи до рук одруженого духовенства (Лавринов, 

2007, с. 14). Догматичні та богослужбові питання були відкладені до часу 

скликання Всеросійського Собору (Тригуб, 2009, с. 28). 

В Україні обновленська ідеологія зазнала суттєвий вплив 

автокефальних настроїв і визнавала потребу українізації церковного 

життя. Зважаючи на загрозу організаційного поширення надмірно 

реформаційної Української Автокефальної Православної Церкви, 

патріарший екзарх митрополит Михаїл (Єрмаков) прагнув подолати 

утворене розділення, а оскільки головною його причиною виступило 

прагнення українського духовенства до автокефалії та українізації 

церковного життя – то 2–5 вересня 1922 р. Київська нарада єпископів 

постановила стати на шлях здобуття автокефалії задля відновлення 

єдності Православної Церкви в Україні (Процюк, 2004, с. 239).  

На Київській нараді було заслухано питання щодо групи „Жива 

Церква” та ухвалено відмежуватися від цієї групи й просити присутніх 

учасників ознайомити зі станом питання про „Живу Церкву” на місцях. 
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Прийняття цього рішення остаточно зруйнувало надію обновленських 

діячів на порозуміння з єпископатом, і зрештою, визначило долю 

учасників „Наради”. Вже незабаром відбулось організаційне оформлення 

обновленських єпархіальних управлінь в Україні через арешти 

українських ієрархів органами ДПУ та подальшим звільненням з кафедр 

обновленським органом –  Московським ВЦУ. 5 лютого 1923 р. у Києві 

був заарештований митрополит Михаїл (Єрмаков). Після тривалого 

слідства 13 липня 1923 р. постановою комісії НКВС з адміністративних 

заслань ієрарх був засланий до Туркестану терміном на два роки 

(ЦДАГО, ф. 263, оп. 1, спр. 45504, арк. 71). 25 січня 1923 р. указом ВЦУ 

митрополитом Київським було призначено Тихона (Василевського) 

(Малоизвестные страницы…, 2009, с. 96).  

Організаційне становлення обновленського руху на теренах 

Донецької губернії відбулось наприкінці грудня 1922 р. На Бахмутському 

повітовому з’їзді місцевої групи „Жива Церква” було постановлено 

визнати московське Вище Церковне Управління та створити відповідні 

відділи на місцях. Будівлю губернського єпархіального управління, 

керівництво якого відмовилось добровільно передати справи 

представникам „Живої Церкви”, було опечатано (Коммунист. 1923. № 2. 

С. 3). Радянська газета „Комуніст” відзначала, що бахмутське 

духовенство одразу ж виявило своє негативне ставлення до з’їзду, і 

попри те, що місцеві чиновники спромоглися передати обновленцям 

старовинний Троїцький кафедральний собор (м. Бахмут), під час 

урочистого молебню, що передбачався перед відкриттям з’їзду, місцеві 

торговці вигнали обновленське духовенство з храму, зірвавши його 

проведення (Там само). 

Незабаром у Бахмуті було створено обновленське єпархіальне 

управління, яке очолив колишній вікарій Катеринославської єпархії 

єпископ Маріупольський Андрій (Одінцов). Під час арешту ієрарх був 

завербований органами ДПУ (ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1772, арк. 121) і, 

після свого звільнення за амністією, очолив новоутворену обновленську 

Донецьку єпархію, що поширювалась на теренах Бахмутського, 

Луганського та Юзівського повітів, та був возведений до сану 

архієпископа з титулом „Бахмутський і Донецький” (Лавринов, 2017, 

с. 110). 

14 лютого 1923 р. на засіданні І Всеукраїнського обновленського 

з’їзду в Києві під головуванням обновленського митрополита Київського 

Тихона (Василевського) було утворене Всеукраїнське вище церковне 

управління (далі – ВВЦУ), як орган вищої церковної влади в межах 

України, Криму та Галичини (ЦДАВО, ф. 5, оп. 1, спр. 2189, арк. 224–

225). 2 квітня 1923 р. розпочався „Другий Помісний Всеросійський 

Собор” (перший обновленський), який офіційно затвердив введення 

низки реформ церковного устрою. Участь у роботі Собору взяла 

делегація Донецької єпархії на чолі з архієпископом Андрієм 
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(Одінцовим), який був обраний членом новоутвореного обновленського 

