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Герасимьюк Ирина, Гринько Наталья, Сумарюк Богдан. От мистики до нейронауки: история психиатрической 

службы буковинского края. Формирование психиатрической помощи на Буковине можно разделить на два этапа: первый 

этап – донаучный, второй этап – научный или нозологический. Во время донаучного периода оказания помощи лицам с 

ментальными нарушениями происходило при монастырях, их расценивали как одержимых, то есть с бесами. На территории 

современной Черновицкой области находилось несколько таких монастырей, где могли получить помощь пациенты с 

психическими расстройствами. С момента провозглашения Буковины коронным краем австро-венгерской империи, оказания 

психиатрической помощи изменилось. Основалась психиатрическая служба и понимание, что такое психическое расстройство. 

Произошел переход к научному толкованию и подходу оказания психиатрической помощи. Целью статьи было освещение 

становления психиатрической службы на Буковине, трансформация подхода оказания помощи больным с психическими 

расстройствами, от мистики к современной модели. Научная новизна заключается в анализе истории психиатрии на Буковине 

от прошлого к настоящему и освещение основных исторических моментов, дали толчок к формированию настоящей 

нейронауки. Методологические основы исследования: хронологический и сравнительно-исторический подход, системный 

междисциплинарный анализ. Выводы. История возникновения психиатрической службы на Буковине испытывала взлетов и 

падений, соответствующих условиям времени. Трансформация ментальной службы менялась от мировоззрения и уровня 

развития тогдашней науки. Можно наблюдать изменения от мистификации к становлению психиатрии, как настоящей 

современной нейронауки с доказательной базой и гуманным отношением к пациентам. 

Ключевые слова: психиатрия, история медицины, психиатрическая служба, Черновицкая психиатрическая больница, 

Буковина, Черновцы, Эрих Кольбенгаер, Франц Йозеф. 

Introduction. Mental health service has gone through a 

radical transformation over the last century. The emergence of 

psychiatric care in Bukovina can be divided into two stages: the 

first stage - pre-scientific, the second stage - scientific or 

nosological. During the pre-scientific period, assistance to 
persons with mental disorders took place at monasteries. They 

were regarded as possessed, i.e. persons with demons. There 

were several such monasteries in the modern Chernivtsi region, 

where patients with mental disorders could receive help.  

The pre-scientific period is a period of mystification of 

psychiatry. Mentally ill people were treated differently. 

Aggressive patients were beaten, often tortured, tied up, stoned, 

considered possessed, and accordingly transferred to the 

protectorate of monasteries. The fate of other mentally ill 

people who had, for example, thinking disorders (delusional 

ideas of witchcraft, obsession, high origin), but at the same time 
had calm behaviour, could have been different. Sometimes their 

disorders received a special interpretation. Such people were 

considered molfars, connoisseurs, sorcerers, which gave them a 

more respectful attitude from society in those days. Since the 

proclamation of Bukovina as the crown land of the Austro-

Hungarian Empire, the provision of psychiatric care has 

changed. A psychiatric service appeared and helped to 

understand what a mental disorder really is. There was a 

transition to a scientific interpretation and a scientific approach 

to providing psychiatric care1. 

The main body of the article. The first department that 

assisted mentally ill people in Bukovina appeared in 1833 in 
Chernivtsi. Patients from different counties were treated. 

Sometimes they were refused because the hospital could not 

meet the needs of everyone. Patients were brought here from 

monasteries, from homes, most of whom were tied up or 

handcuffed. As of today, little information has been preserved 

about this institution. It is known that it accommodated about 

25-30 beds for patients with mental disorders. Exactly where 

the department was located is now unknown. The hospital was 

built with donations from citizens, and the care and treatment of 

patients took place with the help of care and guardianship 

authorities. On January 21, 1879, the hospital was transferred 
under the protection of the regional administration of Bukovina. 

Every year the number of patients, both somatic and 

psychiatric, grew. Accordingly, there was an urgent need to 

build a new hospital. Between 1883 and 1886, a city hospital 

with 250 beds (now the regional clinical hospital) was built 

according to the design of Josef Liner, and its structure included 

beds for mentally ill patients2. 

1 Buklijas, T., Lafferton, E. Science, medicine and nationalism in the Habsburg Empire from the 1840s to 1918. 2007, Studies in history 

and philosophy of biological and biomedical sciences, Vol. 38(4), P. 679–686 [in English], https://doi.org/10.1016/j.shpsc. 2007. 09. 004; 

Buklijas, Tatjana, and Emese Lafferton “Science, medicine and nationalism in the Habsburg Empire from the 1840s to 1918”,  Studies in 

history and philosophy of biological and biomedical sciences, Vol. 38 (4), 2007, P. 679‒686 [in English], doi:10.1016/j.shpsc. 2007. 09. 

004. 
2 Huchko O. I. Stanovlennia i rozvytok systemy okhorony zdorovia na Bukovyni (1775–1940 rr.) [Huchko O. I. Formation and 

development of the health care system in Bukovyna (1775‒1940)], dissertation abstract… Candidate of Historical Sciences: 07.00.01, 

Chernivtsi, 2017, P. 90‒94 [in Ukrainian]. 

https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2007.09.004
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In spite of opening of the second hospital, where they also 

treated people with mental disorders, the psychiatric service 

could not assist all those who needed it. The wards were 

overcrowded, and there was a need to expand the hospital or 

build another one. Many patients were sent to other crown 
lands of the empire for medical care. As a result, part of the 

Bukovinian psychiatry was received by Vienna. 

The Central Medical Department of the Austro-Hungarian 

Empire, which monitored the situation of medical care for the 

population of the region, appealed to the Bukovina 

administration with an order to build a new psychiatric hospital. 

in 1897 a decision was made to establish a separate psychiatric 

hospital in Chernivtsi. The decision was made by the regional 

administration of Bukovina. 

Leading specialists in the field of medical construction of 

the empire were involved in the development of the project, 
and several public hearings were held among the residents of 

the city. Professor Kolbengayer developed a master plan for the 

new building and submitted it to the Executive Committee of 

the Sejm on January 24, 1898. The regional president of 

Bukovina, Bourguignon, also took part in the discussion of the 

project. The draft was subject to a thorough review, after which 

it was generally approved and unanimously recommended for 

consideration at the session of the Seimas. It is known that the 

model of the regional psychiatric hospital in Chernivtsi was 

developed by the latest requirements for the construction of 

mental health facilities in Austria and other European countries 
of the time3. 

At the beginning of the 20th century, the Bukovynian 

psychiatric hospital was extremely modern, equipped with all 

the necessary equipment and the location of the wards in 

accordance with the standard of the time. Leading doctors were 

involved, as well as local ones, who had the opportunity to train 

at the University of Vienna and psychiatric hospitals. 15 

hectares of land were allocated for the territory of the hospital, 

which was located outside the city on the territory of the former 

Strazagasse (Storozha) and Maisgasses (Kukurudziana) streets, 

now Mussorgsky Street4. 
In 1900, the project of a psychiatric hospital was 

approved, the executor of which was the architect Erich 

Kolbenhayer. Speaking on the occasion of the celebration of 

the construction of the regional psychiatric hospital, he thanked 

everyone involved and ended his speech with the words: “May 

fate be friendly to this institution of mercy and love of 

neighbour. The institution itself must strive to fully and 

completely meet its lofty task - to work for the benefit of 

suffering people and the glory of the Bukovyna region and its 

generous residents”5.  

For temporary assistance in making detailed plans, he 
invited architect Moritz Jasner. To implement the construction 

work, the competition was won by a local developer - Julius 

Bochner and other companies. Heating and water supply were 

provided by Kreting (Vienna) and Gulmer & Schwabe (Blitz) 

implemented the hospital's power supply. Pittel Brauzevetter 

(Chernivtsi) has implemented a sewerage system. Several 

locally-produced shops were also set up to supply the 

psychiatric hospital with furniture, textiles and other necessary 

raw materials. Karl Gabenicht's company (Vienna) created 

sewage treatment plants. The construction of the hospital was 
financed by the Franz Josef Foundation and voluntary 

contributions from citizens6.  

The opening of the regional psychiatric hospital in 

Bukovina took place on May 1, 1902. The structure of the 

psychiatric hospital included 6 buildings, as well as the 

administration building and other technical facilities. Each 

branch was two-story. On the first floor, there were mostly 

medical offices, and on the second floor, there were wards and 

a space for rest. The wards were differentiated: 25 beds for 

primary care patients, 30 beds for patients in need of constant 

care, and 45 beds for restless patients who were dangerous to 
themselves and others. All buildings of the psychiatric hospital 

were connected by underground passages. The hospital grounds 

were planted with cultivated trees and equipped with benches, 

footpaths and garden for recreation of patients and walks with 

relatives. The treatment was carried out mainly at the patient's 

own expense, as well as from the Foundation of Emperor Franz 

Joseph, which paid for the treatment of patients who could not 

pay for themselves. Another way for such patients is the help of 

patrons. An interesting fact is that the health care system of the 

Austro-Hungarian Empire provided that landowners who 

employed employees must pay for treatment in the event of a 
worker's illness7. 

Carl Tsurcan became the first director of the psychiatric 

hospital. Under his supervision, two more buildings of the 

psychiatric hospital were completed. 

Leon Kobylyansky became the next director of the 

psychiatric hospital. During his tenure, new hospital buildings 

were built in 1912. The number of beds is also increasing by 

another 240. Accordingly, the hospital administration is buying 

the surrounding plots of land where vegetables and fruits were 

harvested to feed patients. Farms were set up to keep domestic 

animals. The area of the hospital covered the modern 
boundaries of the Formarket, the Regional Psychiatric Hospital, 

the City Children's Polyclinic, the surrounding residential 

buildings, the Chernivtsi Regional Center for Emergency Care 

and Disaster Medicine and Zhovtnevy Park, including the 

lakes.  

During Bukovina's stay in Romania, the psychiatric 

hospital declined. There was a lack of funding for the 

maintenance of the hospital and patients. Accordingly, the main 

funding of the hospital was received with the help of donors, 

food was provided by the work of patients on the land of the 

hospital, where crops were grown. 
During the Soviet period, the psychiatric hospital 

underwent many changes from ups and downs. It is worth 

mentioning that in 1945 the Department of Psychiatry of the 

Chernivtsi State Medical Institute was opened on the territory 

of the hospital, which was headed by Doctor of Medical 

3 Topp L. The Modern Mental Hospital in Late Nineteenth-Century Germany and Austria: Psychiatric Space and Images of Freedom and 

Control, ed by Topp L, Moran J, Andrews J, Madness, Architecture and the Built Environment: Psychiatric Spaces in Historical 

Context, New York: Routledge, 2007, P. 241–261 [in English]. 
4 Vasylieva N., Yaremchuk O. Rozvytok psykhiatrychnoi dopomohy v Pivnichnii Bukovyni pid vladoiu avstriiskoi monarkhii 

[Development of psychiatric care at the Northern Bukovina under the authority of the austrian monarchy], Current issues of social studies 

and history of medicine, 2016, Vol. 1, N 2, P. 86–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2016_2_17 [in English]; Vasylieva N. 

Yaremchuk O. “Rozvytok psykhiatrychnoi dopomohy v Pivnichnii Bukovyni pid vladoiu avstriiskoi monarkhii” [“Development of 

psychiatric care at the Northern Bukovina under the authority of the austrian monarchy“], Current issues of social studies and history of 

medicine, T. 1, N 2, 2016, P. 86‒90, URL: nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2016_2_17 [in Ukrainian]. 
5 Nykyrsa M. D. Chernivtsi. Dokumental'ni narysy z istoriyi vulyts' i ploshch [Chernivtsi. Documentary essay on the history of streets and 

squares], Chernivtsi: Zoloti lytavry, 2008, P. 450 [in Ukrainian]. 
6 Derzharkhiv Chernivets'koyi oblasti [Chernivtsi State Archive], file 286, op. 2., spr. 20. 
7 Derzharkhiv Chernivets'koyi oblasti [CHSA], file 2, op. 1, spr. 295. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2016_2_17
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2016_2_17
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Sciences, Professor N.P. Tatarenko. The department conducted 

several clinical studies on the occurrence of endogenous 

psychoses, including schizophrenia and bipolar disorder, and 

also researched the organic cause of mental disorders8. 

Chernivtsi Psychiatric Hospital had the status of a 
republican hospital from 1952 to 1957. At that time the number 

of beds increased significantly to 1000. The psychiatric hospital 

served not only patients within the modern Chernivtsi region 

but also Ternopil, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky regions and 

the northern regions of Moldova. 

In 1950, the psychiatric hospital №2 was established on 

the territory of the farm of the Chernivtsi Psychiatric Hospital 

in the village of Chortory, Kitsman district, Chernivtsi region, 

for patients with chronic mental illness, where there were 2 

departments (now the Chortory psychoneurological boarding 

house). 
During the Soviet period, the hospital flourished under the 

leadership of Natalia Chubynets (a chief physician from 1949 

to 1963) who substantiates methods of treatment in psychiatry, 

as well as recognizes rehabilitation and occupational therapy. 

Several labour and production workshops were opened based 

on the psychiatric hospital, including a greenhouse, sculpting 

and wickerwork workshops, a sewing shop, workshops for 

making hats, shoes, brooms and textiles. 

It is known that flowers from the greenhouse of the 

psychiatric hospital were often used during celebrations and as 

gifts for the holidays. As a result of the sale of goods of its own 
production, the psychiatric hospital receives significant profits.  

The hospital used the saved funds to open a water 

hospital. Now, this building is located on the territory of the 

modern Sevastopolskaya Street, Chernivtsi. Moreover, it is 

known that a recreation centre on the Black Sea coast was 

purchased for a team of doctors and junior medical staff of the 

mental hospital. 

In 1963, Pavlo Bulba became the chief physician. The 

Psychiatric Hospital significantly reduced its funding and 

reduced production workshops. The territory decreases lose its 

fields and garden, the hospital's land plots are being built up 
with multi-storey buildings, a city hospital and a park is being 

opened9.  

Today Chernivtsi Regional Psychiatric Hospital has 500 

beds. The structure of the hospital includes three men's 

psychiatric departments (№1,7,9), two women's psychiatric 

departments (№2,8), Child and Adolescent Psychiatric 

Department (6th), Department of Anesthesiology and Intensive 

Care (4th), Department for Patients with Borderline Mental 

Disorders (5th), Dispensary (10th), Reception Room (11th), 

Somato-Psychiatric Department (13th), Psychiatric Infectious 

Diseases Department (14th) and Crisis Department (15th). The 
structure of the hospital also includes dental, radiological and 

functional diagnostics rooms, Physiotherapy Department and 

Day hospital10. 

Besides, on the basis of a psychiatric hospital is the S.M. 

Savenko Department of Nervous Diseases, Psychiatry and 

Medical Psychology of Bukovynian State Medical University, 

which is a powerful regional mental health research centre. 

Conclusions. The history of the emergence of psychiatric 

services in Bukovina has experienced ups and downs that 

corresponded to challenging conditions of the time. The 

transformation of mental service changed from the worldview 

and level of development of contemporary science. We can 

observe changes from mystification to the formation of 

psychiatry, as real modern neuroscience with an evidence-

based approach and humane treatment of patients. Through the 

ages, different countries and changes in the understanding of 
the etiology and pathogenesis of mental disorders, Chernivtsi 

remains the centre of mental health in Bukovina. 
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нозологічний. Під час донаукового періоду надання допомоги особам з 
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як одержимих, тобто осіб з бісами. На теренах сучасної Чернівецької 

області знаходилося декілька таких монастирів, де могли отримати 

допомогу пацієнти з психічними розладами. З моменту проголошення 

Буковини коронним краєм австро-угорської імперії, надання 

психіатричної допомоги змінилося. Зародилася психіатрична служба та 
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Метою статті було висвітлення становлення психіатричної служби 

на Буковині, трансформація підходу надання допомоги хворим з 

психічними розладами, від містики до сучасної моделі. Наукова новизна 

полягає у аналізі історії психіатрії на Буковині від минулого до 

сьогодення та висвітлення основних історичних моментів, що дали 

поштовх до формування справжньої нейронауки. Методологічні засади 

дослідження: хронологічний та порівняльно-історичний підхід, 

системний міждисциплінарний аналіз. Висновки. Історія виникнення 

психіатричної служби на Буковині зазнавала злетів та падінь, що 
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Святослав Рачук. Феномен методологического плюрализма как признак развития исторической науки. 

Цель научного исследования состоит в изучении влияния методологического плюрализма на формирование 

современной исторической науки, обосновании важности разноплановых подходов в изучении прошлого как 

неотъемлемой части его познания.  Актуальность исследования обусловлена спецификой постнеклассической науки и 

ее методологии, сосредоточенной на познании сложных человекомерных систем и учитывающей ценностные аспекты 

содержания научного познания, что неизбежно предполагает переход на плюралистические методологические 

основания. Важно понять, как эта новая переориентация реализуется в историческом познании. Новизна статьи 

заключается в анализе потенциала методологического плюрализма в дискурсе постнеклассической исторической науки. 

Обоснованно производительность использования современных междисциплинарных подходов в изучении процессов, 

которые имели место в прошлом.  Выводы: в процессе исследования обнаружено влияние плюралистического подхода 

на методологию исторической науки, формирование новых направлений в историческом познании. Методы 

исследования: аналитический и синтетический, индуктивный и дедуктивный, сравнительный подход. 

Ключевые слова: историческая наука, методологический плюрализм, современная наука, историческое познание, 

микроистория. 

Постановка проблеми. Зміни у методологічному 

базисі наукового пізнання зумовлені процесами 

глобалізації та розширення комунікації на всіх рівнях 

інтелектуальної культури, в тому числі й у сфері 

наукового пізнання. Найбільших змін зазнали 
гуманітарні науки, які в останні десятиліття почали 

широко використовувати міждисциплінарну 

методологію, що призвело до появи методологічного 

різнобарв’я (плюралізму) та потреби в аналізі цього 

явища як однієї з ознак розвитку історичної науки, 

оскільки це може посприяти об’єднанню 

різновекторних підходів як у суспільно-гуманітарному 

пізнанні загалом, так і в історичній науці, зокрема.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Першими дослідниками методологічного плюралізму в 

науці були Т. Кун, П. Феєрабенд, представники ―Школи 
Анналів‖ Ф. Бродель, М. Блок та ін. 

До сучасних дослідників методологічного 

плюралізму в науці належить В. Шапошник, який 

висвітлює підхід П. Феєрабенда в аспекті творчої 

свободи науковця. Співвідношення між гносеологічним 

і методологічним плюралізмом аналізувала 

С. Пискорська. Л. Червонная досліджувала 

співвідношення між монізмом, плюралізмом і 

моноплюралізмом. Проблематику сучасної історичної 

науки висвітлював С. Борисньов. Узаємозв’язок між 

синергетикою й історичною наукою осмислювали 
С. Гомаюнов, Г. Іпполітов, Г. Цибуленко.  

Серед українських дослідників методології історії 

можна відзначити Л. Зашкільняка, який ґрунтовно 

описав загальні етапи розвитку історичної науки. 

Особливість плюралізму в гуманітарних науках 

досліджував І. Омельчук. С. Шевчук вивчав плюралізм 

як одну з ознак розвитку людиномірного знання. 

Проблема розвитку історичної науки від кінця ХІХ ст. 

до сьогодення була в центрі уваги О. Гачко. Вивченням 
локальної історії займалася Н. Зінкевич. Аналізом 

мікроісторії як теоретичної настанови у вивченні 

минулого займався О. Сахновський.  

Незважаючи на численні дослідження множинності 

методологічних підходів як однієї з характеристик 

сучасної науки, особливості актуалізації цієї настанови 

у сфері сучасної історичної науки висвітлено 

недостатньо.  

Об’єкт дослідження: методологічне різноманіття в 

науковому пізнанні минулого. 

Предмет дослідження: поняття методологічного 
плюралізму в контексті сучасної історичної науки.  

Новизна статті полягає в аналізі потенціалу 

методологічного плюралізму в дискурсі 

постнекласичної історичної науки. Обґрунтовано 

продуктивність використання сучасних 

міждисциплінарних підходів у вивченні процесів, які 

мали місце в минулому.  

Актуальність дослідження зумовлена самою 

специфікою постнекласичної науки та її методології, 

зорієнтованої на пізнання складних людиномірних 

систем і врахування ціннісних аспектів у змісті 
наукового знання, що неминуче передбачає перехід на 

плюралістичні методологічні засади. Важливо 

з’ясувати, як ця новітня переорієнтація реалізується в 

історичному пізнанні.  

mailto:svyatoslav.rachuk2013@gmail.com
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Мета наукової розвідки:  

- виявити основні ознаки методологічного 

плюралізму як теоретичного концепту й обґрунтувати 

його ефективність в історичній науці ХХІ ст.; 

- окреслити основні наслідки його застосування 
при вивченні минулого.  

Методи дослідження: аналітичний і синтетичний, 

індуктивний і дедуктивний, порівняльний підхід. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодення 

породжує нові сфери людської діяльності, які 

неможливо пізнати, не використовуючи термін 

―плюралізм‖. Витоки плюралістичного підходу можна 

виявити у процесі становлення філософської думки, де 

плюралізм визначається як ―філософський принцип, 

згідно з яким існує множинність засад чи видів буття; 

визнання співіснування та рівноцінності світоглядних 
позицій‖1. С. Шевчук підкреслює: ―Плюралізм (лат. 

Pluralis – множинний) – це багатозначність, 

нелінійність, варіативність гіпотез, визнання чогось 

багатоманітного: багато початків, багато світів, багато 

причин. У процесі обговорення питання чи проблеми 

плюралізм допускає множинність поглядів, припущень, 

думок, визнає альтернативу‖2. Радикальність 

плюралізму в науковому пізнанні відображена у 

творчості П. Феєрабенда: ―усе, що може сказати 

раціоналіст про науку (і будь-яку іншу цікаву 

діяльність), виражається у двох словах: ―Усе 
дозволено‖3. Отже, плюралізм визначається як 

множинність поглядів, підходів, методів, яка у своїй 

радикальній формі може призвести до хаотичності у 

пізнанні. Для її уникнення треба розрізняти два основні 

аспекти методологічного плюралізму: онтологічний та 

гносеологічний.  

Досліджуючи багатогранність як методологічний 

принцип, С. Пискорська конкретизує ці різновиди 

плюралізму: ―Онтологічний плюралізм означає 

правомірність існування двох або більше рівноправних 

субстанцій, гносеологічний варіант плюралізму 
виводить у статус неодмінності існування кількох істин, 

які розрізняються між собою‖4.  

Гносеологічний плюралізм постає центральною 

проблематикою гуманітарного пізнання. Пізнавальний 

плюралізм відображається у двох основних аспектах: 

―1. Визнання існування однієї реальності та багатьох 

спроб її пізнання. 2. Постулювання безсумнівності 

існування багатьох світів‖5. Він реалізується як 

методологічний принцип, де, з одного боку, процес 

пізнання світу спирається на множину підходів, а з 

іншого – припускає двоїстість реальності, що 
пізнається. 

У науковому пізнанні поняття варіативності 

дозволяє говорити про свободу вченого у виборі методів 

дослідження, застосування різноманітних підходів до 

розв’язання поставленої проблеми, задіяння творчої 

уяви у процесі формування нових теорій та концептів. 
На думку І. Омельчука, ―плюралізм у науці сприяє 

примноженню числа альтернативних гіпотез, не 

обмежених лише векторним інтересом дослідження, 

тобто збільшує пізнавальні межі культурної ойкумени і 

так нарощує ступінь свободи її дослідника‖6. Плюралізм 

постає як неодмінна умова подальшого розвитку 

сучасної науки. Зокрема, історична наука використовує 

численні методологічні підходи, залучаючи методи 

інших, подекуди несуміжних наук. 

Активний розвиток історичної методології 

розпочався в ХІХ ст., наслідком чого стало нове 
розуміння предмета цієї науки, яка, ―на відміну від 

природничих наук, постає не тільки як окрема форма 

знання, а й як сума наук про суспільство як соціальний 

феномен‖7. Історичний процес – це, з одного боку, 

соціальні події, що відбувались у минулому, а з іншого 

– сукупність знань про ці події. Саме тому вивчення 

історії потребує не одного, а сукупності підходів.  

Про причини поширення методологічного 

плюралізму пише С. Бориснев: ―Існує ряд складників, 

які репрезентують джерела формування методології 

історії, основні тенденції сучасного розвитку 
методології, характеристики об’єкта і предмета історії 

як науки, історичні часи й особливості процесу 

історичного пізнання, зрештою, природу історичного 

знання та перевірки його істинності‖8. Плюралізм у 

методології історії відіграє не тільки об’єднуючу роль 

між протилежними підходами до вивчення минулого, а 

й постає критерієм істинності знання про минуле. У 

цьому простежується його рефлексивна функція, що 

дозволяє стверджувати про високий розвиток історичної 

науки.  

Чималих змін історична методологія зазнала в 
другій половині ХХ ст., коли змінились уявлення про 

час. Якщо раніше історичний час трактувався з позиції 

ньютонівської фізики, то в ХХ столітті розуміння 

історичного часу стало релятивним, воно змінювалося 

залежно від періоду здійснення дослідження та періоду, 

який вивчав історик. При цьому воно завжди мало 

соціальний характер. ―Історичний час, – пише О. Гачко, 

– варіювався залежно від предмета дослідження, і кожен 

час мав свою швидкість і ритм, залежно від того, з чим 

мав справу історик: з великими структурами, у рамках 

яких природні, соціальні, економічні та культурні 
чинники зазнавали повільних, поступових змін‖9. В 

1 Chornyi I.P. Korotkyi filosofskyi slovnyk-dovidnyk: Ukrainsko-anhlo-nimetsko-frantsuzkyi slovnyk-dovidnyk [Short philosophical dictionary-

reference book: Ukrainian-English-German-French dictionary-reference book], Chernivtsi, 2006, P. 288 [in Ukrainian]. 
2 Shevchuk S.F. “Pliuralizm u filosofii ta nautsi” [Pluralism in philosophy and science], Young Scientist, 2017, Vol. 4, P. 119 [in Ukrainian]. 
3 Fejerabend P. Yzbranne trudy po metodologhyy nauky [Selected works on the methodology of science], Moskva, 1986, P. 23 [in Russian]. 
4 Pyskorskaia S.Yu. “Nauchnoe Poznanye y pliuralyzm” [Scientific Cognition and pluralism], Vestnyk KrasHAU [Bulleting KrasHAU], 2006, Vol. 

10, P. 346 [in Russian]. 
5 Chervonnaia L.H. Pliuralyzm v sotsyalno-humanytarnom poznanyy [Pluralism in social and humanitarian knowledge], 2002, Vol. 2, P. 127–135 

[in Russian]. 
6 Omelchuk I.V. “Teoretyko-metodolohichnyi potentsial pryntsypu pliuralizmu v humanitarno-naukovomu dyskursi” [Theoretical and 

methodological potential of the principle of pluralism in the humanities and scientific discourse], Filosofiia nauky: tradytsii ta innovatsii 

[Philosophy of science: traditions and innovations], 2014, Vol 2, P. 101–102 [in Ukrainian]. 
8 Borysnev S.V. “Sovremennye problemy teoryy y metodolohyy ystorycheskoho yssledovanyia” [Modern problems of the theory and 

methodology of historical research], Vestnyk Voennoho unyversyteta [Bulleting military university], 2010, Vol. 3, P. 85 [in Russian]. 

Ibidem, P. 87. 
9 Hachko O. H. “Istorychna nauka vid Ranke do sohodni: u poshukakh teoretychnoho pidgruntia” [Historical science from Ranke to the present 

day: in search of a theoretical basis], Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu [Bulletin of Dnipropetrovsk University], 2012, Vol. 22 (2), P. 104 [in 

Ukrainian]. 
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епоху постнекласичної науки найважливіші категорії 

історичного пізнання, до яких належать ―історичний 

факт‖, ―історичний час‖ та ін., починають тлумачитись 

не лише в хронологічному, а й соціальному та 

ретроспективному значенні.  
Нова соціокультурна зумовленість історії призвела 

до трансформації методології дослідження. Нею став 

розроблений у 70-ті роки синергетичний підхід, який 

вивчає розвиток складних нелінійних систем. ―Теорія 

синергетики, – на думку Ю. Козловського, – фокусує 

увагу на неврівноваженості, нестабільності як 

природному станові відкритих нелінійних систем, на 

багатоваріантності і невизначеності шляхів їхнього 

розвитку, залежності від безлічі факторів і умов, які на 

них впливають‖10.  

Цей підхід виник у сфері природничо-наукового 
пізнання, проте незабаром поширився на соціальні та 

гуманітарні науки. Суть його полягає у вивченні 

складних, нелінійних, відкритих систем, які здатні до 

спонтанної самоорганізації та саморозвитку. З погляду 

синергетичного підходу, як зазначає С. Гомаюнов, 

―суспільство постає нелінійною системою, яка має 

інтегруючі системоутворюючі фактори‖11. 

З іншого боку, синергетичний підхід дозволяє 

переосмислювати ―переломні‖ моменти історії. Так, на 

думку Г. Іпполітова, ―історична еволюція в природі й 

суспільстві характеризується переходом від однієї 
достатньо стійкої системи до іншої з новим рівнем 

організації елементів‖12. Яскравим прикладом 

застосування синергетичної методології може слугувати 

вивчення й ―оцінка революційних пошуків української 

національної еліти у другій половині ХVІІ ст. і в 1917–

1921 рр., що супроводжувалися постійними 

коливаннями, дає можливість констатувати наявність 

слабкої самоорганізації й неспроможності до 

конструктивізму‖13. Отже, синергетика дозволяє 

вивчати події минулого з нових наукових 

методологічних позицій. Оновлюючи при цьому 
―оптику‖ вивчення переломних моментів у розвитку 

суспільства, надаючи їй нових вимірів пізнання, згідно з 

викликами, які постають перед суспільством.  

Відкритість сучасної історичної науки означає не 

вседозволеність будь-яких необґрунтованих тверджень, 

а ретельний добір міждисциплінарних методів і 

підходів, які екстраполюються з однієї науки на іншу. 

―Історики сьогодні охоче працюють на стику різних 

дисциплін, стараються зробити реальність предмета 

аналізу складнішим і багатшим‖14. Сукупність нових 

методів у пізнанні історії стає дедалі більшою, при 

цьому історик ―не може більше уникнути аномалій, які 

руйнують наявну традицію, – зауважує Т. Кун, –
починаються нетрадиційні дослідження, які, врешті-

решт, приводять усю галузь науки до нової системи 

приписів (commitments), до нового базису для практики 

наукових досліджень‖15. Зміна методів історичного 

пізнання призвела до появи концепту ―нової наукової 

історії‖. Л. Зашкільняк зазначає, що цей термін 

―доцільно застосовувати до зближених методологічних 

течій у західній історіографії та теорії історії, котрі 

беруть початок із 60-х років. Їхньою спільною рисою є 

прагнення посилити науковий характер історії, 

залучивши для цього методи і здобутки інших наук, 
передусім соціальних, психології та математики‖16. 

Яскравим представником ―нової наукової історії‖ був 

Фернан Бродель, який залучав цілу плеяду методологій 

для вивчення історії під кутом зору повсякденності. 

―Матеріальне життя – це люди і речі, речі і люди. 

Вивчити речі – їжу, житло, одяг, предмети розкоші, 

знаряддя, грошові засоби, плани сіл і міст – словом усе, 

що служить людині, – пише Бродель, – не єдиний спосіб 

відчути її повсякденне існування‖17. Дослідження нових 

об’єктів минулого дозволяє переосмислювати роль і 

значення не тільки подій історії, а й контексту, в якому 
вони відбувались. Аналіз зв’язків у суспільстві 

починають відігравати основну роль у вивченні 

минулого. Про свою книгу ―Феодальне суспільство‖ М. 

Блок писав: ―ми маємо намір спробувати тут провести 

аналіз і дати експлікацію певної суспільної структури з 

її зв’язками‖18. Вивчення життя суспільства з позиції 

інших наук демонструє неперервний розвиток поля 

історичного пізнання загалом, так і розширення 

методології цього пізнання, зокрема.  

Залучення психології до вивчення історичних 

особистостей призвело до появи в середині 50-х років 
ХХ ст. такого історичного напряму як психоісторія. 

Одним із перших дослідників цього напряму став 

психоаналітик Е. Еріксон. Дослідниця І. Савельєва 

зазначає: ―Героями психоісторії стали такі історичні 

діячі як Гітлер, Троцький, Ганді та інші‖19. Аналіз 

історичних персоналій набуває не тільки зовнішнього 

опису умов, у яких вони жили, а й внутрішнього 

вивчення їхніх психологічних особливостей.  

10  Kozlovskyi Yu. Synerhetychnyi pidkhid yak metodolohichna osnova modeliuvannia naukovoi diialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu 

[Synergetic approach as a methodological basis for modeling the scientific activity of a higher educational institution], Molod i Rynok [Youth and 

the market], 2012 [in Ukrainian]. 
11 Homaiunov S. “Ot ystoryy synerhetyky k synerhetyky ystoryy Obshchestvennye nauky y sovremennost” [From history of synergetics to 

synergetics of history Social sciences and modernity], Obshchestvennye nauky y sovremennost [Social sciences in modern times], 1994, Vol. 2,  

P. 101 [in Russian]. 
12 Ypolytov H. “K voprosu o synerhetycheskom podkhode v ystorycheskykh y ystoryohrafycheskykh yssledovanyiakh” [On the issue of a 

synergistic approach in historical and historiographic research], Povolzhskyi fylyal Ynstytuta rossyiskoi ystoryy RAN [Volga Branch of the Institute 

of Russian History], 2010, Vol. 2, P. 208 [in Russian]. 
13 Cybulenko Gh.V., Cybulenko L.O. “Synerghetychni pidkhody do rozuminnja ekstremaljnykh podij v istoriji tavrijsjkyj visnyk osvity 

[Synergetic approaches to understanding extreme events in the history ], 2014, Vol 1(45), P. 17 [in Ukrainian]. 
14 Hurevych A.Ia., Luchytsaia S.Y. Annals na rubezhe vekov — antolohyia [Annals at the turn of the century – an anthology], Moskow, “XXI 

century: Consent”, 2002, P. 21 [in Russian]. 
15 Kun Tomas. Struktura naukovykh revoljucij [The structure of scientific revolutions], URL: http://litopys.org.ua/kuhn/kuhn02.htm. 
16 Zashkilniak L. Metodolohiia istorii vid davnyny do suchasnosti [Methodology of history from antiquity to the present], Lviv: Lvivskyi 

derzhavnyi universytet im. Iv. Franka, 1999, P. 199 [in Ukrainian]. 
17 Brodelj F. Struktur povsednevnosty: vozmozhno y nevozmozhnoe [Structures of everyday life: possible and impossible], Moskav, Progress, 

1986, P. 41 [in Russian]. 
18 Mark Blok Feodaljne suspiljstvo [Feudal society], URL: http://izbornyk.org.ua/bloch/blo01.htm. 
19 Saveljeva Y.M., Poletaev A.V. Ystoryja y vremja. V poyskakh utrachennogho [History and time. In search of the lost], Moskvа, 1997, P. 121 

[in Russian]. 
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Rachuk S. The phenomenon of methodological pluralism as a sign of the development of historical science... 

Чималий вплив на історичне пізнання мала критика 

з позицій постмодерністської філософії. Вона призвела 

до зміни теорії історичного пізнання, появи нових 

теоретичних напрямів пізнання минулого. ―Це 

спричинило зміну об’єкта і предмета досліджень, 
спрямувавши увагу дослідників на сферу свідомості, 

інтелекту, культурних феноменів. У центрі уваги 

опинилися такі явища, як ―історія ментальностей‖, 

історія ―ціннісних орієнтацій‖, людських бажань і 

прагнень‖20. Історична наука починає досліджувати не 

тільки розвиток і становлення соціально-політичної, 

економічної, воєнної минувшини держав, а й 

еволюційний розвиток загальнокультурної, моральної, 

духовної спадщини людства.  

Нові міждисциплінарні підходи, породжені 

внаслідок постмодерної критики, створюють нові 
вектори вивчення минулого та розкривають невідомі її 

сторінки. До нових напрямів історії належать гендерна 

історія, мікроісторія, локальна історія, усна історія та 

ін. Сучасні аспекти пізнання минулого мають свої 

предмети та теоретико-методологічні засади. 

Наприклад, ґендерна історія вивчає, на думку І. 

Гентоша, ―4 групи соціально-історичних ―підсистем‖: 

(1) комплекс символів і образів, які характеризують 

―чоловіка‖ й ―жінку‖; (2) комплекс норм – релігійних, 

педагогічних, наукових, правових, політичних; (3) 

проблему самовираження, суб’єктивного 
самосприйняття та самосвідомості особистості (4) 

соціальні інститути, які беруть участь у формуванні 

ґендера (сім’я, система спорідненості, 

домогосподарство, ринок робочої сили, система освіти, 

державний устрій тощо)‖21. Якщо раніше історичний 

процес досліджувався ―ззовні‖, причини та події 

трактувалися в контексті державотворчих або воєнних 

конфліктів, то тепер відбувається його вивчення 

―зсередини‖, з позиції людей, які безпосередньо 

пережили ці події та впливали на розвиток культурного 

поступу суспільства. При цьому в процесі пізнання 
історії людей, персоналій здійснюється перехід від 

дослідження макроісторії до мікроісторії, новизна ж 

мікроісторичного підходу полягає в тому, що від самого 

вибору масштабу дослідження певного об’єкта 

―залежать результати пізнання цього об’єкта‖22. Зміна 

масштабування пізнання минулого з методологічних 

позицій означає: ―відкрити механізми конструювання 

відтворених соціальних порядків, тобто реконструювати 

життєві стратегії, які можна помітити тільки з дуже 

близької відстані‖23, що дозволяє розглянути значення 

окремих особистостей, соціальних порядків та інших 
мікроісторичних процесів, які впливали на хід історії. 

Методологічною пізнавальною особливістю мікроісторії 

є настанова ―не на аналогію, а на аномалію (випадки, які 

неможливо редукувати до типового, які не укладаються 

в певні норми й вимагають інтерпретації з урахуванням 

специфіки контексту)‖24. Події індивідуального 

характеру, які вплинули на хід історичного процесу, 
мають більший потенціал розвитку історичної науки, 

ніж події, що повторюються з певною періодичністю. 

Це зумовлено необхідністю залучення нової методології 

до вивчення індивідуальних фактів минулого, де 

класичних підходів було недостатньо. Тому поява нових 

методів, підходів, концептів, які тлумачать події, 

свідчать про розвиток історичної науки.  

Мікроісторія, як і макроісторія, здійснює 

дослідження життя людей, котрі мешкали на певній 

території, не тільки в її географічному, а й історичному 

контексті.  
Дослідження минулого й окремих ойкумен 

отримало назву ―локальна історія" (local history, місцева 

історія). Вона має на меті ―конструювання місцевої 

історичної пам'яті; опис історії певного місця – локусу 

(найчастіше – місця, де жив автор історичного твору), 

яким може поставати як незначний за величиною 

простір (село, місто), так і більший за розмірами 

(графство, округ, провінція, губернія, область, край)‖25. 

Прикладом мікроісторії та локальної історії, на думку 

П. Берка, можуть слугувати дослідження Освальдо 

Раджіо26, де автор розкриває хід історичного процесу 
крізь призму подій на невеликій території, 

демонструючи важливість пізнання історії не лише в 

контексті глобальних історичних процесів, а й у 

вивченні її локальної ойкумени. Локальна історія 

нерозривно пов’язана з формуванням ідентичності та 

ментальності населення певної території, що свідчить 

про спроби реалізації потенціалу вивчення локальних 

історій як одного з чинників самоідентифікації 

особистості.  

Дослідження комунікації в історичному контексті 

стосується не тільки опису безпосереднього 
спілкування, а й оцінки її свідками історичних подій. 

Метод історичної науки, що займається вивченням 

минулого на базі розповідей людей, має назву ―усна 

історія‖. ―Усна історія – це метод проведення 

історичних досліджень за допомогою записаних 

інтерв’ю між оповідачем, який має особистий досвід 

історично значущих подій, та добре поінформованим 

інтерв’юером з метою поповнення історичних 

записів‖27. Прикладним застосуванням усної історії є 

сучасний електронний проєкт під назвою ―Усна історія 

незалежної України – 1988–1991‖28. У ній представлені 
відео- та аудіоформати інтерв’ю політичних і 

громадських діячів того періоду. Усна історія містить 

20 Zashkiljnjak L.O. Postmodernizm v istorychnij nauci [Postmodernism in historical science], URL: http://www.history.org.ua/?

termin=Postmodernizm_istorychnij.  
21 Hentosh L. Gendernyi pidkhid: istoriia, kultura, suspilstvo [Gender approach: history, culture, society], Lviv: VNTL-Klasyka, 2003,  

P. 16 [in Ukrainian]. 
22 Sakhnovskyi O. Mikroistoriia yak napriam istorychnykh doslidzhen [Microhistory as a direction of historical research], Istorychna 

panorama [Historical panorama], 2014, Vol. 18, P. 71 [in Ukrainian]. 
23 Zinkevich N. Lokaljna istorija : Vyklyky i perspektyvy [Local history challenges and prospects], Vol. 4, P. 27–46, URL: http://

dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77947/2-Zinevich.pdf?sequence=1 P.38. [in Ukrainian]. 
24 Zinkevich N. Lokaljna istorija : Vyklyky i perspektyvy [Local history challenges and prospects], Vol. 4, P. 27–46, URL: http://

dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77947/2-Zinevich.pdf?sequence=1 P.39 [in Ukrainian]. 
25 Chubarian A.O. Teoryia y metodolohyia ystorycheskoi nauky. Termynolohycheskyi slovar [Theory and methodology of historical 

science. Terminological dictionary], Moskva, 2014, P. 248–249 [in Russian]. 
26 Piter Berk Novi Pidkhody do istoriopysannja [New Approaches to historiography], Kiyev, 2010, P. 138–139 [in Ukrainian]. 
27 Oral History Research and Resources, URL: https://guides.library.ucsc.edu/oralhist.  
28 Rozpad Radjansjkogho Sojuzu Usna istorija nezalezhnoji Ukrajiny 1988–1991 [The collapse of the Soviet Union Oral history of 

independent Ukraine 1988–1991], URL: http://oralhistory.org.ua/. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Postmodernizm_istorychnij
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Postmodernizm_istorychnij
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77947/2-Zinevich.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77947/2-Zinevich.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77947/2-Zinevich.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77947/2-Zinevich.pdf?sequence=1
https://guides.library.ucsc.edu/oralhist
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Metodology of history  

елементи суб’єктивності (переживання учасника подій, 

його погляди та ін.), що деталізує ту чи іншу подію, 

надаючи історичному процесові людиномірності. 

Наслідком методологічних зрушень стала поява нових 

напрямів, які дозволяють вивчати історію з позиції 
свідків, учасників, людей, що пережили досліджувані 

історичні події.  

Висновок. Історія як наука зазнала еволюційних 

змін у теорії та методології. Якщо дослідження 

минулого раніше стосувалось окремих подій 

економічного чи політичного характеру, із залученням 

невеликої кількості методів, то сьогодні за умови 

міждисциплінарної взаємодії, поєднання різноманітних 

методів і підходів, які репрезентують постнекласичну 

стадію розвитку історичної науки, вона може 

реалізувати значно більший пізнавальний потенціал, 
який сформувався у процесі дискусій з приводу 

методологічного плюралізму. Міждисциплінарна 

взаємодія методів призвела до зміни підходів у вивченні 

минулого, розширюючи поле історичного пізнання. 

Деталізація та поглиблене вивчення нових аспектів 

історичного минулого неможливе без залучення нових 

методів дослідження інших дисциплін. Збільшення ролі 

методологічного плюралізму при вивченні минулого 

стає ознакою розвитку історичної науки в її прагненні 

наблизитись до точних наук і зберегти автономні 

особливості власного поля дослідження.  
Перспективою подальшого дослідження може 

стати деталізація та конкретизація потенціалу 

методологічної різноманітності залежно від напряму та 

мети наукового історичного дослідження. 

 
Rachuk Svyatoslav. The phenomenon of methodological 

pluralism as a sign of the development of historical science. The 

purpose of the research is to study the influence of 

methodological pluralism as a meta-approach on the formation of 

modern historical science; to examine the role that diverse 

approaches played in the scientific study of the past; to demonstrate 

the importance of a multi-vector view of history as an integral part 

of the study of the past. The relevance of the research: these are 

interdisciplinary interactions between both socio-humanitarian and 

natural sciences. The consequence of this is the emergence of the 

phenomenon of methodological pluralism as the basis of modern 

historical science. Conclusions: in the process of research we 

discovered that diverse methodological approaches influence the 

historical science, which ultimately leads to the emergence of the 

new directions in historical knowledge. 

Research methods: analytical and synthetic, inductive and 

deductive, comparative approach. 

The novelty of the article lies in the analysis of the potential 

of methodological pluralism in the discourse of post-classical 

historical science. The productivity of using modern 

interdisciplinary approaches in the study of processes that have 

taken place in the past is substantiated. 

Key words: Historical science, methodological pluralism, 

modern science, historical knowledge, microhistory. 
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Скакун Игорь. Человекоцентризм в современной историко-культурологической концепции развития 

цивилизации. В статье рассматривается исторический, культурный, философский и антропологический дискурс в 

современной научной парадигме. Философское и историческое направления современной науки разработали 

актуальную и действенную концепцию человеческого измерения. Цель исследования темы: антропоцентризм - 

ключевая парадигма цивилизационного развития. Концепция утверждает антропоцентризм и биоцентризм и формирует 

уравновешенную систему научной картины мира. Есть логическая связь с естественными науками, гуманитарными 

идеями. 

Человек – определяющий элемент социокультурной жизни. Методы исследования построены на общенаучном, 

культурологическом, философском и философско-методическом арсенале. Важным методическим подходом в 

освещении этой темы является герменевтика. Научная новизна: научное знание нельзя мыслить вне морального и 

эстетического контекста. Эта аксиологическая идея занимает центральное место в современной картине мира. Выводы. 

Важность процесса антропологизации заключается в способности объединить разноплановые знания в целостную 

систему. 

Ключевые слова: история, культура, антропоцентризм, парадигма, цивилизация, философия, наука. 

Постановка проблеми. Істотний внесок в загальне 

осмислення проблеми філософської антропології 

зробили класики світової філософії: Сократ, Аврелій 

Августин, Альберті, П. Мірандола, А. Шопенгауер,   

М. Шелер, М. Фуко, В. Дільтей.  
Серед філософів різні аспекти філософсько-

антропологічної тематики та власне розуміння 

людиновимірності  в сучасній науковій картині світу 

висвітлювали М. Попович1, М. Ожеван2, М. Марчук3,  

І. Фролов, П. Гуревич, М. Каган, К. Вальверде, В. Лега, 

К. Сергєєв, Є. Нікітін. 
Окремі аспекти співіснування 

антропоцентристської концепції в з біо- та 

екоцентристськими парадигмами сучасної наукової 

парадигми досліджували В. Борейко, Т. Андрєєва,  

А. Анопрієнко, І. Захаров та інші дослідники. Спроба 
дослідити окремі елементи історико-культурологічного 

розвитку людино центризму була здійснена і в 

Буковинському державному медичному університеті4. 
Зазначимо, що наявність значних досягнень у 

дослідженні світоглядних аспектів філософсько-

антропологічного дискурсу, досі залишається відкритою 

проблема методологічного потенціалу 

людиновимірності в сучасній науковій картині світу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Криза 

науки зводиться по суті до проблеми людини. Її витоки 

– у переході від релігійного, теоцентричного світогляду 

до антропоцентризму та секуляризації (подекуди 

безальтернативної та тотальної) суспільства. Криза 

сучасної людини – це насамперед криза її моральності 
та духовності. Сьогодні здійснюються спроби знайти 

ефективне світорозуміння, яке здатне допомогти 

подолати згадану кризи. Переконуємося, що 

антропоцентричний світогляд зумовив вказану кризу 

духовності і визначаємо ті константи людиноцентризму, 

що суттєво вплинули на формування суперечностей в 

аналізі людини. Головний парадокс у тому, що саме 

поєднання теологічного та секуляритивного складників 

породило негативні аспекти антропоцентризму і 

призвело до подальшого ігнорування цієї концепції.   

Сучасна криза духовності є нічим іншим, як процес 
надолуження культурою новітніх інформаційних і 

комунікативних тенденцій, що зумовило відхід від 

традиційного інформаційного поля як в духовному, так і 

в матеріальному аспектах. Варто усвідомити, що 

перехідний період сповнений як позитивних, так і 

негативних елементів з потужного інформаційного 

потоку. 

Важливість процесу антропологізації філософії 

полягає в можливості поєднувати різноманітні знання в 

1 Popovich M. Buti Lyudinoyu [To be a man], K.yjiv, Vyd. dim “Kiyevo-Mogilyans'ka akademiya”, 2011, 223 p. [in Ukrainian]. 
2 Ozhevan M. Lyuds'kij vimir nauki ta naukovi «vimiri» lyudini [Human Dimension of Science and Scientific “Measurements” of Man ], 

Кyjiv, 1992, 175 p. [in Ukrainian]. 
3 Marchuk M. Tsinnisni potentsiyi znannya [Valuable potentials of knowledge], Chernivtsi, 2001, 319 p. [in Ukrainian]. 
4 Filosofsʹki problem lyudynoznavstva [Filosophy problems of human studies], za red. M. Sydorenka, Chernivtsi, 2005, 207 p.  

[in Ukrainian]. 
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цілісну систему, що репрезентує глибинне розуміння 

сутності та природи людини. Антропоцентризм у 

сучасному розрізі – це модель розвитку, зорієнтована на 

повне розкриття можливостей кожної людини, 

створення умов для реалізації її культурологічного 
потенціалу.  

Інформаційність соціокультурного простору 

здійснює передачу набутого соціального досвіду за від 

попередніх поколінь до нових, а також обмін 

культурними надбаннями між сучасними спільнотами. 

Культура формує умови і засоби людського 

спілкування. Інформаційна функція нерозривно 

пов’язана з комунікативною, оскільки потребує засобів 

для поширення. Спілкування буває безпосереднім 

(пряме засвоєння культури) і опосередкованим 

(засвоєння культурної спадщини). Мнестична функція 
культури – це передача соціокоду від покоління до 

покоління. До соціально важливої інформації слід 

віднести елементи, які визначають фундаментальні 

ознаки культурності та цивілізованості людини чи 

суспільства. Серед них усвідомлення людиною базових 

аспектів, які визначають адекватне співіснування в 

суспільстві. Потреба в одязі та житлі, дотримання 

встановлених норм моралі та права – все це ті моменти, 

які несуть в собі загальну інформацію, не „завантажену” 

елементами національних, державних чи релігійних 

особливостей культури. 
 Крім цього, кожна нація чи народ володіє 

власним соціокодом – інформацією, яка ідентифікує 

його в соціокультурному просторі світової культури. 

При цьому, мова не йде про весь інформативний потік 

про культурну діяльність українців. Актуалізується 

лише інформація, що стосується безпосередньо надбань 

української культури. Це відображається в 

традиційності матеріально-практичних духовно-

мистецьких вподобаннях. Яскравим прикладом може 

послугувати вишиванка, яка для українця уособлює 

поєднання святковості вбрання та практичності 
буденного одягу, естетичної вишуканості й 

патріотичного самовираження. 

Виходячи з таких настанов, суб’єктивнвсть людини 

неможливо вилучити з науки, оскільки сучасна 

парадигма є вже потужною продуктивною силою, а не 

просто засобом задоволення людської цікавості. 

Науково-технічний прогрес фактично зрісся з 

людиновимірністю. Намагаючись осягнути істину, 

людина шляхом чималих зусиль: спроб, помилок чи 

випадковостей сприяє зміні парадигм. Відтак, 

покликання науки полягає у вивченні людських потреб, 
у тому числі й питання про людино вимірність 

цивілізаційного розвитку.  

М. Бахтін, досліджуючи поняття вчинку, вказує, 

що тільки визнання власної причетності виражає 

справжній центр походження людської дії. Буття, 

відчужене від єдиного емоційно-вольового центру 

відповідальності є не більш ніж чорновим нарисом, 

невизнаним можливим варіантом єдиного буття. 

Свідомість тлумачить світ як ціле, розташоване довкола 

людини як єдиного центру виходу вчинку. Світ 

зливається з людиною, коли вона виходить з себе в 

своєму вчинку-баченні, вчинку-думці, вчинку-справі 

тощо. Відповідно до місця активного перебування в 

світі, всі просторові та часові стосунки формують 

ціннісний центр, складаються довкола нього в стійке, 

конкретне ціле. Активне місце людини є не тільки 
абстрактно-геометричним центром, а й відповідальним 

емоційно-вольовим центром світу5. 

Об’єктом сучасної науки стають людиномірні 

системи: медико-біологічні об’єкти, об’єкти екології, 

об’єкти біотехнології тощо. Якщо на попередніх етапах 

наука була зорієнтована переважно на досягнення більш 

звуженого, ізольованого фрагмента дійсності, то 

специфіку сучасної науки визначають комплексні 

дослідницькі програми (в яких беруть участь фахівці 

різних галузей знання) та міждисциплінарні дослідження. 

Методологічний плюралізм – усвідомлення обмеженості 
однобічності будь-якої методології (в тому числі 

раціоналістичної) – це ситуація вседозволеності. 

Завданням антропоцентризму є спрямування та 

орієнтація подібних багатовекторних наукових пошуків 

задля збереження цілісності науки та запобігання 

антигуманних сцієнтистських проявів. Одним із шляхів 

комплексного тлумачення ролі та місця людини в 

науковій картині світу є концепція глобального 

(універсального) еволюціонізму. Глобальний 

еволюціонізм складається з чотирьох типів еволюції: 

космічої, хімічної, біологічної та соціальної. Якщо 
перші два типи забезпечували генетичну спадковість, то 

останні – спадковість структурну. Саме в структурній 

спадковості яскраво простежуються методологічні 

основи біологічного та секуляритивного 

антропоцентризму. У цьому контексті, певну 

стабілізуючу роль відіграє  вчення Г. Сковороди. 

Зокрема, М. Сидоренко та В. Троянський у своїй 

розвідці висвітлили філософські ідеї відомого 

українського філософа Григорія Сковороди в контексті 

духовних аспектів гуманітаристики. Поняття 

“людяності” тлумачится як фундаментальний елемент 
антропологічного кластеру6.  

Важливим у теорії глобального еволюціонізму є 

поняття коеволюції, що визначає новий етап 

узгодженого існування природи і людини. Механізми 

“вростання” людства в природу різноманітні, вони не 

зводяться тільки до біологічних, технічних або 

соціальних. Вони є складною інтеграційною якістю 

взаємодій мікроскопічної реальності атомних явищ і 

реальності глобального космічного масштабу, де один 

рівень накладається на інший, видозмінює своїм тиском 

третій тощо.  
Людина невід’ємна від біосфери. З виникненням 

людини сформувався могутній чинник природних 

взаємодій. Постало питання про місце і роль людини в 

цьому єдиному планетарному процесі розвитку – 

проблема існування ноосфери (сфери розуму).  

В. Вернадський писав, що ми переживаємо яскраве 

входження в геологічну історію планети. В останні 

тисячоліття спостерігається інтенсивне зростання 

впливу однієї видової живої речовини – цивілізованого 

людства, на іншу – біосферу. Під впливом наукової 

думки та людської діяльності біосфера переходить у 

5 Bakhtin M. Filosofiya i sotsiologiya nauki i tekhniki paradyhm [Philosophy and sociology of science and technology], Moskva, 1986, 

160 p. [in Russian]. 
6 Sydorenko M., Troyansʹkyy V. Filosofsʹki ideyi H. S. Skovorody I dukhovni problem humanitarystyky v Ukrayini [Philosophical ideas of 

the G.S. Skovoroda and spiritual problems of humanitarian in Ukraine], Naukovyj visnyk Chernivetsʹkoho universytetu zb. nauk. pr. Cher-

nivtsi. CHNU, Filosofiya [The Phylosophy], Vyp. 726/727, 2014, P. 154–158 [in Ukrainian]. 
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якісно новий стан – у ноосферу7. 

Ключовим поняттям в історико-цивілізаційному 

розрізі постає поняття “людство”, яка слугує 

методологічним дороговказом у процесі осмислення 

перспектив нинішнього людського існування. Ця 
категорія дозволяє уникнути методологічного 

розведення антропоцентризму та біосфероцентризму. 

Родову єдність людини і людства не можна трактувати 

виключно як біологічну. Якщо соціальні феномени 

інтерпретуються в категоріях соціуму та суспільства, то 

біологічні феномени – у межах категорії природи. 

Людство ж, як біосоціальний феномен, дозволяє 

описувати явища, що відносять до цих двох сфер – 

біологічної та соціальної. 

Тобто, недостатня наукова обізнаність у питаннях 

еволюційного розвитку людини спричиняє недоліки 
антропоцентризму. Водночас антропоцентризм може 

стати орієнтиром для подальшого наукового 

дослідження сутності людини, визначити кінцевий 

результат синергетичних пошуків. 

Умовою створення загальнопланетарної моделі 

життєдіяльності системи “людина-природа-суспільство” 

є потреба в оволодінні людиною уявлень про себе. 

Екологічний імператив, що є імперативом коеволюції 

людини, природи і суспільства, повинен розглядатись як 

моральний соціально-антропологічний принцип, який 

містить жорсткі логічні обмеження спільного розвитку 
системи в збереженні її цілісності та елементів. Тобто, 

незалежно від побоювань щодо руйнування екосистеми 

Землі, людина повинна розвиватись і перетворювати 

середовище, оскільки в цьому передбачений смисл 

розвитку вказаної системи. 

Наприкінці 80-х років ХХ століття дуже 

популярною стала ідея “подолання антропоцентризму”. 

Багато прихильників цієї тези навіть не знали ні витоків 

її походження, ні її ідейного покровителя. Ним був 

зоолог Е.Геккель, який висував свої мізантропічні ідеї 

ще на межі ХІХ-ХХ століть. Вперше цими недолугими 
антинауковими в сучасному науковому розумінні 

концепціями скористались більшовики, які висунули їх 

як основу своїх антирелігійних поглядів. У тогочасному 

суспільстві, зневіреному в науковому розвитку, ці ідеї 

швидко набули популярності та масовості. Ні в 

науковому, ні у філософському плані вони 

пріоритетними чи актуальними на той час так і не стали. 

Ідеї Геккеля знадобилися, коли розподільникам 

світових багатств потрібно було “науково” обґрунтувати 

скорочення населення, яке споживає ресурси Землі. 

Приписувати зайвих людей до неповноцінних націй 
після Другої світової війни було насправді небезпечно 

та й довести це було вже складно. Тут і згодилося 

“новітнє моністичне вчення” зоолога кінця XIX 

століття, що допускає боротьбу проти 

антропоцентризму (нас з вами) під слушним приводом 

збереження всього живого на Землі. Більшість 

підручників з екології написані на основі примітивних, 

почасти неосвічених поглядів Геккеля. В книгах взагалі 

не пояснюється відмінність між бактерією і людиною, 

питання душі анульоване, а основною метою є боротьба 

з антропоцентризмом. Людина відноситься до “живої 
речовини” (термін Геккеля), “громадських хребетних 

тварин”, або ж до “консументів” (споживачів енергії). 

Тому питання зменшення населення діловито 

обговорюється в підручниках поряд із проблемою 

зменшення популяцій чи вимирання будь-якого 

тваринного чи рослинного виду8.  

Подібна критика антропоцентризму взагалі не 
повинна сприйматись як конструктивна, оскільки не має 

наукового обґрунтування навіть природничими 

напрямами. Це яскравий приклад, коли науку 

використовують у деструктивних цілях, навіть не 

володіючи її фундаментальними основами. Біологічний 

вид Homo sapiens не має своєї ексклюзивної біологічної 

ніші на планеті. Для того, щоб вижити, людина створює 

культурне середовище. Адаптаційна функція полягає у 

тому, що культура забезпечує пристосування людини до 

навколишнього середовища. Розвиток культури дав 

людям той захист, котрим не забезпечила їх природа: 
можливість створювати і використовувати одяг, житло, 

різноманітні продукти харчування тощо. Розвиток 

культури все більшою мірою забезпечує людям безпеку 

і комфорт, але оточена благами цивілізації, людина 

потрапляє в залежність від них. Зрештою, постає 

потреба до адаптації не лише в природі, але й у штучно 

створеному соціокультурному просторі. 

У цьому контексті варто актуалізувати питання 

ціннісної характерисити культури та цивілізації. Кожна 

світова культурно-історична епоха формує свої 

концептуальні символічно-канонічні елементи. Ці 
глобальні складники отримують належну оцінку в 

системах національної культури. Одні елементи 

зазнають суттєвих змін, інші дещо чи повністю 

адаптуються, деякі, зрештою, повністю елімінуються з 

соціокультурного простору. Поєднання традиційних 

норм української культури з сучасними ціннісними 

тенденціями глобальної світової культури формують 

необхідний баланс для утвердження адекватних, 

прогресивних умов розвитку культури в цілому та 

створюють механізми, які забезпечують дотримання цих 

умов. Нормативна сторона культури яскраво 
виявляється у звичаях та обрядах. Звичаї – це історично 

сформовані способи поведінки, що мають вигляд 

доцільних дій, які здійснюються людьми тієї або іншої 

спільноти в силу трудової діяльності, під впливом 

громадської думки, задля відтворення зразка. Звичаї 

передаються з покоління в покоління. Набравши форми 

певного стереотипу поведінки, звичай регулює 

діяльність людей. У ролі регуляторів культури 

поведінки людини постають не лише норми, але й 

зразки поведінки. Норма характеризує як вже досягнуте 

суспільством, так і те, що має статус загальної вимоги. 
Взірець – це найкраще, що досягнуте суспільством, 

найбільш наближене до ідеалу. У процесі історичного 

розвитку людства певні зразки поступово 

перетворюються у загальну норму поведінки, згодом їм 

на зміну приходять нові, більш досконалі. У цьому й 

виявляється регулятивна роль зразка. 

Альтернативою технократичній зарозумілості 

людини в її ставленні до природи може бути тільки 

взаємовідношення, засноване на моральному та 

естетичному чинниках, які реалізуються в діалозі. Такий 

антропоцентризм є методологічною, парадигмальною 
основою сучасного типу гуманізму.  

Розвитку антропоцентризму сприяв тріумф факту 

7 Vernadskiy V. Filosofskiye mysli naturalista [Philosophical thoughts of a naturalist], Moskva, 1998. 520 р. [in Russian]. 
8 Zakharov I. Kto predlozhil bor'bu s antropotsentrizmom, ili znayut li ekologi svoyego osnovopolozhnika? [Who proposed the fight 

against anthropocentrism, or do ecologists know their founder?], Zhurnal “Sankt-Peterburgskiy universitet”, 2020, N 11‒12. [in Russian]. 
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над цінністю. Відчуваючи, що ціннісні аспекти 

негативно впливають на наукову об’єктивність, вчені 

почали уникати гуманітаріїв і проголосили доктрину 

морального нейтралітету стосовно їхніх ідей. До 

середини ХХ століття природнича наука та гуманітарні 
дисципліни вважалися настільки різними, що вони 

характеризувались як дві окремі культури. 

Антропоцентризм визначається як філософська течія, 

що передбачає наявність етичних принципів лише в 

людини. У сучасному західному суспільстві 

антропоцентризм часто розглядається як “відсутність 

етики”. Деякі філософи вважають, що існує два 

різновиди антропоцентризму.  

Унікальні за своєю складністю форми буття 

забезпечують філософське осмислення привілейованості 

природи та сутності людини. Переконавшись, що 
людина не належить винятково до природних чи 

культурних сил, вчені намагаються дослідити 

конкретний характер людської поведінки, діяльності та 

взаємовідносин. Суспільно-гуманітарні та природничо-

технічні науки вивчають сутнісні та набуті 

характеристики людини. Це свідчить про складність 

наукового дослідження людини порівняно з іншими 

природними істотами чи соціальними інститутами.  

У цьому контексті, перспективами подальших 

досліджень постає внесення антропологічного складника 

до історико-культурологічної парадигми не лише в якості 
об’єкта дослідження, а й задля формування взаємодії та 

дотримання балансу між природою та людиною, наукою 

та знаннями, історією та майбутнім. 

Висновки. Сучасна концепція антропоцентризму 

відіграє надзвичайно важливу роль в науковій картині 

світу, орієнтуючи її в гуманістичному векторі та 

відкриваючи нові потенційні виміри. Потенціал 

сучасного науково-технічного поступу дозволяє 

прогнозувати своє майбутнє і спрямовувати зусилля на 

реалізацію позитивних і нейтралізацію негативних 

тенденцій розвитку людської цивілізації. Таким чином, 
історія та культурологія набувають ваги не лише в 

наративному форматі науковості, а й в практичній 

науково-дослідній площині. 
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Валион Оксана. Особенности социально-экономического развития Республики Беларусь в первой половине 1990-х 

гг. В статье раскрыто социально-экономическую политику Беларуси в первой половине 1990-х гг. в контексте перехода к 

рыночным условиям хозяйствования, освещены особенности экономического кризиса в исследуемое время. Методологию труда 

составляет комплекс научных принципов, общенаучных и специально-исторических методов, а также междисциплинарный и 

комплексный подходы к историческому дискурсу социально-экономической истории Беларуси на основе целостного 

использования источников. Научная новизна. Данная проблематика в украинской историографии рассматривается впервые. 

Выводы. Отмечается, что довольно сложный путь пришлось пройти Беларуси, ее экономике, социальной сфере в первой 

половине 90-х гг. XX в. Он был обусловлен трансформационными процессами, связанными с распадом СССР, переходом от 

командно-административной системы к рыночным условиям хозяйствования, происходил на фоне структурного экономического 

кризиса, охватившего все сферы хозяйственной жизни. Вместе с тем, именно в конце 1980-х - начале 1990-х гг. сложились 

исторические предпосылки формирования белорусской модели социально-экономического развития, становление которой 

произошло со второй половины 90-х гг. XX в., которая и сейчас является общепринятой в Беларуси. 

Ключевые слова. Республика Беларусь, социально-экономическое развитие, рыночное реформирование, экономический 

кризис, социальная сфера, экономическая модель. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 

глобалізації, переходу до четвертої промислової революції, 

пошуку і реалізації стратегій сталого поступу держав, 

соціально-економічні аспекти розвитку набувають 

особливої актуальності. Для Республіки Білорусь вони 
мають пріоритетне значення, відносяться до питань 

національної безпеки. Події, що відбулися у Білорусі літом – 

осінню 2020 року, пов’язані із масовими рухами протестів 

відносно невизнання результатів президентських виборів, 

підірвали тривалу соціальну стабільність у республіці. Хоча 

економічні чинники не були домінантними у цих процесах, 

проте нинішня соціально-економічна ситуація у Білорусі 

привертає увагу до необхідності трансформації білоруської 

економічної моделі, проведення структурних реформ у 

напрямку підвищення ринкових механізмів, зменшення 

державного регулювання господарського життя. Ці питання 
спонукають до аналізу витоків державної політики у 

соціально-економічній сфері після здобуття незалежності 

Білорусі, висвітлення історичних передумов формування 

економічної системи держави у першій половині 1990-х рр. 

Саме тоді на порядок дня поставали завдання структурної 

перебудови економіки на ринкових засадах, стабілізації 
народного господарства та соціального захисту населення. 

Історіографічною та джерельною базою 
досліджуваної проблематики становлять монографії та 

аналітичні статті переважно білоруських й українських 

науковців, нормативно-правові документи БРСР і 

Республіки Білорусь у соціально-економічній сфері, а також 

матеріали Національного архіву Республіки Білорусь у 

Мінську. Різні аспекти розвитку економіки і соціальної 

політики Білорусі у досліджуваний час відображено у 

працях білоруських дослідників, зокрема, В. Карбалєвіча1, 

Є. Короткої2, Ю. Шевцова3,В. Гусакова4, В. Голубовича5,  
П. Жилінського6, І. Мандрика7 та ін. Із останніх публікацій 

1 Karbalevych V. “Put Lukashenko k vlasti” [Lukashenko's path to the rule], Vyp. 2, 1998, URL:  https://www.yabloko.ru/Themes/Belarus/belarus

-34.html [in Russian]. 
2 Korotkaia A. E. “Osobennosty sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia Belarusy v peryod stanovlenyia ee suverenyteta” [Features of socio-

economic development of Belarus in the period of formation of its sovereignty], Uchenye V. Y. Vernadskoho o noosfere y antykryzysnoe sotsyalno-

ekonomycheskoe razvytye Belarusy sbornyk materyalov Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy [VI Vernadsky's doctrine of the 

noosphere and anti-crisis socio-economic development of Belarus], 22–23 oktiabria 2009 r., Minsk, 2010, P. 165–167 [in Russian]. 
3 Shevtsov Yu. Objedynjonnaia natsyia. Fenomen Belarusy [United nation. The phenomenon of Belarus], Minsk: Yzdatelstvo “Evropa”, 2005,  

256 p. [in Russian].  
4 Husakov V. H. ed. Sotsyalno-ekonomycheskaia model: stanovlenye y razvytye: teoryia, metodolohyia, praktyka [Socio-economic model: for-

mation and development: theory, methodology, practice], u 2 kn., Kn. 1, Nats. akad. nauk Belarusy, Yn-t ekonomyky, Minsk, Belaruskaia navuka, 

2015, 554 p. [in Russian]. 
5 Istoryia Belarusi v kontekste mirovykh tsyvylyzatsyi: uchebnoe posobye [History of Belarus in the context of world civilizations: a textbook ], ed. 

by V. Y. Holubovych, N. Y. Poletaevoi, Yu. N. Bokhana, 2-e izd., ispr, Minsk, ekoperspektyva, 2016, 303 p. [in Russian]. 
6 Zhylinski P. A. “Ad plana da rynku: pachatak transfarmatsyi belaruskai ekanomiki u hady palityki perabudovy [From the plan to the market: the 

beginning of the transformation of the Belarusian economy during the years of restructuring polic], Vestsi Natsyianalnai akademii navuk Belarusi, 

Seryia humanitarnykh navuk [Bulletin of the National Academy of Sciences of Belarus], 2016, N 4, P. 38–45. URL: https://vestihum.belnauka.by/

jour/article/view/339 [in Belarusian]. 
7 Mandryk Y. V. Ystoryia Belarusy: kurs lektsyi dlia studentov fakulteta obuchenyia ynostrannykh hrazhdan [History of Belarus: a course of 

lectures for students of the Faculty of Foreign Citizens] ,Vytebsk, VHU im. P.M. Masherova, 2019, 116 p. [in Russian]. 
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масштабну і комплексну семитомну роботу з історії 

Білорусі “Республика Беларусь – 25 лет созидания и 

свершений”8, підготовлену фахівцями Національної 

академії наук Білорусі, яка була опублікована у 2020 р. 

Один із томів цієї розвідки присвячений економічному 
розвитку Білорусі у роки незалежності. В контексті 

загальних відомостей про історію Республіки Білорусь 

фрагментарно означена тематика розкривається у 

працях таких українських дослідників, як В. Юревич9, 

М. Дорошко10, С. Плохій11 тощо. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості 

соціально-економічного розвитку Білорусі у першій 

половині 1990-х рр., окреслити зовнішні і внутрішні 

фактори, що впливали на ці процеси. 
Виклад основного матеріалу. Перебуваючи у 

складі народногосподарського комплексу СРСР, 

Білорусь виконувала роль “складального цеху” 

радянської країни, на її території знаходилися потужні 

промислові гіганти, головні підприємства союзної 

держави, що випускали промислову і 

сільськогосподарську продукцію для її потреб. Вони 

перебували у тісних виробничо-коопераційних зв’язках 

із підприємствами, розташованими на території інших 

союзних республік, звідки спрямовувались 
комплектуючі та сировина для їх роботи.  

Український дослідник В. Юревич зауважував, що 

Білорусь у той час “перетворилася на великий 

економічний регіон”, який відігравав “важливу роль у 

загальносоюзному поділі праці”12. Відзначимо, що за 

всіма базовими галузями соціально-економічного 

сектору на 1990 рік, Білорусь мала високі темпи 

розвитку та позитивне зовнішньоторговельне сальдо.  

Якщо в СРСР у цілому, як і у всіх європейських 

країнах радянського блоку, до середини 80-х рр. 

суспільна система вичерпала себе і була в стані кризи, 
то у Білорусі ситуація була інша. Тут система, що 

існувала до того часу, не виробила свої ресурси, мала 

ще певний запас міцності і могла якийсь час порівняно 

ефективно функціонувати13. БРСР була немовби 

вітриною комуністичної системи і в усіх сферах життя 

демонструвала “переваги” соціалізму. Вищий рівень 

життя у республіці визначався не стільки кількістю, 

скільки якістю14. З огляду на це, економічній 

модернізації та реформам у роки перебудови, 

спрямованим на послаблення партійного контролю над 

централізованою економікою та зародження ринкових 
відносин15, за визначенням білоруського історика 

Валерія Карбалєвіча, у БРСР пручалась, як місцева 

номенклатура, так і більшість громадства16. Тому 

республіку у той час називали “антиперебудовочною 

Вандеєю”, одним із центрів опозиції політиці 

Горбачова17. 
Разом з тим, БРСР перебувала у фарватері тих 

подій, що відбувалися в СРСР. Ринкове реформування у 

республіці почалося із жовтня 1990 року. Верховна Рада 

БРСР прийняла постанову і затвердила програму “Про 

перехід БРСР до ринкової економіки”, розроблену 

Радою Міністрів18. Уперше був проголошений курс на 

перебудову економіки, визначено завдання щодо 

формування основних ринкових інститутів, лібералізації 

цін, приватизації та демонополізації, зміни системи 

державного регулювання економіки19. 

Аналіз програми засвідчує, що вона була 
спрямована на радикальну перебудову господарської 

системи Білорусі, стабілізацію економіки, формування 

ринкових механізмів. Для пом’якшення перехідних 

процесів передбачалося проведення активної соціальної 

політики, зокрема, введення мінімальної оплати праці, 

індексації доходів, перекваліфікації, допомоги із 

безробіття соціально незахищеним верствам 

суспільства. При цьому, у програмі містилися 

застереження щодо небезпеки дезінтеграції економічної 

системи СРСР, взаємодії з метою унеможливлення 

розриву господарських зв’язків між республіками. 
Про складність перехідних процесів для Білорусі 

зауважував тодішній прем’єр-міністр БРСР В. Кебич: “З 

огляду на сучасний рівень технічного виробництва та 

конкурентоспроможність продукції, що випускається, 

орієнтацію на задоволення загальносоюзних потреб, 

відсутності власної сировини, насамперед, паливо-

енергетичної, а також через негативний вплив наслідків 

Чорнобильської катастрофи майже для всієї економіки 

та життя людей перехід до нових принципів управління 

для Білорусі буде найскладнішим порівняно з усіма 

іншими республіками СРСР”20. Щодо соціально-
економічних завдань у побудові нової економічної 

системи заступник Голови Ради Міністрів БРСР М. 

М’ясникович наголошував: “Нам необхідна така 

ринкова економіка, яка б була сприйнятлива до нових 

технологій, могла концентровано нарощувати 

потужності для постійного збільшення виробництва 

матеріальних благ. Іншими словами, нам потрібна 

соціалізована економіка, яка існує для людини, служить 

людині”21. Бачимо, що з початку 1990-х рр. пріоритетом 

8 Respublyka Belarus – 25 let sozydanyia y svershenyi [The Republic of Belarus is 25 years of creation and accomplishments], V 7 t., T. 3., 

Ekonomycheskoe razvitye [Economic development], ed. by N. A. Abramchuk, Minsk, Belaruskaia navuka, 2020, 795 p. [in Russian]. 
9 Yurevych V. M. Synooka sestra Ukrainy [Blue-eyed sister of Ukraine], Kyiv, 1985, 159 p. [in Ukrainian]. 
10 Doroshko M. Krainoznavstvo, Krainy SND i Baltii, Navchalnyi posibnyk [Kulture of Countries. CIS and Baltic countries: Textbook], 

Chernivtsi: Knyhy – XXI, 2008, 308 p. [in Ukrainian]. 
11 Plokhii S. Ostannia imperiia. Zanepad i krakh Radianskoho Soiuzu [The last empire. The decline and collapse of the Soviet Union], per. z anhl. 

Ya. Lebedenka, A. Sahana, Kharkiv, Knyzhkovyi Klub “Klub simeinoho dozvillia”, 2019, 512 p. [in Ukrainian]. 
12 Yurevych V. M. Syniooka sestra Ukrainy, op. cit., P. 9. 
13 Karbalevych V. Put Lukashenko k vlasty, op. cit. 
14 Doroshko M. Krainoznavstvo. Krainy SND i Baltii…, op. cit., P. 93. 
15 Plokhii S. Ostannia imperiia. Zanepad i krakh Radianskoho Soiuzu Soiuzu, op. cit., P. 35 [in Ukrainian]. 
16 Karbalevych: svoboda y poriadok pomohut belorusam stat sovremennoi natsyei [Karbalevich: freedom and order will help Belarusians become a modern 

nation], URL: https://euroradio.fm/ru/karbalevich-svoboda-i-poryadok-pomogut-belorusam-stat-sovremennoy-naciey [in Russian]. 
17 Karbalevych V. Put Lukashenko k vlasti, op. cit. 
18 Istoryia Belarusi v kontekste mirovykh tsyvylyzatsyi: uchebnoe posobye, op. cit., P. 276. 
19 Respublyka Belarus – 25 let sozydanyia y svershenyi [The Republic of Belarus is 25 years of creation and accomplishments], V 7 t, T. 3, 

Ekonomicheskoje razvitiye [Economic development], ed. by N. A. Abramchuk, Minsk: Belaruskaia navuka, 2020, P. 39 [in Russian]. 
20 Zhylinski P. A. “Ad plana da rynku: pachatak transfarmatsyi belaruskai ekanomiki u hady palityki perabudovy, P. 40.  
21 Natsionalnyi arkhiv Respublyky Belarus (NARB) [National Archives of the Republic of Belarus], F. 31, Op. 17, Spr. 163, Ark. 17  

[in Russian]. 
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соціально-економічної політики Білорусі була побудова 

соціально-ринкового господарства. 

Ці аспекти чітко прослідковуються у “Державній 

програмі Білоруської РСР із стабілізації економіки і 

соціального захисту населення”, прийнятій Урядом БРСР, 
який очолював Вячеслав Кебич (червень, 1991 р.). У 

документі вказано, що стратегічним напрямком залишається 

формування ефективної соціально орієнтованої ринкової 

економіки на основі республіканської програми переходу до 

ринку22. Відтак, уперше вказана концепція була 

сформульована на початку 1990-х рр., а з приходом до влади 

О. Лукашенка детальніше обґрунтована, вона стала 

загальноприйнятою. 

У цьому контексті білоруський науковець 

П. Жилінський зазначає, що у роки перебудови були 

закладені основи для формування білоруської економічної 
моделі. Керівництво республіки з початку перетворень 

відмовилося від методів “шокової терапії” і взяло курс на 

збереження таких рис радянської економічної системи, як 

соціальна орієнтованість, турбота про матеріальний 

добробут усіх категорій громадян, домінуючу ролі 

державного сектору23.  

Важливою віхою формування нової економічної 

системи у Білорусі було здобуття політичного суверенітету, 

що дозволило перейти до нових принципів економічного 

управління, заснованих на політичній та економічній 

незалежності. 25 серпня 1991 р. Верховна Рада БРСР 
прийняла Закон “Про визнання статусу конституційного 

закону Декларації Верховної Ради БРСР про державний 

суверенітет БРСР”24 і постанову “Про забезпечення 

політичної та економічної самостійності Білоруської РСР”25. 

Вказані документи заклали нормативно-правову основу 

функціонування економіки Білорусі як національної 

господарської системи суверенної держави. Новий 

політичний статус Білорусі передбачав господарську 

самостійність, перехід підприємств із союзного 

підпорядкування у республіканське, розвиток 

горизонтальних економічних зв’язків та ін. Ця політика 
призвела до поступової передачі важелів управління 

економікою на місця, сприяла руйнуванню старих 

господарських зв’язків та єдиного економічного простору 

СРСР.  

На нашу думку, розпад Радянського Союзу для 

Білорусі був економічно невигідним. Адже, будучи 

союзною “виробничою фабрикою”, республіка залежала від 

постачання комплектуючих для роботи промислових 

підприємств, а також від сировини, що надходила із 

радянських республік, переважно з Росії. Крім того, 

білоруська продукція реалізовувалася на союзних ринках. 
Психологічно суспільство також не було готовим до цих 

змін, що відобразилося у результатах всенародного 

референдуму у Білорусі відносно долі Союзу, що проходив 

17 березня 1991 р., на якому 82,6% громадян республіки 

висловилося за збереження СРСР. 

Отже, розпад Радянського Союзу 26 грудня 1991 р. для 

Білорусі був не лише геополітичною катастрофою, а й 
призвів до руйнування системи планування і регулювання 

економіки, відбувся розрив господарських зв’язків, що 

формувався десятиліттями. Білорусь постала перед 

необхідністю закупівлі комплектуючих для виробництва, 

забезпечення підприємств сировиною та енергоносіями, 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, направленої на 

пошук нових ринків збуту та джерел сировини для розвитку 

її економіки.  

Ці фактори негативно позначилися на соціально-

економічному розвитку Білорусі, зокрема, з 1991 р. 

спостерігалися кризові явища, що поглиблювалися у 
наступні роки. Власне, ринкове реформування першої 

половини 1990-х рр. у республіці відбувалося на фоні 

економічної дестабілізації. Як слушно зазначають науковці з 

Мінська, незважаючи на те, що на момент дезінтеграції 

СРСР Білорусь була однією із найбільш економічно 

розвинутих республік, наростання центробіжних тенденцій 

на пострадянському просторі, розпад традиційних ринків, 

розрив економічних зв’язків, зростаюча вартість 

енергетичних і сировинних ресурсів суттєво звузили “вікно 

можливостей” Білорусі. В результаті впродовж 5 років 

суверенного існування країни – до 1995 р. – спостерігався 
колосальний економічний спад26.  

Головними причинами соціально-економічної кризи, 

що вразила Білорусь у 1991–1995 рр. стали: по-перше, зміна 

умов геополітичного становища республіки, яка із 

“складального цеху” СРСР перетворилася у суверенну 

державу, що передбачало уже не плановий розподіл, а 

самостійну закупівлю за ринковими цінами енергоносіїв, 

сировини, комплектуючих, пошук ринків збуту продукції 

тощо; по-друге, зміна принципів господарювання 

потребувала адаптації до ринкових умов як усередині, так і 

за межами держави27; по-третє, відсутність координуючих 
органів і механізму реалізації укладених міжурядових угод і 

господарських договорів; по-четверте, реформована 

структура економіки не відповідала вимогам ринкових і 

регіональних ресурсів28 ; по-п’яте, непідготовленість до 

проведення самостійної економічної політики, особливо у 

сфері фінансових, кредитно-грошових, 

зовнішньоекономічних зв’язків, у недостатньо продуманих і 

неефективних ринкових перетвореннях29.   

Як зауважує Юрій Шевцов, білоруська політика 90-х 

років – це політика адаптації країни до кризи, яка не дозріла 

зсередини, а прийшла в неї ззовні30. Керівництво держави 
прагнуло стабілізувати економічну ситуацію за допомогою 

монетарних методів, спрямованих на забезпечення цінової 

22 Chernysh L. P. “Belorusskye kontseptsyy sotsyalno oryentyrovannoi rynochnoi ekonomyky y modelei ekonomyky” [Belarusian concept 

of social market economy], Sotsyalnye faktory ynnovatsyonnoho razvytyia ekonomyky : sbornyk nauchnykh statei, Ministerstvo 

obrazovanyia Respublyky Belarus, Minsk, 2011, P. 6, URL: https://core.ac.uk/download/pdf/290228523.pdf [in Russian]. 
23 Zhylinski P. A. “Ad plana da rynku: pachatak transfarmatsyi belaruskai ekanomiki u hady palityki perabudovy, P. 38. 
24 Zakon Respublyky Belarus ot 25 avhusta 1991 h. №1017-XII “O prydanyy statusa konstytutsyonnoho zakona Deklaratsyy Verkhovnoho 

Soveta Respublyky Belarus o hosudarstvennom suverenytete Respublyky Belarus” [Law of the Republic of Belarus of August 25, 1991 

No. 1017-XII “On granting the status of a constitutional law to the Declaration of the Supreme Council of the Republic of Belarus on the 

state sovereignty of the Republic of Belarus”], URL:  http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1454.htm [in Russian]. 
25 Postanovlenye Verkhovnoho Soveta Belorusskoi SSR Ob obespechenyy polytycheskoi y эkonomycheskoi samostoiatelnosty 

Belorusskoi SSR [Resolution of the Supreme Soviet of the Byelorussian SSR On ensuring the political and economic independence of the 

Byelorussian SSR], URL: http://pravo.kulichki.com/zak/year1991/doc47249.htm/ [in Russian]. 
26 Sotsyalno-ekonomycheskaia model: stanovlenye y razvytye: teoryia, metodolohyia, praktyka [Socio-economic model: formation and 

development: theory, methodology, practice], op. cit., P. 244. 
27 Istoryia Belarusi v kontekste mirovykh tsyvylyzatsyi: uchebnoe posobye, op. cit., P. 277. 
28 NARB, F. 31, Op. 1, Spr. 14, Ark. 2–3 [in Russian]. 
29 NARB. F. 31. Op. 17, Spr. 260, Ark. 52 [in Russian]. 
30 Shevtsov Yu. Obyedynennaia natsyia. Fenomen Belarusy, op. cit., P. 205. 
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стабільності, сприяння економічному зростанню, контролем 

за безробіттям. Був створений Національний банк, низка 

комерційних банків, відбувався процес накопичення 

золотовалютних резервів країни. 