Всеросійського Священного Синоду (Лавринов, 2017, с. 110). У жовтні 

1923 р. відбувся обновленський Всеукраїнський Собор, на якому було 

проголошено утворення Української Синодальної Церкви. 27 жовтня 

Всеукраїнське вище церковне управління було реорганізоване у 

Всеукраїнський Священний Синод, до складу якого був також обраний 

архієпископ Андрій (ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1772, арк. 121). У 1924 р., 

у зв’язку з перейменуванням Бахмуту на Артемівськ, змінився титул 

правлячого архієрея єпархії на Артемівський та Донецький (Лавринов, 

2017, с. 110). За даними С. Жилюка (2002), станом на січень 1924 р. на 

теренах Донецької губернії було зареєстровано 190 обновленських 

парафій (с. 53).  

Унаслідок активних заходів церковної опозиції, натхненної 

звільненням патріарха Тихона, у першій половині 1924 р. обновленська 

Церква в Україні зазнала суттєвої організаційної кризи, втративши понад 

1000 парафій на теренах республіки (Жилюк, 2002, с. 53). За офіційними 

даними станом на 1 вересня 1924 р. у складі обновленської Донецької 

єпархії перебувало всього лише 25 громад, супроти 174 громад 

патріаршої Церкви (Держархів Чернігів. обл., ф. Р-17, оп. 1, спр. 112, арк. 

461), загальна ж кількість обновленських громад по губернії станом на 

січень 1925 р. зменшилась до 85 (Там само). Станом на 1 вересня 1924 р. 

на теренах Сталінської округи нараховувалося лише 6 обновленських 

парафій (Там само).  

У вересні 1924 р. архієпископ Андрій (Одінцов) очолив 

Чернігівську єпархію, у зв’язку з чим 17 листопада 1924 р. в Артемівську 

відбувся з’їзд духовенства Донецької єпархії, на якому новим головою 

Артемівського єпархіального управління був обраний архієпископ 

Олександр (Мігулін), а уповноваженим єпархії – священник Іоаким 

Олексюк (Лавринов, 2017, с. 60; Форостюк, 2000, с. 75). Синодальна 

Церква досить швидко спромоглася подолати інституційну кризу, і з 

початку 1925 р. спостерігається поступове зростання кількості 

обновленських громад на теренах більшості округ. Зокрема, протягом 

січня – липня 1925 р. загальна кількість обновленських парафій по 

Україні зросла з 1497 до 2200 (Жилюк, 2002, с. 53). На теренах 

Сталінської округи станом на 1 січня 1925 р. кількість синодальних 

громад зросла до 16 (Держархів Вінницької обл, ф. Р-197, оп. 3, спр. 3, 

арк. 157), і трималась незмінною протягом року.  

14 травня 1925 р. у Харкові відкрилась сесія ІІ Всеукраїнського 

Помісного Собору, на якій була прийнята постанова про автокефалію 

Української Церкви та коренізацію богослужінь. Серед ключових 

постанов Собору була заборона другого шлюбу для духовенства. Таким 

чином, на ІІ Всеукраїнському Соборі обновленці спромоглися 

мінімізувати надмірні реформаційні тенденції у своїй 

внутрішньоцерковній практиці. 7 жовтня 1925 р. автокефалія 
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Православної Церкви України була підтверджена на Всеросійському 

Соборі (Тригуб, 2009, с. 100).  

Слід зазначити, що на Донбасі інституційна криза обновленських 

єпархій була поглиблена появою нової конфесії – Української Соборно-

Єписокопської Церкви, представники якої позиціонували себе як 

поборники канонічної автокефалії Української Церкви та поміркованих 

реформ. Організаційне оформлення УСЄЦ відбулось на Лубенському 

Соборі 4–5 червня 1925 р., у якому взяли участь 5 єпископів, серед яких 

широко знаний на Донбасі колишній виконуючий обов’язки патріаршого 

екзарха України архієпископ Бахмутський Іоанікій (Соколовський). І 

хоча активізація ієрархів УСЄЦ спричинила розділення в окремих 

обновленських парафіях Донбасу, зокрема від громади Троїцького 

кафедрального собору Артемівська відкололася група віруючих, які 

перейшли до Соборно-Єпископської Церкви (Форостюк, 2000, с. 86), 

однак, по Сталінській окрузі УСЄЦ мала лише 5 парафій (ЦДАВО, ф. 5, 

оп. 3, спр. 1064, арк. 4–9), які, втім, були досить швидко ліквідовані. 