У цій ситуації білоруська влада виходила з того, що 
слабка фінансово-кредитна політика призводила до 

подальшого розвитку інфляційних процесів, підриву кредиту 

і заощаджень населення і як результат – до подальшої 

стагфляції виробництва і спаду економічної активності, що 

переходили у тривалу рецесію. У зв’язку з цим, Уряд 

розглядав лібералізацію господарського життя, фінансову 

стабільність економіки і створення умов для розвитку 

підприємництва і конкуренції пріоритетними напрямками 

економічної політики на найближчі два-три роки. Критеріями 

завершення цього етапу було – мінімум регульованих цін, 

стійка збалансованість державного бюджету, мінімальний 
рівень інфляції, пожвавлення виробничої діяльності і 

досягнення докризового рівня виробництва31. 

Потрібно зауважити, що з одного боку, політикою 

лібералізації цін була зроблена спроба відійти від їх 

регулювання, тобто, знайти відповідну макроекономічну 

рівновагу, коли попит на товари залежав від пропозиції на 

них, що відповідає принципам ринкової економіки. Однак, з 

іншого боку, у білоруських реаліях реформування – 

лібералізація цін генерувала високі темпи інфляції. 

Так, звільнення цін стало причиною гіперінфляції у 1993 

р. У 1992 р. інфляція складала 27% на місяць, а в 1993 р. – 
32%. Загалом упродовж 1991– 1995 рр. вона зросла у 43,9 тис. 

разів. У результаті машинобудівні заводи виконували 

ремонтні роботи, аналогічна ситуація відбувалася і в інших 

галузях обробної промисловості. Такі параметри рівня життя 

білоруських громадян, як заробітна плата і пенсії, 

демонстрували колосальний розрив із світовими 

стандартами32.  

Зауважимо, що у Білорусі в 1990–1991 рр. не було 

створено достатніх передумов для формування ринкової 

економіки. В умовах розгортання економічної кризи 

“перенесення” ринкових реформ на білоруський ґрунт 
призводило до подвійного тиску на економіку та соціальну 

сферу. 

Білоруська програма переходу до ринку передбачала 

формування ринкової системи до кінця 1991 року, а з 1992 

року – поглиблення ринкових структур. Вона сприяла тому, 

що ринкові реформи, які здійснювалися у республіці 

впродовж 1992–1994 рр., призвели до створення певних 

ринкових механізмів господарювання, однак вони не змогли 

ліквідувати монополію державного сектору в економіці 

республіки. Як приклад, вкажемо на процеси приватизації у 

Республіці Білорусь, що розпочалися у 1991–1992 р., проте їх  
активність спостерігалася у 1993–1994 рр., коли були 

прийняті необхідні нормативно-правові акти33. Разом з тим, 

на кінець 1994 р. понад 90% власності залишалося у руках 

держави34.  

Однією із стратегічних цілей Уряду Республіки Білорусь 

в умовах формування ринкових відносин було обмеження 

державного втручання в економіку, підтримка 

підприємництва і всіляке заохочення конкуренції. У 
результаті політики, що тоді здійснювалася, постійно зростала 

кількість малих підприємств, що у 1993 р. наближалися до 15 

тис. Як незалежних суб’єктів господарювання у республіці 

зареєстровано близько 9 тис. товариств з обмеженою 

відповідальністю і близько 5 тис. кооперативів, широко 

розвивались і орендні відносини35. 

Для забезпечення підтримки і розвитку підприємництва 

Уряд прийняв Державну програму підтримки і розвитку 

підприємництва Республіки Білорусь. У Білорусі, практично 

одній із перших серед країн СНД, Уряд створив Білоруський 

фонд фінансової підтримки підприємців, якому у 1992 році 
було перераховано з бюджету 50 млн руб. і у 1993 році ще 200 

млн рублів36.  

Промислова політика у Білорусі на початку 90-х рр. була 

спрямована на збереження великих експортоорієнтованих 

підприємств, що випускали продукцію, яка користувалася 

попитом на зовнішніх ринках. Держава не могла допустити 

деіндустріалізації білоруських гігантів, проте працювати їм 

доводилося у складних умовах. Адже із розпадом СРСР 

відбувся розрив економічних зв’язків із країнами СНД, 

загострилася проблема постачання комплектуючих у 

Білорусь, необхідних для виробництва. Через високі ціни на 
сировину, матеріали, комплектуючі і особливо енергоносії 

спостерігалася висока матеріало- і енергоємність 

виробництва, відсутність обігових коштів, що призводило до 

низької конкурентоспроможності білоруської продукції. 

Разом з тим, малоефективною була структурна перебудова 

промисловості, зокрема, недостатня частка випуску нової 

промислової продукції, конкурентної за кордоном. 

Підприємства продовжували випускати продукцію, що не 

користувалася попитом, збільшуючи складські запаси. Це 

впливало на рентабельність і ефективність виробництва, 

породжуючи небезпеку його втрати. 
Зокрема, у середині 1994 року більшість великих заводів 

працювало один-два-три дні в тиждень, темпи падіння 

промислового виробництва становили приблизно 10% 

щорічно37. У 1994 р. загальний спад промислового 

виробництва відносно аналогічного періоду 1993 року 

становив 24,7%. Про масштаби кризи у білоруському 

промисловому виробництві слугує той факт, що до кінця 1994 

р. – початку 1995 р. випуск деяких видів продукції або 

припинився, або скоротився до 10–30% від рівня, досягнутого 

у 1990 р.38. Відчутною була втрата традиційних ринків збуту. 

Так, упродовж першого кварталу 1993 р. порівняно із 
аналогічним періодом 1992 р. на 13,2% скоротився експорт 

тракторів, на 37,4 % – вантажних автомобілів, на 14% – 

холодильників, на 56,1% – телевізорів39. Крім того, потрібно 

31 NARB, F. 31, Op. 17, Spr. 163, Ark. 19 [in Russian]. 
32 Sotsyalno-ekonomycheskaia model: stanovlenye y razvytye: teoryia, metodolohyia, praktyka, op. cit., P. 244. 
33 Valion O. “Pryvatyzatsiini protsesy u Respublitsi Bilorus: suchasnyi kontekst Privatization processes in the Republic of Belarus: modern context”, Ukraina–

Ievropa–Svit = Ukraine–Europe–World: mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats [Ukraine – Europe – World: Ukraine – Europe – World: international 

collection of scientific works], Ser. Istoriia, mizhnarodni vidnosyny, Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka, 2020, Vyp. 24, P. 98 [in Ukrainian]. 
34 Zlotnykov L., Zlotnykova N. Problemy ekonomycheskykh reform v Belarusy [Problems of economic reforms in Belarus], Varshava: 

Nauchno-yssledovatelskyi fond CASE, 1996, P. 11, URL:  http://www.caseresearch.eu/files/? id_plik=1820 [in Russian]. 
35 NARB, F. 31, Op. 17, Spr. 163, Ark. 3 [in Russian]. 
36 NARB, F. 31, Op. 17, Spr. 163, Ark. 3 [in Russian]. 
37 Shevtsov Yu. Obyedynennaia natsyia. Fenomen Belarusi, op. cit., P. 120. 
38 Kontseptsyia y Prohramma realyzatsyy razvytyia promыshlennoho kompleksa Respublyky Belarus na 1998–2015 hh. [Concept and Implementation Program 

for the Development of the Industrial Complex of the Republic of Belarus for 1998–2015], URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/8560/2/

Kontseptsiya_i_programma_ razvitiya_promyshlennogo_kompleksa_RB_na_1998_2015gg_1998_2_ocr.pdf [in Russian]. 
39 Korotkaia E. A. Osobennosty sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia Belarusy v peryod stanovlenyia ee suverenyteta, op. cit., P. 166. 
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зазначити, що впродовж тривалого часу торгівля Білорусі із 

зовнішнім світом була незначною. Тому недостатня 

інтегрованість республіки у світовий економічний простір, а 

також невисока конкурентоспроможність товарів, не 

дозволили активізувати зовнішньоекономічну діяльність із 
країнами далекого зарубіжжя. 

Заслуговують на увагу заходи в аграрному секторі, 

спрямовані на становлення ринкових відносин і проведення 

земельної реформи. Державна політика була направлена на 

наділення землею значної кількості городян для організації 

садівничих і городницьких товариств, а також селян (за 

бажанням) для розвитку особистих підсобних господарств, 

будівництва і обслуговування житлового будинку, створення 

селянських (фермерських) господарств40. Зауважимо, що у 

період соціально-економічної кризи початку 90-х рр. ця 

програма була своєчасною, оскільки спад промислового 
виробництва призводив до погіршення життя робітників, які 

працювали на білоруських підприємствах. Державна 

підтримка, що передбачала розподіл близько 2 млн дачних 

ділянок у користування, у першу чергу для городян, 

слугувала можливістю забезпечити першочергові потреби 

населення у продовольстві.  

 На основі “Кодексу Республіки Білорусь про землю” і 

закону “Про право власності на землю” (1993 р.) проводилася 

перереєстрація колгоспів і радгоспів. Передбачалося 

створення на їх базі високодохідних підприємств 

капіталістичного зразку. Деякі були перетворені у 
кооперативні та акціонерні товариства, отримавши нові 

назви41. Реформування колгоспів і радгоспів як головних 

виробників товарної продукції здійснювалося на основі 

економічної політики держави, що забезпечувала розширене 

відтворення, використовуючи пільгове кредитування, низьку 

податкову ставку, компенсацію коштів на придбання дорогих 

матеріально-технічних ресурсів, створення високоефективних 

стимулів до праці, а також поступовий розвиток 

кооперативних, фермерських і селянських господарств42. 

Для здійснення підприємницької діяльності із випуску 

сільськогосподарської продукції були створені селянські 
(фермерські) господарства, яким належало “у праві власності 

майно, передане як внесок в уставний фонд фермерського 

господарства його засновниками (членами), а також майно, 

вироблене і придбане фермерським господарством у процесі 

його діяльності”43. Відтак, у Білорусі почала з’являтися 

приватна власність у формі фермерських господарств для 

ведення сільського господарства. 

 Крім того, Законом Республіки Білорусь “Про селянські 

(фермерські) господарства” від 18 лютого 1991 р. 

передбачено, що при організації цих господарств на території, 
де відсутні об’єкти виробничого і соціально-побутового 

призначення, виконавчі комітети місцевих Рад народних 

депутатів забезпечують первинне їх облаштування: 

будівництво доріг, ліній радіо і електропередачі, 

водопостачання, газифікацію, телефонізацію, 

землевпорядкування, меліорацію земель за рахунок 

централізовано виділених державних капіталовкладень і 

фінансових ресурсів, а також надання допомоги у зведенні 

виробничих об’єктів і житла. Лише на 1992 рік було 

заплановано витрати фінансової допомоги селянським 

господарствам у розмірі 1,2 млрд рублів44.  
Разом з тим, хоча законодавство Білорусі давало 

можливість отримати у приватну власність присадибну 

ділянку землі, проте не вистачало державної підтримки та 

необхідних коштів, щоб господарство було прибутковим. 

Тому кількість фермерських господарств зменшилася, а 

подекуди їх діяльність було припинено. 

Кризові явища, що спостерігалися у соціально-

економічному секторі Білорусі, не оминули житлове 

господарство. Істотні проблеми спостерігалися із 

забезпеченням житлом для тих сімей, хто його потребував. 

Зокрема, відбулося стрімке скорочення будівництва і 
введення житла. У 1995 р. відносно 1990 р. побудовано лише 

37% житлової площі. Якщо у 1990 р. отримали нові квартири 

чи покращили свої житлові умови 89 тис., то у 1995 р. – лише 

32 тис. сімей45.  

Складні умови, у яких опинилася республіка при 

переході до ринкової економіки, потребували прийняття 

кардинальних заходів із пом’якшення соціальних наслідків 

через спад виробництва, розбалансованість споживчого 

ринку, політику лібералізації цін, що проводилася46.  

У 1991–1992 рр. Верховна Рада Республіки Білорусь 

прийняла наступні закони: “Про індексацію доходів 
населення із урахуванням інфляції”47, “Про формування і 

використання мінімального споживчого бюджету”48, “Про 

мінімальну заробітну плату і державні гарантії у галузі оплати 

праці”49, “Про соціальний захист громадян, які постраждали 

від катастрофи на ЧАЕС”50, “Про зайнятість населення 

40 NARB, F. 31, Op. 17, Spr. 109, Ark. 62 [in Russian]. 
41 Mandryk Y. V. Ystoryia Belarusy: kurs lektsyi dlia studentov fakulteta obuchenyia ynostrannыkh hrazhdan [History of Belarus: a course of 

lectures for students of the Faculty of Foreign Citizens], Vytebsk, VHU im. P.M.Masherova, 2019, P. 77 [in Russian]. 
42 NARB. F. 31. Op. 17. Spr. 176. Ark. 29 [in Russian]. 
43 O krestianskom (fermerskom) khoziaistve Zakon Respublyky Belarus 18 fevralia 1991 h. [On peasant (farm) economy Law of the Republic of 

Belarus February 18, 1991], N. 611-XII, URL: https://mshp.gov.by/farmer/kfh/b25239bd48d8817a.html [in Russian]. 
44 NARB, F. 31, Op. 17, Spr. 116, Ark. 24 [in Russian]. 
45 Mandryk Y. V. Istoryia Belarusi: kurs lektsyi dlia studentov fakulteta obuchenyia inostrannykh grazhdan, Vytebsk, VHU im. P. M. Masherova, 

2019, P. 79 [in Russian]. 
46 NARB, F. 31, Op. 17, Spr. 159, Ark. 2 [in Russian]. 
47 Zakon Respublyky Belarus ot 21 dekabria 1990 h. №476-XII “Ob yndeksatsyy dokhodov naselenyia s uchetom ynfliatsyy” [Law of the 

Republic of Belarus of December 21, 1990 No. 476-XII “On the indexation of incomes of the population taking into account inflation”], URL: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1491.htm [in Russian]. 
48 Zakon Respublyky Belarus “O formyrovanyy y yspolzovanyy mynymalnoho potrebytelskoho biudzheta ot 9 yanvaria 1992 h.”, N. 1383-XII 

[Law of the Republic of Belarus On the Formation and Use of the Minimum Consumer Budget of January 9, 1992 № 1383-XII], URL: https://

kodeksy- by.com/zakon_rb_o_formirovanii_i_ispolzovanii_minimalnogo_potrebitelskogo_byudzheta.htm [in Russian]. 
49 Zakon Respublyky Belarus ot 21 dekabria 1991 h., №1325-XII “O mynymalnoi zarabotnoi plate y hosudarstvennykh harantyiakh v oblasty 

oplaty truda” [Law of the Republic of Belarus of December 21, 1991 No. 1325-XII “On the minimum wage and state guarantees in the field of 

wages”], URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby09/sbor89/text89807.htm [in Russian]. 
50 Zakon Respublyky Belarus ot 22 fevralia 1991 h. №634-XII “O sotsyalnoi zashchyte hrazhdan, postradavshykh ot katastrofy na Chernobylskoi 

AЭS” [Law of the Republic of Belarus of February 22, 1991 No. 634-XII “On social protection of citizens affected by the disaster at the Chernobyl 

nuclear power plant”], URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/text37/index.htm [in Russian]. 
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Республіки Білорусь”51, “Про ветеранів”52, “Про соціальний 

захист інвалідів у Республіці Білорусь”53, “Про пенсійне 

забезпечення”54, “Про державну допомогу сім’ям, які 

виховують дітей”55 і ін. Ці документи заклали нормативно-

правову базу системи соціального захисту в країні, визначили 
основні вектори соціальної політики на перспективу. 

Велику частину бюджетних коштів і коштів підприємств 

виділяли на соціальну підтримку населення. Зокрема, 

піднімали мінімальну заробітну плату, здійснювали 

індексацію доходів населення, проводили заходи із 

соціального захисту населення56. У результаті навантаження 

на бюджет було значним, а домогтися зростання рівня життя у 

першій половині 1990-х не вдалося. 

Про це свідчить наступна статистика: у 1993 р. було 

зареєстровано 54 тис. безробітних57; на 1994 р. реальна 

зарплата становила 24,8% від рівня грудня 1991 р.; тривалість 
життя зменшилася із 71,1 року у 1990 р. до 69,0 в 1994 р. У 

1994 р. рейтинг Білорусі за ІРЛП знизився до 62-го місця серед 

175 країн світу58. Хоча до 1994 року заробітна плата у Білорусі 

зросла у понад 2 рази, але роздрібні ціни на товари народного 

споживання і платні послуги населенню збільшилися майже у 

10–15 разів59. Серед інших проблем, що спостерігалися у 

соціальній сфері Білорусі на початку 1990-х рр., назвемо: 

складну ситуацію із працевлаштуванням молодих спеціалістів, 

низький рівень кваліфікації робітників, високу зайнятість на 

важких роботах, низьку зайнятість у народному господарстві 

жінок та ін.  
Статистично падіння основних економічних показників 

Білорусі за  1991–1995 рр. було наступним: валовий 

внутрішній продукт скоротився на 38%, продукція 

промисловості – на 41%, продукція сільського господарства – 

на 27%, обсяг капіталовкладень – на 60%. Питома вага 

збиткових підприємств за той час зросла майже на 20%60. 

Лише з 1996 р. вдалося зупинити економічний спад, 

стабілізувати соціальну сферу, забезпечити зростання 

економічних показників та здійснити перехід до стійких 

темпів економічного розвитку на початку 2000-х рр. Аналіз 

успіхів та прорахунків білоруської економічної моделі, що 
формувалася із середини 1990-х рр., ініціатором та ідеологом 

якої став Олександр Лукашенко, якого обрали президентом у 

липні 1994 р., потребує окремого наукового дослідження. 

 Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, доволі складний шлях довелося пройти Біло

русі, її економіці, соціальній сфері у першій половині 90-х рр. 

XX ст. Він був зумовлений трансформаційними процесами, 

пов’язаними із розпадом СРСР, переходом від командно-

адміністративної системи до ринкових умов господарювання, 

відбувався на фоні структурної економічної кризи, що охопила 

всі сфери господарського життя. Ринкові реформи 1992–1994 

рр. (лібералізація господарського життя, приватизація, 

підтримка підприємництва, розвиток конкуренції) сприяли 

формуванню базових ринкових механізмів та інститутів, проте 

білоруська економіка так і не змогла адаптуватися до 

перехідних ринкових реалій. Разом з тим, саме наприкінці 
1980-х – початку 1990-х рр. склалися історичні передумови 

формування білоруської моделі соціально-економічного 

розвитку, становлення якої відбулося із другої половини 90-х 

рр. XX ст., яка і нині є загальноприйнятою у Білорусі. З огляду 

на це, перспективним є вивчення цієї економічної системи, 

спрямованої на побудову соціально орієнтованої ринкової 

економіки у Республіці Білорусь, що є відмінною від інших 

посткомуністичних держав, та передбачає поступові, 

еволюційні зміни, відмовившись від проведення масштабних 

ринкових реформ. 
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World history 

Всесвітня історія 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021,  № 2(30), P. 24-27       

Подберезных Инна. Комиссаров Илья. Индустриальная история США (1800-х ‒ 1930 гг.). Цель статьи 

проанализировать социально-экономические изменения и особенности, которые были вызваны процессом 

индустриализации в США, определить предпосылки, этапы и последствия индустриализации в американском обществе. 

Методы исследования. В исследовании используются методы системного анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Научная новизна. Индустриализация является первичным фактором создания независимого и развитого внутреннего 

рынка каждой страны. Осмысление этих качественных изменений, внедрение промышленности в экономический сектор 

страны, лучше всего можно увидеть на примере самой мощной экономики мира - США. Выводы. Последствия 

индустриализации помогли США поднять свой статус на международной арене путем покорения новых рынков сбыта 

своей продукции. Структурно США построили целую сеть кластеров, которые создавали точки притяжения и 

экономическое разнообразие в различных регионах страны. 

Ключевые слова: американская индустриализация, государственная экономическая политика, кластеры, 

иммиграция, промышленный переворот. 

Вступ. Індустріалізація відіграла значну роль в 

економічному розквіті США, розвитку американського 

суспільства, його культури та особливого характеру, 

який визначав подальшу історію цієї держави. Сучасна 

політика уряду Сполучених Штатів намагається 
повернутися до часів коли держава була промисловим 

центром всього світу та їх економічна роль залежала від 

продукції виробленої в країні. Всі досягнення та блага, 

якими користуються Сполучені Штати сьогодні, 

являють собою відголосок тієї промислової “машини”, 

яку було створено власне під час індустріалізації. 

Перехід від аграрної держави до індустріальної – це 

процес, який кардинально змінює соціально-

економічний лад та сприяє підвищенню ролі 

промислового виробництва в суспільстві. Сполучені 

Штати створили ідеальний “клімат” для розгортання 
процесів індустріалізації, яка охопила усі верстви 

суспільства та навіть створила нові, а саме класичний 

клас робітників та клас промисловців, які мали інтереси 

у сфері виробництва. Фактори, які впливали на розвиток 

індустріалізації були використані Сполученими 

Штатами як “трамплін”, який підніс промислове 

виробництво на істотно новий рівень. 

Мета статті проаналізувати соціально-економічні 

зміни та особливості, які були спричинені процесом 

індустріалізації в США, визначити передумови, етапи та 

наслідки індустріалізації в американському суспільстві.  
Матеріали та методи. Значним інформаційним 

джерелом виступають дослідження бюро перепису 

населення США та інші офіційні організації, в яких 

вивчається процес індустріалізації в США. У 

дослідженні використовуються методи системного 

аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення.  

Аналіз досліджень та публікацій. Питання впливу 

економічного розвитку на американське суспільство 

розглядали вітчизняні та зарубіжні вчені. Об’єктивну 

оцінку стану питання індустріалізації представляють 

офіційні статистичні дані бюро U.S. Bureau of Economic 

Analysis (BEA) та United States Census Bureau. У 

загальному вигляді дана проблематика 

охарактеризована в дослідженнях В. Ф. Білецького. 
Історіографія питання. Фундаментальні засади 

економіки як моделі суспільного життя поклали в 

основу своїх ідей Адам Сміт “Дослідження про природу 

і причини багатства народів” та Карл Маркс “Капітал”, 

які виділяли епохи та періоди, що залежали від того чи 

іншого типу виробництва. Поняття “індустріалізація” є 

похідним від терміну “індустрія”, що означає 

виробництво. У ХІХ ст. індустрія як галузь виробництва 

почала асоціюватися із продукцією в окремій 

промисловій сфері економіки. Ідеї комунізму 

розглядали робітників промисловості як рушійну силу 
соціалістичної революції – пролетарій, і саме капіталізм 

як етап історичного процесу, зароджується, на думку 

Марксистів, у добу промислового перевороту.  

США у період ХІХ – початку ХХ ст. були 

зразковим представником іднустріальної епохи. Вже у 

цей період починають з’являтися перші праці, які 

висвітлювали економічні аспекти історії країни. Серед 

дослідників слід виділити Ентоні Бімба “Історія 

Американського робочого класу” (1930 рік) та Честера 

Уітні Райта “Економічна історія Сполучених 

Штатів” (1941 рік.). 
Основний виклад. Індустріалізація може бути 

описана трьома способами: по-перше, як “виробництво 

всіх матеріальних благ, не вирощених безпосередньо на 

землі”, або “як економічний сектор, що включає 

видобування, виробництво та енергію”. 

Найактуальнішим є визначення, яке розглядає галузь як 

“особливий спосіб організації виробництва, що 

передбачає постійний процес технічних та соціальних 

змін, який постійно підвищує здатність суспільства 
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виробляти широкий спектр товарів”. У цьому 

визначенні індустріалізація розглядається як загальний 

процес, що впливає на суспільство через 

безпрецедентне збільшення товарів та послуг. 

У США процеси індустріалізації та урбанізації 
почалися задовго до кінця XIX – початку ХХ ст., але в 

цей період вони значно прискорилися через 

технологічні інновації, соціальні зміни та політичну 

систему, що все більше піддавалася економічному 

зростанню незважаючи на будь-які перешкоди. До  

1880-х рр. промисловість була залежною від 

встановленого розподілу праці, що призвело до того, що 

більшість робочих місць через велику кількість 

робітників були роздроблені на менш дрібні, де люди 

робили лише невелику частину робочого циклу 

(фактично просто закручували гайки). Після 1880-х рр. 
індустріалізація значно більше почала залежити від 

механізації – заміни людей машинами, за цим слідувало 

збільшення виробництва та прибутку фінансовою 

торгівлею. Розвиток сучасної електромережі, 

починаючи з 1980-х рр., сприяло всеохоплюючому 

технічному прогресу. Конвеєрні лінії Генрі Форда та 

зростання масового виробництва на рубежі ХІХ–ХХ 

століть лише посилили цей ефект. Масовість стала 

ключовим елементом у промисловій та торгівельній 

сферах. У результаті загальна виробнича продукція 

Сполучених Штатів в 1929 році була в 28 разів більше, 
ніж у 1859 році. Якщо проаналізувати статистику по 

зростанню населення за даний період, то демографічні 

цифри збільшилися в 7 разів1. Отже, ця доба є найбільш 

переломною в затвердженні США як потужної 

індустріальної держави. 

В американській історіографії ранній етап 

індустріалізації (1800–1820-ті рр.) пов’язаний з 

діяльністю промисловців або бізнес-магнатами. 

Зокрема, Семюель Слейтер та Мозес Браунн, які стояли 

у витоків індустріалізації в США. Лоуелл Френсіс 

Кебот, засновник текстильного виробництва в Бостоні. 
Також в цей період Сполучені Штати освоїли паровий 

двигун, який відіграв чи не найбільший вплив на 

майбутній економічний розвиток США.  

На початок ХІХ ст. Америка була в основному 

аграрною країною із сільськогосподарською 

економікою, за винятком деяких східних районів з 

текстильними фабриками та майстернями (ранні 

кластери Східного Узбережжя). Також в цей період 

відбулася ще одна визначна подія. 2 лютого 1819 року 

Верховний суд Сполучених Штатів прийняв рішення 

про юридичний статус корпорацій (так званий Trustees 
of Dartmouth College v. Woodward), що сприяло 

зростанню фінансової незалежності підприємців та 

збільшенню інвестицій2. 

Наступний етап (1820 – середина 30-х рр. ХІХ ст.) 

пов’язаний з процесами експансії США на захід. 

Оскільки виробництво ставало більш локалізовано-

ефективним та збільшувалося, транспорт ставав 

ключовим елементом промислового зростання в 

наступні десятиріччя. Зростали інвестиції в канали та 

залізниці, логістика ставали базисом вільної торгівлі. 

Розширення транспортування пов'язувало великі 

промислові райони (кластери) США. Залізничні колії 

зіграли велику не лише економічну, але і культурну 

роль у розвитку країни від промислової революції на 
Північному Сході (1810–1850 рр.) до заселення Дикого 

Заходу (1850–1890 рр.).  

Етап з 60-х рр. ХІХ ст. – до кінця ХІХ ст. 

характеризувався появою класу так званих “Баронів-

розбійників” і пов’язаний з діяльністю 

Джона Девісона Рокфеллера, першого нафтового 

магната-мільярдера, та великої кількості винахідників, 

які дали поштовх науково-технічній революції та 

доклали немало зусиль для розбудови інфраструктури 

та створенню промислових комплексів в Сполучених 

Штатах.  
Індустріалізація, це динаміка, яка характеризується 

певними економічними змінами. Статистичні дані є 

досить корисними у питаннях таких процесів як 

демографічне, економічне зростання або падіння, 

процеси урбанізації, процеси добування копалин або 

виробництво певного продукту, зміна складу 

суспільства тощо. Ранні статистичні дані з населення 

земель Північної Америки були дуже відносними та 

неточними, не враховували кількість індіанського 

населення. Наприклад, дослідники вказують, що на 1620 

рік на території сучасного Сходу США мешкало 
приблизно 350 колоністів. У наступні роки населення 

активно зростало за рахунок нових колоністів з Європи 

(особливо з Англії та Нідерландів). Таким чином, вже 

через 10 років, у 1630 р., населення становило вже 

близько 2200 чоловік. До 1670-х років, чисельність 

населення досягла відмітки 111935 осіб, найбільш 

населеною колонією стала Вірджинія, з населенням у 

35809 осіб. У XVIII ст. Північноамериканські колонії 

увійшли з населенням, яке вже перевищувало минулий 

показник в 2,5 рази та становило 250888 осіб. На 1750 

рік кількість населення становила 1170760 осіб, 
наприклад на той час в Нідерландах проживало 

приблизно 1916000 осіб3. Перший перепис населення в 

незалежній країні відбувся 2 серпня 1790 року, де 

кількість населення складало вже майже 4 млн або 

3929214 осіб з яких 95 % займались фермерством. 

Найбільшими містами на той час були Нью-Йорк 

(33113), Філадельфія (28522) та Бостон (18320 )4. 

З цього часу природний приріст, тобто перевага 

народжуваності над смертністю постійно сприяла 

зростанню населення. Інший фактор, імміграція, 

коливався від незначного до великого в різних точках 
історії нації. Тенденція щодо ранніх шлюбів призвела до 

регулярного зростання населення протягом десятиліть, 

що тривало до 1830 р., при цьому внесок від імміграції 

був незначний. 

На XIX ст. припадає найбільший приріст у 

населенні за всю історію США, особливо під кінець 

сторіччя. Згідно з статистикою, кожні 10 років 

населення збільшувалося на 30 %, основним джерелом 

його зростання були власне мігранти з Європи. Так, 

1 Chester W. Wright Economic History of the United States–New-York: McGraw-Hill Book Company, 1941, 337 p., URL: https://

babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015001899239&view=1up&seq=5 [in English]. 
2 U.S. Supreme Court Trustees of Dartmouth, Coll. V, Woodward, 17, U S. 4 Wheat, 1819, 518 p. [in English]. 
3 Richard Paping General Dutch Population development 1400-1850, 2014, Р. 29, URL: https://www.rug.nl/research/portal/

files/15865622/articlesardinie21sep2014.pdf [in English]; First Census of the United States of the Twelfth: 1790-1900, US Bureau of the 

Census 1909, UR, Р. 1168, URL: https://www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/CT1970.pdf [in English]. 
4 U.S. Census Bureau | Census History Staff, URL: https://www.census.gov/history/www/through_the_decades/

fast_facts/1790_fast_facts.html [in English]. 
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якщо населення в 1800 році складало 5236631 осіб, то 

через 100 років в 1900 р., його кількість становила вже 

76212168 осіб. Але змінювалася не тільки чисельність 

населення, а й сфери його зайнятості та місця 

проживання. Цей факт є найбільш важливим у розумінні 
того як індустріалізація впливала на суспільство. 

Соціально-економічні зміни в США настали саме в цей 

час і пов’язані були з урбанізацією.  

Процеси індустріалізації та урбанізації тісно 

пов’язані та є невід’ємними частинами один одного5. 

Урбанізація є загальносвітовою тенденцією, 

характеризує тип суспільства, країна в якій більшість 

населення проживає в сільській місцевості не може 

називати себе індустріальною державою. На початку 

ХІХ ст. відсоток населення, яке проживало у містах 

складав 7 %, але дана статистика почала активно 
змінюватися в період з 50-х по 70-і рр. ХІХ ст., коли 

сільське населення рушило в міста для праці на 

підприємствах. Ці процеси були зумовлені швидким 

розвитком промисловості та необхідності в робочій 

силі, громадянською війною та подальшою 

реставрацією Півдня. Так, на 1870 рік населення міст 

складало вже 1/4 частину всього населення країни, а 

через 50 років це число становило 1/2 частину всього 

населення США. 

Також закономірною частиною цих процесів було 

зростання міст, бо саме міста були центрами 
промисловості в яких будувалися великі підприємства, 

міста ставали центрами торгівлі та транспортування 

виготовлених товарів. Саме поняття “Кластер” 

використовується в характеристиці міських масивів, які 

спричиняють синергію в галузях торгівлі, виробництва 

та інших сфер економічного та соціального життя, тому 

не дивно, що в цей період міста стали центрами тяжіння 

капіталу. Найяскравішим прикладом такого міста є Нью

-Йорк, яке дуже швидко стало основним торговельним 

та портовим осередком в регіоні. У 1810 році населення 

Нью-Йорка складало 96373 особи, що робило його 
найбільшим містом в США, яким воно залишається і 

понині6. Населення продовжувало стрімко рости, після 

середини ХІХ ст. в місті почали діяти офіси великих 

підприємців та винахідників (Едісон, Зінгер, Рокфеллер 

та інші), міста стали осередком робочого класу, 

більшість населення була зайнята у промисловості або 

сфері послуг7.  

Сфера зайнятості є також важливим стратегічним 

ресурсом у розумінні соціально-економічних змін будь-

якої країни, Сполучені Штати не є виключенням. Історія 

сфери зайнятості в країні активно пов’язана з 
мігрантами, які виступали в якості фундаменту будь-

якої сфери діяльності в кінці ХІХ ст. Аналіз даних 

перепису населення за 1880 рік демонструє статистичні 

дані сфери зайнятості та відсоток іноземців, які були 

задіяні в виробництві та господарстві. Так, майже 800 

тис. мігрантів були зайняті в сільському господарстві, 

або 10 % усіх фермерів США того періоду. 

Американський соціолог Річмонд Мейо-Сміт 

посилаючись на статистику перепису населення в США 

дійшов висновку, що розробкою та видобутком 

корисних копалин Сполучені Штати зобов’язані 

іммігрантам (наприклад, в гірничій промисловості 

більше половини населення були іноземці), втім як і 

будівництвом залізниць, які були життєво необхідними 
для освоєння такої великої країни (на початку ХХ ст. 

більше 25 % зайнятих в сфері обслуговування залізниць 

були іммігрантами). Майже третина усіх зайнятих в 

1880 р. в обробній промисловості, складали іммігранти: 

на бавовняних фабриках їх число досягало 45 %, на 

вовняних – 39 %, паперових – 33 %, на чавунних та 

сталеливарних заводах – 36 %, шкіряних – 45 % , серед 

інженерів – 27 % тощо. 

Така тенденція зберігалась до кінця ХІХ ст. – 

першого десятиріччя ХХ ст. Станом на 1920 рік, згідно з 

даними Національної асоціації промисловців, кількість 
іноземних робітників в основних галузях економіки 

Сполучених Штатів досягало в металургійній 

промисловості – 59 %, текстильній – 63 %, нафтовій – 

68 % і т. д.8. Також слід відзначити, що в цей період 

більшість населення, яке працювало в сфері 

промислового виробництва, працювало на великі 

компанії, такі як Standard Oil та General Motors, що 

навіть при наявності антимонопольних законів не 

давало малим незалежним компаніям бути конкурентно 

спроможними на внутрішньому ринку США, але на 

світовому ринку Сполучені Штати стали найбільшою 
економікою світу. 

Період з 1890 по 1910 рр. був періодом надшвидких 

темпів економічного зростання, який тримався на рівні 

вище 4 % в рік, частково завдяки швидкому зростанню 

населення. Технології, що стали широко поширені після 

1910 року, такі як електрифікація, транспортування на 

внутрішньому транспорті та масове виробництво – це 

економія капіталу. Загальний обсяг нерухомого майна 

знизився після 1910 р. через падіння інвестицій у 

структури. Але в загальносвітовому плані США у цей 

період обійшли свого конкурента – Англію, 
демонструючи стійкі темпи зростання економіки. Також 

у цей час Сполучені Штати стали найбільшим 

виробником товарів в світі. 

Зростання великомасштабної промисловості в 

США мало багато як позитивних так і негативних 

результатів. Проте існували деякі проблеми, які 

принесла індустріалізація в американське суспільство 

наприкінці 1800-х – початку 1900-х років. Довгий 

робочий день – від 10 до 12 годин на добу, часто без 

вихідних. Такі довгі робочі дні були виснажливими для 

робітників та нерідко провокували робітників до 
страйків. Оплата праці була низькою – 1 долар або 1,5 

долара на добу були загальними для чоловіків, ще 

менше для жінок та набагато менше для дітей. На 

багатьох заводах та шахтах існували небезпечні умови 

праці, було мало законів чи правил безпеки для захисту 

працівників, смертність на підприємствах була досить 

високою, а компенсації, на той час, не існували. Дитяча 

праця була звичайною справою у багатьох галузях 

промисловості. Експлуатація дитячої праці була вигідна 

5 Urbanization and Growth: Commission on Growth and Development, URL: http://hdl.handle.net/10986/2582 [in English]. 
6 U.S. Census Bureau. Census History Staff. URL: https://www.census.gov/history/www/through_the_decades/fast_facts/1790_fast  

_facts.html [in English]. 
7 U.S. Census Bureau. Census History Staff. URL: https://www.census.gov/search-results.html?q=history&page=1&stateGeo=none& 

searchtype=web&cssp=SERP&_charset_=UTF-8 [in English]. 
8 Bimba A. The History of the American Working Class International Publishers, 1936, 377 p., URL: https://archive.org/details/

historyamericanworkingclassab [in English]. 

http://hdl.handle.net/10986/2582
https://www.census.gov/history/www/through_the_decades/fast_facts/1790_fast_facts.html
https://www.census.gov/history/www/through_the_decades/fast_facts/1790_fast_facts.html
https://www.census.gov/search-results.html?q=history&page=1&stateGeo=none&searchtype=web&cssp=SERP&_charset_=UTF-8
https://www.census.gov/search-results.html?q=history&page=1&stateGeo=none&searchtype=web&cssp=SERP&_charset_=UTF-8
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підприємствам, тому вони заохочували усіх членів сім’ї 

на працю на своєму підприємстві. Екологічна шкода 

була так само гострою проблемою, особливо на 

хімічних підприємствах, все це призводило до 

різноманітних захворювань як робітників так і місцевих 
жителів. 

Позитивні наслідки індустріалізації відчули 

власники фабрик та члени вищого суспільства. Деякими 

перевагами користувались усі члени американського 

суспільства. Цей період створив основу для підвищення 

рівня життя громадян та надав їм можливість заробляти 

власний капітал. До основних позитивних наслідків 

індустріалізації в США слід віднести по-перше, 

підвищення рівня життя – більший відсоток населення 

отримало можливість підвищити свій рівень життя та 

збільшити дохід, перейти в категорію середнього класу. 
По-друге, збільшення робочих місць. По-третє, більш 

доступна продукція – масове виробництво продукції на 

фабриках означало збільшення продуктів, що 

призводило до надлишку, а також менш дорогих або 

більш доступних продуктів. По-четверте, розвиток міст 

як центрів суспільного, культурного життя було одним 

із найбільш тривалих наслідків індустріалізації, різниця 

між міським та сільським ладом нарешті стала 

очевидною.  

Висновки. Наслідки індустріалізації допомогли 

США підняти свій статус та престиж на міжнародній 
арені шляхом підкорення нових ринків збуту своєї 

продукції. Економічна потужність країни стала 

вирішальним фактором у Першій світовій війні 1914–

1918 рр., коли Сполучені Штати стали основним 

поставником промислової продукції в Європу та 

найбільшим фінансовим кредитором у світі. Змін 

зазнало і американське суспільство, яке усвідомлювало 

статус країни в світовій економіці та підтримувало такі 

ідеї як імперіалізм, які в країні набули відмінної форми 

від європейського зразку. Внутрішній ринок країни був 

розвинутий найбільше завдяки великим підприємствам, 
які надавали робочі місця. Продукція, вироблена у США 

була в великій кількості, тому суспільство могло 

забезпечити свої потреби власним виробником, а 

надлишок товару хлинув на світовий ринок по 

найнижчій ціні, нерідко нижчий ніж в самих США, щоб 

утвердитися на тому чи іншому ринку збитку товарів. 

Все це призвело до підвищення рівня життя в країні, 

зростання фінансової освіти серед населення та 

формування громадянського суспільства через 

створення профспілок та масових страйків. Структурно 

Сполучені Штати розбудували цілу мережу кластерів, 
які створювали точки тяжіння та економічне 

різноманіття в різних регіонах країни. 
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Костючѐк Петр. Военные действия 1914-1915 гг. И их влияние и этнополитическое положение украинцев / 

русинов Карпатского региона. Цель предлагаемой статьи заключается в исследовании влияния военных действий 

1914–1915 гг. на этнополитическое положение украинцев/русинов Карпатского региона. Указанные 

трансформационные процессы видоизменяли первичную социальную, политическую, хозяйственную, культурную и 

этническую структуры, чему ранее не были посвящены отдельные научные изыскания, следовательно предложенное 

исследование содержит тематическую новизну. Первая мировая война для украинства стала переломным моментом на 

пути к коллективной политической мобилизации и определенной групповой этнической идентификации. Источники и 

методология. В статье на основе широкого круга источников комплексно, в сравнительном ключе, проанализированы 

этнополитическое положение украинцев / русинов Карпатского региона и охарактеризованы влияние военных действий 

1914–1915 гг. на местное население края. Выводы. В публикации показана корреляция влияния фактора войны и 

соответствующих военных столкновений 1914–1915 гг. в Карпатском регионе на разного рода дискриминации 

карпатских горцев, как на социально-экономическом, так и на политическом уровнях. В то же время констатируем, что 

обе воюющие стороны прибегли к преследованиям украинцев / русинов края по политическим и этническим мотивам.  

Ключевые слова: влияние фактора войны, Первая мировая война, Карпатский регион, корреляция этнического 

принципа “свой-чужой”, политическая идентификация, этническая идентификация. 

Introduction. The First World War in Ukrainian 

national history played an extremely important historical role 

in the final formation of national political ideologies and 

prospects for the development of the people of Central and 

Eastern Europe and in the national chronotope of our 
neighbours as well. It has been changing the ethnopolitical 

map of the Carpathian region but also became a catalyst for 

accelerated national awareness of the population of peripheral 

territories. One such area has become the Carpathian region, 

which, in addition to Ukrainians / Ruthenians, was inhabited 

by Poles, Slovaks, Hungarians, Romanians, Jews and 

Germans. 

It should be noted that the war has always led to complex 

or partial changes in various spheres of life of certain states, 

societies, ethnic communities. Usually, these transformational 

processes modified the primary social, political, economic, 
cultural and ethnic structures. Moreover, in the last quarter of 

the XIX – early XX century. The wars caused significant 

radical changes in the national and political sphere, prompted 

the delineation of permanent ethnopolitical interests in the 

warring environment, and the aggravation of interethnic 

relations, opposition at the state level. The First World War 

was no exception. In our opinion, the war for Ukrainians was 
a turning point on the way to collective political mobilization 

and a certain group ethnic identification. In this regard, the 

German historian Mark von Hagen noted that the First World 

War intensified the Ukrainian question to an unprecedented 

level and led to a strong rise of the national movement1. 

Historiographycal basis. In modern historiography, a 

significant number of works are devoted to the events of the 

First World War, its causes, preconditions, and consequences. 

However, in the context of a comprehensive study of 

individual vectors of national and political transformation of 

Ukrainians, most scholars prefer to bypass this area of 
research interest. A certain exception is the work of Ukrainian 

researchers I. Baran2, V. Haiseniuk3, V. Zapolovskiy4, 

1 Hagen M. fon “U viynakh tvoryatʹsya natsiyi” : natsiotvorennya v Ukrayini pid chas Pershoyi svitovoyi viyny [“Nations are created in wars”: 

nation-building in Ukraine during the First World War], Ukrayina. Protsesy natsiotvorennya [Ukraine. Nation-building processes], Kyyiv, K.I.S., 

2011, P. 271–272 [in Ukrainian]. 
2 Baran I. “Horlytsʹka operatsiya: vidstup rosiysʹkykh viysʹk z Halychyny (kvitenʹ – chervenʹ 1915 r.)” [Gorlitskaya operation: retreat of Russian 

troops from Galicia (April – June 1915)], Viysʹkova istoriya Halychyny ta Zakarpattya : zb. nauk. pratsʹ Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi viysʹkovo-

istorychnoyi konferentsiyi [Military history of Galicia and Transcarpathia: collection. Science. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Military

-Historical Conference], 15 kvitnya 2010 r,  Lʹviv, Kyjiv, 2010, P. 148–152 [in Ukrainian]. 
3 Haysenyuk V. Pochatok kintsya. Moskvofily u Velykiy viyni (1914–1918) [The beginning of the end. Moscowphiles in the Great War  

(1914–1918)], Chernivtsi, Druk Art, 2017, 304 p. [in Ukrainian]. 
4 Zapolovsʹkyy V. Bukovyna v ostanniy viyni Avstro-Uhorshchyny 1914–1918 [Bukovyna in the last war of Austria-Hungary 1914–1918], 

Chernivtsi, Zoloti lytavry, 2003, 284 p. [in Ukrainian]. 
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O. Mazur and O. Sukhyi5, M. Markanych6, І. Monolatii7, 

S. Popyk8, О. Reyent9 and scientists abroad P. Konyi10, 

P. Schwortz11 і N. Yurchishinova12. A special place in the 

historiographical review of this study problems is occupied by 

rather extreme reactionary and subjectively politicized 
investigations of Russian researchers V. Vavrik13,  

Yu. Dronova14 and S. Susliak15. 

The purpose of the article is an attempt to highlight the 

ethnopolitical situation of Ukrainians / Ruthenians in the 

Carpathians and to analyse the impact of the military events of 

1914–1915. In this context, is focused attention on the analysis 

of ethnic, social and political levels of local citizen. It is 

noticed in this publication the main emphasis on the influence 

of ethnopolitics of the Austrian military movement and 

Russian occupation administrations on Ukrainians / 

Ruthenians (Lemkos, Boyks, Hutsuls) territory. So the task of 
this study is to correlate the unconditional influence of the war 

factor and the corresponding military clashes of 1914–1915 in 

the Carpathian region on the socio-political situation of the 

local population. 

Main body of the article. During the First World War, 

the territory of the Ukrainian Carpathians became the scene of 

some of the fiercest military confrontations on the Eastern 

Front. According to the Austrian researcher A. Rand, the war 

“had one of the bloodiest episodes in the Hutsul region”16. 

During the years of military confrontation, the front passed 

through the territory of the region four times. 
On the territory of the Carpathian region, fighting has 

occurred from the first Russian occupation (October 1914) to 

the second Austro-Hungarian counter-offensive (July 1917) 

with the appropriate military establishment dividing lines in 

the region at the status quo. From September 1914 to mid-

1915, Russian troops launched a massive offensive in the 

direction of the Carpathians. His goal was to master the 

mountain passes to ensure a strategic advantage in their further 

advance to the Pannonian Plain and the mastery of the middle 

Dunay basin. As a result of such military maneuvers, Russian 
units reached the settlements of western Lemkivshchyna, 

northern Pryashivshchyna, Zakarpattia, Boykivshchyna and 

Bukovyna, Hutsulshchyna. At the same time, under pressure 

of the Russians, the Austro-Hungarian units were forced to 

move to the defense and consistently retreated, losing their 

territories.  

During September-October 1914 Russians occupied 

Boykivshchyna and reached Svalyava quickly. They also 

occupied the eastern Lemkivshchyna, almost entirely 

Hutsulshchyna and continued the movement of armies to the 

western part of Lemkovyna and to Maramaroshchyna. 
At the end of September 1914 four Russian armies 

crossed the central Carpathians, and at the turn of 1914–1915 

entered the valleys of the Uzh, Latoritsa, Rika and Tisa rivers. 

Panic reigned in Uzhhorod, what is situated 10-15 km away 

from the front. The same situation was in Pryashev and 

Mukachevo. It was even worse in Khust, Tyachev, because 

Russian troops occupied Yasinya, Rakhiv, Velykyi Bychkiv, 

Maramorosh-Siget17. 

The Russian army crossed the western Carpathians in the 

direction of the Prešov region (now northeastern Slovakia) in 

November 1914. In October-November 1914 a massive 
Russian offensive took place through the Uzhotsky, 

Duklyansky, and Lupkivsky passes. Until November 23 Snina 

and Humenne were occupied, and on November 30 has been 

taken Bardeyev as well. However, the Austro-Hungarian army 

counterattacked and recaptured the lost territories18. 

6 Mazur O., Sukhyy O. “Ukrayinsʹke naselennya Halychyny na pochatku Pershoyi svitovoyi viyny: represyvni aktsiyi avstriysʹkoyi 

vlady” [Ukrainian population of Galicia at the beginning of the First World War: repressive actions of the Austrian authorities], Visnyk 

Natsionalʹnoho universytetu “Lʹvivsʹka politekhnika” [Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”], 2000, N 408, Derzhava ta 

armiya [State and army], P. 73–78 [in Ukrainian]. 
7 Markanych M. Zakarpattya v roky Pershoyi svitovoyi viyny [Transcarpathia during the First World War], Prvá svetová vojna 

v Karpatoch Első világhaború a Kárpátokban [The First World War in the Carpathians], Prešov, 2016, P. 44–51 [in Ukrainian]. 

Monolatiy I. S. “Zakhidnoukrayinsʹkyy region yak pohranychchya “svoyikh” i “chuzhykh”: dylemy vzayemodiyi”  [Western Ukrainian 

region as a border of “own” and “foreign”: dilemmas of interaction], Karpat·sʹkyy kray [Carpathian region], 2018, N 1–2, P. 5–17, URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2018_1-2_3 [in Ukrainian]. 
8 Popyk S. Ukrayintsi v Avstriyi. 1914–1918: Avstriysʹka polityka v ukrayinsʹkomu pytannyu periodu Velykoyi viyny [Ukrainians in 

Austria. 1914–1918: Austrian policy on the Ukrainian question during the Great War], Chernivtsi: Zoloti lytavry, 1999 [in Ukrainian]. 
9 Velyka viyna 1914–1918 rr. i Ukrayina. U 2-kh knyhakh [The Great War of 1914–1918 and Ukraine], Kn. 1: Istorychni narysy, Uporyadn. O. Reyent; Red. 

kol. V. Smoliy (holova), NAN Ukrayiny, Instytut istoriyi Ukrayiny, Kyyiv, TOV “Vydavnytstvo KLIO”, 2014, 784 p. 

[in Ukrainian]. 
10 Kónya P. Ruská okupácia v Šariši a Zemplíne r. 1914–1915 [Russian occupation in Saris and Zemplin r. 1914–1915], Prvá svetová 

vojna v Karpatoch Első világhaború a Kárpátokban [The First World War in the Carpathians Első világhaború and Kárpátokban], Peter 

Kónya ed., Prešov, 2016, P. 75–85 [in Slovak]. 
11 Švorc P. “Z periférie do centra. Rusínsky roľník Jurko Laţo pred vstupom do veľkej politiky (1867–1918)” [From the periphery to the 

center. Ruthenian farmer Jurko Laţo before entering major politics (1867–1918)], Dejiny [the History], 2017, N 2, P. 84–128 [in Slovak]. 
12 Jurčišinová N. “Ţivot obyvateľov severovýchodného Slovenska začiatkom Prvej svetovej vojny (1914 – 1915)” [Life of the inhabitants 

of northeastern Slovakia at the beginning of the First World War (1914 - 1915)], Dejiny [the History], 2006, N 1, P. 48–61 [in Slovak]. 
13 Vavrik V. Genotsid karpato-russkikh moskvofilov – namerenno zamolchannaya tragediya XX veka[The genocide of Carpatho-Russian 

Muscovites is a deliberately silenced tragedy of the twentieth century], Moskva, Izd. Konservativnogo kluba, 2007, 144 p. [in Slovak]. 
14 Dronov M. K voprosu o vliyanii Pervoy mirovoy voyny na stanovleniye etnonatsional'noy identichnosti yuzhnokarpatskikh rusinov. 

Narody Gabsburgskoy monarkhii v 1914–1920 gg.: ot natsional'nykh dvizheniy k sozdaniyu natsional'nykh gosudarstv [To the question of 

the influence of the First World War on the formation of the ethno-national identity of the South Carpathian Rusyns. The peoples of the 

Habsburg monarchy in 1914–1920: from national movements to the creation of national states], T. I, Moskva, Kvadriga, 2012, P. 239–248 

[in Russian]. 
15 Sulyak S. “Talerhof I Terezin: the forgotten genocide” [Talerhof I Terezin: the forgotten genocide], Rusin [The Rusin], 2008, N 3‒4  

(13‒14), P. 69–75[in Russian]. 
16 Randa A. Die Bucowina im Weltkrieg, op. cit., P.17. 
17 Markanych M. “Zakarpattya v roky Pershoyi svitovoyi viyny” [Transcarpathia during the First World War], Prvá svetová vojna v 

Karpatoch Első világhaború a Kárpátokban Persha svitova viyna v Karpatakh [The First World War in the Carpathians Első világhaború 

and Kárpátokban The First World War in the Carpathians], Prešov, 2016, P. 47 [in Ukrainian]. 
18 Kováč D. “Boje v Karpatoch (1914–1915) Prvá svetová vojna – boje v Karpatoch” [Fighting in the Carpathians (1914–1915) The First World War - fighting 

in the Carpathians], Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Humenné [Proceedings of the international conference Humenné], 6. decembra 2007, P. 9 

[in Slovak]. 
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Thus, the 8th Army of General A. Brusylov crossed the 

valley of the Tsirokha River through the Lupkivsky Pass and 

occupied the town of Humenne. The Austro-Hungarian troops 

drove them out of the city forward. The Russians captured 

Bardeiv to the west, near the Dukla Pass. However, they were 
displaced from there in early December 1914. In general, 

fighting continued during the winter of 1914–1915 in the 

mountains of the region in the Western Carpathians19.  

During October-November 1914, the Russians occupied 

almost the entire Lemkivshchyna region. Russian troops 

advanced to the ethnographic frontier of the western 

Lemkiwshchyna region in early December 1914, namely to the 

“Mushynsk outskirts”.  

At the end of the autumn of 1914, Russian troops 

captured Bukovina and in February-March 1915 the eastern 

Carpathian ridge as well. As a result of this operation, Galicia 
and Bukovina came under the control of the Russian 

occupation authorities.  

All the Carpathian passes of Baran came under the control 

of the Russian army at the beginning of 1915. In mid-January 

1915 have started another offensive, as a result of which 

Mezhylabortsi and Stropkiv were again occupied in addition to 

the previous territories. After a long siege on March 22, 1915, 

the Austro-Hungarian garrison capitulated of the fortress of 

Przemyśl. The Russians launched a new offensive in the 

Carpathians in the direction of the Ondava and Topli valleys, 

besieging Bardeiv and Stropkiv. The Austro-Hungarian army 
faced a real prospect of Russian movement to Budapest and 

through the Moravian Gate to the Czech Republic20. 

There were hostilities in the Carpathians, what continued 

till January-April 1915. They ended in May 1915 as a result of 

a lightning-fast breakthrough by the Austro-Hungarian troops 

in Gorlice and a subsequent counteroffensive east of the 

Carpathian Range. Moreover, the Russians lost strategic 

initiative both in the region and on the Eastern Front in general, 

because of the Battle of Horlyk21. 

The ethnic and political coordinates changed quite rapidly, 

leading to the emergence of a new political space dependent on 
either the Austro-Hungarian or Russian occupation 

administrations, coming along with such rapid movements of 

the Austro-Hungarian and Russian armies in the Carpathians in 

1914–1915. In fact, such changes have laid a deep foundation 

for the transformation of national self-reflections and relevant 

political sentiments among the local population of the region. 

That is why we would like to emphasize once again that the 

military actions of both armies in the Carpathian region 

undoubtedly influenced the social and political situation of 

local Ukrainians / Ruthenians and their further ethnic / national 

positioning in the vortex of the military situation. 
The beginning of the war was met by the local population 

of the Carpathian region quite ambiguously. Its perception 

correlated with full support for the Russian offensive (most of 

the Lemkos and Ruthenians of Presov) to the expression of full 

loyalty to the Habsburg monarchy (most of the Boyks, Hutsuls, 

Ruthenians of Transcarpathia). At the same time, each side 

with certain political expectations perceived the arrival and 

departure of military opponents. A paradoxical situation has 

developed among Ukrainians / Ruthenians in the Carpathians. 

In their mass at the beginning of the war, they were ambivalent, 

had a fairly low level of political activity and at the same time 
ethnic / national consciousness, ethnic / national self-

identification has became in its infancy. In fact, the Russians 

skillfully took advantage of this fact. Thus, under the influence 

of systematic propaganda, it was carried out by the Russians in 

the region before the war, so, the local population believed and 

expected the “liberation” of the Russian brothers from the 

Habsburgs. At the same time, the rest of the Ukrainians / 

Ruthenians who took part in the national and political life of 

Ukrainians in the Danube monarchy (voting in elections, 

solidarity with the Ukrainian political leadership, participation 

in cultural and educational events) showed full political support 
to the Austro-Hungarian authorities. 

However, both vectors of perceptions of war and military 

opponents underwent a significant evolution when it actually 

affected Carpathian Ukrainians / Ruthenians. Expectations 

from both sides were overshadowed by the relevant 

ethnopolitical realities regarding Ukrainians that plagued both 

empires. In fact, these realities were the ethnopolitics of Russia 

and Austria-Hungary towards the local population (“Russian 

betrayal”, “Mazepynism”) and the corresponding changes in 

the perception of local Ukrainians / Ruthenians of “their-

foreigner” during 1914–1915 in political, cultural and 
educational life in the region. According to Ukrainian scientist 

I. Stryapko, it was the First World War that became the catalyst 

that accelerated the process of consolidation of nations, the 

growth of their national consciousness. Generally, the impact 

was marked by strengthening the sense of difference to 

representatives of other nations, who fought side by side or 

were enemies22. 

Lemkivshchyna was a last sraw in confrontation between 

the two ethnopolitical vectors “one's own and another's”. In the 

last days before the Russian occupation, the Austro-Hungarian 

military administrations resorted to unprecedented repression 
by sympathizers of Russophilia / Moscowphilia. In August-

September 1914 Lemkos Orthodox activists were executed by 

military courts-martial. This way it was made possible future 

“Lemkos genocide”. The Russian military offensive in the 

Lemkivshchyna region and the subsequent occupation of the 

region by Lemko-Russophiles were perceived as the arrival of 

the liberators. Thus, delegations from local Lemko 

communities were sent to pardon and take themselves under the 

Russian forces care in the Mushyn district. So, the Russian 

soldiers “were very flattered by our Lemkos peasants, unable to 

communicate with them, but not knowing what kind of people 
they were, either Slovaks, or Poles, or Russians”. However, in 

real, the Russians have been “robbers, who take what fell into 

their hands”23.  

“Hungarian Russia”, as D. Doroshenko noted, “appeared 

as military rear” with the beginning of the war for the Austrian 

and German troops and bore the entire burden of the terrible, 

19 Kirsenko M. V. “Slovatsʹka polityka v Pershiy svitoviy viyni” [Slovak policy in the First World War], Naukovi zapysky NaUKMA. 

Istorychni nauky [Scientific notes of NaUKMA. Historical sciences], 2016, T. 182, P.79 [in Ukrainian]. 
20 Kirsenko M. V. Slovatsʹka polityka v Pershiy svitoviy viyni, op. cit., P. 79. 
21 Baran I. “Horlytsʹka operatsiya: vidstup rosiysʹkykh viysʹk z Halychyny (kvitenʹ – chervenʹ 1915 r.)” [Gorlitskaya operation: retreat of 

Russian troops from Galicia (April - June 1915)], Viysʹkova istoriya Halychyny ta Zakarpattya : zb. nauk. pratsʹ Vseukrayinsʹkoyi 

naukovoyi viysʹkovo-istorychnoyi konferentsiyi [Military history of Galicia and Transcarpathia: collection. Science. Proceedings of the All-

Ukrainian Scientific Military-Historical Conference], 15 kvitnya 2010 r. m. Lʹviv, Kyiv, 2010, P. 150 [in Ukrainian]. 
22 Stryapko I. Tovarystvo “Prosvita” v hromadsʹko-politychnomu ta kulʹturnomu zhytti Zakarpattya (1920–1939): monohrafiya [Society 

“Education” in the socio-political and cultural life of Transcarpathia (1920-1939): monograph], Uzhhorod: Vseukrayinsʹke derzhavne 

vydavnytstvo “Karpaty”, 2012, P.194 [in Ukrainian]. 
23 Moskalyi na Lemkakh [Muscovites in Lemko], Dilo [The business], 1915, 6 marta, P. 9 [in Ukrainian]. 
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bloody struggle of millions of armies. The Austrian military 

authorities, especially the Hungarian ones, were ready to see 

someone's “betrayal” as the cause of all their military failures; 

they forever suspected the Ukrainian population of spying for 

Russia, of sympathizing with the Russian army and many 
hundreds and thousands of Ukrainian peasants paid with their 

lives for one side to Russian forces and, at the other hand, for 

Hungarian executioners: this was done equally on the 

Hungarian and Galician sides of the Carpathians”24. According 

to reports from the Hungarian Ministry of the Interior, it is 

known, that the population of Hungarian Russia provided the 

Russian army with information on the movement of Austro-

Hungarian troops on the southern slopes of the Carpathians, in 

addition to material assistance in here25. 

A similar situation was observed in the Presov region or 

the western part of Hungarian Russia. The Russian military 
intervention struck the northern districts of the Sharisky and 

Zemplinsky counties and their populations in 1914–1915 twice. 

After the declaration of war, the population of northeastern 

Slovakia did not show any military sentiment. The exceptions 

were the so-called Hungarians who wanted to show their 

allegiance to the throne and serve the governments26.  

The first Russian intervention lasted from November 20 to 

December 14, 1914. Russian troops captured one city and 125 

villages in three administrative districts on the territory of the 

Sharis Committee. The Russian army were in power in several 

dozen villages in the Humensky and Sninsky districts of the 
Zemplín Committee. 

The second Russian occupation of the Presov region 

lasted from December 29, 1914 to May 5, 1915. On the 

territory of the Sharis Committee, Russian troops occupied 83 

villages in the Svydnytsky, Bardiyivsky, and Giraltovsky 

districts. In the northern parts of Zemplín Committee, Russian 

troops occupied 79 villages in three districts at the time. The 

Russian army have plundered, robbed and abused the 

population in the occupied territories. Cattle, pigs, poultry, but 

also furniture, clothing, bedding and other personal property of 

the inhabitants became the prey of Russian soldiers27.  
According to military reporters, it is known, that a huge 

area was covered with scattered items of furniture, clothing, 

blankets, plates, etc. during the liberation of Humenne at the 

end of the city, what were not enough to transport the fleeing 

Cossacks. The violence of Russian soldiers turned especially 

against the Jews.  

Articles were written about the killings and brutal rapes of 

Jewish girls and women, among others in occupied Humenni28. 

The locals were sympathetic to the Russians, find them as 

possible liberators from Hungarian oppression. Most Russian 

soldiers behaved correctly. It is known, that Russian Cossacks 
visited Zboriv. They contact inhabitans using Russian language 

and this foregners and local people “spoke a language that 

Zborov residents understood well”29. At the beginning, there 

were only a few cases of looting or robbing. In some villages, 

local Ruthenians helped Russian troops. In most cases, this 

assistance was based on information about the deployment of 

Hungarian troops. Thus, the peasants in Roztoky and 

Stakchynsky, Roztoky informed the Russians about the 

movement of Hungarian troops. However, later, according to 
the chronicle of the village of Venice, “the population greeted 

them with joy, but not for a long time”. Instead loyalty it began 

mass thefts and abuses by the Russian side there30. 

As a result of military operations, there were entired 

villages of Bardiyivsky, Svydnytsky, Mezhylabiretsky and 

Snynsky districts, were destroyed or severely damaged some 

roads and bridges. According to the noticed information by the 

Slovak researcher P. Konya 19 villages were completely 

devastated in the Sharysa Committee and 57 partially 

destroyed. In the Zemplín Committee 23 villages were 

completely destroyed as a result of hostilities and robbery and 
115 villages were more or less damaged. A total of 2,321 

houses and 79 public buildings were destroyed in Sharish, 

1,276 houses were destroyed in the Zemplín County, and 6,174 

people were injured there. The total amount of losses in the 

Zemplín County was estimated at 11,280,961 kroons31. 

Separate issue in such fighting could be also quite 

frequent revisions. It was noticed, that they were characteristic 

of both warring parties. Forced requisitions, carried out either 

by official local authorities or by Russian forces, caused 

outrage during the war Coranič. Thus, in the chronicle of the 

Dovhi Luky and Bardiev districts; it is fixed that “the Austro-
Hungarian army came, the Russian army came and took from 

the population everything that could be taken: grain, cattle, pigs 

and most importantly chickens and geese”32.  

After the withdrawal of Russian troops, the Hungarian 

authorities began repression against anyone suspected of 

sympathizing with the idea of Slavic reciprocity and 

Russophilia. The pastor of Beherov M. Artim was accused and 

imprisoned, as well as some peasants from Lviv, Grabsky, 

Maltsov33. In January 1915 all the inhabitants of the village of 

Havayi were deported to Hungary, where they worked on the 

manors. A total quantity of villages were 36, where locals have 
been evacuated from Sharis County. There are only two elders 

left in Gabur. Instead, the village of N. Polyanka was burned in 

front of its inhabitants. Zboriv, V. Olshava, Smilno and 

Komarnyk were also destroyed, Gabura and Chabalovtsi were 

almost completely burned34. 

In this situation, the Hungarian authorities were forced to 

hold a demonstration to rebuild the destroyed villages. 

However, its implementation was only sporadic. Thus, 42 

houses were built in N. Polyanka, 21 in Prikriy, 13 in 

Chabalovtsy, and 7 in Havayi. 

Another social and political situation was noticed in 
Boykivshchyna and Hutsulshchyna, which found themselves in 

the rear of the Russian army after the occupation in September-

October 1914. Quite often the military did not understand or 

perceive the local population. That is why Russian officers 

24 Doroshenko D. Uhorsʹka Ukrayina [Hungarian Ukraine], Uzhhorod, 1992, P. 26 [in Ukrainian]. 
25 Vanat. I. Narysy novitnʹoyi istoriyi ukrayintsiv Skhidnoyi Slovachchyny (1918–1938): monohrafyya [Essays on the recent history of Ukrainians 

in Eastern Slovakia (1918–1938): monograph], Pryashev, Slovatsʹke ped. vyd-vo, 1990, P. 38 [in Ukrainian]. 
26 Jurčišinová N. Ţivot obyvateľov severovýchodného Slovenska..., op. cit., P. 49. 
27 Kónya P. Ruská okupácia v Šariši a Zemplíne r. 1914 – 1915, op. cit., P.  80. 
28 Ibidem, P. 81. 
29 Jurčišinová N. Ţivot obyvateľov severovýchodného Slovenska…, op. cit., P. 51. 
30 Ibidem, P. 52. 
31 Kónya P. Ruská okupácia v Šariši a Zemplíne r. 1914 – 1915, op. cit., P. 82. 
32 Jurčišinová N. Ţivot obyvateľov severovýchodného Slovenska…, op. cit., P. 52. 
33 Ibidem, P. 53, 55. 
34 Ibidem, P. 55. 
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called the local population in the Old Sambir region not 

“Russian” but “Russins”35. The Russian occupative 

administration began arresting Ukrainians / Ruthenians in 

Boykivshchyna and Hutsulshchyna villages. Moreover, all 

cultural and educational societies, business unions, educational 
institutions and most of the Greek Catholic churches were closed. 

So, in Boykivshchyna all members of “Prosvita” and “Sich” 

were scribbled, some of them were taken to Siberia”36. 

At the same time, Boykivshchyna and Hutsulshchyna had a 

much higher level of state loyalty to Austria-Hungary, in contrast 

to Lemkivshchyna. In our opinion, that was a consequence of the 

initial politicization and ethnicization of the local population in 

the pre-war years. In fact, the activities of political and party cells, 

the opening of societies, schools and the celebration of 

anniversaries have had a significant impact on the correlation of 

the ethnic / national consciousness of the local people. It is fixed 
also that, “not a single traitor was found there, but disgustingly 

dozens voted for leaders, patrols for our people, delivered them 

food, hid military patrols, exposing themselves and their relatives 

to the greatest danger, fed our prisoners and wounded. They did 

all that only in the consciousness that they are «Ukrainians»”, – 

information was taken in Perehinsk, Dolyna district37. 

A separate aspect of showing loyalty to the Habsburg 

monarchy was the mass participation of Hutsuls and Boyks in the 

general military mobilization. They deliberately tried to fulfill 

their duty to their homeland. An important aspect of their 

patriotism was their participation in the Ukrainian Sich Rifles and 
other military formations, including the “Hutsul Kurin`”. Sich 

Rifles, most of whom were Carpathian mountaineers, showed a 

high level of state and national patriotism during the war. Thus, 

in the battles in Boykivshchyna, in particular for Makivka on 

April 29 - May 2, 1915, they were distinguished by heroism and 

intransigence. On this occasion, the commander of the Austrian 

55th Division, General Fleischmann, addressed the Sich Rifles in 

his order: “Ukrainians! ... everyone should be proud to belong to 

your corps”38. At the same time, the local population of 

Boykivshchyna supported Sich Rifles in every possible way. One 

of eyewitness mentioned Boyko villages, where “we are 
understood, and we are gladly hovering among ourselves”39. 

At the same time, the Russian occupation put a negative 

effect on the population of Eastern Boykivshchyna. According to 

the report of the Russian non-commissioned officer Furman, all 

the Jews were moved out during a detour of the front on April 14, 

1915 in the area “from Bogorodchany and villages located near 

the positions, the military evicted all Jews without exception”, 

also evicted from Liszt Jewish men to Halych and Ternopil. In 

the Staro-Lysets village was hanged by the Austrians (by the 

Rusyn I. Zavidna) for the fact that there were 25 Austrian hussars 

in the hut, and he set it on fire and all burned down. And in the 

village Rusivna (Rozsilna) was hanged, before that his property 

was burned out40. 

A similar situation was ascertained in the Western 

Boykivshchyna. Thus, a non-commissioned officer of the 
gendarmerie in Sambir County Khmysh on March 9, 1915 noted, 

that in the Old Sambir region Hungarians hung and cut people 

only because they are Russians41. 

In the Hutsul region, were actively carried out mass 

executions during 1914 and early 1915. It is notorious to apply 

an order to the Hungarian army to “imprison 40 Ruthenians”, of 

whom 20 were released and 20 were hanged. As S. Pap 

mentions, “it didn't matter who was hanged in public”42. Thus, a 

special role was played by the military court of the 52nd 

Division of the Austro-Hungarian Army in the deployment of 

mass executions in the Transcarpathian Hutsulia region. Thus, in 
October 1914, 150 peasants were arrested in one week in Yasin, 

of which 65 were executed. During the same period, five people 

were executed in Verkhnyaya Apsha and Velykyi Bychkiv43.  

A similar situation was observed in Bukovyna and Halych 

Hutsulia regions. An eyewitness of the events T. Galip 

mentioned in his memoirs the large crowd of Hutsuls, who were 

escorted by Honveds (Hungarian soldiers)… all of them were 

“traitors” who were sent to the tribunal. Among those arrested 

were mostly old people, women and children44. An Austrian 

court-martial sentenced two Ukrainians to death in January 

1915, in Vyzhnytsia. In Vyzhnechchyna, watchman Lakinger 
murdered 41 peasants, justifying that all Ukrainian peasants 

were traitors45. 

It have been considered arrests, trials, and executions of 

persons who were marked as pro-Russian in September-October 

1914, they were also carried out in the Galician Hutsul region. 

For example, Judge Gulu was arrested in Kosiv on charges of 

Russophilism and several Hutsuls were arrested in Kryvyi Rih 

for espionage46. The number of accusations of anti-state activities 

of Ukrainian peasants by the Austro-Hungarian military 

authorities increased significantly with the approach of Russian 

troops. The search for Russophiles and spies turned into mass 
executions and mockery of Hutsuls. M. Matviyiv-Melnyk, a 

native of Utoropiv, mentioned such memories “the howling of 

dogs, the roar of cattle and the cries of tortured people” and 

“thirteen hangers on hornbeams and willows along the Kosiv 

road”47. Based on the memories of his parents,  

P. Bilenchuk said that “during the retreat, the Austrian troops 

began to accuse the inhabitants of Utoropy of Muscoviteism, he 

was hanged… Ilko Koshevka, the other 10 people were taken by 

the Austrians and hanged in the village of Pistina, near the 

forest”48. After the return of Austro-Hungarian troops in 1915, 

35 Staryy Sambir pid rosiysʹkym panuvannyam Moskovsʹka okupatsiya Halychyny 1914–1917 rr. u svidchennyakh ochevydtsiv [Old Sam-

bir under Russian rule Moscow occupation of Galicia 1914–1917 in eyewitness accounts], Lʹviv, 2018, P. 491 [in Ukrainian]. 
36 Ibidem, P. 492. 
37 Ukrayinsʹke selo v chasyi viyny [Ukrainian village during the war], Dilo [The business], 1915, 20 zhovtnya, P. 3 [in Ukrainian]. 
38 Baran I. Horlytsʹka operatsiya: vidstup rosiysʹkykh viysʹk z Halychyny…, op. cit., P. 150. 
39 Ukrayinsʹke selo v chasyi viyny…, op. cit., P. 3. 
40 Tsentralʹnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv u m. Kyievi (TSDIAUK) [Central State Historical Archive in Kyiv], f. 365, op.1, spr. 186, 

ark.7‒8 [in Ukrainian]. 
41 TSDIAUK, f. 365, op. 2, spr. 102, ark. 128 [in Ukrainian]. 
42 Pap S. Istoriya Zakarpattya [History of Transcarpathia], Ivano-Frankivsʹk, Nova Zorya, 2003, T. III, P. 605 [in Ukrainian]. 
43 Derzharkhiv Zakarpat·sʹkoyi oblasti [State Archives of the Transcarpathian region], f. 63, op. 2, spr.308, ark. 34, 43 [in Ukrainian]. 
44 Halip T. “Z moyikh spomyniv” [From my memories], Bukovynsʹkyy zhurnal [Bukovynian magazine], 1994, Ch. 1-2, P. 178–179  

[in Ukrainian]. 
45 Derzharkhiv Chernivetsʹkoyi oblasti [State Archives of Chernivtsi region], f. 283, op. 1, spr. 5, ark. 10–11 [in Ukrainian]. 
46 “Z zhyttya Hutsulʹshchyny” [The life of the Hutsul region], Dilo [The business], 1915, 15 maya [in Old Ukrainian]; “Rosiysʹka 

hospodarka na Hutsulʹshchyni” [Russian economy on Hutsulʹshchyna], Dilo [The business],1915, 24 tsʹvitnya [in Old Ukrainian]. 
47 Hrabovetsʹkyi V. Utoropy: storinky istoriyi. Do 630-richchya pysʹmovoyi z·hadky [Utoropy: pages of history. To the 630th anniversary 

of the written mention], Ivano-Frankivsʹk, Nova Zorya, 1997, P. 93 [in Old Ukrainian]. 
48 Ibidem, P. 92. 
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the Utopians suffered again. The Austrians burned 180 houses 

with all the outbuildings in this village, and also hanged 10 

civilians for the fact that they, being Ruthenians, had contact with 

Russian troops and all the property of the inhabitants was looted 

as well49. 
The Austrian military intelligence conducted a study on the 

attitude of the Hutsuls to the state power of the Hutsul village of 

Tatarova and the suburbs of Pidlesniów, Nadvirna County in 

May 1915. It was found, that during the war, Hutsuls were 

always loyal to the Austrian government50. 

Another military confrontation in the Carpathian region 

began in 1916. In June of the same year, Russian troops 

launched a new offensive and in a few weeks re-occupied 

Bukovina and most of Galicia, including Eastern territories, 

under the command of General O. Brusilov. To stabilize the 

situation the Austro-German command was forced to transfer 
significant military forces to the zone of military conflict. The 

front line was stabilized in August 1916. This demarcation lasted 

until July 1917, when the Austro-German army returned the lost 

lands along the entire front line, as a result of a general 

counteroffensive. 

Conclusions. Thus, the First World War became a rubicon 

between tradition and modernity in the worldview of the 

Ukrainian peasantry. The struggle for stability and innovation in 

its consciousness, the break of ingrained archaic thinking and the 

introduction of new values, especially national and political 

levels matches First World War in national worldview with a 
bright color of rennovation. In fact, as noted by the Ukrainian 

historian J. Hrytsak, the First World War accelerated the process 

“from peasants to nation”, in any way. Most of the peasants, 

mobilized to the front, did not have a clear idea of what kind of 

homeland they had to lay down their lives for. Most often, they 

did not identify themselves with a particular nation, but with the 

region instead, in which they lived before the mobilization. The 

war has “nationalized” them at the very end51. 

With the beginning of the war in the Carpathian region 

began to “indicate” the level of loyalty of the local population to 

the Austro-Hungarian authorities, to search and detect 
“unreliable elements”, so, this processes resulting in mass 

repression and military massacres of civilians. According to the 

verdicts of the Austro-Hungarian army field courts, or even 

without them, Ukrainians were accused of treason and executed. 

Throughout the front on both sides of the executions were large-

scale.  

The hostilities of 1914–1915 prompted the Austro-

Hungarian and Russian armies to discriminate significantly at 

both the socioeconomic and political levels. At the same time, 

both warring parties persecuted Ukrainians / Ruthenians in the 

sphere of the political and ethnic reasons. The result was came 
into mass arrests, physical executions, unjustified killings and 

deportations. It should be noted, that the Ukrainians / Ruthenians 

of the Carpathians were followed by the groundlessness of 

persecution and executions by both warring parties, as they used 

their own ethnic and political motives, what were in practice 

often unproven. Cultural and educational life was minimized in 

the region as a result of hostilities and there was severe pressure 

on the religious sphere. 

Mass requisitions (in some cases simply thefts of property) 

have been carried out by both (the Russian and Austro-

Hungarian) militaries. Finally, it was dispelled the myths about 
their role of the Ukrainians / Ruthenians of the Carpathians as 

liberators and defenders. This opinion influenced the changes in 

the consciousness of the local population, regarding the 

coordinates of the perception of the warring parties on the 

principle of “own-foreigner” in the coming years. The 

population became essentially disoriented, what led later to a 
rapid search for their own selves and participation in the national

-political transformations, that engulfed the region at the end of 

the war and next times. 
 
Костючок Петро. Військові дії 1914–1915 рр. та їх вплив та 

етнополітичне становище українців / русинів Карпатського 

регіону. Перша світова війна стала каталізатором пришвидшеного 

національного усвідомлення населення периферійних територій. 

Одним із таких теренів став Карпатський регіон, в якому окрім 

українців / русинів, мешкали поляки, словаки, угорці, румуни, євреї, 

німці. Оскільки війна завжди призводила до комплексних чи 

часткових змін у різних сферах життєдіяльності тих чи інших 

держав, соціумів, етнічних спільнот, мета пропонованої статті 

полягає у дослідженні впливу військових дій 1914–1915 рр. на 

етнополітичне становище українців / русинів Карпатського регіону. 

Вказані трансформаційні процеси видозмінювали первинну 

соціальну, політичну, господарську, культурну і етнічну структури, 

що раніше не було предметом окремої студії та складає новизну 

дослідження. Перша світова війна для українства стала переломним 

моментом на шляху до колективної політичної мобілізації і 

визначеної групової етнічної ідентифікації. Джерельна база і 

методологія. У статті на основі широкого кола джерел комплексно, 

у порівняльному ключі,  проаналізовано етнополітичне становище 

українців/русинів Карпатського регіону та охарактеризовано вплив 

військових дій 1914-1915 рр. на місцеве населення краю. Значна 

увага у публікації зосереджена на аналізі етносоціального і 

політичного рівнів життєдіяльності місцевого населення регіону в 

часи військового протистояння між Російською імперією та Австро-

Угорською монархією. Основний акцент у розвідці зроблений на 

впливах етнополітики австрійської військової та російської 

окупаційної адміністрацій на українців/русинів (лемків, бойків, 

гуцулів) Карпат у вказаний період. Висновки. У публікації показана 

кореляція впливу фактору війни та відповідних військових зіткнень 

1914–1915 рр. у Карпатському регіоні на різного гатунку 

дискримінації карпатських горян як на соціально-економічному, так і 

політичному рівнях. Водночас констатуємо, що обидві воюючі 

сторони вдалися до переслідувань українців/русинів краю за 

політичними та етнічними мотивами. Такі дії військових антагоністів 

остаточно розвіяли міфи в українців/русинів Карпат про роль 

визволителів і захисників, ворогів і союзників, своїх і чужих. Це 

вагомо вплинуло на зміни, які відбулися у сфері свідомісних 

саморефлексій. Так, у свідомості місцевого населення розпочалися 

трансформації щодо координат сприйняття воюючих сторін за 

принципом «свій-чужий» у наступні роки. 

Ключові слова: вплив фактора війни, Перша світова війна, 

Карпатський регіон, кореляція етнічного принципу «свій-чужий», 

політична ідентифікація, етнічна ідентифікація. 
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Лихтей Игорь. Состояние больниц на Подкарпатской Руси на протяжении первого десятилетия чехословацкого 

правительства (1919–1929). В статье прослеживается процесс деятельности больниц Закарпатья в течение первого десятилетия 

пребывания края в составе Чехословакии. Методы исследования. Использовано прежде всего сравнительно-исторический и 

структурно-системный методы анализа, обобщения и синтеза, а также проблемно-хронологический способ изложения материала. 

Научная новизна. Обозначенная проблематика рассматривается в историографии впервые. Выводы. На момент включения 

Закарпатья в состав Чехословакии здесь было четыре крупных больницы, три из которых находились в весьма плачевном состоянии. 

Чехословацкой администрации пришлось прилагать немало усилий для их модернизации. В статье акцентировано внимание на 

деятельности врачей, которые прибывали в Закарпатье преимущественно из чешских и моравских земель. Они, как правило, были 

выпускниками медицинского факультета Пражского университета и благодаря их подвижнической работе произошло улучшение 

состояния больниц и медицинского обеспечения населения.  

Ключевые слова. Чехословацкая республика, Подкарпатская Русь, Закарпатье, больницы, врачи, здравоохранение, медицинское 

обеспечение. 

Постановка проблеми. У вересні 1919 р. Закарпаття 

стало складовою частиною новоутвореної Чехословацької 

республіки (ЧСР). У цій державі край отримав офіційну назву – 

Підкарпатська Русь. Щоправда, підкарпатський люд у 

матеріальному й духовному плані був настільки знесилений і 
фізично поневолений, що навряд чи міг повірити в можливості 

цієї нової ситуації для покращення свого соціального й 

політичного становища. Чехословацькій адміністрації довелося  

вживати дієвих заходів задля надання якнайшвидшої допомоги, 

аби не допустити вимирання населення Підкарпатської Русі від 

голоду та епідемій, які загрожували й іншим, більш розвиненим 

у культурному плані, регіонам Європи, спустошеним у ході 

Першої світової війни. На той час мало хто усвідомлював, 

наскільки відповідальним і важким буде це важливе завдання, 

вирішення якого взяла на себе ЧСР1. Крім іншого, 

чехословацька влада активно стала наводити лад і в сфері 
охорони здоров’я.   