Також на загальному розвитку конфесії на теренах краю 

катастрофічно позначався невдалий підбір кадрів місцевого 

обновленського духовенства. У грудні 1925 р. інспектор відділу культів 

Артемівського окрадмінвідділу докладав: „Синодальна група зовсім не 

проявляє активності. Єпископом Олександром [Мігуліним] не 

задоволені. Фінансове становище погане. Головне завдання синодалів 

утриматися в тих громадах, які вони зайняли. Підбір духовенства 

надзвичайно поганий і неактивний. Тенденцій до подальшого поширення 

це угруповання зовсім не має й без нашої підтримки давно б, напевно, 

розвалилося” (Форостюк, 2000, с. 81). 

На 1 січня 1926 р. кількість обновленських громад на теренах 

Сталінської округи, що адміністративно належала до складу 

Артемівської єпархії, зменшилась до 14. У зв’язку з гострою потребою 

здійснення ефективного управління на місцях, виникла необхідність 

приведення числа обновленських єпархій відповідно до нового 

адміністративного поділу УСРР. Інституційне оформлення Сталінської 

єпархії відбулося навесні 1926 р. 14 квітня 1926 р. єпископом 

Сталінським був призначений молодий ставропольський протоієрей 

М. Бистров, який незабаром був пострижений у чернецтво та возведений 

до сану архімандрита (Лавринов, 2017, с. 343). 9 травня 1926 р. 

архімандрит Макарій (Бистров) був хіротонісаний на єпископа 

Сталінського, а вже 12–13 травня ієрарх був затверджений на кафедрі на 

Сталінському єпархіальному з’їзді в м. Дмитріївськ (нині – Макіївка) 

(Український православний благовісник. 1926. №  21. С. 12–13). На 

теренах Сталінської округи було два великих собори – у Сталіно та 

Дмитрівську (Макіївці). Першопочатково архієрейська кафедра 

знаходилась при Троїцькому соборі м. Дмитріївськ (Лавринов, 2017, 

с. 343), а вже в серпні 1926 р., коли синодальній громаді був переданий у 



 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (328), 2019  

 

134 

 

користування Преображенський кафедральний собор м. Сталіно, 

архієрейська кафедра розмістилася в округовому центрі (ЦДАГО 

України, ф. 1, оп. 20.  Спр. 2318, арк. 46–47).  

З 16 червня 1926 р. єпископ Сталінський Макарій (Бистров) за 

сумісництвом здійснював керівництво Маріупольською єпархією 

(Лавринов, 2017, с. 343). У травні 1927 р. єпископ Макарій (Бистров) узяв 

участь у роботі Всеукраїнської передсоборної наради у Харкові. Станом 

на 1 травня 1927 р. Сталінська єпархія досягла свого найбільшого 

інституційного розквіту, об’єднавши 18 парафій (ЦДАВО, ф. 5, оп. 3, 

спр. 1064. Арк. 4–9), що становило 20,2% від загальної кількості громад 

округи. 

У травні 1928 р. єпископ Сталінський Макарій (Бистров) узяв 

участь у ІІІ Всеукраїнському Помісному Соборі, а вже восени 1928 р. 

ієрарх був переведений у юрисдикцію Всеросійського Синоду. У вересні 

1928 р. Сталінське єпархіальне управління очолив один із провідних 

діячів українського обновленського руху єпископ Артемівський Іоаким 

(Пухальський) (Лавринов, 2017, с. 267). На початку 1930-х рр. Сталінську 

єпархію охопила активна хвиля ліквідації громад. Були закриті 

сталінський Преображенський та макіївський Троїцький собори. 

Сталінська єпархія була ліквідована останньою на Донбасі наприкінці 

1937 р. 14 грудня 1937 р. архієпископ Сталінський та Донецький Іоаким 

(Пухальський) був почислений на спокій, також багатьма дослідниками 

ця дата вважається датою арешту ієрарха (Лавринов, 2017, с. 267; 

Татаринов & Рубан, 2017, с. 215).  