В добу австро-угорського панування територію 

Підкарпатської Русі було поділено на 40 санітарних округів, у 

яких  працювало 28 окружних і дільничних лікарів. У містах 

Ужгороді, Мукачеві, Берегові та Великому Севлюші (нині – 

Виноградово) функціонували жупні лікарні, які були 

недостатньо обладнані і мали на балансі всього 800 ліжок. Крім 

того, в Ужгороді існувала школа акушерок на 12 ліжок для 

породіль. Щоправда, це був не лікувальний, а навчальний 

заклад. У кількох містах краю діяли окремі установи соціальної 

опіки: будинок глухонімих в Ужгороді, дитячий притулок у 

Мукачеві, заклад для дітей з психічними розладами у Великому 

Севлюші. Питанням надання систематичної медичної 
допомоги широким верствам населення австро-угорські 

урядовці майже не переймалися. Сільський люд зазвичай 

звертався по допомогу до знахарів, не надто довіряв лікарям і 

навіть побоювався їх. У селі лікаря можна було побачити хіба 

що під час проведення урядового щеплення від віспи, або коли 

з відчаю його запрошували до хворої людини, яка вже 

помирала2. Не останню роль у такому ставленні населення 

краю до фахової медицини відігравали і не надто привабливі 

умови в лікарнях. Тож перші лікарі, які прибули на 

Підкарпатську Русь з чеських і моравських земель, доклали 

чимало зусиль для того, аби змінити ситуацію на краще.  
Історіографія. У міжвоєнний період питання 

функціонування лікарень краю у 20-ті роки ХХ ст. 

висвітлювали у своїх невеличких публікаціях самі медичні 

працівники. Йдеться про статті й замітки інформативного 

характеру таких лікарів, як Й. Дошкар, С. Веселий,  

М. Долинай, С. Микуланинець. У наші дні досить активно 

досліджується минуле Ужгородської лікарні. Ті чи інші аспекти 

її історії розглядають у своїх працях Н. Вакула3, Й. Турок та 

1 Ulman Fr. “Dobrovolná sociáalně-zdravotní péče na Podkarp. Rusi” [Voluntary social and health care in Podkarp.Rusi], Publikace pro 

zem Podkarpatská Rus [Publications for the ground Subcarpathian Rus], sestavil Gustav Bianchi, Bánska Bystřica: Slovan, 1932, P. 73  

[in Slovak]. 
2 Mikulaninets S. “Zdravokhranenіe i sotsіal'no-sanitarnyya otnoshenіya na Podkarpatskoy Rusi” [Health and social and sanitary relations 

in Subcarpathian Rus], Podkarpatskaya Rus' za gody 1919–1936 [Subcarpathian Rus during the years 1919–1936], red. E. S. Bachinskiy, 

Uzhgorod, Shkol'naya pomoshch', 1936, P. 71 [in Russian]; Mikulaninec Št. “Zdravotnictví a sociálně zdravotní poměry na Podkarpatské 

Rusi” [Healthcare and socio-health conditions in Subcarpathian Rus], Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického 

poznání Podkarpatské Rusi [Subcarpathian Rus. Proceedings of economic, cultural and political knowledge of Subcarpathian Rus], 

redigoval Dr. Jaroslav Zatloukal. Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi, 1936, P. 168–169 [in Slovak]. 
3 Vakula N. S. “Andrii Novak – fundator Zakarpatskoi oblasnoi klinichnoi likarni. Do 165 richnytsi z dnia narodzhennia” [Andriy Novak is the 

founder of the Transcarpathian Regional Clinical Hospital. To the 165th anniversary of his birth], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 

seriia “Medytsyna” [Scientific Bulletin of Uzhhorod University, series “Medicine”], 2015, Vol. 1(51), P. 302–306 [in Ukrainian]. 
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Likhtei I. The state of hospitals in Pidkarpatska Rus  during the first decade of Czechoslovak rule (1919-1929)... 

Ю. Яцина4. Натомість вивчення діяльності інших лікарень 

Закарпаття поки що залишається поза увагою науковців.  

Мета дослідження – проаналізувати стан лікарень, які 

функціонували в Ужгороді, Мукачеві, Берегові й Севлюші в 

австро-угорський період, а відтак простежити зміни, що 
відбулися в цих медичних установах упродовж першого 

десятиліття чехословацького урядування. 

Виклад основного матеріалу. З моменту приєднання 

Закарпаття до складу ЧСР адміністративним органом краю 

стало Цивільне управління в Ужгороді, у складі якого було 

cтворено відділ (чеськ. referát) охорони здоров’я. Одним із 

пріоритетних напрямків його діяльності був  розвиток 

лікарень в Мукачеві, Ужгороді, Берегові та Севлюші. Так, 

згідно з інформацією Президії Цивільного управління від 2 

жовтня 1919 р., міську лікарню в Мукачеві було передано у 

державне управління. Її директором та головним лікарем 
призначено д-ра Богуслава Алберта (MUDr Bohuslav Albert, 

1890–1952). Щоправда, на той час він ще не приступив до 

роботи5.  

Утім, того ж таки року Б. Алберт прибув до Мукачева і 

взявся втілювати в життя медичні зміни. Зауважимо, що 

Б. Алберт народився в чеському містечку Костелець-над-

Орлицею (чеськ. Kostelec nad Orlicí) в поважній лікарській 

родині. У 1912 р. як асистент знаного чеського лікаря й 

мецената, проф. Рудольфа Єдлічки (1869–1926) перебував на 

сербському фронті. Під час Першої світової війни Б. Алберт 

трудився в різних військових хірургічних бригадах, де засвоїв 
методи лікування віденської медичної школи. Отже, коли він 

потрапив на Підкарпатську Русь, то, попри молодий вік, уже 

мав неабиякий досвід роботи в медичній сфері. 

На той час Мукачівська лікарня, якою до встановлення 

чехословацької влади опікувалася місцева громада, 

знаходилася в занедбаному стані. Вона складалася з двох 

більших двоповерхових корпусів і трьох менших 

одноповерхових будівель. Головний корпус лікарні було 

зведено в 1863 р. і він спочатку призначався винятково для 

проживання. Згодом його було адаптовано для потреб лікарні, 

а в 1898 р. тут було навіть добудовано ще один поверх. Та 
попри це, будівля не відповідала медичним вимогам. Тут 

знаходилися дві більші зали і сім малих палат. В них можна 

було розмістити 92 ліжка. У цьому ж корпусі знаходилася 

канцелярія, амбулаторне приміщення з операційною залою, 

лабораторія і рентгенологічний пристрій. У 1904 р. було 

зведено двоповерховий хірургічний корпус, який, щоправда, 

виявився досить непрактичним. На першому поверсі будівлі 

було розміщено операційну залу і невелике пологове 

відділення з 3-ма палатами та 14-ма ліжками. На другому ж 

поверсі розташовувалася велика зала на 20 хворих, яку не 

було розділено окремо для осіб чоловічої й жіночої статі, і 5 

малих палат на 7 ліжок. Згодом у дворі лікарні було 

споруджено невеликий павільйон на 22 ліжка для жінок із 

венеричними захворюваннями. 

Мукачівська лікарня освітлювалася з допомогою  

електроенергії, воду отримувала з кількох власних колодязів. 
В гігієнічному плані ця вода не була шкідлива для пиття. 

Однак у незадовільному стані була система 

каналізації.Загалом обладнання Мукачівської лікарні було 

досить бідним6. Хоча вона могла лікувати 120 недужих, 

станом на осінь 1919 р. тут надавали медичну допомогу 

заледве 50 пацієнтам. Хворі уникали цієї лікарні, де майже все 

було покладено на плечі черниць (мабуть, ордену “Cестри 

милосердя ім. св. Вікентія” – І.Л.). Про роботу лікарів 

свідчить той факт, що операційну залу черниці 

використовували як кімнату для квітів. Амбулаторне 

лікування бідних узагалі не проводилося. В інфекційному 
відділенні, яке нашвидкуруч було облаштоване в колишній 

халупі для наймитів домінії графа Шенборна, хворі на 

скарлатину, дифтерію, черевний тиф та інші недуги лежали 

без жодної ізоляції. Ймовірно, лікар туди ніколи не приходив. 

На вечерю черниці не давали маленьким дітям7. до сухої їжі 

нічого пити, щоб ті не заважали їм вночі спати. 

 Отже, новому очільникові Мукачівської лікарні 

доводилося починати ледь не з нуля. При цьому потрібно 

було зважати на соціально-лікарську базу й трудитися, не 

покладаючи рук. Щоправда, активно підтримували 

Б. Алберта як у Міністерстві охорони здоров’я й фізичного 
виховання, так і в Цивільному управлінні в Ужгороді. 

Заслуговує на увагу й той факт, що 9 квітня 1920 року 

Національні збори ЧСР ухвалили закон № 242, який 

підтвердив одержавлення Мукачівської лікарні8.  

У своїй діяльності Б.Алберт знайшов підтримку в особі д

-ра Вацлава Пейше (MUDr Václav Pejše, 1891 – 1969), такого 

ж молодого й здібного фахівця, як і він сам. У стислі строки 

їм вдалося докорінно оновити Мукачівську лікарню, 

належним чином відремонтувати окремі відділення, а деякі з 

них навіть реконструювати. Зокрема було повністю 

перебудовано оглядове відділення та обладнано лабораторію. 
Стала повноцінно функціонувати амбулаторія, в якій могли 

отримувати медичну допомогу навіть незаможні пацієнти. У 

1922 р. було відкрито нове інфекційне відділення. Відтак було 

зведено сучасні корпуси, зокрема, відділення для немовлят та 

хірургічного, який очолював Б. Альберт. Cуттєво збільшився 

персонал Мукачівської лікарні, яка стала працювати 

системно, а характер її роботи дедалі більше набував 

клінічних форм. Зусиллями Б. Алберта та В. Пейше, якого в 

1923 р. було призначено завідувачем терапевтичного 

відділення, Мукачівська лікарня досягла справді високого 

рівня з надання медичних послуг9.    

4 Turak Y. Yatsyna Yu. Dokumentalna istoriia likarni imeni Andriia Novaka v Uzhhorodi: (z naidavnishykh chasiv do nashykh dniv): u 3 t., T. 1. 

Rozvytok ta diialnist likarni pid kerivnytstvom Andriia Novaka (1874–1928), [Documentary history of the Andriy Novak Hospital in Uzhhorod: 

(from ancient times to the present day): in 3 vols, Vol. 1, Development and activity of the hospital under the direction of Andriy Novak (1874–

1928)], Uzhhorod, Patent, 2016, 624 p. [in Ukrainian].  
5 Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO) [State Archives of the Transcarpathian region], F. 29, Op. 3, Spr. 3, 6 ark. [in Czech]. 
6 Dr. Doškář. “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. ІI” [Public health care in Subcarpathian Rus. II], Národní listy [National leaves], Praha, 

11, září 1921, Ročník 61, Číslo 249, P. 9 [in Czech]. 
7 Doškář J. “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi” [Public health care in Subcarpathian Rus. II], Podkarpatská Rus: obraz poměrů 

přírodních, hospodářských, politických, církevních, jazykových a osvětových [Subcarpathian Rus. Proceedings of economic, cultural and political 

knowledge of Subcarpathian Rus], Praha: Orbis, 1923, P. 178 [in Czech]. 
8 Čís. 242. Zákon zed ne 9.dubna 1920 o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčbných a humanitních v republice Československé [N 242. 

Act of No Sun of April 9, 1920 on the Provisional Regulation of the Legal Conditions of Medical and Humanitarian Institutes in the Czechoslo-

vak], Sbírka zákonů a nařízení státu československého [Collection of laws and regulations of the Czechoslovak state], Ročník 1920, Částka XLVI, 

P. 532 [in Czech]. 
9 Albert B. “Několik vzpomínek na mukačevskou nemocnici a na práci v Podkarpatské Rusi” [Some memories of Mukachevo Hospital and 

work in Subcarpathian Russia], Věstník českých lékařů [Bulletin of Czech doctors], Praha, 23 května 1930, Ročník XXXXII, Číslo 21, P. 

518–520 [in Czech]; Pinta A. “Zdravoochranenije” [Health care], Novoje vremja. Nezavisima političeska gazeta Podkarpatskoj Rusi, Hod 

izdanija V, Užhorod, dňa 10 maja 1929, No. 18–19 (Jubilejnyj nomer) [in Russian]; Bakala J. “75. výročí založení Baťovy  
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Саме в Мукачеві у період з 4 по 7 червня 1922 р. було 

проведено представницький соціально-лікарський з’їзд, 

організатором якого стала Підкарпатська жупа Центральної 

спілки чехословацьких лікарів (Ústřední jednota 

československých lékařů, ÚJČL). Керував роботою форуму 
головний лікар Дитячого будинку в Мукачеві д-р Йозеф 

Франтал (MUDr Josef Frantál, 1892 – 1961), а генеральним 

секретарем зібрання був Б.Алберт. У засіданнях з’їзду взяло 

участь 109 лікарів-терапевтів з усіх куточків Чехословацької 

республіки. На форум до Мукачева прибули також такі відомі 

професори медицини, як Антонін Веселий (Antonín Veselý) з 

Праги, Рудольф Ванисек (Rudolf Vanýsek) з Брна, Вітєзслав 

Хлумський (Vítězslav Chlumský), Роман Кадлицький 

(Roman Kadlický) та Станіслав Костливий (Stanislav Kostlivý) – 

всі троє з Братислави. Заслуговує на увагу той факт, що 

Б.Альберт надіслав запрошення навіть очільникові уряду й 
міністрові закордонних справ Едварду Бенешу, міністру 

охорони здоров’я та фізичного виховання Богуславові 

Врбенському, міністрові шкільництва і народної освіти Вавро 

Шробару.  

 Почесним головою з’їзду було обрано проф.  

А. Веселого. Робота форуму проходила в шести секціях: 1 – 

соціальна фізіологія, патологія та гігієна дитячого віку; 2 – 

етіологія і класифікація каліцтв, піклування про інвалідів; 3 – 

нагляд за хронічними невиліковними хворобами; 4 – стан 

соціально-гігієнічної проблеми туберкульозу; 5 – опіка хворих з 

психічними розладами та проблема алкоголізму; 6 – загальні 
проблеми медицини. В численних ґрунтовних доповідях було 

також обговорено і результати впровадження соціально-

лікарської опіки на Підкарпатській Русі10. 

Слід відзначити, що Б. Алберт з великим ентузіазмом 

ставився до роботи, проявляв постійну турботу про своїх 

пацієнтів, більшість з яких становили незаможні  жителі 

Підкарпатської Русі. Він пропрацював у Мукачеві до 1927 р. 

Весною того ж року Б. Алберт переїхав у моравське місто Злин 

(чеcьк. Zlín). Зуважемо, що з 1923 р. його мером був відомий 

чеський підприємець Томаш Батя (1876–1932). Наприкінці ХІХ 

ст. він заснував у Злині взуттєву фабрику, яка згодом 

перетворилася на потужну фірму “T. & A. Baťa”. У 1926 р. у 

“Віснику чеських лікарів” було надруковано оголошення про 

те, що фірма “T. & A. Baťa” хоче побудувати в Злині сучасну 

лікарню і шукає молодого та енергійного фахівця з різних 

галузей медицини, який зміг би зайнятися цією справою. Тож 

Б.Алберт не оминув таку пропозицію і перебрався в Злин, де 

взявся за розбудову лікарні. Уже 21 листопада 1927 р. вона 

прийняла свого першого пацієнта. Так у Злині постала 

знаменита Батьова лікарня. З 1927 р. Б. Альберт працював 

головним лікарем, а згодом і директором цієї установи.  

Після від’їзду Б.Альберта з Мукачева головним лікарем 

місцевої лікарні став В.Пейше, а завідувачем хірургічного 

відділення – Алоїз Ружичка (MUDr Alois Růžička, 1887 – ?)11. У 
1929 р. в Мукачівській лікарні було 249 ліжок. На той час тут 

працювали 1 головний лікар, 7 лікарів-асистентів, 2 позаштатні 

лікарі, а також функціонували такі відділення, як терапевтичне, 

хірургічне, гінекологічне, туберкульозне, інфекційне та 

шкірних хвороб12. 

Щодо міста Ужгорода, то лікарня тут тривалий час була 

приватною і тільки 1 січня 1870 року вона отримала статус 

громадського медичного закладу. З 1 січня 1874 р. лікарню 

очолив д-р Андрій Новак (1850–1939), зусиллями якого її було 

суттєво розбудовано. Передусім зведено головний корпус 

лікарні, який згодом вдалося ще й розширити. В результаті, 
з’явилася можливість рятувати життя більшій кількості 

пацієнтів. Якщо на момент обрання А. Новака директором 

лікарня налічувала всього 4 палати і 60 ліжок, то через деякий 

час тут можна було розмістити вже 200 хворих. У 1890 р. при 

Ужгородській лікарні було відкрито школу акушерок, яку теж 

очолив А. Новак. Відтак 1912 р. було здано в експлуатацію 

невеликий інфекційний павільйон на 21 ліжко. Наступного 

року було зведено триповерховий хірургічний корпус, схожий 

на санаторій – із сонячними верандами й терасами для 

пацієнтів (на 215 ліжок). У 1914 р. було завершено будівництво 

триповерхового психіатричного корпусу, який міг лікувати від 
150 до 200 хворих. Та позаяк розпочалася Перша світова війна, 

тут знаходився лазарет для поранених і хворих воїнів. З 1879 р. 

догляд за хворими здійснювали черниці ордену “Cестри 

милосердя ім. св.Вікентія”13.  

Після утвердження в Ужгороді чехословацької 

адміністрації лікарня продовжувала надавати медичну 

допомогу не лише містянам, але й жителям інших регіонів 

Підкарпатської Русі. Це була єдина лікарня краю, яка завдяки д-

ру А.Новаку знаходилася в дещо кращому стані, ніж інші. 

Щоправда, й тут було чимало проблем. У 1920 р. Ужгородську 

лікарню перевіряла спеціальна комісія, яка дійшла висновку, 
що господарство закладу не витримує жодної критики. Члени 

комісії констатували, що інвентарні книги не велися і не було 

жодних записів про те, скільки витрачалося коштів на харчі, 

дрова, вугілля та медичні препарати; всі придбання 

здійснювалися за значно вищими цінами, ніж приватна особа 

купує в роздріб; обслуговуючий персонал утримувався в 

понаднормативному штаті; лікарську роботу було занедбано, 

амбулаторне лікування здійснювали здебільшого черниці; 

nemocnice” [75th anniversary of the founding of Baťa Hospital], Baťova nemocnice ve Zlíně 1927-2002 [Baťa Hospital in Zlín 1927‒

2002], koordinoval (sestavil) Jiří Bakala. Zlín: Baťova krajská nemocnice, [2003], P. 18 [in Czech]; “Z pamětí prof. MUDr. Emericha 

Poláka, Dr.Sc.” [From the memory of prof. MUDr. Emerich Polák, Dr.Sc], ed. Ludmila Hlaváčkova – Hana Mášová, Práce z dějin Akade-

mie věd [Works from the history of the Academy of Sciences], 2010, Ročník 2, Č. 2, P. 141–142. [in Czech]; Hrbek A. Podkarpatská Rus: 

stoleté výročí vzniku [Subcarpathian Rus: the centenary of its origin], Olomouc: Poznání, 2018, P. 197–198 [in Czech]. 
10 “Sociálně-lékařský sjezd v Mukačevě (Oficielní zpráva.)” [Socio-medical congress in Mukachevo (Official report.], Věstník českých 

lékařů [Bulletin of Czech doctors], Praha, 24 června 1922, Ročník XXXIV, Číslo 25, P. 312–314 [in Czech]; “Sociálně lékařský sjezd v 

Mukačevě” [Socio-medical congress in Mukachevo], Věstník ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy [Journal of the Minis-

try of Public Health and Physical Education], Praha, 20 července 1922, Ročník IV, Číslo 7, P. 301–302 [in Czech]; “Ze sociálně-

lékařského sjezdu v Mukačevě” [From the socio-medical congress in Mukachevo], Český svět [Czech world], Illustrovaný čtrnáctidenník, 

10 srpna 1922, Ročník XVIII, Číslo 46, P. 740–741 [in Czech]; Bakala J. “75. výročí založení Baťovy nemocnice…”, op. cit., P. 18. 
11 Bakala J. “75. výročí založení Baťovy nemocnice…”, op. cit., P. 16–19; “Z pamětí prof. MUDr. Emericha Poláka, Dr.Sc…”, op. cit., P. 

143; Hrbek A. Podkarpatská Rus: stoleté výročí vzniku…, op. cit., P. 198. 
12 Zdravotnická ročenka československá [Czechoslovak Medical Yearbook], Praha, 1929, Ročník II, P. 516 [in Czech]. 
13 Dolinay N. “Obshchestvennaya gorodskaya bol'nitsa v Uzhgorode” [Public city hospital in Uzhgorod]. Podkarpatskaya Rus' za gody 

1919 – 1936 [Subcarpathian Rus during the years 1919–1936], red. E.S. Bachinskiy. Uzhgorod": Shkol'naya pomoshch', 1936, P. 79–80 

[in Russian]; Vakula N.S. “Andrii Novak – fundator Zakarpatskoi oblasnoi klinichnoi likarni. Do 165 richnytsi z dnia narodzhennia…”, 

op. cit., P. 303–304; Doškář J. Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. Přednáška [Public health care in Subcarpathian Rus. Lecture], 

Užhorod: Ždímal a Vetešník, 1921, 14 p. [in Czech]; Dr. Doškář “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. I” [Public health care in 

Subcarpathian Rus. I], Národní listy [National leaves], Praha, 21 srpna 1921, Ročník 61, Číslo 228, P. 10 [in Czech]. 
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лікарі звели регулярні огляди хворих у відділеннях до однієї-

двох годин на день14. В результаті, у квітні 1920 р. для 

забезпечення раціонального управління в Ужгородській 

лікарні було ліквідовано медичну раду і призначено 

урядового уповноваженого. Відтак відбулося поступове 
цілеспрямоване оновлення як внутрішнього господарства, так 

і сфери медичного обслуговування15.   

До 1928 р. директором лікарні та акушерської школи 

залишався А. Новак. Після його відходу на пенсію лікарню 

тимчасово очолив д-р Алоіз Пінта (MUDr Alois Pinta)16. 

Упродовж 20-х років зростало й кадрове забезпечення лікарні. 

Так, станом на 1921 р. Ужгородська лікарня могла приймати 

від 550 до 600 хворих. На той час тут, крім директора  

А. Новака, працювали 2 головні лікарі та 2 лікарі-асистенти. 

Допоміжний персонал тоді складався з 27 сестер-монахинь, 9 

світських медсестер та 20 санітарок17. У 1929 р. в 
Ужгородській лікарні було 574 ліжка й повноцінно 

функціонували такі відділення, як венерологічне, 

гінекологічне, хірургічне, терапевтичне, інфекційне та 

психіатричне. Крім д-ра Алоіза Пінти, на той час тут 

трудилося 5 головних лікарів, 4 лікарі-асистенти, 1 помічник 

лікаря-асистента, 3 позаштатні лікарі, 2 лікарі-ординатори та 1 

прозектор (паталогоанатом). Лікарня мала статус міської18. 

Упродовж 20-х років ХХ ст. відбулися зміни і в школі 

акушерок, що існувала при Ужгородській лікарні. 

Розпорядженням міністерства охорони здоров’я й фізичного 

виховання для проживання курсанток було засновано 
інтернат, який певний час знаходився у підвальному 

приміщенні будівлі школи, зведеної 1894 року. 

Малозабезпечені слухачки стали отримувати стипендії, яких 

вистачало на харчування, проживання, утримання й дорожні 

витрати. До 1 березня 1927 р. директором школи був д-р 

А.Новак. Після того, як він вийшов на пенсію, то заклад очолив 

Володимир Нємец (Dr. V.Němec). Того ж року в школі було 

проведено внутрішній ремонт: оновлено систему електричного 

освітлення, проведено телефон і сигналізацію, полагоджено 

підлогу, викладено білим облицювальним кахлем породільний 

покій, вимуровано кахельні печі. Акушерська школа отримала 
статус училища19.  

В Берегові основні корпуси лікарні було зведено 

наприкінці ХІХ ст. біля міського саду. Це були переважно 

одноповерхові будівлі, здебільшого муровані. Однак 

приміщення в них були затісними. Тут розміщувалися такі 

відділення: внутрішніх хвороб (50 ліжок), хірургічне (24 ліжка), 

гінекологічне (14 ліжок), психіатричне (16 ліжок) та 

венеричних захворювань (36 ліжок). Під час Першої світової 

війни німці спорудили на території лікарні три дерев’яні 

бараки. Щоправда, зведені вони були прямо на землі без 

фундаменту. Та попри це, тут також розміщували пацієнтів. У 

двох бараках можна було поставити  по 22 ліжка, а третій – 

розрахований на 38 хворих. Біля бараків знаходилася 

дезінфекційна станція.  

У 1920 р., коли в Берегівській лікарні з’явилися чеські 

медики, її обладнання було убогим. В операційній залі, яка 
мала примітивне освітлення, не було справного 

стерилізаційного пристосування. В лабораторії не було 

мікроскопа, і лише кілька пробірок на столі свідчили про те, що 

тут повинні робитися якісь аналізи. В лікарні не було ні 

водогону, ні каналізації, ні належним чином облаштованих 

туалетів. Нечистоти у всіх будівлях скидували у бляшані 

посудини об’ємом ½ гектолітра (50 літрів) і два рази на день 

найнятий ром вручну виносив їх до вигрібної ями на задньому 

дворі лікарні. Так тривало роками, тож уся задня частина 

огорожі була просотана фекаліями. Ліжка були саморобні із 

солом’яними матрацами. Утім навіть таких ліжок не вистачало, 
як, до речі, і білизни. Опалення було пічне, але застаріле, тож 

дим часто наповнював як приміщення, так і коридори. 

Потріскана й закопчена димом штукатурка  обсипалася, а в 

щілинах розмножувалися комахи20.  

У плані надання медичної допомоги Берегівська лікарня 

теж не відзначалася відповідним рівнем. Вона була радше 

приватною ординацією директора, ніж лікувальним закладом. 

За прийом на лікування в стаціонар хворої людини тут брали 

плату. Якщо йшлося про бідну людину, то її, зазвичай, 

залишали напризволяще. Траплялися випадки, коли протягом 5 

місяців лікар жодного разу не оглядав незаможного хворого, а з 
венеричного відділення було відпущено жінку з тримісячним 

немовлям, а  лікування небезпечної інфекції навіть не було 

розпочато21. Все це аж ніяк не відповідало завданням лікарні й 

тим вимогам, які ставилися до медичного закладу.  

Саме в таких умовах довелося розпочинати роботу новій 

адміністрації Берегівської лікарні. Велику роль у її санації 

відіграв д-р Святополк Веселий (MUDr Svatopluk Veselý, 1895–

1984). Він народився 13 липня 1895 р. в містечку Бенешів 

(Benešov), що неподалік Праги, у відомій родині Франтішка та 

Мілади Веселих. Крім нього, подружжя мало ще одного сина 

та двох доньок. До Першої світової війни батько Святополка 
був старостою Бенешова та членом Чеської державно-правової 

прогресивної партії. Після війни Франтішек Веселий вступив у 

партію національних соціалістів, яку очолював Вацлав Клофач, 

у 1919 – 1920 роках був міністром правосуддя в уряді 

Властимила Тусара. У 1920 р. він став сенатором, а згодом – 

юрисконсультом і фінансовим радником  президента  

Т-Ґ. Масарика, з яким здавна приятелював.  Натомість Мілада 

Весела підтримувала дружні стосунки з дружиною 

президента Шарлотою Масариковою, і навіть видала 

окремою брошурою свою лекцію про неї22.  

Син Святополк був другою дитиною Франтішка та 

14 Doškář J. Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi…, op. cit., P. 178. 
15 DAZO, F. 29, Op. 3, Spr. 706, 67 ark. (zv.) [in Czech]. 
16 Dolinay N. “Obshchestvennaya gorodskaya bol'nitsa v Uzhgorode…”, op. cit,, P. 80. 
17 Dr. Doškář “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. I…”, op. cit., P. 10. 
18 Zdravotnická ročenka československá, Ročník II…, op. cit., P. 516. 
19 Němec V. “Štátna babská škola v Užhorodě” [State Babská škola in Uzhhorod], Věstník českých lékařů [Bulletin of Czech doctors], 

Praha, 23 května 1930, Ročník XXXXII, Číslo 21, P. 520 [in Czech]; Nemets V. “Razvitіe akusherstva na Podkarpatskoy 

Rusi” [Development of obstetrics in Subcarpathian Rus], Podkarpatskaya Rus' za gody 1919–1936 [Subcarpathian Rus during the years 

1919–1936], red. E.S. Bachinskiy. Uzhgorod: Shkol'naya pomoshch', 1936. P. 77–78 [in Russian]; Vakula N. S. “Andrii Novak – fundator 

Zakarpatskoi oblasnoi …”, op. cit., P. 304.  
20 Veselyy Sv. “Pyatnadtsat' let zemskoy bol'nitsy v Beregove” [Fifteen years of the Zemsky Hospital in Beregov], Podkarpatskaya Rus' za 

gody 1919–1936 [Subcarpathian Rus during the years 1919–1936], red. E.S. Bachinskiy, Uzhgorod: Shkol'naya pomoshch', 1936, P. 83 [in 

Russian]; Dr. Doškář “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. ІI…”, op. cit., P. 9. 
21 Doškář J. “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi…”, op. cit,, P. 178–179. 
22 Brejcha M. Právník a politik JUDr. František Veselý (1863–1935) [Lawyer and politician JUDr. František Veselý (1863–1935)], Diplomové práce FF UK, 

Praha, 2008, 192 p. [in Czech]; Veselá M. Charley G. Masaryková, Praha: Svaz národního osvobození, 1926, 47 p. [in Czech]; Sekanina J. “Primář MUDr  

Svatopluk Veselý padesátníkem” [Mayor Svatopluk Veselý, 50 years old], Časopis lékařů českých [Journal of Czech doctors], Praha, 1945, Ročník LXXXIV, 

Číslo 29, P. 1051 [in Czech]. 
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Мілади Веселих. Хлопець закінчив медичний факультет 

Празького університету й поглиблював свої знання в 

клінічних установах Парижа й Берліна. Найкращі роки свого 

життя Святополк Веселий присвятив розбудові системи 

охорони здоров’я на Підкарпатській Русі як директор і 
головний лікар Берегівської державної лікарні. Прибувши в 

Берегово, він відразу ж активно взявся за нелегку справу. 

Передусім потрібно було забезпечити надійне фінансування 

лікарні. Молодий керівник знайшов порозуміння у 

відповідних відділах Міністерства охорони здоров’я та 

фізичного виховання, яке постійно допомагало організаційно, 

грошовими засобами та підтримувало його морально. В 

результаті, було відремонтовано приміщення лікарні, 

закуплено ліжка, білизну, медичні інструменти, рентген-

апарат. Відтак зросла чисельність медичного персоналу. 

Увесь колектив лікарні став перейматися проблемами 
пацієнтів і робити все для того, аби вони отримувати належну 

медичну допомогу23. 

Стараннями С. Веселого лікарня перетворилася в 

модерний медичний заклад. У 1929 р. вона мала статус 

крайової. В лікарні налічувалося 255 ліжок і функціонували 

такі відділення, як гінекологічне, пологове, терапевтичне, 

хірургічне, інфекційне, венерологічне. Крім С. Веселого, у 

штаті закладу працювало двоє головних лікарів і троє лікарів-

асистентів. Одна посада лікаря-асистента була вакантною24. 

Як і його батько, Святополк Веселий був членом партії 

національних соціалістів і очолював її осередок у Берегові25. 
У 1938 р. перед приходом угорців він евакуювався до 

Моравської Острави, де й пережив Другу світову війну26.  

У травні 1920 р., перед відходом румунської 

адміністрації, чехословацька державна комісія оглянула 

лікарню у Великому Севлюші. Вона мала з’ясувати збитки, 

завдані румунами. Члени комісії констатували, що лікарня 

добре забезпечена білизною і лікарськими приладами та 

утримується в чистоті й порядку. Тодішній очільник лікарні д

-р Калман Надь (Naggy Kalman) не виявив жодних недоліків27.  

Щоправда, Севлюська лікарня була забудована лише 

частково. Вона складалася з двох невеликих одноповерхових 
корпусів хірургічного відділення, з’єднаних дерев’яним 

переходом. Один призначався для чоловіків (28 ліжок), а 

інший – для жінок (30 ліжок). Тут були дві операційні зали 

(септична й асептична), які мали досить добре устаткування. 

Біля рентген-апарату знаходився також пристрій Фінсена. Для 

лікування внутрішніх захворювань слугували дві дерев’яні 

споруди, поставлені під час війни, які не мали достатнього 

обладнання. Дитяче відділення містилося в колишньому 

житловому будинку, куди не проступало достатньо денного 

світла. Його приміщення виходили на північ, а з південного 

боку до них прилягала засклена веранда. Венерологічне 
відділення, що налічувало 24 ліжка, знаходилося в окремій 

будівлі з низькою стелею і невеликими палатами, в яких 

раніше проживали наймані робітники. На території лікарні у 

мурованій хаті малих розмірів мешкав також її очільник. 

Згодом тут було розміщено інфекційне відділення на 14 

ліжок. Севлюська лікарня освітлювалася електрикою, яку 

подавала місцева електростанція. Питну воду, досить добру, 

забезпечували 4 колодязі. Стічні відходи накопичувалися в 

резервуарах і вивозилися на возах28.  

У вересні 1920 р. стали поширюватися скарги на безлад 

у лікарні у Великому Севлюші. На початку жовтня очільник 
відділу охорони здоров’я провів тут ревізію і був вражений 

побаченим. На сходах хірургічного відділення було розлито 

сечу з частинками екскрементів. Все це виливалося з 

нечищених і переповнених туалетів. У ванній кімнаті, яка 

замінювала туалети, ванна на 2/3 була заповнена 

нечистотами. Палати ніхто не прибирав і сміття не підмітав. 

Жодне ліжко не було заправлене білизною чи покривалом. 

Солом’яні матраци були просякнуті людськими 

випорожненнями. Хворі, які лежали в своєму лахмітті, мали 

воші. Повітря в приміщеннях було настільки затхлим і 

задушливим, що викликало нудоту.  
Директор лікарні д-р Калман Надь тоді перебував у 

Празі. Його заступник – лікар-асистент д-р Купфершмід 

(Kupferchmied) пояснював таку ситуацію відсутністю 

допоміжного персоналу й крадіжками. Мовляв, коли 

пацієнтів виписують із лікарні, то вони забирають із собою 

білизну й покривала. При цьому, д-р Купфершмід не зміг 

пояснити, чому сторожа на воротах не перешкоджає цьому. 

Виявилося, що очільник лікарні К. Надь теж не виконує свої 

повинності та у всьому шукає власну вигоду. Він ніколи не 

оперуватиме незаможного пацієнта, поки той йому не 

заплатить. Так К. Надь робив і раніше. Від багатих хворих, як 
з’ясувалося при перевірці, він збирає дуже високу плату, що 

становить кілька тисяч Кч з кожного. При цьому утримує 

таких пацієнтів на рівні третього тарифу, згідно з яким на 

одного хворого раніше виділялося 10, а тепер – 15 Кч. Тобто 

К. Надь робить усе, аби в такий спосіб дискредитувати 

Чехословацьку республіку, до якої ставиться з ненавистю. Він 

запевняв, що ніколи не присягатиме їй на вірність і очікує 

лише на війська адмірала Горті, які повалять чехословацьку 

владу.  

Відтак констатувалося, що К. Надь не справляється з 

обов’язками керівника медичного закладу і головного лікаря 
хірургічного відділення. Методи його роботи як хірурга 

застарілі, а лікарські пізнання досить обмежені. У відділеннях 

він буває раз у два тижні, з хворими поводиться дуже 

брутально, не здійснює обхід пацієнтів, хіба іноді огляне за 

потреби хірургічного втручання. Досить часто з’являється на 

роботі в нетверезому стані, часто б’є ногою доглядальниць і 

хворих, чи дає їм ляпаси. Стравування хворих і допоміжного 

персоналу дуже погане. Немає столових приборів, а на кухні 

для розмішування страв використовуються дерев’яні палиці. 

Очільник закладу економить на харчуванні хворих, а 

заощаджені в такий спосіб кошти витрачає на інші цілі. Він 
купує різне дороге приладдя, яке лікарня не потребує. Багатьом 

хворим доводилося і по 14 днів чекати на операцію, хоча це 

неприпустимо. Внаслідок зволікання результат від її 

проведення був не такий позитивний або навіть смертельний29.   

Справжнім лікарським раритетом виявився д-р 

Купфершмід, помічник К. Надя. Донедавна він був міським 

23 Veselyy Sv. “Pyatnadtsat' let zemskoy bol'nitsy v Beregove…”, op. cit., P. 84; Sekanina J. “Primář MUDr  Svatopluk Veselý 

padesátníkem…”, op. cit., P. 1051. 
24 Zdravotnická ročenka československá, Ročník II…, op. cit., P. 516. 
25 DAZO, F. 29, Op. 3, Spr. 379, ark. 58 (zv.) [in Czech]. 
26 Sekanina J. “Primář MUDr  Svatopluk Veselý padesátníkem…”, op. cit., P. 1051–1052. 
27 Pravda o poměrech v župní nemocnici ve Velké Sevljuši [The truth about the situation in the county hospital in Velká Sevljuš] , Národní 

listy [National leaves], Praha, 7 července 1921, Ročník 61, Číslo 184, P. 4 [in Czech]. 
28 Dr. Doškář “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. ІI…”, op. cit., P. 9. 
29 Pravda o poměrech v župní nemocnici ve Velké Sevljuši…, op. cit., P. 4; Doškář J. “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi…”, op. 

cit., P. 179. 
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лікарем, але через ворожі висловлювання проти держави 

окружне управління звільнило його з посади. Як з’ясувалося в 

ході ревізії, д–р Купфершмід видав свідоцтво про смерть 

дитини, яка не померла, а продовжувала жити. Так само, як і 

К. Надь, він бив пацієнтів, а на свого хворого родича, який 
нарікав на нелюдське ставлення, наставив ножа. Викриті 

неподобства суперечили карному закону і були передані до 

суду. До винесення відповідного рішення і очільника лікарні і 

його помічника тимчасово відсторонили від виконання 

більшості функцій. 

Весною 1921 р. д-р Купфершмід підхопив черевниий 

тиф, джерелом інфекції якого виявився колодязь на території 

лікарні, а точніше його стічна канава для використаної води, 

куди зливали відходи30. Цією водою заразилася і лікарка-

асистентка д-р К. Свободова (MUDr K.Svobodová). Молода 

лікарка мала намір влитися на службу в голландську місію на 
о.Ява та, зрештою, подалася на Підкарпатську Русь, щоб 

надавати медичну допомогу нашим краянам. До Великого 

Севлюша вона прибула 18 березня 1921 р. і на власні очі 

побачила стан тамтешньої лікарні. На той час багато недоліків 

не було усунуто: палати в занедбаному стані, їжа погана, 

всюди повно вошей, бліх і мишей. Очільник лікарні, а ним 

залишався К. Надь, займався особистими справами.  

Попри все, К. Свободова залишилася тут працювати і за 

короткий час здобула повагу населення. Їй доводилося бути і 

лікаркою, і санітаркою, і доглядачакою. Відтак 6 квітня 1921 

р. вона підготувала листа до головного лікаря д-ра Гааса 
(MUDr Haasz), в якому описала cвої поневіряння в умовах 

антисанітарії. Наслідком такої роботи стало те, що 

К.Свободова захворіла на черевний тиф і 20 травня 1921 р. 

померла. Листа було надруковано у “Віснику чеських 

лікарів”31, а відтак на ситуацію відреагували журналісти 

кількох газет32. Тож усе те безчинство, що творилося в лікарні 

В.Севлюша, стало надбанням громадськості. Керівник 

медичного закладу К. Надь, аби втриматися на службі, все-

таки присягнув на вірність ЧСР. Відразу ж після цього він 3 

травня 1921 р. на чолі делегації угорців вирушив до 

президента Т.-Ґ. Масарика з вимогою, щоб на Підкарпатській 
Русі було звільнено, так би мовити, непридатних до служби 

чеських урядовців і замість них призначено міцевих 

посадовців. Як писали деякі видання, насправді йшлося про 

заміну фахових і безкомпромісних чиновників на мадяронів33. 

Невдовзі К. Надь підхопив черевний тиф, хоча не вважав, що 

його підкосила саме ця хвороба. У свою чергу відділення 

охорони здоров’я констатувало, що немає жодних підстав 

вважати його висококваліфікованим хірургом. Крім того, він 

виявився не компетентним у сфері гігієни й бактеріології34. 

Врешті-решт К. Надь був змушений покинути свою посаду.  

Після всіх цих подій ситуація в лікарні у В. Севлюші 
стала змінюватися  на краще. Станом на 1929 р. тут 

налічувался 201 ліжко й функціонували такі відділення, як 

хірургічне, терапевтичне, венерологічне та інфекційне. 

Лікарня мала статус крайової установи. Її керівником і 

головним лікарем був д-р Ян Янда (MUDr Jan Janda)35. 

Отже, за кількістю ліжок та відділень лікарня у 

В. Севлюші була найменшою серед інших подібних установ 

Підкарпатської Русі. Відповідно, на її утримання з бюджету 

виділялося й менше коштів. Так, у 1920 р. Міністерство 

охорони здоров’я й фізичного виховання надало 4 лікарням 

дотацію у сумі 2 млн Кч. Кошти було розподілено таким 
чином: Ужгородська лікарня отримала 1 млн 10 тис. Кч, 

Мукачівська – 650 тис. Кч, Берегівська – 250 тис. Кч, 

Севлюська – 90 тис. Кч36. 

Як відомо, лікарні надавали допомогу й бідним верствам 

населення краю. У 1921 р. на ліки для незаможних краян з 

державної скарбниці було виділено 7 842 Кч. А вже в 1923 р. 

ця сума становила вже 300 000 Кч, тобто зросла більш як у 38 

разів. Лікування людей, що належали до незаможних 

категорій населення, стало головною повинністю окружних і 

дільничих лікарів37.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. З 
моменту приєднання Закарапаття до складу ЧСР органи 

міцевої і центральної влади приділяли значну увагу питанням 

охорони здоров’я місцевого населення. Важлива роль при 

цьому відводилася чотирьом жупним лікарням, які існували в 

краї ще з другої половини ХІХ ст., але станом на 1919 рік 

більшість із них була в занедбаному стані і не мала належного 

фахового й технічного забезпечення. Виняток становила хіба 

що Ужгородська лікарня. Внаслідок ужитих заходів було 

оновлено матеріально-технічну базу лікарень. Завдяки 

подвижницькій праці фахівців з чеських і моравських земель 

суттєво покращилося медичне забезпечення жителів краю. 
Перспективним є вивчення питання боротьби з інфекційними 

хворобами, що призводили до погіршення епідемічної 

ситуації на Підкарпатській Русі.  
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36 Organisace správy Podkarpatské Rusi…, op. cit., P. 71. 
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архівних документів вперше в історіографії вдалося детально висвітлити один з маловідомих і в той же час важливих сюжетів 

евакуації етнічних німців з окупованих українських областей в 1943‒1944 рр. Висновки. Рівень медико-санітарного 

обслуговування німецьких біженців з окупованих регіонів СРСР значною мірою залежав від території їх перебування. На 

першому етапі евакуації окупаційна влада не змогла приділити цьому вкрай важливому питанню належної уваги, оскільки 

багато ресурсів опинилося у розпорядженні вермахту. Не останню роль також зіграло недбале ставлення деяких 

відповідальних інстанцій до проблем евакуйованих. Вельми істотні зміни у становищі біженців відбулися лише після 

переміщення на територію Німеччини на початку 1944 р. Намагаючись не допустити серед них масового розповсюдження 

різних інфекційних захворювань, німецька адміністрація була змушена вжити ряд термінових заходів (зокрема, таких як 

дезінсекція, карантин і вакцинація), які зрештою допомогли поступово стабілізувати санітарно-епідеміологічну ситуацію. 
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обслуговування.  

Постановка проблеми. Викликаний втратою 

стратегічної ініціативи масовий відступ німецьких військ з 

окупованих радянських територій в 1943‒1944 рр. 

супроводжувався відходом значної частини місцевого 

населення у західному напрямку. Чимало радянських 
громадян, яких окупанти вважали найбільш працездатними, 

були вивезені до Німеччини під адміністративним тиском. У 

той же час разом з вермахтом евакуювався досить великий 

цивільний контингент, який складався переважно з 

колабораціоністів і тих, на кому, за словами російського 

дослідника П. Поляна, “гріха пособництва не було, але хто 

вже хильнув або пригубив з чаші сталінських репресій”1. Їх 

переміщення до кордонів Німеччини часто було схоже на 

втечу – багато хто вважав за краще попрямувати назустріч 

долі, оскільки всерйоз побоювався помсти з боку радянської 

влади. Такого ж характеру у той період набула й евакуація 
етнічних німців з окупованих регіонів України (насамперед 

тих, які входили до складу рейхскомісаріату “Україна” та 

губернаторства “Трансністрія”). Оскільки переважна 

більшість німецьких біженців прямувала на батьківщину 

своїх предків на гужовому транспорті, їх шлях тривав кілька 

наповнених драматизмом місяців. Екстремальний характер 

евакуації був зумовлений ходом бойових дій, настанням 

сезону осінньо-зимових холодів і, як наслідок, погіршенням 

медико-санітарної обстановки.  
 Історіографія. Доля німецького населення, вивезеного 

за рішенням нацистської влади з окупованих регіонів СРСР 

протягом 1943‒1944 рр., досліджена доволі фрагментарно. 

Окремі аспекти даної проблематики знайшли відображення 

передусім у роботах деяких німецьких істориків. До їх числа 

в першу чергу слід віднести дослідження Х. Герлаха,  

І. Флейшхауер, А. Штриппеля, А. Боша та Й. Лінгора2. Як 

правило, в них подається узагальнена картина становища 

радянських німців на території Третього рейху наприкінці 

Другої світової війни. Питання, що стосуються реакції 

нацистської влади на епідеміологічну обстановку серед 
евакуйованих німців, як правило, залишаються на периферії 

дослідницьких інтересів.  

Метою даної статті є розкриття основних аспектів, 

що стосуються організації санітарно-медичного 

1 Polyan P. M. Zhertvy dvukh diktatur. Zhizn', trud, unizhenie i smert' sovetskikh voennoplennykh i ostarbayterov na chuzhbine i na rodine 

[Victims of two dictatorships. Life, work, humiliation and death of Soviet prisoners of war and ostarbeiters in a foreign land and at home-

land], 2-e yzd., yspr. y dop, Moskva, Rossyiskaia polytycheskaia entsyklopedyia, 2002, P. 134 [In Russian]. 
2 Hofmann R. “Das Ende der volksdeutschen Siedlungen in “Transnistrien” im Jahre 1944”, Aus der Arbeit des Bundesarchivs, Boppard a. 

Rh., 1977, P. 447–453 [in German]; Gerlach H. “Rußlanddeutsche Umsiedlung 1943/44 nach Westpreußen und dem Wartheland”, West-

preußen-Jahrbuch, 29 (1979), P. 145–154 [in German]; Fleischhauer I. Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion, Stuttgart, 

Deutsche Verlags – Anstalt, 1983, 257 p. [in German]; Strippel A. NS-Volkstumspolitik und die Neuordnung Europas: Rassenpolitische 

Selektion der Einwandererzentralstelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD (1939–1945), Paderborn, Ferdinand Schöningh Ver-

lag, 2011, 370 p. [in German]; Bosch A., Lingor J. Entstehung, Entwicklung und Auflösung der deutschen Kolonien am Schwarzen Meer 

am Beispiel von Kandel von 1808 bis 1944, Stuttgart, Landsmannschaft der Dt. aus Russland, 1990, 573 S. [in German]. 
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обслуговування німецьких біженців з окупованих регіонів 

України в 1943‒1944 рр. 

Виклад основного матеріалу. Масова евакуація 

німецького населення з рейхскомісаріату “Україна” була 

здійснена у три етапи. Так, перша переселенська акція 
розпочалася у серпні 1943 р. і тривала до травня 1944 р. 

Основну масу цього міграційного потоку, який охоплював 

близько 73000 осіб, становили колоністи, котрі проживали 

на території Запорізької, Дніпропетровської та 

Миколаївської областей. Наступний етап евакуації етнічних 

німців з ряду областей України розпочався у жовтні 1943 р. і 

завершився у березні 1944 р. У переважній більшості це 

були жителі Херсона, Миколаєва, Нікополя, Харкова, 

Запоріжжя, Кривого Рогу, Мелітополя, Маріуполя, а також 

колоністи з Криму і Запорізької області (наприклад, з 

районів Хортиці та Мелітополя). Загальна чисельність цього 
контингенту склала приблизно 72000 осіб. Нарешті, третя 

фаза евакуації (вона тривала з жовтня 1943 р. по травень 

1944 р.) охопила 44600 етнічних німців, які жили на 

території Східної Волині3. 

Яким чином відбувалася евакуація переважної 

більшості німецького населення окупованих радянських 

територій можна коротко розглянути на прикладі жителів 

молочанських колоній Запорізької області, котрі становили 

великий менонітський анклав на Півдні України. 

Незважаючи на стрімке наближення радянських військ, 

переселення багатьох груп біженців здійснювалося у більш-
менш організованому порядку. Так, 9-10 вересня 1943 р. 

старости колоній отримали наказ окупаційних властей про 

підготовку до термінової евакуації, яка повинна була 

здійснюватися гужовим транспортом. Брак возів у менонітів 

іноді доводилося компенсувати за рахунок українських 

селян. Однак, незважаючи на це, забезпечити кожну родину 

підводою так і не вдалося. Тому нерідкими були випадки, 

коли дві або більше сім’ї складали все найцінніше та 

необхідне майно на один віз4. Всі жителі молочанських 

колоній евакуювалися у складі п’яти колон. 

Відповідальність за їх організацію і загальне керівництво під 
час руху була покладена на районні команди Головного 

управління у справах етнічних німців (Volksdeutsche 

Mittelstelle – VoMi; далі – ФоМі). Одна колона, як правило, 

складалася з кількох численних груп (15 або більше), кожна 

з яких об’єднувала головним чином жителів окремої колонії. 

На чолі цих груп продовжували перебувати старости, що 

несли свою частку відповідальності. У свою чергу, жителі 

кожної колонії були також розбиті на кілька окремих 

підгруп (по 20 сімей у кожній)5.  

12 вересня 1943 р. молочанські меноніти на критих 

возах виступили у напрямку Дніпра. План окупаційних 
властей також передбачав евакуацію етнічних німців, які 

проживали у містах або урбанізованих населених пунктах, 

залізничним транспортом. Однак через брак місць у поїздах 

багатьом з них довелося також евакуюватися на критих 

возах. У результаті люди похилого віку і тяжкохворі нерідко 

вмирали у дорозі, не маючи сил переносити всі тяготи 

тривалого шляху6.  

Основна відповідальність за медичне обслуговування 

біженців лягла на плечі персоналу Німецького Червоного 
Хреста (Deutsches Rotes Kreuz – DRK) далі – ДРК). 

Медсестри ДРК, котрі супроводжували обози, як правило, 

мали при собі сумки з перев’язочними матеріалами та 

медикаментами і тому могли надати лише першу допомогу. 

Крім них, ці ж завдання виконували й сестри милосердя 

Націонал-соціалістичної служби з питань соціального 

забезпечення населення (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 

– NSV; далі – НСФ). Оскільки більшість чоловіків-

співробітників ДРК (особливо лікарів) була відряджена до 

вермахту, то медсестрам не раз доводилося брати на себе 

сміливість допомагати у випадках, які вимагали більш 
високого рівня кваліфікації: зокрема, накладати шини при 

переломах або здійснювати хірургічне втручання. Лікарі 

зазвичай перебували на спеціально обладнаних 

придорожніх опорних і транзитних пунктах, поблизу яких 

тягнулися черги возів з біженцями7.  

Один з великих транзитних пунктів для німецьких 

біженців під назвою “табір “Грюнланд”” був організований 

співробітниками ДРК в околицях Первомайська. Згідно з 

архівними документами, у ньому могло перебувати відразу 

декілька тисяч осіб. Всупереч планам ДРК, для багатьох 

біженців табір “Грюнланд” став не тимчасовим притулком, 
а місцем відчаю і скорботи. Детальний опис їхнього 

становища залишив уповноважений від Східного 

міністерства д-р Штауб, котрий побував у ньому двічі: 31 

жовтня та 12 листопада 1943 р. Чиновник зазначив, що 

частина біженців була розміщена у стайні, довжина якої 

складала близько 80 метрів8. Вкрай гостро у таборі стояла і 

проблема з організацією харчування. Однієї польової кухні і 

двох великих казанів для прогодування такої кількості 

людей виявилося явно недостатньо9. Тому чимало біженців 

було змушено готувати їжу самостійно на вогнищах10. 

Значна частина продовольчих запасів, що зберігалися у 
Первомайську, йшла на забезпечення армійських частин. Не 

найкращим чином виглядали справи і з медичним 

обслуговуванням. Для прийому хворих, наприклад, була 

відведена лише одна кімната у невеликому будинку. З 

медперсоналу у таборі постійно перебував тільки персонал 

ДРК. І лише іноді навідувався один український лікар. 

Також відчувався дефіцит перев’язувальних матеріалів та 

медикаментів. Німецький військовий госпіталь і будинок 

престарілих у Первомайську навідріз відмовилися 

розмістити у себе біженців, які гостро потребували 

кваліфікованої допомоги11. Ближче до середини листопада 
1943 р. ситуація у таборі “Грюнланд” істотно погіршилася. 

Він виявився знову переповнений, оскільки через затяжні 

осінні дощі і бездоріжжя біженці не мали можливості 

продовжувати подальший шлях. Очікування, що тривало 

3 Fleischhauer I. Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion, Stuttgart, Deutsche Verlags – Anstalt, 1983, S. 208 [In German]. 
4 Neufeld J. “Die Flucht – 1943-46”, Mennonite Life, No.1, January 1951, P. 8 [In German]. 
5 Neufeld J. Path of thorns: Soviet Mennonite life under Communist and Nazi rule, Toronto, University of Toronto Press, 2014, P. 239-240 [In English]. 
6 Ibidem, P. 239. 
7 Pfeideler M. Sieger ohne Waffen: das Deutsche Rote Kreuz im Zweiten Weltkrieg, Hannover, Sponholtz, 1962, S. 163 [In German].  
8 Institut für Zeitgeschichte – Archiv, München (IfZ-Archiv), MA 831. Staub, Berlin, den 27. November 1943, An SS-Brigadeführer Dr. Kinkelin, 

Führungsstab Politik, im Hause, Bericht über meinen Einsatz als kommissarischer Leiter Abteilung Deutschtum im Generalbezirk Nikolajew, Bl. 

0202 [In German]. 
9 IfZ-Archiv, MA 831, Staub, Berlin, den 27. November 1943, An SS-Brigadeführer Dr. Kinkelin, Führungsstab Politik, im Hause, Bericht über 

meinen Einsatz als kommissarischer Leiter Abteilung Deutschtum im Generalbezirk Nikolajew, Bl. 0202 [In German]; IfZ-Archiv, MA 831, Per-

sönliche Eindrücke über meinen Einsatz im G. K. Nikolajew, Bl. 0224 [In German]. 
10 “Die Umsiedlung der Volksdeutschen 1943-45”, Heimatbuch der Deutschen aus Russland, Stuttgart, 2000, S. 55 [In German].   
11 Ibidem, S. 56-57. 
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декілька днів, викликало у багатьох з них тривожно-

пригнічений стан12. Важке становище біженців 

співробітники ДРК пояснювали в основному халатністю 

керівництва ФоМі: звідти постійно рапортували про 

регулярне постачання продовольства, медикаментів, одягу і 
т. д. Однак насправді до табору “Грюнланд” не доходило 

майже нічого. Дещо стабілізувати ситуацію вдалося завдяки 

активним зусиллям філії ДРК у Рівному, яка направила 

транспортну колону з гуманітарним вантажем до району 

Первомайська13.    

До кінця 1943 р. більша частина німецьких біженців 

(188100 осіб) була зосереджена у районі Кам’янця-

Подільського14. Їх розселення окупаційна влада намагалась 

здійснювати за вже відпрацьованим алгоритмом. Тобто, у 

кожному українському селі, куди прямували біженці, 

місцеві жителі були зобов’язані звільнити половину 
будинків15.  

Постачання контингенту продовольством відбувалося 

відносно стабільно. Багато продуктів поставлялися з 

великого складу у Кам’янці-Подільському. Звідти біженці 

періодично отримували картоплю, м’ясо, варення, масло і 

цукор16. Набагато складніше було з поставками одягу, 

взуття та ліків. І причина не завжди була обумовлена лише 

дефіцитом ресурсів. Чимало проблем створювала також 

бюрократична тяганина. Наприклад, саме з цієї причини 

співробітнику ДРК, який прибув у грудні 1943 р. до Рівного, 

не вдалося отримати нічого з речового складу, оскільки 
відповідальний чиновник відмовився видавати будь-що без 

додаткової перевірки матеріально-побутових потреб 

біженців. Але вкотре, завдяки сприянню місцевого офісу 

ДРК, з Рівного у район Кам’янця-Подільського незабаром 

відбув черговий вантаж з одягом та медикаментами17. 

Незважаючи на вимоги з боку СС, цивільна 

адміністрація явно не поспішала активно виселяти тисячі 

українських селян з їх будинків. Мотив був очевидний: 

німецькі чиновники не бажали до межі загострювати 

відносини з місцевим населенням. У результаті чимало 

німецьких сімей відправлялися на постій до українських 
селян. Наприклад, у районі Кам’янця-Подільського у 

порівняно невеликих будинках навколишніх сіл доволі 

часто тулилося у середньому близько шести членів 

селянських сімей і стільки ж біженців. Через стиснені умови 

останнім було досить складно дотримуватися елементарних 

правил особистої гігієни, у наслідок чого санітарно-

епідеміологічна обстановка лише погіршувалася, адже 

чимало колоністів ще під час тривалого переходу заразилися 

педикульозом18. Втім, мабуть, ще більшу тривогу серед 

німецького медперсоналу викликав висипний тиф, що 

охопив чимало українських сіл ще до прибуття біженців19. 
Вже наприкінці 1943 р. стало очевидно, що ситуація на 

фронті для військ Німеччини у найближчі місяці буде лише 

погіршуватись. У грудні радянські війська відновили 

активні наступальні дії на житомирському напрямку. Тому 

питання про подальшу долю німецьких біженців, 

розміщених у західному регіоні України, незабаром знову 
вийло на перший план. У нацистського керівництва не 

залишалося іншого виходу, окрім їх переміщення до 

Німеччини. За рішенням рейхсфюрера СС Г. Гіммлера, 

переважна більшість евакуйованих радянських німців була 

сконцентрована на території Вартегау – округу у складі 

Німеччини, що включав частину анексованих західно-

польських земель. Вибір був не випадковий: у доступному 

для огляду майбутньому німецьким колоністам відводилась 

роль місцевих поселенців, що сприяло б подальшій 

германізації завойованого регіону.    

Станцією призначення для всіх поїздів, які прямували 
до Вартегау, став Ліцманштадт (Лодзь). Саме там на 

початку 1944 р. було створено штаб зв’язку 

(Verbindungsstab), який контролював початкову фазу 

операції: розвантаження ешелонів, медичний огляд, 

дезінсекцію та подальшу відправку біженців до збірних 

таборів (Kreisauffanglager), що знаходилися у різних районах 

округу20.  

У випадку з етнічними німцями з СРСР процедура 

медичного огляду набувала особливої важливості, оскільки 

санітарно-епідеміологічна обстановка у тих регіонах, з яких 

вони прибували, залишала бажати кращого. Однак масовий 
наплив біженців практично не давав можливості для 

проведення повного медогляду. Тому спочатку було 

вирішено проводити лише діагностику за допомогою 

рентгена та дезінсекцію, в тому числі багажу. Відповідно до 

встановлених правил після дезінсекції весь багаж вирушав 

на окремий пункт, де він зберігався упродовж 43 днів. Що 

стосується самих біженців, то на них чекав двотижневий 

карантин. У цей період адміністрація Вартегау передбачала 

утримувати контингент у будівлях шкіл або інших установ. 

Приставлений до нього лікарський персонал отримав 

вказівку ретельно стежити за ситуацією і негайно реагувати 
на найменші ознаки інфекційних захворювань (особливо 

тифу). Окрема увага приділялась біженцям, у яких було 

виявлено педикульоз. Ці особи піддавалися повторній 

дезінсекції за допомогою спеціальних мобільних камер. У 

разі необхідності передбачалося також попереднє 

знезараження будинків польських селян, куди через деякий 

час планувалося вселити частину евакуйованих німців. 

Окружна адміністрація намагалася врахувати негативний 

досвід попередніх переселенських акцій. Наприклад, у 1940 

р. у таборах, де перебували німці з Бессарабії, поширилися 

епідемії кору, скарлатини та дифтерії. Тому місцеві відділи 
охорони здоров’я повинні були заздалегідь забезпечити 

12 IfZ-Archiv, MA 831, Persönliche Eindrücke über meinen Einsatz im G. K. Nikolajew, Bl. 0227 [In German].  
13 Pfeideler M. Sieger ohne Waffen: das Deutsche Rote Kreuz im Zweiten Weltkrieg, Hannover, Sponholtz, 1962, S. 165 [In German].   
14 Bundesarchiv Berlin (BAB), R 69/222, Übersicht über die Herkunft und den jetzigen Aufenthalt der Volksdeutschen nach dem Stand v. 

15.12.43, Bl. 13 [In German].  
15 BAB, R 57/1660, Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Berlin W 35, den 10. November 43, Kurfürstenstraße 134, Fernsprecher: 21 

99 51, Drahtanschrift: Ostministerium, Nr. P 2/2525/43, Dr. Hermann Maurer als Verbindungsmann zwischen Dt. Ausland-Institut, Stuttgart, und 

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, An den Präsidenten des Deutschen Ausland-Instituts, Stuttgart, Herrn Oberbürgermeister Dr. 

Strölin, Stuttgart, Rathaus [In German]. 
16 Neufeld J. Path of thorns: Soviet Mennonite life under Communist and Nazi rule, Toronto, University of Toronto Press, 2014, P. 284 [In Eng-

lish].  
17 Pfeideler M. Sieger ohne Waffen: das Deutsche Rote Kreuz im Zweiten Weltkrieg, Hannover, Sponholtz, 1962, S. 165-166 [In German].  
18 BAB, R 57/1299, Abschrift, Mit der Bitte um Weitergabe an Herrn Hirzel, Dr. Könekamp, Dr. Rüdiger, Dr. Cuhorst, die Ratsherren, zu vertrau-

licher Kenntnisnahme, Auf dem Weg des grossen Trecks, am 27.11.43, gez. Karl Götz [In German]. 
19 IfZ-Archiv, МА 303/1. Dr. Haeutle, Solobkowce, den 26. November 1943, an den Herrn Gebietshauptmann des volksdeutschen Siedlungsgebie-

tes Hegewald, Betreff: Bericht über die gesundheitlichen Verhältnisse während und nach dem Treck, Bl. 9109 [In German].  
20 BAB, R 49/671, Abschrift, Organisationsbefehl Nr. 1, Betr.: Sofortaktion zur Unterbringung von Schwarzmeerdeutschen, Posen, den 15. Jan. 

1944, gez. Unterschrift, SS-Standartenführer, Bl. 17 [In German].  
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аптеки і табори необхідними ліками зі своїх складів. Певне 

сприяння могла також надати служба охорони здоров’я 

ФоМі (Umsiedler-Gesundheitsdienst der VoMi), виділивши 

лікарів з числа радянських німців та медикаменти. Окрім 

того, за необхідності вона обіцяла надавати дані про стан 
здоров’я переселенців21. 

Незабаром після прибуття до Ліцманштадта перших 

ешелонів з’ясувалося, що виконати повне знезараження 

вагонів з багажем у встановлені терміни завершити не 

вдасться. Внаслідок цього, на думку німецького 

керівництва, збільшувався ризик спалаху інфекційних 

захворювань. Небезпеці могли піддатися не лише самі 

біженці після контакту з погано обробленими речами, але і 

решта населення округу, адже режим утримання у збірних 

таборах не передбачав повної ізоляції прибулого 

контингенту. Для того, щоб цього уникнути, німецька 
адміністрація розпорядилася вжити ряд термінових заходів. 

Так, відповідно до нових вказівок, переселенців слід було 

розміщувати у таборах з гіршими санітарно-гігієнічні 

умовами і утримувати їх там деякий час ізольовано від 

місцевого населення. Упродовж перебування у цих таборах, 

біженці мали також пройти повторну дезінфекцію. Потім 

вони повинні були дістати з багажу частину особливо 

важливих для подальшого облаштування побуту речей 

(посуд, столові прибори та білизну), які також піддавалися 

обробці. Лише після цього переселенці могли бути 

переміщені в інший збірний табір. Решта багажу прямувала 
на карантин. На той випадок, якщо з яких-небудь причин ці 

приписи не можна було виконати, рішення про альтернативні 

запобіжні заходи приймав відповідальний лікар22.   

Медичне обслуговування у збірних таборах 

курирували дві організації. Спочатку за це відповідала лише 

НСФ, а з кінця лютого 1944 р. в роботу включився також 

персонал ДРК23. Згідно з даними, наведеними у номері 

“Litzmannstädter Zeitung” від 29 червня 1944 р. на території 

Вартегау функціонували десятки багатопрофільних і 

спеціалізованих медичних установ для переселенців: 16 

лікарень, 25 лазаретів, 7 пологових будинків, 4 будинки для 
людей похилого віку та 6 стоматологічних відділень24.   

Різке збільшення потоку німецьких біженців з СРСР 

призвело до того, що санітарно-епідеміологічна ситуація у 

таборах почала поступово погіршуватися. У зв’язку з цим на 

початку червня 1944 р. нацистська адміністрація дала 

додаткові вказівки про прискорення вакцинації дітей від 

дифтерії та скарлатини. Також через загрозу поширення 

різних хвороб було вирішено провести капітальну 

дезінфекцію таборів у районі Велуня, де спостерігався 

особливо високий рівень антисанітарії. Тамтешній 

контингент підлягав переміщенню в інші місця. У свою 
чергу, лікарський персонал отримав вказівку проводити 

серед біженців активну роз’яснювальну роботу щодо 

профілактики інфекційних захворювань, оскільки багато з 

них доволі часто не мали про це жодного уявлення25.  

Висновки. Таким чином, рівень медико-санітарного 

обслуговування німецьких біженців з окупованих регіонів 

СРСР значною мірою залежав від території їх перебування. 
На першому етапі евакуації окупаційна влада не змогла 

приділити цьому вкрай важливому питанню належної уваги, 

оскільки багато ресурсів опинилося у розпорядженні 

вермахту. Не останню роль також зіграло недбале ставлення 

деяких відповідальних інстанцій до проблем евакуйованих. 

Тому німецькому медперсоналу (особливо співробітникам 

ДРК) довелося працювати у безпрецедентно важких умовах. 

Вельми істотні зміни у становищі біженців відбулися лише 

після переміщення на територію Німеччини на початку 1944 

р. Намагаючись не допустити серед них масового 

розповсюдження різних інфекційних захворювань, німецька 
адміністрація була змушена вжити ряд термінових заходів 

(зокрема, таких як дезінсекція, карантин і вакцинація), які 

зрештою допомогли поступово стабілізувати санітарно-

епідеміологічну ситуацію. 
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Мойсей Антоний, Моисей Аркадий. Хотинская битва 1621 года. Игнорируемый источник в украинской 

историографии. В статье предлагается историографический обзор описания Хотинской войны 1621 г. с акцентом на 

исторической ценности “Летописи Земли Молдовской” М. Костина в ракурсе освещении событий. Актуальность 

исследования диктуется 400-летним юбилеем битвы. Целью исследования является определение исторического веса летописи 

для раскрытия теми Хотинской битвы 1621 г. Методология: анализ произведения М. Костина, его источников, сравнение с 

другими историческими источниками, обзор его использования. Выводы. “Летопись Земли Молдовской” Мирона Костина, 

будучи единственным источником для изучения истории Молдовы начала и середины ХVII в. одновременно является 

достоверным описанием событий Хотинской войны (1620–1621 гг.). Хотя летописец не современник событий, однако его 

рассказ о Хотинской битве основывается на серьезных польских источниках соответствующей эпохи, устной информации от 

участников войны, традициях княжеской семьи Мовилэ и др. Позитивно характеризует произведение глубокое и детальное 

описание событий, объективность, четкий анализ военных операций участника многих битв, образованность автора и его 

широкий кругозор, что позволяет ему понимать причинно-следственную связь поступков сторон, безусловный литературный 

талант М. Костина. Ее игнорирование в раскрытие темы Хотинской войны 1621 г. целым рядом украинских историков 

показывает нежелание рассмотреть событие комплексно с использованием всех источников. Скорее всего, мы видим 

концентрацию на показе только одного фрагмента этого исторического события, участия в нем украинской стороны. 

Языковый барьер для использования “Летописи” не является большей проблемой, чем политический мотив. 

Ключевые слова: Хотинская битва 1621 г., участники и современники битвы, историография событий, “Летопись 

Земли Молдовской” М. Костина, Мирон Костин, исторические источники. 

Вступ. Цього року виповнюється 400 років з часу 

Хотинської битви 1621 року. Тоді під стінами Хотинської 

фортеці зіткнулися дві сили, які представляли дві 

цивілізації. Вирішувалось питання домінування в Східній і 

Центральній Європі Османської імперії чи Речі 
Посполитої. Битва була довга, жорстока і кривава. В ній, зі 

сторони Польщі, героїчно змагалися запорозькі козаки під 

проводом гетьмана Петра Сагайдачного. Для нинішньої 

України їхній подвиг є предметом національної гордості. 

Результат цієї битви сприймається як перемога також 

поляками, литовцями та турками. Не викликає сумніву 

актуальність відзначення цієї дати як для нашої держави, 

так і для інших країн східноєвропейського регіону.  

Ця подія має певне висвітлення в історичній 

літературі. Історики різних епох і країн описали битву під 

Хотином 1621 р., багатосторонньо проаналізувавши 
причини, хід, кількісний склад супротивників, результати, 

умови мирної угоди тощо. Для цього вони 

використовували різні історичні джерела польського, 

вірменського, турецького походження. Одночасно до 

джерел були зараховані й повідомлення істориків та 

хроністів більш пізнього часу. На наш погляд, в 

українській історіографії на сьогодні залишається 

недостатньо використаним молдовський літопис Мирона 

Костіна, який охоплює період 1595–1661рр., розповідаючи 

й про битву, і про ситуацію в країні, на території якої 

змагалися воюючі сторони. Метою нашого дослідження є 

з’ясування історичного значення “Літопису Землі 

Молдовської від Арона-воде / воєводи…» у розкритті теми 

Хотинської битви 1621 р. Методологічно ми для цього 

проаналізуємо твір М. Костіна, його джерельну базу, 
порівняємо з іншими історичними джерелами, розглянемо 

його використання. Сподіваємося, що наше дослідження 

стане новим кроком у пізнанні джерел Хотинської війни 

1621 року. 

Основна частина. Що ж відбулося під Хотином 400 

років тому? З різних причин: протистояння Османської 

Порти та Речі Посполитої у вирішенні молдовського 

питання, польське втручання на територію Трансільванії 

(васала Туреччини), взаємні навали запорозьких козаків 

(підлеглих Польщі) до татарських поселень і турецьких 

володінь, як і татар (підлеглих Порти) на землі Польщі, 
розпочалась турецько-польська війна. Деякі дослідники 

визначають Хотинську битву 1621 р. як складову частину 

польсько-турецької війни (вважаючи битву під Цецорою в 

1620 році її початковим етапом), інші вбачають в ній 

окрему війну (Хотинську війну). Не будемо настільки 

глибоко проникати в теоретичні нюанси, маючи іншу мету 

дослідження. Але змушені констатувати, що турки в 1620 

р. біля села Цецора, що недалеко знаходилося від столиці 

Молдови того часу – Ясс, завдали полякам нищівного 

удару. В тій битві польське військо було розгромлене, а 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=tuiN9hiLEuD5E2vcEoCrJhDDnW8g0GiDtm
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коронний гетьман Станіслав Жолкевський був вбитий. 

Загинув у цьому бою також козацький сотник Михайло 

Хмельницький, в полон був захоплений його син Богдан, 

який два роки перебував в татарській неволі. Надалі, 

роздратований новими морськими походами козаків, як і 
польським втручанням в Трансільванію, плануючи захопити 

нові землі від Польщі, молодий турецький султан Осман ІІ у 

1621 р. зібрав величезну армію (приблизно 150000 воїнів) і 

очолив її в антипольській кампанії. На противагу туркам, 

поляки, литовці й запорозькі козаки спромоглися виставити 

приблизно 75000 бійців на чолі зі старим і досвідченим 

командувачем, гетьманом Литви Яном Карлом Ходкевичем 

(користуємось узагальненими цифрами, свідомо уникаючи 

безкінечної суперечки про чисельність воюючих сторін). 

Зіткнення відбулося під стінами Хотинської фортеці з 2 

вересня до 9 жовтня 1621 р. (за новим стилем). Битва стала 
героїчною сторінкою в історії середньовічної Польщі. 

Військо поляків, литовців, козаків та німців витримало 

шалений натиск значно більшої за кількістю армії турків, 

татар, представників Молдови та Мунтенії. Воєнна 

перемога, безумовно, була на їхньому боці. Але, говорячи 

мовою документів, умови миру надавали туркам більше 

переваг. 

Існує певна кількість історичних джерел для опису 

Хотинської битви 1621 р., а також досить багато досліджень 

істориків цього жорстокого військового зіткнення двох 

різних цивілізацій – мусульманської та християнської, 
битви, наслідком якої стало послаблення Османської 

імперії. 

Джерельна база для вивчення Хотинської битви 

ґрунтується на записах учасників цієї військової кампанії. За 

підрахунками Йосифа Третяка, автора монографії 

присвяченої Хотинській війні, йому були відомі 10 

щоденників Хотинського походу: чотири анонімні, а шість 

належали Прокопу Збигневському, Петру Напольському, 

Яну Остророгу, Матвію Титлевському, Станіславу 

Любомирському та Якову Собеському1. Найбільш цінними, 

на думку дослідників, є мемуари Я. Собеського та М. 
Титлевського. 

Яків Собеський (1590–1646), краківський каштелян, 

воєвода белзький і руський, батько короля Яна ІІІ 

Собеського був безпосереднім учасником Хотинської битви. 

Він був комісаром, призначеним сеймом для супроводження 

армії, брав активну участь у засіданнях військової ради, у 

перемовинах з невдоволеними козаками під час бойових дій, 

у розв’язанні проблем стосунків з турками під час мирних 

перемовин, у розробці миру. Зарахуємо також до 

позитивних характеристик його високий рівень освіченості 

та громадський статус. У 1646 р. були надруковані його 
“Коментарі про Хотинську війну” латинською мовою та 

“Даріуш Хотинського походу”. 

Матвій (Мацей) Титлевський, польський дипломат і 

хроніст, абат бенедиктинського монастиря в Любліні, 

написав на основі реляцій очевидців Т. Шемберга і 

Я. Остророга “Розповіді про битву між поляками і турками 
1620–1621 рр.” (1622 р.). Ним дуже ретельно, день за днем 

описано битву під Хотином. В українській історіографії він 

став відомий через посередництво літопису С. Величка2.  

До української історіографічної літератури, 

присвяченої Хотинській війні, введені до наукового обігу 

записи Іонеса (Іванеса) Каменецького, Агопа і Аксентія 

Каменаці, анонімного німецького офіцера, сучасників та 

учасника цієї кривавої бойні3. Завдяки Юрію Мицику, 

можна скористатися перекладом російською мовою 

“Краткої реляції” польського шляхтича про Хотинську 

битву4. 
Вважаються цінними джерелами інформації про 

Хотинську війну 1621 р. твори істориків і хроністів, 

наближених в часі до тих подій, таких як: Вацлав 

Потоцький, Радослав Сікора, Лешек Подгорецький, Кятіб 

Челябі, Мустафа Наіма, Самійло Величко та інші. Тобто 

маємо польські, турецькі, вірменські, українські описи 

істориків. Подібний детальний опис Хотинської війни в 

румунській історіографії є “Літопис Землі Молдовської від 

Аарона-води до наших днів…” авторства хроніста Мирона 

Костіна5. 

Мирон Костін (1633–1691 рр.), молдовський 
політичний діяч, дипломат, учасник багатьох військових 

операцій, в тому числі при Берестечку в 1651 р., поет і 

хроніст залишив для нащадків декілька своїх творів. У 1677 

р. він написав польською мовою “Хроніку Землі 

Молдовської і Мунтянської”, у 1684 р. “Історію в польських 

віршах Молдови і Мунтенії”, в зрілих роках “Про рід 

молдован, з якої країни вийшли їхні прадіди” (незавершена 

монографія через трагічний кінець його життя). 

Філософська поема “Життя людства” та “Вірші проти 

заздрощів” поклали початок культурній молдовській поезії6.  

Найкращою його історичною роботою є вже згаданий 
“Літопис Землі Молдовської від Аарона-води до наших 

днів…”. У передмові літописець вказав на одне зі своїх 

джерел інформації, особливо про Хотинську війну 1621 

року – єпископ кам'янецький, холмський та 

перемишльський Павло Пясецький (1579–1649), польській 

історик, автор масштабної латиномовної праці “Хроніка 

подій в Європі” (Краків, 1645, 1648; Амстердам, 1649)7. 

Хроніка П. Пясецького у другій половині ХVІІ ст. 

користувалися популярністю в Західній Європі. Автор 

хроніки приділив увагу українському козацтву, описував 

крім Хотинської битви також козацькі війни 1625, 1630, 
1637–1638 рр8.  

1 Tretiak I. Historia Wojny Chocimskiej 1621 [History of the Khotyn War 1621], Krakow, 1921 [in Polish]. 
2 Khotynska viina (1621 r.) [History of the Khotyn War 1621], ed. by H. Hrabianka, S. Velychko, Y. Miuller ta in., Kyiv, 1991, Р. 31–57 

[in Ukrainian]. 
3 Khotynska viina 1621 roku. Dokumenty, materialy, doslidzhennia [Khotyn War of 1621. Documents, materials, research], Khotyn, 2011, 200 p. 

[in Ukrainian]. 
4 Mytsyk Yu. “O dvukh nemetskykh “letuchykh lystkakh” ХVII v. [On the two German “flying leave” of ХVII century], Problemy krain Tsentralnoi 

ta Skhidnoi Yevropy: zbirnyk naukovykh prats [Problems of Central and Eastern Europe: a collection of scientific papers], 2011, Vyp. 2, P. 206–210 

[in Russian]. 
5 Costin Miron. Letopisețul Țării Moldovei [Chronicle of the Land of Moldavia], Chișinău: Universul, 2006, 640 p.; Costin Miron. Letopisețul Țării 

Moldovei de la Aaron-vode încoace. Studiu întroductiv de Е. Rusev [Chronicle of the Land of Moldavia from Aaron-vode. Introductory word by E. 

Rusev], Chișinău: Cartea moldovenească, 1972, 296 p. [in Moldavian]. 
6 Costin M. Letopisețul Țării Moldovei ..., 2006, op. cit., P. 123–124. 
7 Ibidem, P. 135.  
8 Chronicon gestorum in Europa singularium a Paolo Piaseckio, episcopo Praemisliensi, accurate ac fideliter conscripta ad annum Christi MDCLVIII 

ad utilitatem publicam divulgatur ad tipis cum gratia et privilegio S.R.M. Cracovie in jfficinal graphica Francicii Carzarii S. R. M. Tipographii, anno 

Domini, 1648 [The chronicle of events in Europe by Paul Piaseckio individual bishop in Praemisliensi accurately and faithfully recorded in the year of 

1658 has been published for public utility tipis grace and privilege S.R.M. Cracovie the jfficinal vivid Francicii Carzarii St. RM Tipographii the year 1648]. 
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Мирон Костін використовував як джерело також 

розповіді “старих бояр”, які добре пам’ятали недавні події 

на рідній землі. Бувши одруженим на Іляні Мовіле, 

племінниці Петра Мовіле (митрополита Київського), він 

користувався багатою інформацією, яка була відома членам 
цієї княжої сім’ї. Не забуваймо ще про той факт його 

біографії, коли він перебував пиркалабом9 Хотина. Він 

добре знав наш край: перебував свого часу великим 

ворніком (керівником) Горішньої Землі, мав помістя в 

Багринештях, Лужанах та Шипінцях в північній частині 

Буковини, а також в її південній частині (Секуричень, 

Вовчинець, Роминешть, Корлетешть)10. 

У передмові до видання “Літопису” М. Костіна  

1944 року П.П. Панаїтеску вбачав значення і цінність цього 

твору в тому, що жоден дослідник, якій вивчає історію 

Молдови початку і середини ХVІІ ст., не може знехтувати 
цією роботою. Іноді – це єдина інформація для цього 

періоду. Серед позитивних рис творчості Мирона Костіна 

П.П. Панаїтеску відзначає його неупередженість, намагання 

справедливого зображення подій. Хроніст добре 

поінформований, бо він займає високі посади в Молдові, 

відіграє певну політичну роль, його сім’я знаходилась у 

родинних зв’язках з правителями країни і він міг знати 

таємні і приховані причини багатьох подій. До цього 

додається той факт, що літописець був людиною освіченою 

та добре обізнаною у військовій справі і політичних 

питаннях. М. Костін не просто перераховує події, він 
переробляє матеріал, вказуючи на їхні причини і наслідки11. 

У передмові до видання “Літопису” 1972 і 2006 рр. Е. 

Руссєв, один з найкращих знавців життя та творчості М. 

Костіна, оцінюючи цінність твору М. Костіна, звертає увагу 

на те, що автор дає на початку мікроісторіографію (Бонфіні, 

Діон, Топелтін, Кромер, Длугош, Стриковський, Пясецький, 

Белський, Пашковський, Отвіновський, Твардовський), 

творчо підходячи до своїх джерел інформації, критично 

оцінюючи молдовські, польські, українські та турецькі 

історичні традиції. Частина літопису, починаючи з 1653 р., 

може бути врахована як мемуари, бо М. Костін був 
очевидцем цих подій.  

Історичні твори М. Костіна, особливо “Літопис”, 

широко використовується в румунській історіографії, яка 

стосується Хотинської битви 1621 р. Найавторитетніші 

румунські історики посилаються на нього в розкритті 

перебігу цього жорстокого зіткнення Османської імперії та 

Речі Посполитої на території середньовічного Молдовського 

князівства. Серед них А. Ксенопол, Н. Йорга, К. Джюреску, 

П. Панаїтеску та ін. 

У своїй великій праці, присвяченій історії румунів 

Александру Ксенопол описував Хотинську битву 1621 р. 
посилаючись на М. Костіна, Він використав епізод 

грабування поляками перед битвою молдавських земель, що 

дало їм можливість забезпечити продуктами харчування 

війська під Хотином12. 

Ніколає Йорга, у своєму стилі, намалював широкими 

мазками картину цієї битви, виділяючи окремо героїзм 

запорозьких козаків. Розповідаючи про записи Якова 
Собеського, історик одночасно нагадує про те, що Мирон 

Костін залишив точний опис Хотинської битви13. 

Костянтин Джюреску у своїй праці “Історія румунів” (3 

том, 2015 р.) на основі „Літопису”  

М. Костіна оцінює роль правителя Валахії (Мунтені) Радула 

Міхні в цій кампанії. Той, бувши зобов’язаним надавати 

допомогу туркам, виділив 1800 кінників та ще більше 

піхотинців для війська Османа ІІ, а також селян для догляду 

за мостом через Дунай. Бувши одночасно в добрих 

стосунках з поляками, він через свою довірену особу  

(К. Вевелі) суттєво допоміг у перемовинах про укладання 
мирного договору від 9 жовтня 1621 р. Зовсім іншу оцінку 

отримав Александру Іліаш, молдавський господар, який не 

підготував належним чином дороги, мости, місця для 

перебування турецької армії14. 

Петре Панаїтеску в “Історії Румунії” (1964 р.), крім 

доброго знання творів Мирона Костіна, додав цікаві факти 

про майбутнього Київського митрополита Петра Мовиле, 

сина колишнього господаря Молдови Сіміона Мовиле. Той 

брав участь у Хотинській битві 1621 р. з польського боку. 

Але перед битвою він зі своїм загоном молдавських воїнів 

намагався захистити північні землі від польських 
грабіжників. 