Отже, інституцій інституційний розвиток обновленського руху 

на Донбасі був ускладнений як з огляду на підтримку провладної 

конфесії радянськими спецслужбами, що, у свою чергу, формувало 

негативний імідж її реформаційним тенденціям, так і низькою якістю 

кадрів вищих ієрархів, які часом були просто не здатні до забезпечення 

ефективного управління власними єпархіями. До того ж на Донбасі 

обновленський рух не знайшов широкої суспільної підтримки з огляду на 

загальну консервативність релігійного життя на теренах краю. Однак, у 

середині 1920-х рр., мінімізувавши власні реформаційні тенденції та 

подолавши інституційну кризу, Синодальна Церква спромоглася 

здійснити організаційне оформлення Сталінської єпархії, яка впродовж 

усього періоду свого існування охоплювала понад 1/5 кількості парафій 

краю, суттєво випереджаючи за кількістю громад на теренах округи 

альтернативні реформаційні конфесії як УАПЦ та УСЄЦ, однак, у той же 

час суттєво поступаючись консервативній Московській Патріархії. 

Вважаємо, що дослідження історичних обставин парафіяльного життя 

громад Синодальної Церкви на Донбасі у міжвоєнний період, пошук та 

введення в обіг нових історичних джерел з цієї тематики дозволить 

розширити уявлення про формування сучасного релігійного світогляду 

населення Донецької та Луганської областей і запропонувати нові 
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концептуальні підходи щодо унормування канонічного статусу 

Православ’я в Україні на прикладі конкретного регіону. 
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history of Orthodoxy in Donetsk]. Bakhmut [in Ukrainian]. 

Рубан М.Ю. Передумови утворення та організаційний 

розвиток Сталінської єпархії Української Православної 

Автокефальної Синодальної Церкви 1922–1937 рр. 

У статті здійснено спробу дослідити процес організаційного 

становлення Сталінської єпархії Української Православної 

Автокефальної Синодальної (обновленської) Церкви. Актуальність теми 

обумовлена тим, що історичні події довкола організаційного розвитку 

обновленського руху в Православній Церкві на теренах Донбасу 

належать чи не до найменш висвітлених сторінок вітчизняної 

релігіознавчої історіографії міжвоєнного періоду. Оскільки внаслідок 

активних репресивних заходів багатоконфесійність в Україні, викликана 
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невирішеністю багатьох актуальних проблем внутрішньоцерковного 

життя, була силоміць ліквідована – церковне розділення на схожому 

ґрунті відновилось в умовах лібералізації державної релігійної політики 

наприкінці 1980-х рр., і до сьогодні релігійна ситуація в державі 

характеризується перемінною складністю міжконфесійного діалогу. 

Зрештою, актуальність вивчення історичного досвіду організаційного 

становлення реформаційної православної конфесії на теренах Донбасу, 

обставин та персоналій цього процесу набуває виключного значення в 

контексті визначення нових концептуальних підходів щодо розвитку 

Помісної Православної Церкви у регіоні українсько-російського 

прикордоння.  

У статті докладно простежено хід інституалізації обновленського 

руху на теренах Сталінської округи в контексті загальних тенденцій 

розвитку конфесії в Україні. Висвітлено історичні обставини 

конфесійного розділення Українського Православ’я в міжвоєнний період 

на прикладі окремого регіону. 

Ключові слова: Православ’я, обновленський рух, Українська 

Православна Автокефальна Синодальна Церква, Сталінська єпархія. 

Рубан Н.Ю. Предпосылки образования и организационное 

развитие Сталинской епархии Украинской Православной 

Автокефальной Синодальной Церкви 1922–1937 гг. 

В статье осуществлена попытка исследовать процесс 

организационного становления Сталинской епархии Украинской 

Православной Автокефальной Синодальной (обновленческой) Церкви.  