У п'ятому томі багатотомної академічної „Історії 

румунів” міститься текст К. Резакевича, присвячений 

Хотинській війні (1620–1621 рр.). Він ґрунтується в 

основному на інформації, отриманій від М. Костіна, в якій 

описуються внутрішні молдавські причини війни, її 

результати. Автор аналізує діяльність правителів Молдови 

(Гаспара Граціані, Александра Іліаша, Штефан Томши ІІ), 

які відіграли певну роль у цих подіях15. 

Флорін Пінтеску в ґрунтовній статті про типологічні 

особливості Хотинської битви 1621 р. та її висвітленні в 
румунській історіографії, доказуючи свою відмінну 

обізнаність в польській, турецькій джерельній базі, аналізує 

“Літопис” М. Костіна на предмет його історичної цінності. 

Він солідаризується в цьому питанні з П. Панаїтеску. Але 

одночасно підкреслює глибину і грунтовність оповідання, а 

також військовий досвід автора, що дозволяло йому 

адекватно оцінювати воєнні особливості кампанії. Автор 

посилається на цифрові дані літописця, особливо щодо 

військ румунських князівств, в характеристиці польських 

гусарів, славить героїзм запорожців в цій битві16.  

Відомий за радянських часів знавець історії Молдови 
Н. А. Мохов в описі Хотинської битви 1621 р. спирався на 

інформацію Я. Собеського, С. Величка та М. Костіна (від 

9 пиркалаб – високий сановник з військовими, адміністративними, фіскальними і судовими повноваженнями у фортеці і навколишньо-

му окрузі.  
10 Bălan T. Documente bucovinene [Bukovinian documents], Vol. V, 1745–1760, Cernăuți: Editura Mitropoliei Bucuvinene, 1939, P. 3–4  

[in Romanian]. 
11 Costin Miron. Letopisețul Țării Moldovei dela Aron Vodă încoace. Ediție critică de P.P. Panaitescu [Chronicle of the Land of Moldavia from 

Aaron-vode. Ed. by P. Panaitescu], București: Fundația Regală pentru literatură și artă, 1944, 432 p.; P. V–XI [in Romanian]. 
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молдовського літописця він використав епізод з платою 

султана за кожну козацьку голову)17. 

На жаль, в українській історіографії це історичне 

джерело майже не використовується. В колективній 

монографії “Хотинщина” (автори О. Добржанський, 
Ю. Макар, О. Масан) Хотинській війні 1621 р. дається 

короткий опис, аналізується кількісний склад супротивних 

сторін з наполяганням на максимальну кількість козаків. 

Автори стверджують, що козаки отримали вирішальну 

перемогу. Цитується Яків Собеський, який в одній з депеш 

королю назвав козаків справжніми переможцями під 

Хотином та рятувальниками Польщі. Ігнорується момент 

спізнення запоріжців та причини цього факту. Автори 

монографії використали записи анонімного німецького 

офіцера, який був учасником кампанії. Детальну 

інформацію, надану літописом М. Костіна, не 
використовується, хоча в списку літератури твір 

перераховується18. 

У 1991 р. в Києві була видана збірка публікацій, 

присвячена Хотинській битві 1621 р. під назвою “Хотинська 

війна”19. Книга включає фрагменти опису подій Хотинської 

війни козацькими літописцями Г. Грабянкою, С. Величком, 

німецьким дослідником Й. Мюллером, відомими 

українськими істориками М. Грушевським,  

Д. Яворницьким, В. Голобуцьким, а також М. Алекберлі та 

ін. Опис подій Мироном Костіним, який був опублікований 

і польською мовою, не відомий координаторам видання. 
Лише у творі В. Голобуцького є посилання на “Літопис”  

М. Костіна. А упорядник збірки С. Заремба у вступній статті 

ремствує з приводу того, що у висвітленні Хотинської війни 

історики майже зовсім не послуговуються румунськими 

джерелами та літературою. Заслуговують на увагу, на його 

думку, праці Богдана Хашдеу, Діну Джуреску, Віктора 

Атанасіу, Іона Сирбу та ін., які не були спеціалістами в 

історії Хотинської війни20. У той же час “Літопис” видавався 

багато разів у радянські часи в Республіці Молдові та 

Україні, бо в молдавських школах М. Костін вивчався і 

вивчається в наші дні за шкільною програмою. Нині вже є 
переклад “Літопису Землі Молдовської” М. Костіна 

російською мовою21. 

Державним історико-архітектурним заповідником 

“Хотинська фортеця” у 2011 р. опубліковано збірку 

“Хотинська війна 1621 року”. Це видання сприймається як 

продовження і доповнення збірки 1991 р. З’явився новий 

матеріал: писемні свідчення, що належать Якову 

Собеському, анонімному німецькому офіцеру, Іонесу 

Каменецькому, Агопу й Аксенту Каменаці. До збірки 

увійшли також коротка реляція про Хотинську війну, 

надрукована у 1621 р., та текст Хотинського мирного 
договору 9 жовтня 1621 року. Документи доповнюються 

дослідженнями подій та історичного значення Хотинської 

війни. Повторюються тексти С. Величка і Г. Грабянки, хоча 

вони написані також на польських джерелах. 

Заслуговує на увагу вміщена в обидві збірки робота М. 

Алекберлі (1957 р.), заснована на турецьких історичних 

джерелах22. 
Найґрунтовніше дослідження в розглянутому нами 

питанні належить доктору історичних наук Петру 

Михайловичу Сасу. Результати його досліджень 

опубліковані в монографії “Хотинська війна 1621 

року” (2011, 520 с.)23. У ній на основі історичних джерел (на 

відміну від інших авторів, він докладно вивчив також 

архівні матеріали) розглянуті політичні фактори, що 

спричинили Цецорську битву 1620 р., а також висвітлено її 

перебіг. З поля зору автора не випали польсько-козацькі 

відносини у контексті підготовки до війни. Розглянуто 

структуру та чисельність воюючих сторін. Вивчено 
особливості поля Хотинської битви, спорудження мостів 

через Дністер та способи виживання вояків в умовах облоги. 

Розглянуто питання воєнної тактики сил турецького султана 

Османа ІІ, польсько-литовської армії під командуванням Я.-

К. Ходкевича та С. Любомирського, запорожців на чолі з 

гетьманами Я. Бородавкою і П. Конашевичем-Сагайдачним. 

Детально висвітлено перебіг турецько-польських 

переговорів та укладання Хотинського миру. Об’ємна 

історіографія ґрунтується на польських, українських, 

російських та французьких працях. Турецькі джерела 

використані в польському перекладі. Румунська 
історіографія ігнорується автором монографії, хоча 

“Літопис” М. Костіна є в перекладі польською мовою (якщо 

це відбувається через незнання румунської мови). Це 

ігнорування робиться навіть при знанні того, що деякі 

очевидці Хотинської битви називають її “волоською 

війною” (Я. Остророг). При поясненні важливості ролі 

Радула Міхні в процесі переговорів між поляками і турками 

також не використані румунські джерела, хоча це б 

дозволило автору правильно написати прізвища 

молдовського господаря Іліаша (а не Еліаша) та валаського 

воєводи Міхня (а не Міхні). Можна підсумувати, що автору 
найоб’ємнішої монографії присвяченої Хотинській битві 

1621 р. невідомий “Літопис” М. Костіна, хоча за своїми 

характеристиками він нічим не поступається літопису С. 

Величка, розкриваючи краще специфіку Молдови, на 

території якої відбулось це криваве зіткнення. 

В іншій своїй роботі “Хотинська битва 1621р. – битва 

за Центральну Європу” (2013 р.) П.М. Сас також відсутні 

посилання на румунські джерела24. 

У ґрунтовній монографії Т. Чухліба, змістовній в оцінці 

ролі України у християнсько-мусульманських війнах 1500–

1700 рр., також не знайшлось місце для використання 
“Літопису Землі Молдовської” в описі Хотинської битви 

1621 р.25. 
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18 Dobrzhanskyi O., Makar Yu., Masan O. Khotynshchyna. Istorychnyi narys [Khotyn region. Historical essay], Chernivtsi: Molodyi buko-

vynets, 2002, P. 91 [in Ukrainian]. 
19 Khotynska viina (1621 r.) ..., op. cit., P. 31–57 [in Ukrainian]. 
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2014, 192 р. [in Ukrainian]. 
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Між тим опис Хотинської битви 1621 р. у М. Костіна є 

досить детальним. Історик показує причину війни, яка 

полягає, на його погляд, в розумінні турками, що після 

нищівної поразки поляків під Цецорою, вони з легкістю 

зможуть відібрати частину території Польщі. Він аналізує 
кількісний склад супротивних сторін. Краще інших 

істориків він розуміється на ситуації, яка склалася в умовах 

війни в Молдові й Мунтенії. День за днем він розповідає про 

перебіг військових операцій, підбиваючи підсумки кожного 

дня. Бувши безстороннім оглядачем подій, не може 

стримати свого захоплення героїзмом запорозьких козаків: 

“Здивування викликало в імперії… незламний і 

безстрашний дух козацький в скрутному становищі, в якому 

вони опинилися”. Потім декілька разів описує нічні атаки 

козаків, захоплення ними турецької артилерії, героїчний 

опір козаків Сагайдачного шаленій атаці османських військ 
та артилерійському обстрілу з протилежного берега Дністра. 

Не залишилась поза увагою літописця також інтрига, яка 

існувала у взаєминах між поляками й козаками, нетерпляче 

чекання запорожців воїнами Ходкевича, спізнення козаків і 

неприхована радість при їхній появі в польському таборі, 

конфлікти під час битви тощо. Хроніст не пропускає жодної 

цікавої деталі. Він нагадує, як султан, незадоволений 

невдачею яничар здобути козацький табір, заявляє про те, 

що не буде їсти, поки табір запорожців не буде взятий. 

Краще за інших істориків М. Костін поінформований в 

тому, яку роль відіграв у мирних перемовинах воєвода 
мунтянський Раду та його люди. Зі зневагою оцінюється 

роль молдовського правителя Алексадра Іліаша в 

забезпеченні військової кампанії турецького сюзерена, як і 

його аморальна поведінка у внутрішніх справах. І своєю 

безпорадністю він викликав такий гнів у султана, що від 

смерті його урятував тільки великий візир. Але напасті він 

не оминув, до Хотина він прибув прив’язаним ціпами до 

гармат, а під час битви залишався під вартою допоки турки 

не покинули поле битви в бік Царграду. 

“Літопис Землі Молдавської” багатий на деталі, які 

інші автори розглядають поверхово або ігнорують. Скажімо, 
він здивований звитягою литовських татар, які стояли міцно 

проти турків, хоча були однією з турками віри. Жодний з 

відомих оповідачів про Хотинську війну не відмітив того 

факту, що султан попередив через своїх послів польського 

короля про намір йти війною. Хроніст відзначає, що мають 

правителі такий звичай – попереджати один одного у 

випадку початку війни. Епізод коли Осман ІІ, розлючений 

на козаків, готовий платити за кожну козацьку голову 50 

злотих, описаний М. Костіним з жахливою мальовничістю. 

Розбіглися татари Лядською країною і стали вбивати селян, 

приносячи султану їхні голови за гроші. Підняли перед 
султанським шатром гори голів селян, яких видавали за 

козаків. Цей епізод Хотинської битви був перейнятий від М. 

Костіна іншими авторами, серед них і українським 

істориком Володимиром Голобуцьким. З багатством 

деталей хроніст розповідає про процес розходження 

воюючих сторін, про вбивство яничарами султана Османа ІІ 

у Стамбулі тощо. 

Твір Мирона Костіна відзеркалює його 

індивідуальність. Це видно з проявлених ним емоцій та 

авторських зауважень. З болю літописець повідомляє, що С. 

Любомирський з авангардом польського війська 
“пограбували країну до Ясс”. Спалили столицю Молдови і з 

тої здобичі харчів забезпечили себе на весь той час, що 

перебували під Хотином. Тоді ж перейшли козаки біля 

Сорок і “почали грабувати за своєю звичкою” допоки татари 

не заступили їм дорогу. А під час битви козаки робили 

вилазки з метою пограбування місцевого молдовського 

населення. Татари і козаки до початку Хотинської битви 

знов пограбували Молдову. А для турків Александр Іліаш 

мав підготувати мости, квартири, фураж, харчі. Тобто Земля 

Молдовська і тутешні люди багато постраждали від цієї 

війни. І від всіх авторів тільки Мирон Костін співчуває цій 
бідній країні та її мешканцям. 

Висновки. Отже, “Літопис Землі Молдовської” 

Мирона Костіна, бувши єдиним джерелом для вивчення 

історії Молдови початку і середини ХVІІ ст. одночасно є 

правдивим описом подій Хотинської війни (1620–1621 рр.). 

Хоча літописець не є сучасником подій, але його розповідь 

про Хотинську битву ґрунтується на серйозних польських 

джерелах відповідної епохи, усній інформації від сучасників 

війни, сімейних традиціях княжої сім’ї Мовілештів тощо. 

Позитивно характеризує твір глибокий та детальний опис 

подій, незаангажованість, чіткій аналіз військових операцій 
учасника багатьох битв, освіченість автора та його широкий 

кругозір, що дозволяло йому розуміти причинно-наслідкові 

зв’язки поступків сторін, безумовний літературний талант 

М. Костіна. 

Ігнорування “Літопису” М. Костіна у висвітленні 

Хотинської війни 1621 р. цілим рядом українських істориків 

показує небажання розглянути подію комплексно, з 

використанням всіх джерел. Скоріше за все, ми бачимо 

зацикленість на показі тільки одного фрагменту цієї 

історичної події, участі в ній української сторони. Мовний 

бар’єр у використанні “Літопису” не є проблемою якщо є 
бажання всебічного розгляду Хотинської битви 1621 року. 
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early and mid seventeenth century. at the same time it is a true description of the 

events of the Khotyn War (1620–1621). Although the chronicler is not a 

contemporary of the events, his account of the Battle of Khotyn is based on serious 

Polish sources of the relevant era, oral information from contemporaries of the 
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disregard for the events of the Khotyn War of 1621 by a number of Ukrainian 

historians shows a reluctance to consider the event comprehensively, using all 

sources. Moreover, we see a focus on showing only one fragment of this historical 

event, the participation of the Ukrainian side in it. The language barrier to the use 

of the Chronicle is no more a problem than a political motive. 

Key words: Battle of Khotyn in 1621, participants and contemporaries of 

the battle, historiography of the event, “Chronicle of the Land of Moldova” by M. 

Kostin, Myron Kostin, historical sources. 
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Цубенко Валерия. Организационно-штатное построение и финансирование Департамента военных 

поселений: 1835-1857 гг. Цель исследования. В статье исследованы в конкретно-историческом изучении 

организационно-штатное построение и финансирование Департамента военных поселений с 1835 по 1857 г. Методы 

исследования. Важным аспектом методологической основы стало применение методов: исторического, 

статистического, проблемно-хронологического. Научная новизна заключается в том, что впервые комплексно 

исследованы исторический опыт деятельности важной управленческой структуры Российской империи – Департамента 

военных поселений. Организация Департамента военных поселений разделена на два периода: 1) 1835–1843 гг. и 2) 1843

–1857 гг. С 1843 г. были расширены полномочия штатного состава, увеличено финансирование. 
Ключевые слова: Департамент военных поселений, отдел, штат, военные поселяне. 

Постановка проблеми. Важливу роль у функціюванні 

держави відіграють центральні адміністративні установи, 

органи військового управління, військові частини та установи 

Збройних сил України, через які реалізуються функції 

контролю, захисту та управління різними процесами на своїй 

території. Аналіз пройденого шляху й узагальнення досвіду 

діяльності адміністративних установ, органів військового 

управління у першій половині ХІХ ст. на території України є 

важливим для розуміння закономірностей та специфічних 

особливостей історичного процесу та пізнання генези 

українського державо- й націєтворення. Протягом 1817–1857 

рр. система управління військових поселень кавалерії на 

території України (Українського (Харківського), 

Новоросійського (Херсонського), Києво-Подільського) зазнала 

низки трансформацій. У 1835 р. у структурі Військового 

міністерства Російської імперії був утворений Департамент 

військових поселень – центральний орган управління 

військовими поселеннями1. Основними завданнями 

Департаменту військових поселень було вдосконалення 

управління системою військових поселень та забезпечення 

реалізації урядової політики, створення міцного вертикального 

зв’язку державних владних структур. У цьому контексті аналіз 

історичного досвіду формування і фінансування Департаменту 

військових поселень як правового і соціального інституту стає 

своєчасним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематика, пов’язана з історією військових поселень 

кавалерії на території України у складі Російської імперії у 

першій половині ХІХ ст., активно розроблялася і 

розробляється в українській і зарубіжній історіографії. 

Питанням військової бюрократії, законодавчої бази та органів 

управління військових поселень кавалерії в Україні присвячені 

праці українського вченого К. М. Ячменіхіна2 та російської 

дослідниці Т. М. Кандаурової3. Джерельну базу статті 

складають акти законодавчого характеру з “Повного зібрання 

законів Російської імперії”.  
Мета статті полягає в конкретно-історичному 

студіюванні організаційної штатної побудови і фінансування 

Департаменту військових поселень з 1835 по 1857 р. 

Виклад основного матеріалу. Штат Департаменту 

військових поселень формувався на основі Положення “Про 

перетворення Департаменту військових поселень Військового 

міністерства” 1835 р.4. Департамент військових поселень 

забезпечував у межах повноважень, передбачених 

законом,  здійснення керівництва та нагляду за: 1) військовими 

поселеннями і округами орних солдат; 2) іррегулярними 

військами; 3) військово-навчальними закладами; 4) розвитком 

міст військових поселень і міст за особливими найвищими 

призначеннями; 5) влаштуванням постійних приміщень для 

полкових штабів військ, губернських кадетських корпусів і 

батальйонів військових кантоністів; 6) казармами, шпиталями 

та іншими військовими будовами (з питань ремонту і 

благоустрою); 7) витратами на опалення і освітлення будівель, 

утримання генералів, штаб- і оберофіцерів квартирними 

грошима5. Системно-структурна організація Департаменту 

військових поселень поділялася на два періоди: 1) 1835–1843 рр. і 

1 Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii (PSZ RI) [Complete collection of laws of the Russian Empire]. Sobr. 2-e. Vol. XХ (1835), Vol. I,  

N 8233, SPb., 1836, P. 716 [in Russian]. 
2 Yachmenihin K.M. Armiya i reformy: voennye poseleniya v politike rossijskogo samoderzhaviya [Army and reforms: military settlements in the 

policy of the Russian autocracy], Chernigo,: Siverianska dumka, 2006, 444 р. [in Russian]. 
3 Kandaurova T.N. “Sociokul'turnyj portret voennoj byurokratii XIX v.: sistema strukturnyh zven'ev upravleniya voennyh poselenijˮ [Socio-

cultural portrait of the military bureaucracy of the 19th century: the system of structural links in the management of military settlements], Sbornik 

materialov IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Upravlenie dokumentaciej: proshloe, nastoyashchee, budushcheeˮ 

[Document management: past, present, future], Document management: past, present, future, posvyashchennoj pamyati professora T.V. 

Kuznecovoj, Moskva: OOO “TERMIKA.RUˮ, 2019, Р. 277–291 [in Russian]; Kandaurova T.N. “Mir povsednevnosti voennoj byurokratii: 

vedomstvo voennyh poselenijˮ [The world of everyday life of the military bureaucracy: the department of military settlements], Materialy III-ej 

Mezhdunarnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj pamyati professora T.V. Kuznecovoj “Upravlenie dokumentaciej: proshloe, 

nastoyashchee, budushcheeˮ [Document management: past, present, future], Moskva, RGGU, 2017, Р. 259–274 [in Russian]. 
4 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XХ (1835), Vol. I, N 8233, SPb., 1836, P. 716 [in Russian]. 
5 Ibidem. 
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2) 1843–1857 рр.  
Директором Департаменту військових поселень  

протягом 1835–1842 рр. був генерал-лейтенант  

П. А. Клейнміхель, 1842–1852 рр. – генерал від артилерії 

М. І. Корф, 1852–1856 рр. – генерал-лейтенант Г. Ф. Пілар 
фон Пільхау, 1856–1857 рр. – генерал-лейтенант  

О. І. Верігін6.  
Структура Департаменту військових поселень у 1835 

р. визначалася штатним розписом, що складався з двох 

частин. До першої частини належали 4 відділи: 1) 

господарський, 2) іррегулярних військ, 3) військово-

навчальних закладів, 4) рахунковий. До складу другої 

частини входили 2 будівельні відділи: 5) штучний і 6) 

виконавчий. Також до складу обох частин Департаменту 

військових поселень входили: 1) канцелярія, 2) 

казначейство, 3) архів, 4) друкарня і літографія, 5) 
штаблікар військових поселень7.  

Штатна чисельність Департаменту військових 

поселень у 1835 р. становила 265 працівників, з них: 1 – 

директор департаменту, 2 – віцедиректори, 6 – членів 

загальної присутності з будівельних питань, 64 – у 6 

відділах (класних чиновників, столоначальників, 

бухгалтерів, контролерів, архітекторів та інших), 46 – в 

архіві, типографії і літографії (начальник архіву і 

типографії, столярів, друкарів, наборщиків та інших), 146 – 

інших посадовців Департаменту (начальник канцелярії, 

секретар, журналіст, скарбничий, аудитор, штаблікар, 
фельдфебель, унтерофіцер, фельдшер, кур’єр, сторож, 

писар, екзекутор та інші)8. Асигнування на утримання 

Департаменту військових поселень у 1835 р. становило 

305385 руб. (див. додаток 1)9. В основному в Департаменті 

військових поселень кавалерії служили чиновники-

практики, які мали досвід роботи в державній службі. Це 

дозволяло їм швидко і динамічно просуватися кар’єрними 

сходами і в головному відомстві військових поселень 

отримувати більше заохочень за службу. Лише деякі 

чиновники приходили в Департамент військових поселень 

з мінімальним досвідом служби в системі державних 
структур або одразу після завершення навчання. З 1840-х 

рр. кадровий склад співробітників Департаменту 

військових поселень поповнювався завдяки залученню 

спеціалістів із регіональних військово-поселенських 

структур10.  
18 травня 1843 р. відбулася реорганізація 

Департаменту військових поселень. Обов’язки та 

повноваження його були значно розширені, збільшено 

фінансування. У новій редакції положення “Про утворення 

Департаменту військових поселень” з’явилися додаткові 

обов’язки з будівництва казарм та інших будівель, їх 
опалення і освітлення, гідротехнічних робіт з військового 

відомства, виплати грошового 

забезпечення військовослужбовцям за особливими 

призначеннями11, змінилася структура і збільшився штат 

працівників Департаменту. Так, за штатним розписом 

Департамент військових поселень у 1843 р. складався з 6 

відділів: 1) військових поселень; 2) іррегулярних військ; 3) 

військово-навчальних закладів; 4) проєктів і кошторисів; 5) 

будівельного; 6) рахункового. Також до складу 

Департаменту військових поселень входили: канцелярія, 

частина штабофіцера Генерального Штабу, частина 
обераудитора, архів, скарбниця, друкарня, літографія12. 

Рахунковий відділ поділявся на бухгалтерію і контроль. 

Бухгалтерія складалася з чотирьох столів, які займалися 

фінансовими питаннями, складанням річних кошторисів 

на утримання всіх частин Департаменту військових 

поселень; розподілом коштів; збором відомостей про 

капітали військових поселень; веденням шнурових книг 

обліку витрат; веденням бухгалтерських рахунків; 

відомостей про доходи і витрати іррегулярних військ; 

обліком інформації про виконання кошторису доходів і 

використання коштів Департаменту військових поселень; 
складанням річних фінансових звітів; забезпеченням 

шнуровими книгами відомств Департаменту. Контроль 

складався з чотирьох столів і відповідав за проведення 

ревізії (капіталів і витрат першого, другого, третього і 

четвертого столів бухгалтерії) шнурових книг і звітів на 

загальних правилах для всіх департаментів Військового 

міністерства13.  
Штатна чисельність Департаменту військових 

поселень у 1843 р. становила 402 працівники, що на 137 

(34 %) посадовців більше, ніж у 1835 р. (265 працівників14). 

Збільшення чисельності чиновників Департаменту 
військових поселень, розширення його структурних 

складових, детальна регламентація функцій свідчили про 

подальшу бюрократизацію сфери військового управління. 

Централізація органів управління Департаменту 

військових поселень, як і у всіх інших структурах 

Військового міністерства зберігалася, принцип 

регламентації діловодства зміцнювався. У Департаменті 

військових поселень з 402 штатних одиниць: 1 – директор 

Департаменту, 2 – віцедиректори, 11 – членів загальної 

присутності (3 – з господарських і юридичних питань, 3 – з 

штучних справ та інші), 8 – чиновників при директорі 
Департаменту, 44 – у відділах (столоначальників, 

помічників), 8 – у креслярні, 29 – у рахунковому відділенні 

(3 – з боку державного контролю), 8 – у канцелярії 

(начальник, журналіст, обераудитор, помічники), 25 – по 

частині генерального штабу (22 – топографи), 2 – в архіві, 

30 – у друкарні (начальник, коректор, складач, друкар, 

словоріз та інші), 9 – в палітурній, 22 – в літографії 

(начальник, художник, друкар, топограф, гравер та інші), 6 

– в скарбниці, 197 – інших посадовців (наглядач, 

фельдфебель, унтерофіцер, лікар, писар, фельдшер, 

охоронець та інші)15 (див. додаток 2.). Порядок прийому на 
штатні посади в Департамент військових поселень 

передбачав, як правило, проходження кандидатами на 

вакантні місця випробувального терміну з метою 

визначення професійного рівня і загальної підготовки до 

виконання посадових обов’язків. Розміри посадових 

окладів були неоднаковими: найбільше отримували чини 

6 Yachmenihin K.M. Armiya i reformy: voennye poseleniya v politike rossijskogo samoderzhaviya…, op. cit., Р. 117, 295, 313. 
7 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XХ (1835), Vol. I, N 8233, SPb., 1836, P. 717 [in Russian].  
8 Ibidem, P. 248–249.  
9 Ibidem, P. 249. 
10 Kandaurova T.N. “Sociokul'turnyj portret voennoj byurokratii XIX v.: sistema strukturnyh zven'ev upravleniya voennyh poselenijˮ…, 

op. cit., Р. 285–286 [in Russian]. 
11 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. І, N 16863, SPb., 1844, P. 330 [in Russian].  
12 Ibidem. 
13 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. І, N 16863, SPb., 1844, P. 337–338 [in Russian].  
14 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XХ (1835), Vol. IІ, N 8233, SPb., 1836, P. 249 [in Russian]. 
15 “Obrazovanie Departamenta Voennyh poselenijˮ [Establishment of the Department of Military Settlements], SPb., 1843, P. 43–50  

[in Russian]. 
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перших чотирьох класів. Асигнування на утримання 

Департаменту військових поселень у 1843 р. становило 

133644 руб. 97 коп. сріблом16 (або 467757 руб. 39½ коп. 

ассигнаціями17). Одночасно із призначенням на посаду 

чиновник отримував право на грошові допомоги (подорожні 
гроші, обмундирування, на підйом і обзаведення власним 

господарством). Кошти на відшкодування дорожніх витрат, 

а також столові гроші, виплати добових і квартирних 

грошей для облаштування на новому місці отримували 

військові поселенці, які у справах служби їздили у 

відрядження. 
Штатний розпис Департаменту військових поселень у 

1843 р. складався з капіталу військових поселень – 122190 

руб. 87 коп., з коштів Донського, Чорноморського і 

Кавказького козацьких військ – 11454 руб. 10 коп. Кошти на 

фінансування відділення іррегулярних військ і двох столів у 
рахунковому відділенні Департаменту військових поселень 

надходили з бюджету козацьких військ сумою 11454 руб. 10 

коп. сріблом, з них: від Донського війська – 5727 руб. 6 коп., 

від Чорноморського війська – 2863 руб. 52 коп., від 

Кавказького війська – 2863 руб. 52 коп.18. Інші іррегулярні 

війська також були зобовʼязані надавати кошти на 

утримання деяких частин відповідно до кількості капіталів. 
Додаткову піврічну плату з капіталу військових 

поселень отримували 2 ад’ютанти при директорі. 

Чиновники з особливих доручень отримували порційні 

гроші на витрати у відрядженні з капіталу військових 
поселень від 1 руб. 45 коп. до 2 руб. 85 коп. на добу. Писарі, 

топографи та інші нижчі чини отримували обмундирування 

встановленого зразка від комісаріату і провіант за 

встановленими нормами продовольчого забезпечення від 

провіантського відомства.  
Чиновники Департаменту військових поселень 

урівнювалися у посадових класах, розрядах пенсійних 

виплат і шиття на мундирі з іншими чиновниками 

департаментів Військового Міністерства19. У новій редакції 

положення “Про утворення Департаменту військових 

поселень” з’явилися додаткові обов’язки з будівництва 
казарм та інших будівель, їх опалення і освітлення, 

гідротехнічних робіт з військового відомства, виплати 

грошового забезпечення військовослужбовцям за 

особливими призначеннями20, змінилася структура і 

збільшився штат чиновників Департаменту. 22 травня 1843 

р. було затверджено окремий тимчасовий штатний розпис 

літографії Департаменту військових поселень для виконання 

робіт з підготовки видання та друку малюнків історичного 

опису одягу і озброєння російських військ і тимчасовий 

штатний розпис Четвертого відділу канцелярії Військового 

міністерства  “Відділ Зведення Військових Постанов”21. 
Штатна чисельність працівників літографії становила 29 

одиниць з фінансуванням 4182 руб. 38 коп. сріблом, з них: 

12 художників (малюнків) отримували плату по 285 руб. 92 

коп. кожний (всього 3431 руб. 4 коп.), 3 кондуктори 1-го 

класу отримували плату по 80 руб. кожний (всього 240 руб.), 

4 кондуктори 2-го класу отримували плату по 45 руб. 

кожний (всього 180 руб.), друкарів: 2 друкарі старшого 

окладу отримували плату по 42 руб. 84 коп. кожний (всього 

85 руб. 68 коп.), 3 друкарі середнього окладу отримували 

плату по 34 руб. 28 коп. кожний (всього 102 руб. 84 коп.), 3 

друкарі молодшого окладу отримували плату по 21 руб. 4 

коп. кожний (всього 64 руб. 26 коп.); 2 шліфувальники 
отримували плату по 34 руб. 28 коп. кожний (всього 68 руб. 

56 коп.). Штатна чисельність Четвертого відділу канцелярії 

Військового міністерства “Відділ Зведення Військових 

Постанов” становила 12 працівників з фінансуванням (плата 

і столові) 6606 руб. 90 коп., з них: керівник відділу, 

головний редактор “Зведення” отримував 1401 руб. столові; 

2 старших чиновники отримували плату 980 руб. 70 коп., 

столових 420 руб. 30 коп. кожний (всього 2802 руб.); 2 

молодших чиновників отримували плату 560 руб. 40 коп., 

столових 210 руб. 15 коп. (всього 1541 руб. 10 коп.); 1 

журналіст отримував плату 420 руб. 30 коп., столових 140 
руб. 10 коп. (всього 560 руб. 40 коп.); 6 писарів отримували 

плату 50 руб. 40 коп. кожному (всього 302 руб. 40 коп.)22. 

Посадові оклади нараховувалися з економічного капіталу 

Військового міністерства. Канцелярське обладнання Відділ 

отримував від канцелярії Військового міністерства.  
Штатна чисельність Корпусу інженерів військових 

поселень з окружними управліннями в 7 округах складала 

544 чиновники і службовці з  утриманням та іншими 

штатними витратами 98654 руб. 68 коп. сріблом. Кошти на 

утримання Корпусу інженерів військових поселень 

надходили з капіталів військових поселень 18463 руб. 68 
коп., з капіталів козацьких військ 11120 руб., з державного 

казначейства 62816 руб., з коштів Московської міської думи 

на ремонт казарм у Москві 6255 руб.23. Щорічні залишки від 

встановлених коштів направляли директору Департаменту 

військових поселень для призначення одноразових 

грошових винагород чиновникам і писарям за особливі 

заслуги. 
Рішення про ліквідацію Департаменту військових 

поселень було затверджене Олександром ІІ у 1857 р. 

Правила про порядок скасування Департаменту військових 

поселень Військового міністерства були затверджені 16 
грудня 1857 р.24. 

Висновки. Отже, Департамент військових поселень 

Військового міністерства був однією з важливих 

управлінських структур протягом 1835–1857 рр. в 

Російській імперії. Аналіз організаційної побудови штатного 

розпису Департаменту військових поселень свідчить, що з 

1843 р. були розширені повноваження та обовʼязки 

штатного складу, модернізовано управлінські структури, 

збільшено фінансування на 35 %. Діяльність Департаменту 

військових поселень мала системно-структурну побудову 

всіх управлінських рівнів, розділ функцій і обовʼязків чітко 
регламентувався законодавством. Ієрархічна пірамідальна 

структура штатної побудови Департаменту військових 

поселень, вершину якої очолював директор, була занадто 

централізована. У Департаменті військових поселень 

простежується тенденція проведення комплектування 

чиновницького корпусу вихідцями з його ж середовища, 

тобто дітьми військових поселенців. 

16 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. ІІ, N 16882, SPb., 1844, P. 241–242 [in Russian]. 
17 Kandaurova T.N. “Departament voennyh poselenij kak novaya voenno-byurokraticheskaya struktura pervoj poloviny XIX vekaˮ 

[Department of military settlements as a new military-bureaucratic structure of the first half of the 19th century], [w:] Dzieje biurokracji, 

Vol. V, red. Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin – Toruń – Włocławek 2013, p. 328 [in Russian]. 
18 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. ІІ, N 16882, SPb., 1844, P. 241–242 [in Russian]. 
19 “Obrazovanie Departamenta Voennyh poselenijˮ …, op. cit., Р. 50 [in Russian]. 
20 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. І, N 16863, SPb., 1844, P. 330 [in Russian]. 
21 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. ІІ, N 16882, SPb., 1844, P. 242 [in Russian]. 
22 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. ІІ, N 16882, SPb., 1844, P. 242 [in Russian]. 
23 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. ІІ, N 16859, SPb., 1844, P. 234–239 [in Russian]. 
24 PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XХХІІ (1857), Vol. І, N 32555, SPb., 1858, P. 1007–1008 [in Russian]. 
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Перспективи подальших досліджень. 

Подальшими тематичними векторами дослідження 

можуть бути: критерії і система відбору чиновників 

військових поселенців; роль особистісного фактору в 

кадровій політиці самодержавства при формуванні 

адміністративної структури військових поселень 

кавалерії в першій половині XIX ст., окремих 

структурних підрозділів Департаменту військових 

поселень Військового міністерства, Корпусу інженерів 

військових поселень. 

ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Штатний розпис Департаменту військових поселень кавалерії (1835 р.) 

Посада 

 

Кіль-

кість 

чинів 

Посадовий оклад 

Одному 
Разом 

плата столові 

Рублі 

Директор Департаменту З них: один генерал Корпусу інжене-

рів військових поселень 

1 Згідно з чи-

ном 

7000 7000 

Віцедиректор 2 4000 8000 

Загальної Присутності по частині будівельній   

Обов’язкових членів 
Генерал-майор 1 Згідно з чи-

ном 

4000 4000 

Полковник 2 3000 6000 

Присутніх членів за особливим 

призначенням 

Виробник справ 1 3500 1500 5000 

Помічник 1 2000 750 2750 

 Штабофіцер Генерального Штабу для управління справами з квартирування 

військ в округах Військових поселень і Орних солдат 
1 

Згідно з чи-

ном 
2000 2000 

В 6-ти відділеннях   

Начальник відділу 

Класний чиновник 5 3500 1500 25000 

Підполковник 1 
Згідно з чи-

ном 
2000 2000 

Корпусу інженерів військових поселень   

Столоначальник 

Класний чиновник 13 2000 750 35750 

Капітан 2 
Згідно з чи-

ном 
1000 2000 

Корпусу інженерів військових поселень     

Помічник 

Класний чиновник 13 1200 500 22100 

Поручик 2 
Згідно з чи-

ном 
750 1500 

Корпусу інженерів військових поселень   

Старший бухгалтер 1 3000 1000 4000 

Бухгалтер 2 2500 1000 7000 

Помічник бухгалтера 4 1500 500 8000 

Старший контролер 1 3000 1000 4000 

Контролер 2 2500 1000 7000 

Помічник контролера 4 1500 500 8000 

Оберофіцер Військово-робочих батальйонів для друкарських і форстмейскер-

ських предметів 
2 

Згідно з чи-

ном 
750 1500 

Архітектор 
 Старший 4 3500 1500 20000 

 Молодший 8 2000 750 22000 

В архіві, друкарні, літографії   

Начальник архіву і друкарні 1 3500 1500 5000 

Помічник начальника архіву 1 2000 750 2750 

Фактор з унтерофіцерів 1 180 - 180 

Наборщик Старший 10 
120 - 1800 

Літографщик Старший 5 

Друкар, батирщик Молодший 20 75 - 1500 

Палітурний майстер 1 1000 - 1000 

Палітурник 
Старший 3 120 - 360 

Молодший 3 75 - 225 

Столяр 1 120 - 120 

Загалом по Департаменту   

Керівник канцелярії 1 3500 1500 5000 

Секретар (його помічник) 1 2000 750 2750 

Обераудитор 1 2000 750 2750 

Аудитор (його помічник) 1 1200 500 1700 

Журналіст 1 2000 500 2500 

Помічник журналіста 2 1200 500 3400 

Скарбничий 1 2000 750 2750 

Старший помічник скарбничого 1 1500 500 2000 

Молодший помічник скарбничого 1 1000 500 1500 

Чиновник з особливих доручень при Директорі 1 2500 1500 4000 

Штабдоктор 1 Згідно з положенням 

Штаблікар 1 1000 - 1000 

Наглядач будинку (екзекутор) з військових офіцерів 1 
Згідно з чи-

ном 
1000 1000 
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Фельдфебель 1 180 - 180 

Унтерофіцер 5 120 - 600 

Писар 1-го класу 30 120 - 3600 

Писар 2-го класу 30 90 - 2700 

Писар 3-го класу 24 75 - 1800 

Рахівник 4 180 - 720 

Фельдшер 1 120 - 120 

Кур’єр 4 200 - 800 

Сторож 33 60 - 1980 

На канцелярські, креслярні, топографічні, літографічні матеріали 20000 

На утримання будинків Департаменту, приміщень для нижчих чинів, опалення, освітлення, утримання 2 робочих коней  25000 

Разом 265 - - 305385 

Таблицю складено за даними: PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XХ (1835), Vol. IІ, N 8233, SPb., 1836, P. 248–249 [in Russian].  

Додаток 2 
Штатний розпис Департаменту військових поселень (1843 р.)  

Посада 

 
Кіль-

кість 

чинів 

Посадовий оклад 
Сріблом  (плата, столові) 

Одному Разом 

Руб. Коп. Руб.  Коп. 

Директор Департаменту 1 3431 4 3431 4 

Віце-директор 2 1429 60 2859 20 

Обов’язкових членів Загальної Присутності - - - - - 

Від Військового Міністерства   

Зі справ законодавчих і господарських 3         

  
  
Зі справ штучних 
  

  

Корпусу інженерів Військових поселень генерал-майор 1 

1715 52 12008 64 
Корпусу інженерів Військових поселень полковник  1 

Корпусу інженерів Військових поселень інженер-механік  1 

Від державного контролю 1 

Головний архітектор Військово-навчальних закладів 1 Плату отримував від свого відомства 

Виробник справ Загальної присутності 1 1429 60 1429 60 

Помічник виробника справ Загальної присутності 2 786 27 1572 54 

При Директорі Департаменту   

Ад’ютант 2 Від комісаріату 

Чиновник для особливо 

важливих доручень 

VІ-го класу 1 857 76 857 76 

 

VІІІ-го класу 
1 600 - 600 - 

При Департаменті на випадок відрядження   

Інженерполковник 2 571 84 1143 68 

Інженерпідполковник 2 285 92 571 84 

У відділеннях   

Начальник відділення 6 1429 60 8577 60 

Столоначальник 19 786 27 14939 13 

Помічник столоначальника 19 486 6 9235 14 

У креслярні   

Старший архітектор 4 1429 60 5718 40 

Молодший архітектор 4 786 27 3145 8 

У кошторисному відділенні   

Старший бухгалтер 1 1143 68 1143 68 

Бухгалтер 4 1000 72 4002 88 

Помічник бухгалтера 8 571 84 4574 72 

Старший контролер 1 1143 68 1143 68 

Контролер 4 1000 72 4002 88 

Помічник контролера 8 571 84 4574 72 

Зі сторони державного контролю   

Оберконтролер 1 1429 60 1429 60 

Помічник оберконтролера 2 1143 68 2287 36 

У канцелярії   

Керівник канцелярії 1 1429 60 1429 60 

Секретар 1 786 27 786 27 

Помічник секретаря 1 486 6 486 6 

Обераудитор 1 786 27 786 27 

Помічник обераудитора 2 486 6 972 12 

Журналіст 1 786 27 786 27 

Помічник журналіста 1 486 6 486 6 

По частині Генерального Штабу   

Штабофіцер Генерального Штабу 1 571 84 571 84 

Оберофіцер Військово-робочих батальйонів 2 214 43 428 86 

Топограф 22 34 28 754 16 
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В архіві   

Начальник архіву 1 1429 60 1429 60 

Помічник начальника архіву 1 786 27 786 27 

У друкарні   

Начальник друкарні 1 1429 60 1429 60 

Коректор 1 786 27 786 27 

Фактор з унтерофіцерів 1 80 - 80 - 

Наборщик 

Для читання перших коректур 1 75 - 75 - 

Старший 3 42 84 128 52 

Середній 2 34 28 68 56 

Молодший 2 21 42 42 84 

  Старший 4 42 84 171 36 

Друкар 
Середній 4 34 28 137 12 

Молодший 3 21 42 64 26 

Батирщик 7 21 42 149 94 

Словоріз 1 34 28 34 28 

У палітурній   

Палітурник 

Старший 1 57 15 57 15 

Середній 4 34 28 137 12 

Молодший 3 21 42 64 26 

Столяр 1 34 28 34 28 

У літографії   

Начальник літографії 1 786 27 786 27 

Оберофіцерів з військово-робочих батальйонів 2 214 43 428 86 

Художник, гравер 2 285 92 571 84 

Топограф 10 34 28 342 80 

Друкар 

Старший 2 42 84 85 68 

Середній 2 34 28 68 56 

Молодший 2 21 42 42 84 

Шліфувальник 1 34 28 34 28 

У скарбниці   

Скарбничий 1 
786 27 786 27 

 Витрати на поїздки 120 - 

Помічник скарбничого 1 486 6 486 6 

Рахівник 4 51 42 205 68 

Загалом по Департаменту   

Наглядач будинку 1 786 27 786 27 

Помічник наглядача будинку 1 486 6 486 6 

Фельдфебель 1 34 28 34 28 

Писар 1-го класу 39 34 28 1336 92 

Писар 2-го класу 67 25 87 1733 29 

Писар 3-го класу 37 21 59 798 83 

Унтерофіцер 5 28 63 143 15 

Кур’єр 4 57 18 228 72 

Охоронець 40 17 27 690 80 

Лікар 1 285 92 285 92 

Фельдшер 1 34 28 34 28 

Додаткові витрати Департаменту 5000 - 

На канцелярські, креслярні, топографічні потреби 6000 - 

На утримання кур’єрських коней 1714 20 

На утримання будинків Департаменту і Архіву, приміщень для нижчих чинів 8000 - 

Разом 402 - - 133644 97 

Таблицю складено за даними: PSZ RI. – Sobr. 2-e. Vol. XVІІІ (1843), Vol. ІІ, N 16882, SPb., 1844, P. 239–242 [in Russian].    