Актуальность темы обусловлена тем, что исторические события 

вокруг организационного развития обновленческого движения в 

Православной Церкви на территории Донбасса относятся к наименее 

освещенных страниц отечественной религиоведческой историографии 

межвоенного периода. Поскольку в результате активных репрессивных 

мер многоконфессиональность в Украине, вызванная нерешенностью 

многих актуальных проблем внутрицерковной жизни, была силой 

ликвидирована – церковное разделение на похожем почве возобновилось 

в условиях либерализации государственной религиозной политики в 

конце 1980-х гг., И сегодня религиозная ситуация в государстве 

характеризуется переменной сложностью межконфессионального 

диалога. В конце концов, актуальность изучения исторического опыта 

организационного становления реформационной православной 

конфессии на территории Донбасса, обстоятельств и персоналий этого 

процесса приобретает исключительное значение в контексте определения 

новых концептуальных подходов по развитию Поместной Православной 

Церкви в регионе российско-украинского приграничья. 

В статье подробно прослежен ход институализации 

обновленческого движения на територии Сталинского округа в контексте 

общих тенденций развития конфесии в Украине. Освещены исторические 
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обстоятельства конфессионального разделения Украинского Православия в 

междувоенный период на примере отдельного региона. 

Ключевые слова: Православие, обновленческое движение, 

Украинская Православная Автокефальная Синодальная Церковь, 

Сталинская епархия. 

 

Ruban M. Y. The background and organizational development of 

the Stalinian eparchy of the Ukrainian Orthodox Autocephalous Synodal 

Church in 1922–1937s 

The historical circumstances of the organizational development of the 

Renovatonist movement in the Orthodox Church in Donbass still remains one of 

the less investigated pages of the Ukrainian Local Church history. Despite the 

fact that the problem of Ukrainian Church history of interwar period has been 

studied by many researchers, a large number of questions exist which require 

elaboration. Nowadays on the basis of the earlier unknown material it is possible 

to expand the general picture of the mentioned events. That`s why the main 

purpose of the article is to figure out the circumstances of the organizational 

development of the Renovatonist movement in the Orthodox Church in Stalinian 

region during the first decades of the Soviet rule in Ukraine.  

The originality of the article involves an attempt to research the events 

of Donbass Church history without traditional historical clichés, and in this case 

all the trends of Ukrainian church life of that time should be considered. In our 

strong opinion ignoring the deep needs of interecсlesiastic life normalization led 

to a Church split. With help of the atheistic government the Renovationist 

movement achieved its institutional organization. The characteristic issue of the 

religious life in Donbass was its relative conservatism. That was the main cause 

of the slow development pace of the reformationally oriented Ukrainian 

Orthodox Autocephalous Synodal Church. Moreover, when speaking about the 

Synodal Church should be taken into consideration the demonstratively loyal 

attitude of the Ukrainian Renovationist hierarchs to the atheistic government. 

That`s why despite the renovationist hierarchs` attempts to minimize the 

reformatic tendencies the Synodal Church in Stalinian region could cover only a 

1/5 part of the Orthodox parishes on the territory of the land. 

In conclusion it`s worth to mention that nowadays the researching of 

Donbass church history of interwar period is complicated by the difficult political 

situation in the region. Unfortunately the material of the Lugansk and Donetsk 

archives is unavailable for Ukrainian researches, but gradual actualization of this 

problem makes the strong prospects for its fast research in future. 

Keywords: Orthodoxy, Renovationist movement, Ukrainian Orthodox 

Autocephalous Synodal Church, Stalinian Eparchy. 
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Правила оформлення авторських статей у збірнику 

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Історичні науки», 

який є фаховим науковим виданням України 

 

Для публікації статті у збірнику наукових праць необхідно 

подати електронний варіант статті та довідку про автора/ів. Назва 

документу відповідає прізвищу автора(ів) (наприклад, Shumska.doc, 

Shumska.dovidka.doc). Стаття має бути прорецензована доктором наук 

відповідної галузі та рекомендована до друку. Надсилається відсканована 

копія рецензії з підписом рецензента, завіреним відділом кадрів. Статтю 

можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, 

англійською.  

Набір тексту здійснюється у Microsoft Word (*doc, *rtf) 

шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля 

(верхнє, нижнє, праве й ліве) – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, 

нижній – 3,2 см. Відступ абзацу – 1,5 см (форматування абзаців за 

допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий). 

У верхньому лівому кутку розташовується інформація про УДК 

(шрифт звичайний). Через рядок від УДК у лівому верхньому кутку 

вказуються ініціали і прізвище автора, шрифт напівжирний. Нижче – 

ORCID ID (в разі відсутності, його необхідно отримати, заповнивши 

анкету за посиланням: https://orcid.org/register). Через рядок великими 

літерами (шрифт напівжирний) друкується назва статті (вирівнювання 

по центру). 

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в 

загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка 

завдання); визначення методики дослідження (сукупність методів 

дослідження, їх основний зміст, характеристики й показники, які вони 

фіксують, та одиниці вимірювання); виклад основного матеріалу 

дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямі. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично 

представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба. 

Посилання на цитовані джерела. Просимо звернути увагу на 

те, що посилання в тексті мають бути оформлені не за номерним 

принципом [4, с. 26], а за стандартом APA (American Psychological 

Association Style): у круглих дужках зазначається прізвище автора, та рік 

видання роботи (наприклад, Шумська, 2010). Якщо потрібно послатися 

на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою 

(наприклад, Афанасьєва, 2016; Богданова & Саннікова, 2015; Moore, 

https://orcid.org/register
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2006). Якщо використовуються цитати, статистика тощо, то слід вказати 

номер сторінки посилання (Афанасьєва, 2016, с. 46; Bruner, 2012, p. 24). 

Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: (ЦДАВО, ф. 2, оп. 31, 

спр. 4, арк. 89). Докладніше про оформлення посилань дивіться у файлі 

Зразки оформлення посилань та літератури. 

Бібліографія і при необхідності примітки подаються наприкінці 

статті після заголовку «Список використаної літератури» (без 

двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до ДСТУ 

8302:2015. Бібліографічні джерела подаються послідовно, без 

відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово її назви) 

виділяється напівжирним шрифтом.  

Для коректного індексування публікацій наукометричними 

системами після «Списку використаної літератури» необхідно навести 

його копію латиною – References, яка оформлюється за міжнародним 

бібліографічним стандартом APA 

(http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf) 

У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються 

нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та 

поміщені у; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід 

вказати мову оригіналу у квадратних дужках. 

У References для кириличних цитувань слід транслітерувати 

імена авторів та назви видань; останні також слід перекласти 

англійською та помістити в квадратних дужках після транслітерованої 

назви. Наприкінці треба зазначити мову оригіналу в квадратних дужках 

дужках ([in Russian], [in Ukrainian]). Наприклад: Ivanova, I. I. (2009). 

Aktualni problemy suchasnoyi sotsialnoyi roboty: antydyskryminatsiyna 

teoriya i praktyka [Actual problems of modern social work: antidiscrimination 

theory and practice]. Uzhhorod: «AUTDOR-SHARK» [in Ukrainian].  

Для транслітерації з української мови радимо використовувати 

сайт http://ukrlit.org/transliteratsiia, з російської – https://nyc-brooklyn.ru/ 

transliteration/  

Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою, 

необхідно вказувати лише його. 

У списку References не дозволяється використання кириличних 

символів. Для перевірки наявності кириличних літер у латинському 

тексті (і навпаки) можна скористатися будь-якою програмою 

(http://invitemsg.com/cyrillic_search.php).  

Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно 

до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN 

(https://portal.issn.org/)  

Статтю завершують 3 анотації обсягом 1600 символів кожна 

(українською, російською, англійською мовами) із зазначенням 

прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами 

(3 – 5 термінів). 
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ПРОМИСЛОВІ МОНОПОЛІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ:  

ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

В умовах ринкової економіки логічним є прагнення учасників 

ринку збільшити свій вплив на нього, задля чого використовуються різні 

способи та методи. Важливим засобом посилення позицій підприємців є 

їх об’єднання з метою обмеження конкуренції – монополії різних форм 

(картелі, синдикати, трести тощо). 
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Зразок оформлення анотацій: 

Забудкова О. А. Промислові монополії Російської імперії: 

проблема термінології. 

В статті аналізується проблема термінології під час вивчення 

процесів монополізації промисловості Російської імперії. З’ясовано, що 
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наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у науковій літературі та пресі не 

склалося єдиної системи понять на визначення різних форм 

монополістичних об’єднань, дефініції „картель”, „трест”, „синдикат” 

використовувалися довільно. Найпопулярнішою була остання – 

синдикатами називали більшість союзів, незважаючи на те, що ними є 

виключно монополістичні угоди про спільний продаж продукції через 

спеціальну контору або аналогічний орган. Вказано, що така плутанина у 

поняттях часто зберігалася й у більш пізніх розвідках. Часто у радянській 

історіографії до них відносили найпростіші монополістичні угоди, які 

виникали  з середини ХІХ ст. у сфері кредитування та торгівлі, що 

дозволяло підкреслити одночасність виникнення мнополістичних 

тенденцій з провідними країнами Заходу. У статті розглянуто визначення 

картелів, синдикатів і трестів з юридичної та економічної точок зору, 

визначено їхні ознаки. Наведено приклади картелів, які традиційно 

відносили до синдикатів: цукровий (1887–1995 рр.), Бюро рафінерів 

(1903–1916 рр.), „Рада представників паровозобудівних заводів” 

(„Продпаровоз”, 1900–1918 рр.), „Союз бакинських гасозаводчиків” 

(1893–1897 рр.) та ін. Сформульовано висновок про необхідність 

подальшого вивчення відомих нам монополій з метою чіткого 

визначення їх форм задля розуміння сутності конкретної угоди, ступеня 

її розвитку та характеру впливу на ринок. 

Ключові слова: монополія, синдикат, картель, Російська імперія. 

 

Забудкова О. А. Промышленные монополии Российской 

империи: проблема терминологии. 

В статье анализируется проблема терминологии при изучении 

процессов монополизации промышленности Российской империи. 

Установлено, что в конце XIX – начале ХХ в. в научной литературе и 

прессе не сложилось единой системы понятий для определения 

различных форм монополистических объединений, дефиниции 

„картель”, „трест”, „синдикат” использовались произвольно. Самой 

популярной была последняя – синдикатами называли большинство 

союзов, несмотря на то, что ими являются исключительно 

монополистические соглашения о совместной продаже продукции через 

специальную контору или аналогичный орган. Указано, что такая 

путаница в понятиях часто сохранялась и в более поздних 

исследованиях. Часто в советской историографии к ним относили первые 

монополистические соглашения, которые возникали в сфере 

кредитования и торговли, что позволяло подчеркнуть одновременность 

возникновения мнополистичних тенденций с ведущими странами Запада. 

В статье рассмотрены определения картелей, синдикатов и трестов с 

юридической и экономической точек зрения, названы их признаки. 

Приведены примеры картелей, которые традиционно относили к 

синдикатам: сахарный, Бюро рафинеров, „Союз бакинских 
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керасинозаводчиков”, „Совет представителей паровозостроительных 

заводов” („Продпаровоз”) и др. Сформулирован вывод о необходимости 

дальнейшего изучения известных нам монополий с целью четкого 

определения их форм для понимания сущности конкретного соглашения, 

степени его развития и характера влияния на рынок. 

Ключевые слова: монополия, синдикат, картель, Российская империя. 

 

Zabudkova O. A. Industrial monopolies of the Russian empire: 

terminological problem. 

The article analyzes the problem of terminology during the study of 

the processes of monopolization of the industry of the Russian Empire. It was 

found out that in the late 19th and early 20th centuries. In the scientific 

literature and the press there was no single system of concepts for the 

definition of various forms of monopolistic unions, the definitions of "cartel", 

"trust", "syndicate" were used arbitrarily. The most popular was the latter – 

syndicates were called most unions, despite the fact that they have exclusively 

monopolistic agreements on joint sale of products through a special office or 

similar body. It is indicated that such confusion in the concepts often persisted 

in later intelligence. Often in Soviet historiography the most simple 

monopolistic treaties, which arose from the middle of the nineteenth century, 

were attributed to them. in the field of lending and trade, which allowed to 

emphasize the simultaneous occurrence of multicultural tendencies with the 

leading countries of the West. The article deals with the definition of cartels, 

syndicates and trusts from the legal and economic point of view, their features 

are determined. The following are examples of cartels that traditionally 

belonged to the syndicates: sugar, The Bureau of Refiners, "Prodparovoz", the 

Union of the Baku kerosene manufacturers and others. The conclusion is made 

on the need for further study of the monopolies known to us in order to clearly 

identify their forms in order to understand the nature of the impact on the 

market. 

Key words: monopoly, syndicate, cartel, Russian empire. 
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