Tsubenko Valeriia. Organizational staff formation and 

financing of the Department of Military Settlements in 1835–1857. 
The aim of the study. The article examines the organizational 

staffing and financing of the Department of Military Settlements from 

1835 to 1857 in a specific historical study. Research methods. An 

important aspect of the methodological basis is the use of general 

scientific methods as historical method and elements of the statistical 

method (coverage of staffing and funding of the Department of 

Military Settlements of the considered period); and special-historical 

method as problem-chronological (consideration of the dynamics of 

events in chronological order analysing the formation of the 

Department of Military Settlements and its development).  The 

scientific novelty of the work is that the article, for the first time and 

on the basis of legislative acts comprehensively examines the 

historical experience of the Department of Military Settlements of the 

Ministry of War which was one of the important administrative 

structures during 1835-1857 in the Russian Empire. It has been found 

that the organization of the Department of Military Settlements was 

divided into two periods: 1) 1835–1843 and 2) 1843–1857. 

Conclusions. The establishment of the Department of Military 

Settlements of the Cavalry during the reign of Emperors Mykola I and 

Alexander II in the structure of the Ministry of War was a natural 

requirement of the time, due to the need of increasing efficiency and 

mobility of management of the cavalry military settlements. The 

analysis of the organizational structure of the staff list of the 

Department of Military Settlements shows that since 1843 the powers 

and responsibilities of the staff have been expanded, management 

structures have been modernized, and funding has been increased. The 

activities of the Department of Military Settlements had a systemic 

and structural structure of all management levels; the division of 

functions and responsibilities was clearly regulated by law. 
Key words: Department of Military Settlements, department, 

staff, military settlers. 
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Art history 

 

Історія мистецтв 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021,  № 2(30), P. 55-59       

Бирюк Игорь, Корицкий Олег, Куковська Ирина, Сикирицкая Татьяна, Ковальчук Петро, Корицкая 

Антонина. Свободные лирники Буковины как носители конкурентного мировоззрения. Цель работы. На основе 

анализа источников литературы и доступных исторических документов проследить особенности процесса становления и 

развития истории лирничества на территории Буковины, как составляющей исторического наследия украинского 

народа. Методы исследования: в процессе исследования использованы ретроспективный, аналитический и 

обобщающий методы. Научная новизна заключается в обобщении информации о представителях украинского 

эпической музыки на территории Буковины и Буковинской Гуцульщины. Выводы: Лирничество, как уникальный 

культурный феномен, был распространен по всей территории Украины, а также ‒ Гуцульщине и Буковине с XVI и до 30-

х годов ХХ века. Поскольку на территории Буковины, как и на всей Украине, не было развито промышленное 

изготовление лир ‒ лиры по своей конструкции были значительно проще. Известными на Буковине лирниками были 

Юрий Федькович, из поселка Путила, Василий Тониевич из села Самакова, Петр Дзурак из села Детинец, Дмитрий 

Генцарь из села Рыжая (хутор Пилипковое), Василий Грицко, Иван Похович (Игнат) из Садгоры (г.Черновцы).  

Ключевые слова: лира, лирники Буковины, воспоминания, художественное и историческое наследие, слепцы-

музыканты, этногенетическое влияние традиции лирничества на современную культуру. 

На Путильщині є великий куферок з її історією, а  

там є  

великий запас старовітчини, і нам сьогодні потрібно  

вийняти з куферка все файне, мудре і цінне – і 

лірництво  
на Гуцульщині залишится незабутнім і 

високомистецьким співоцтвом.  

 

Ю. Федькович “До Ліри”  

 

Вступ. Необхідність звернення до даної проблеми 

диктує зацікавленість творчих людей, молоді автентичною 

культурою українського етносу, життям мандрівних 

старців – співців. Прагненням пізнати правдиву історію 

творення нашої державності. Підвищеним інтересом до 

витоків традиційної національної культури і духовності 
нашого народу. А музика – це органічна частина 

світоглядних уявлень людей, їхніх думок і прагнень, 

різноманітного і багатого духовного життя. 

Серед інших архаїчних традиційних форм епічного 

музичного виконавства важливу роль у пробудженні 

духовності нашого народу відігравали кобзарі, лірники, які 

несли в народ полум’яне українське слово, кликали до 

боротьби за волю, за козацьку славу, за старопредківську 

православну віру.  Однак сучасна наука не може 

похвалитися достатньо арґументованими дослідженнями з 

історії походження, еволюції, особливостей 

функціонування та сучасних форм наукової реконструкції 
як самого інструмента (колісної ліри), так і характерних 

жанрів лірницької музики, властивої для кожного 

конкретного національного чи етнографічного осередку їх 

побутування1. 

У статті йдеться про актуальність українського 

епічного співоцтва на теренах Путильщини (Буковинська 

Гуцульщина). Здійснено записи про лірників, гуцульську 

ліру, спогади, щоб зацікавити творчу молодь традиційною 

кобзарсько-лірницькою спадщиною Буковини. 

Основна частина. Прапрадідом колісної ліри 

прийнято вважати органіструм. Перші згадки про цей 
музичний інструмент датуються ще ІХ століттям. Саме він 

супроводжував церковні месси в давні часи2.  

Щоправда, мав один недолік: був настільки 

громіздким, що грати на ньому доводилось одразу двом 

людям - один крутив ручку, а інший тиснув на клавіші.  

З часом органіструм спростився, зменшився в 

розмірі і “пішов у народ”, де набув рис ліри і став 

1 Matsiyevsʹkyi I. Muzychni instrumenty hutsuliv [Musical instruments of Hutsuls], Vinnytsya, Nova Knyha, 2012r. , 464p. [in Ukraini-

an]; Cheremsʹkyi K. Shlyakh zvychayu [The way of custom], Kharkiv, Hlas, 2002r., 445p. [in Ukrainian]. 
2 Khay M. Budnyk i Kobzarstvo [Budnyk and Kobzarism], Lʹviv: Astrolyabiya, 2015r. 319p. [in Ukrainian]; Khay M. “Lirnytsʹka prak-

tyka v Ukrayinsʹkykh Karpatakh i Peredkarpatti” [Lyrical practice in the Ukrainian Carpathians and Precarpathians], URL. 

www.bervy.org.ua/2013/05/1 [in Ukrainian]. 

mailto:biryuk.igor@ukr.net
mailto:angela.03446@gmail.com
mailto:kovalchukpetro@ukr.net
http://www.bervy.org.ua/2013/05/1
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популярним вуличним музичним інструментом. 

Ліра – це загальноєвропейський інструмент. 

Вважається, що з рук трубадурів та іспанських мандрівних 

музик (fahrenden Spilleute), через ансамблеві форми та 

функцію інструмента, що супроводить спів, долаючи 
мавританські, мусульманські, грецькі впливи, колісна ліра 

добирається до Франції і Фляндрії й нестримно прямує до 

опанування територіяльного обширу всієї Европи. У ХІІ 

ст. спостерігається значне пожвавлення лірницької 

духовної музики внаслідок поширення християнства, а в 

епоху Середньовіччя ліра набирає великої популярности 

через численні зображення її на картинах і скульптурних 

зображеннях. Ліра-орґаніструм успішно конкурує як зі 

своїми своїми спорідненими струнними бурдоновими 

різновидами, так і з близькими за фактурою аерофонами, 

серед яких найпомітніше вирізняється дуда (Dudelsack), а в 
XV – XVII ст.ст. український (колісна ліра, реля, руля, 

лірва, кобза) та білоруський (ліра колавая) різновиди ліри 

сформовують потужні осередки лірницької сакрально-

епічної співогри на теренах сучасних України та Білорусі3.  

Прототипом ліри є монохорд-грецький інструмент, 

відомий ще до Піфагора. В Європі був розповсюджений 

органіструм, подібний до ліри, але великих розмірів. На 

ньому могли грати два музиканти, він застосовувався 

ченцями під час Богослужінь. Після того, як лірою 

зацікавилися професійні музиканти ставлення до неї 

змінилося і вона почала розвиватися як повноцінний 
академічний інструмент з гарними музичними 

можливостями. Поступово розміри органіструма 

зменшувались і з’явилася колісна ліра на якій міг грати 

один чоловік. Зазвичай у кожній країні Європи майстри 

мали свої макети і підходи у виготовленні колісної ліри. 

Лірництво було поширеним по всій Україні, 

Гуцульщині і Буковині з XVI і аж до 30-х років ХХ 

століття4. Наприкінці ХІХ століття – початку ХХ століття 

лірників було значно більше, ніж бандуристів. На теренах 

Буковини, як і на всій Україні, не було промислового 

виготовлення лір, а народні майстри-самоучки робили їх, 

як уміли. У порівнянні з подібними інструментами з інших 

країн, такі ліри були простіші за своєю конструкцією, 

однак це ніяк не применшує їхньої цінності. Тому на 

теренах Буковини, як і на всій Україні, у музеях народного 

мистецтва і особистих колекціях важко знайти дві 
однакових ліри, які би були схожі. Тому, ліри різних міст 

та регіонів дуже цікаві своїм різноманіттям і 

модифікаціями, а також мають автентичність і 

регіональний маркер. 

Ю. Федькович згадує, що на Гуцульщині корпус ліри 

був фігурної форми, зі скрипковим профілем. Прикрашали 

ліру вже на гуцульський манер, як прикрашали сволоки у 

хаті, – декоративною різьбою. На мідних бляшках, що 

тримали струни-бурдони, були гравійовані хрести 

козацької доби. Співаниця, середня струна, на якій 

виконується мелодія, кріпилась теж до хреста, який був 
зроблений з дерева груші і прикрашений різьбою та 

мідними цвяшками, дашок (лубок), який прикриває коліща 

і струни, теж прикрашений плоскісною різьбою. Різьба у 

вигляді трикутників по краях, а посередині – у вигляді 

хреста, прикрашеного латунними капслями, по обидва 

боки від хреста вирізьблені символи сонця як символи 

божественної святості.  

Цей мотив зазнав на Гуцульщині вияву в формі вікон 

на церквах, на різьблених Трійцях (підсвічниках), навколо 

хрестів, що на куполах гуцульських церков і капличках. Ці 

символи були вирізьблені на кришці, яка прикриває 
клапонну коробку, де видобувається звук зі співаниці 

натисненням клапонів (клавіш). А також був зверху 

вирізьблений трьохраменний хрест. По периметру коробки 

був вирізьблений нескладний орнамент і по три лінії – як 

символ Святої Трійці. Хрест мав величезну цінність в 

житті горян і знайшов застосування у їх мистецтві5. Хрест 

був зображений в орнаменті на вишитих сорочках, які 

одягали лірники і люди. Хлопці носили малі мосяжні 

хрести, а дівчата – намиста з хрестиками або згарди. 

Поважні ґазди мали великі мосяжні хрести, як і лірники 

Гуцульщини. Як вони говорили, «Животворящий Хрест 

3  Khay M. “Heneza i evolyutsiya istorychnykh form lirnytstva u Yevropi Synerhiya vykonavtsya i slukhacha v kobzarsʹko-lirnytsʹkiy trad-

ytsiyi” [Genesis and the evolution of historical forms of lyricism in Europe Synergy of performer and listener in the kobzar-lyric tradition], 

Zbirnyk naukovykh pratsʹ naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu [Proceedings of the scientific-practical confer-

ence with international participation], Kyyiv–Kharkiv, 6 chervnya 2020 r., Uporyad. K. P. Cheremsʹkyi, Kharkiv–Kyyiv, Vydavetsʹ 

Oleksandr Savchuk ; NTSNK “Muzey Ivana Honchara”, 2020, P. 75–90 [in Ukrainian]. 
4 Matsiyevsʹkyi I. “Khrystyyansʹke ta etnotradytsiyne v instrumentalʹniy muzychniy kulʹturi narodiv Karpat: vzayemozvyazky ta 

antynomiji” [Christian and ethno-traditional in the instrumental musical culture of the Carpathian peoples: relationships and antinomies], 

Tradytsiyna muzyka Karpat: khrystyyansʹki zvychayi ta obryady [Traditional music of the Carpathians], Ivano-Frankivsʹk, 2000, P. 5–14  

[in Ukrainian]. 
5 Hnatyuk V. Lirnyky. Lirnytsʹki pisni, molytvy, slova, zvistky i t.p. pro lirnykiv povitu Buchatsʹkoho [Lyric songs, prayers, words, news, 

etc. about lyre players of Buchatsky district], Etn. zb., Ch. II, Lʹviv, 1896 [in Ukrainian]. 
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Господній – велика оборона від щезників і всякої погані»6. 

Коробочка (шия), де вставлені вертикально зроблені з 

акації кілочки, що натягували струни, зроблена у вигляді 

гринджул (санчат), прикрашена різьбою з обох боків, на 

кілочках зверху вставленні латунні цвяшки. Кобилка, що 
тримає співаницю, була прикрашена примітивною 

різьбою, корба зроблена з металу, верхняк ліри зроблено з 

громовиці (смереки у яку вдарила блискавка), спідняк і 

обичайки зроблено з явора, струни були кишкові і 

видавали гарне звучання ліри. 

Ліра Дмитра Генцаря була виготовлена невідомим 

майстром. На обичайці були вирізьблено 1890 рік та 

ініціали майстра. Ліра Юрія Федьковича була виготовлена 

майстром з Сторонця-Путилова. Освячували ліри в церкві 

на Трійцю або на Покрову. Насьогодні на Путильщині 

знаходяться дві ліри майстра Михайла Тафійчука. 
Буковинська земля зростила таких знаних лірників, як 

Юрій Федькович “Буковинський Соловій”, який грав на 

лірі, скрипці та гітарі у селищі Путила, Василь Тонієвич – 

із села Самакова, Петро Дзурак – із села Дитинець, Дмитро 

Генцарь – із села Рижа, (хутір Пилипкове). Ліра на 

Буковинській Гуцульщині мала шарм релігійності, тому 

окрім героїчного епосу, більшість виконуваного на ній 

репертуару складали канти і псальми. Лірники не грали в 

корчмах, а на храмових святах біля церков, на толоках, на 

“гробках” – під час поминальних днів на цвинтарях, 

похоронах, весіллях та хрестинах, а також співали колядки 
у поважних “газдів” під час Різдвяних свят. 

Дзурака Петра і Генцара Дмитра так називали в 

народі “сліпціями-ліварниками”, оскільки вони заробляли 

на життя лірництвом і кобзарюванням. Поодинокі горяни 

згадують, що у 40-50-х роках ХХ століття ще мали нагоду 

слухали гру на лірі і спів Василя Тонієвича. При зустрічі 

між собою лірники обов’язково віталися, промовляючи 

наступні слова:  

“Добридень, дужі?” 

“Дужі, гаразд. Як ви?” 

“Потиху, дєковать Богу свєтенькому і добрим 
людям!” 

“Дай Боже вам гаразду, доброго здоровлячка. Добре 

гостили, аби на лихе місце не ступали”. 

“Абись файно простибували людям за милостині, 

змовили Отченаші за світ православний!”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лірництво (кобзарство) становить вагому частку 

культурної спадщини українського населення Буковини. 

Спів у супроводі ліри настільки бентежила уяву простих 

людей Буковини, що їм приписували риси Божих 

людей, пророків, молитвеників. Люди просили 
ливарників (лірників) молитися за достаток родини 

(худобу і врожай), за здоров’я живих і душі покійників, 

а також за щастя молодят на весіллях. Досить часто 

лірника запрошували ґазди перед будівництвом нової 

хати, спочатку священик освячував місце під 

будівництво, а після освячення лірник грав і співав 

псальми. 

Станіслав Вінценз у своїй книзі “На високій 

полонині”7 описує старого лірника (середина ХІХ ст.) як 

віщуна-пророка, який прийшов з рівнини і поселився на 

горі Ігрець у самотній хатині, під самим верхом. Старий 
лірник, що прийшов в гори із степу, був “паном-отцем” 

лірницького братства. До нього приходило багато 

лірників із-за Дністра, співали про Хмеля, про Гетьмана, 

про Цісаря Громового.  

За даними, записаними К. Студинським, на 

Буковині, біля Чернівців, існував в ХІХ ст. кобзарсько-

лірницький цех з власною церквою. Там відбувалися 

лірницькі збори, де збиралися до 200 лірників не тільки 

з Західної, але й зі Східної України.  

У Чернівцях були лірники Василь Гріцко, Іван 

Похович (Гнат) з Садгори (район м. Чернівці). Із міста 
Заліщики на Буковину приходили лірники Іван Халус і 

Філіп Ніколік. На Буковині старці лірникували в м. 

Чернівці і його околицях, частіше – у Вижницькому 

районі. Інколи переходили на Галичину в селище Кути. 

Найбільше лірникували на Путильщині. Дмитро Генцар 

лірникував ще й у Верховинському районі 

Ів.Франківської обл. Буковинські лірники ходили до 

Сірету, Сучави, Радівців, Гури-Гумори, Ватри-Дорни, 

Кимпулунгу, по селах і містечках Буковини.  

Ольга Кобилянська в новелі “У св. Івана” 1890 року 

описує постать сліпого лірника у монастирі м. Сучави, 
голос якого зачаровував і зливався з ніжним звуком 

ліри. 

На Буковині лірники були своєрідними 

посередниками між Церквою та мирянами і найбільше 

любили збиратися в монастирі Хрещатик.  

Монахи Почаївської Лаври в ХІХ столітті брали 

активну участь у поширенні серед лірників нових 

редакцій духовних пісень, які доходили і до Буковини, 

записані в книзі “Богогласник”. Лірники з 

Тернопільщини проходили землі Буковину аж до 

Сучави, збиралися біля монастиря. Були на Службі 
Божій, приклонялися до Святих Мощів великомученика 

Івана Сочавського. Навідувались на Буковину лірники із

-за Збруча (містечко Сатанів), де при монастирі  був 

лірницький цех. Частенько збиралися лірники 

Путильщини в селі Дихтинець, у Дзурака Петра. 

Училися нових псалмів і пісень, а також ділилися 

досвідом та новинами. За свідченням старожилів, 

лірники знали зміст якихось давніх книг (Вустинські 

книги), але самих книг у них ніхто не бачив8.  

6 “Slovo Mytropolyta Lʹvivsʹkoho u denʹ svyata Vozdvyzhennya Chesnoho i Zhyvotvoryashchoho Khresta Hospodnʹoho” [The speech  of 

the Metropolitan of Lviv on the day of the Feast of the Exaltation of the Holy and Life-Giving Cross of the Lord], URL: https://

ugcc.lviv.ua/2020/09/29/slovo-mytropolyta-lvivskogo-u-den-svyata-vozdvyzhennya-chesnogo-i-zhyvotvoryashhogo-hresta-gospodnogo 

[in Ukrainian]. 
7 Vintsenz S. Na vysokiy polonyni [On a high meadow], Ivano-Frankivsʹk: Lileya-NV, 201, 639p. [in Ukrainian]. 
8 Vahylevych I. “Boyky, rusʹko-slovʺyansʹkyy lyud u Halychchyni” [Boyky, Russian-Slavic people in Galicia], Peredm. ta pereklad z 

polʹsʹk. R. Kyrchiva, Zhovtenʹ, 1976, N 12, P. 119–121 [in Ukrainian]. 

https://ugcc.lviv.ua/2020/09/29/slovo-mytropolyta-lvivskogo-u-den-svyata-vozdvyzhennya-chesnogo-i-zhyvotvoryashhogo-hresta-gospodnogo
https://ugcc.lviv.ua/2020/09/29/slovo-mytropolyta-lvivskogo-u-den-svyata-vozdvyzhennya-chesnogo-i-zhyvotvoryashhogo-hresta-gospodnogo
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Biryuk I., Korytsky O., Kukovska I., Sykyrytska T., Kovalchuk P. Free lyricists of Bukovina, as bearers...  

У 1906 році Гнат Хоткевич від переслідування 

царської поліції емігрує в Галичину. У селі Красноїллі 

створює Гуцульський театер, з яким гастролює з 1908 по 

1912 рр. Сторонець-Путилів (нині селище Путила, 

Чернівецької обл.), заохочує гуцулів гри на кобзарських 
інструментах. За часів Австро-Угорщини лірникувати на 

Буковинській Гуцульщині не заборонялося. З приходом 

румунського панування на Буковині та Польщі в Галичині 

лірники зазнали гонінь і утисків, їм забороняли співати 

українською мовою. 

Висновки: Лірництво (кобзарство) – це унікальний 

культурний феномен Буковини, про який необхідно 

зберегти пам’ять.  Лірники Буковини вірили, що їхня 

музика від Бога, а їхні інструменти для них були 

священними. Співців-лірників наділяли містичними 

здібностями, людьми, які поєднують два світи – видимий і 
невидимий. Разом з тим, вони стали носіями історичної та 

духовної спадщини народу України. На жаль, за часів 

радянської влади, починаючи з 1932–1935рр. та 1946–

1947рр. було знищено значну частину лірників і кобзарів, 

як Буковини так і України в цілому. Лірницька традиція на 

Буковинській Гуцульщині найiмовірніше пережила пік 

свого розквіту у ХVІІІ–ХІХ ст, а наведена інформація 

початку й середини ХХ ст. є лише легеньким відгомоном її 

поступового і остаточного згасання. 
 
Biryuk Igor, Korytskiy Oleh, Kukovska Iryna, Sikiritska 

Teyana, Kovalchuk Petro, Korytska Antonina. Free lyricists of 

Bukovina, as bearers of a competitive worldview. The need to 

address this problem is due to increased interest in the origins of 

traditional national culture and spirituality of our people, growing 

interest in authentic culture of the Ukrainian ethnic group, and in 

particular its component – the life of wandering elders-singers. The 

music of the Ukrainian lyre (kobza) is an organic part of people's 

worldviews, their thoughts and aspirations, diverse and rich spiritual 

life. One of the important roles in awakening the spirituality of our 

people was played by lyre players and kobzars, who carried the fiery 

Ukrainian word to the people, called for the struggle for freedom, for 

Cossack glory, for the ancient ancestral Orthodox faith. The article 

presents an analysis of the formation of lyricism (kobzarism) as a 

significant part of the cultural heritage of the Ukrainian population of 

Bukovina. The lyricists are portrayed as witnesses of the life and 

development of the people in different historical epochs, as well as 

their influence on knowledge of history, education of patriotism, love 

for the native land and respect for their ancestors. The purpose. Based 

on the analysis of literature sources and available historical documents 

to trace the peculiarities of the process of formation and reproduction 

of the history of lyricism in Bukovina, as part of the historical heritage 

of the Ukrainian people. Research methods: retrospective, synthetic 

analytical and generalizing methods. 

The scientific novelty lies in the generalization of information 

about the representatives of Ukrainian epic singing in Bukovina and 

Bukovina Hutsul region. Conclusions. The biographies of lyricists of 

Bukovyna, recollections about them, features of Hutsul lyre are given. 

Lyricism as a unique cultural phenomenon was spread all over Ukraine 

and in Hutsul region and Bukovyna as well from XVI century till 30ies 

of the twentieth century. As in the territory of Bukovina, as well as in 

all Ukraine, industrial production of lyres was not developed - in 

comparison with similar tools from other countries such lyres were 

much simpler in the design. The lyre in the Bukovynian Hutsul region 

had a layer of religiosity, so in addition to the heroic epic, the repertoire 

included chants and psalms. Well-known lyricists in Bukovyna were 

Yuriy Fedkovych (“Bukovynskyi Solovyi”), from the village of Putyla, 

Vasyl Tonievych from the village of Samakova, Petro Dzurak from the 

village of Dytynets, Dmytro Hentsar from the village of Ryzha 

(Pylypkove hamlet), Vasyl Hrytsko, Ivan Pokhovych (Hnat) from 

Sadhora (Chernivtsi). 

Key words: lyre, lyricists of Bukovyna, memories, artistic and 

historical heritage, blind musicians.  
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ДОДАТКИ 

Лірник Юрій Федькович  

Фото з архіву  

О. Корицького.                                                                                            

Світлиця хати Ю.Федьковича, на стіні  якої висить 

ліра. Фото В.Дмитрюка, селище Путила.                                                              

Лірник Василь Тонієвич з 

дружиною. Фото з архіву вну-

чки лірника Шевчук Марії 

Юріївни  

Ліра з музею Юрія Федьковича, яка належала лірнику 

Д.Генцарю 1920р. Фото В.Дмитрюка, селище Путила  
Ліра роботи невідомого майстра, що належала 

лірнику Д.Генцарю Чернівецька область,  

с. Путила. МНАПУ. Фото Богдана Пошивайла                         

Гуцульський лірник Дмитро Генцар. 

Світлина з храмового свята Святого 

Духа, другий день Святої Троїці. Біля 

брами церкви с.Киселиці Путильського 

району, Буковинська Гуцульщина.  

Фото зробив Гулей Микола Макарович, 

музикант і церковний співак.  

Фото з архіву О. Корицького 

 

Сліпий лірник с.Кути 1931р.  

Фото з газети «Діло» 1931р. 

Art history 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021,  № 2(30), P. 60-62       

Казакевич Геннадий. Искусство древних кельтов как визуализация религиозного метанарратива. Цель статьи состоит в 

том, чтобы выяснить, в какой мере декоративно-прикладное искусство древних кельтов можно считать визуализацией религиозного 

метанарратива кельтской культуры. Методология основана на применении структурного и семиотического подходов, в соответствии 

с которым символы и образы кельтского искусства рассматриваются как компонент сложной системы – религиозных и мифологичес-

ких представлений древних кельтов. Научная новизна заключается в том, что сформулирована гипотеза, согласно которой раннелате-

нский, вальдальгесхаймский и пластический стили кельтского искусства были тесно связаны с представлениями о загробной жизни и 

сверхъестественных силах. Выводы. Украшенные в латенском стиле предметы вооружения, посуда для питья и украшения были 

изготовлены мастерами, связанными со жречеством. Эти предметы использовались в качестве апотропеев в ритуализированных сфе-

рах общественной жизни (война, банкеты, погребение). Автор обращает внимание на то, что упадок пластического стиля происходит 

синхронно с преобразованием кельтского погребального обряда, приведшим к исчезновению захоронений.  

Ключевые слова: древние кельты, культура лате, пластиковый стиль, религиозные представления, шаманизм, погребальный 

ритуал.   

Вступ. Мистецтво стародавніх кельтів становить 

важливий елемент європейської цивілізаційної спадщини. 

Культура кельтів, місцем зародження якої вважається територія 

в басейнах Рейну та Дунаю, упродовж V-III ст. до н. е. 

розповсюдилася від Атлантичного узбережжя до Карпат. Разом 
із носіями кельтських мов на цьому величезному 

географічному обширі поширився своєрідний стиль 

декоративно-прикладного мистецтва, який отримав назву 

“латенського” (від однойменної археологічної культури). 

Високі естетичні якості латенських виробів, технологічна 

складність їхнього виготовлення, образність та глибокий 

символізм декору вже давно привертають увагу фахівців з 

історії мистецтва. Проте деякі проблеми походження, 

семіотики та соціальних функцій кельтського мистецтва досі 

залишаються не розкритими. 

Аналіз історіографії та постановка проблеми. 
Важливими віхами наукового вивчення кельтського мистецтва 

можна вважати монографічні дослідження Пола Якобсталя1, 

Рут і Вінсента Мігоу2, Гаррета Олмстеда3, Денніса Хардінга4, а 

також виданий нещодавно тематичний збірник за редакцією 

Данкана Герроу5. У дискусіях щодо кельтського мистецтва 

одним із найважливіших досі залишається питання, чи 

становив латенський художній стиль невід’ємний елемент 

власне кельтської духовної культури, її “візуальну мову” (за 

висловом В. Мігоу), чи навпаки він був лише модою на певні 

типи прикрас та орнаментів?   

Мета цієї розвідки полягає у тому, щоб за допомогою 

структурно-семіотичного методу з’ясувати, якою мірою 

мистецтво стародавніх кельтів візуалізувало релігійний 

метанаратив – систему знаків та символів, пов’язану з 

міфологічними – та світоглядними уявленнями, притаманними 

культурі давніх кельтів. 
Виклад основного матеріалу. Термін “кельтське 

мистецтво” почав активно використовуватися у науковій 

літературі після появи у 1901 р. монографії Дж. Р. Аллена. 

Визначаючи кельтське мистецтво як “мистецтво народів, що 

розмовляли кельтськими мовами”6, Аллен простежив його 

історію на Британських островах від петрогліфів доби бронзи 

до книжкової мініатюри християнської Ірландії. У середині 

1940-х рр. Пол Якобсталь звузив поле дослідження до 

декоративно-прикладного мистецтва залізної доби й 

запропонував його хронологічний поділ на ранній, 

вальдальгесхаймський та пластичний стилі. У цій розвідці 
термін “кельтське мистецтво” позначає декоративно-ужиткове 

мистецтво носіїв латенської археологічної культури.  

Коріння кельтського мистецтва сягають пізнього етапу 

розвитку центральноєвропейської культури полів поховальних 

урн та гальштатської культурою ранньої залізної доби у 

Подунав’ї. Його розквіт пов’язаний із латенською 

археологічною культурою, ядро якої сформувалося у басейнах 

Марни й Мозеля. В латенському мистецтві домінували 

криволінійні рослинні мотиви – лотоси, пальметки, тріскелі, S-

подібні елементи, ліри, спіралі, пельти, зірки тощо, які різко 

контрастують з геометричними візерунками попереднього 

1 Jacobsthal, Paul. Early Celtic art, Oxford: Clarendon Press, 1944. 
2 Megaw Ruth, Megaw, Vincent. Celtic art: from the beginnings to the Book of Kells,  London, New York: Thames and Hudson, 2001. 
3 Olmsted, Garrett. Celtic art in transition during the first century BC, Budapest: Archaeolingua, 2001. 
4 Harding, Dennis William. The archaeology of Celtic art, London, New York: Routledge, 2007. 
5 Gosden, Chris, Hill, J. D. „Introduction: re–integrating „Celtic‟ Art‟. D. Garrow, C. Gosden, J. D. Hill (Eds.), Rethinking “Celtic Art”.  

Oxford: Havertown, 2014, P. 1–14.  
6 Allen, J. Romilly. Celtic Art in Pagan and Christian Time, London: Studio editions, 1994, P. XV. 
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періоду.  

Загальновизнаним є вплив на формування кельтського 

мистецтва грецької та етруської традицій. Поряд із 

середземноморськими впливами, у мистецтві латенського часу 

з’являються також східні мотиви. Виразні сліди скіфського 
“звіриного стилю” вже давно були помічені дослідниками7, 

однак щодо джерел східного впливу одностайної думки немає. 

В. Мігоу вважає, що іранські мотиви в кельтському мистецтві 

завдячують своєю появою експансії Держави Ахеменідів на 

Балканах, а також контактам кельтів з фракійцями8. Інші 

дослідники переконані, що кельтська та скіфська еліти 

підтримували регулярні контакти, які проявилися, зокрема, в 

обміні коштовностями та предметами розкоші9.  

Апогею свого розвитку латенський орнамент набуває у 

пластичному стилі (або т. н. “стилі мечів”), поява якого 

ознаменувала початок середньолатенської доби й фактично 
співпала з періодом розгортання кельтських міграцій на 

Балканах (перша третина ІІІ ст. до н. е.). Маючи велику 

кількість локальних варіантів, латенський стиль, принаймні у 

деяких регіонах, виступав у ролі етнічного маркера, що 

відокремлював кельтів від некельтського населення10. Однак 

абсолютизувати його як певну ознаку “кельтськості” не варто, 

адже латенський стиль ніколи не охоплював культуру усього 

кельтомовного населення Старого Світу (зокрема, кельтіберів 

на Піренейському півострові). 

Закономірно виникає питання: чому в одних регіонах, 

населених носіями кельтських мов, латенський художній стиль 
був невід’ємною частиною матеріальної та духовної культури, 

а в інших він не представлений зовсім? На думку автора цієї 

розвідки, відповідь на це питання лежить у площині релігійно-

світоглядних уявлень. Ціла низка обставин вказує на те, що 

традиції художнього ремесла носіїв латенської культури були 

складовою їхньої релігії та міфології.   

Перш за все, слід звернути увагу на нефігуративний 

характер кельтського мистецтва: майже усі відомі його 

пам’ятки представлені утилітарними предметами, 

прикрашеними абстрактним криволінійним орнаментом. 

Антропоморфні та зооморфні образи, які зустрічаються на 
латенських предметах, найчастіше є умовно-схематичними або 

гротескними. На думку про те, що ця особливість пояснюється 

специфікою релігійних уявлень кельтів, наштовхує 

повідомлення Діодора Сицилійського. Він зазначає, що 

кельтський ватажок Бренн нібито глузував з греків через те, що 

вони зображували своїх богів у людській особі (Diod. Sic. XXII. 

9. 4). У латенському мистецтві фігуративні зображення, 

найчастіше у вигляді голів (найчастіше з далекими від реалізму 

рисами обличчя) або частин тіл тварин та людей, зазвичай 

вплетені в орнамент або утворені сполученням окремих ліній в 

один схематизований образ. Такі мотиви притаманні 
насамперед пластичному стилю, однак їх можна простежити й 

на більш ранніх пам’ятках.  

Художній прийом поєднання абстрактних ліній з 

елементами антропозооморфних фігур не був специфічно 

кельтським винаходом. Зокрема, т. зв. “макарони” (малюнки у 

вигляді абстрактних зиґзаґів, меандрів, крапок, ліній, які інколи 

утворюють зображення голів та частин тіл тварин та людей), 

широко представлені вже у художній культурі доби палеоліту. 

Фахівці з первісного мистецтва пояснюють появу таких 
малюнків впливом шаманістичних практик, адже 

експериментальним шляхом було доведено, що у стані зміненої 

свідомості, у т. ч. викликаної вживанням галюциногенів, 

людина, незалежно від зовнішніх умов та власної культурної та 

соціальної приналежності, бачить абстрактні лінії, зиґзаґи та 

інші геометричні фігури з яких поступово формуються образи 

людей, тварин, чудовиськ, нерідко у гротескній формі11.  

Існування екстатичних практик у кельтському 

середовищі підтверджують ранні ірландські джерела. Зокрема, 

в ірландських сагах жерці-друїди носять специфічний одяг з 

пташиного пір’я; присутні згадки про “політ душі” друїда у 
потойбічні світи (нерідко здійснюваний після вживання певних 

напоїв)12. До цього слід додати поширений не тільки в 

острівному язичницькому фольклорі, але й у легендах про Св. 

Патрика мотив перетворення чаклуна або святого на оленя13 

(пор.: значення оленя як супутника шамана у культових 

практиках Центральної та Північної Азії). Не виключено, що 

поширенню елементів шаманізму у культових практиках 

кельтських народів сприяли контакти з кочовими народами 

Східної Європи.  

Друга важлива риса, яка дозволяє простежити зв’язок 

мистецтва давніх кельтів з їхніми релігійно-міфологічними 
уявленнями полягає у специфіці використання предметів, 

декорованих у латенському стилі у повсякденному житті. 

Майже всі об’єкти кельтського мистецтва представлені 

золотими та бронзовими прикрасами, коштовними предметами 

посуду та військового спорядження. До сфери воїнської 

субкультури належать також нечисленні фігуративні мотиви, 

спільні для усього ареалу латенської культури від Британії до 

Балкан. Серед них, зокрема, парні зображення драконів на 

піхвах довгих мечів14, псевдоантропоморфні руків’я мечів з 

короткими клинками тощо. Натомість, мотиви 

вальдальгесхаймського та пластичного стилів мають лише 
обмежене коло аналогій у нечисленних збережених виробах з 

каменю та дерева; вони зовсім не використовувалися у 

керамічному виробництві, обробці скла та інших видах 

декоративних ремесел. Цілком своєрідну художню традицію, 

яка практично не перетинається з латенською орнаментикою, 

становлять зображеннях на кельтських монетах ІІ-І ст. до н. е.  

Сучасні дослідники “раннього кельтського мистецтва” 

здебільшого звертають увагу на його соціальну обумовленість 

та роль у процесі конструювання ідентичностей15. Такий підхід 

є безумовно продуктивним, однак не варто забувати й про те, 

що у традиційних культурах декоровані предмети особистого 
вжитку зазвичай мали функцію апотропея (оберега), отже, як 

виготовлення, так і використання предметів у латенському 

стилі мало бути тісно пов’язаним з обрядовими практиками. Не 

випадково, переважна більшість предметів декоративно-

7 Ibid., P. 59. 
8 Lewis–Williams, James David. „Harnessing the Brain: Vision and Shamanism in Upper Paleolithic Western Europe‟. M.W. Conkey,  

O. Sopher, D. Stratmann, N.G. Jablonski (Eds.), Beyond art: Pleistocene image and symbol, Berkeley: University of California Press, 

1996,  P. 321–342. 
9 Frey, O. H. „La formation de la culture de La Tene‟. S. Moscati (Ed.), Les Celtes, Paris: EDDL, 1991, P. 136–137. 
10 Feugère, Michel. „Celtic Regionalities : personal ornaments from Southern Gaul‟. G. Tiefengraber, B. Kavur, A. Gaspari (Eds.), Keltske 

študije II. Studies in Celtic archaeology, Montagnac: N. p., 2009, P. 185–195. 
11 Lewis–Williams, James David. Op. cit., P. 324–326. 
12 Bondarenko, Grigoriy. Mify i obshchestvo Drevney Irlandii [Miths and society of the Ancient Ireland] , Мoskva: Yazyki slavianskoy 

kultury, 2015,  P. 316–329. 
13 Fomin, Maxim. „The hunt scenes of the Irish high crosses and the iconography of the continental Celtic stag deity‟. Text and image: 

Essential problems in art history, 2016, 1, P. 7. 
14 Harding, Dennis William, op. cit., P. 102–104. 
15 Gosden Chris, Hill, J. D., op. cit., P. 3–9. 
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ужиткового мистецтва давніх кельтів походить з матеріалів 

поховань, отже, предмети кельтської металопластики були 

призначені для того, щоб супроводжувати людину не тільки в її 

земному, але й у потойбічному житті. Більше того, прикрашені 

латенським орнаментом речі мали використовуватися у 
найбільш ритуалізованих видах діяльності, таких як війна та 

урочистий бенкет.  

Не тільки використання, але й виробництво предметів у 

латенському стилі знаходилося у тісному зв’язку з релігійною 

сферою суспільного життя. Як було зазначено вище, абсолютна 

більшість таких предметів виготовлена з металу, при чому 

технологія їхнього виробництва вимагала від ремісників 

найвищого рівня кваліфікації. Відомо, що у традиційних 

культурах ремесло коваля та ливарника, пов’язане зі стихіями 

вогню та води, зазвичай асоціюється з потойбічними силами 

(пор.: бога-деміурга Гефеста у давньогрецькій міфології або 
образ коваля-чаклуна зі слов’янського фольклору). Кельти не 

становили у цьому стосунку жодного виключення. На це 

вказує ранньосередньовічна ірландська традиція, яка 

зараховувала ковалів та мідників до привілейованого 

суспільного прошарку aés dána, “людей мистецтва”. До цього 

ж прошарку належали служителі культу – жерці-друїди, при 

чому в ірландських сагах образи коваля та друїда нерідко 

змішуються (як, наприклад, у сазі про пригоди синів Еохайда 

Мугмедона). 

Зв’язок мистецтва стародавніх кельтів з релігійно-

міфологічними уявленнями підтверджує ще один цікавий факт, 
на який поки що не звертали увагу дослідники. Пластичний 

стиль латенського мистецтва у континентальній Європі 

занепадає наприкінці ІІ ст. до н. е. й лише у Британії, з 

притаманним її населенню архаїчним соціально-економічним 

устроєм, елементи цього стилю зберігаються до римського 

завоювання (сер. І ст. н. е.). Майже синхронно зі зникненням 

пластичного стилю на континенті, в ареалі латенської культури 

спостерігається глибока трансформація поховального обряду. 

Носії латенської культури на рубежі ІІ-І ст. до н. е. перейшли до 

таких практик поховання, які не залишали матеріальних слідів, 

придатних для фіксації археологічними методами. Традиція 
ховати померлих з великою кількістю зброї та прикрас 

зберігалася лише у Північно-Західній Галлії, яка була одним із 

найбільш консервативних кельтських регіонів16.  

Цікаво, що швидкий і майже безслідний вихід із ужитку 

пластичного стилю у континентальних кельтів відбувається на 

тлі подальшого удосконалення технологій металообробки. 

Виробництво предметів із металу набуло масового характеру й 

зосередилося у великих протоміських поселеннях-оппідумах, 

що виникли на рубежі ІІ-І ст. до н. е. Вибагливий орнамент 

зник з предметів або його малюнок було спрощено до простого 

геометричного візерунка (як, наприклад, у декорі т. зв. 
“норикських мечів”, виконаному, при цьому, в досить 

працемісткій та складній техніці opus interasile). Натомість, під 

впливом елліністичного та римського художнього ремесла 

певного поширення набули фігуративні зображення, частина з 

яких має характер візуального наративу. Йдеться, зокрема, про 

таку знакову для пізньолатенського часу пам’ятку, як 

прикрашений багатофігурними композиціями та 

міфологічними образами казан з Гундеструп17, зображення на 

галло-римських срібних посудинах, датованих добою Августа18 

тощо. Водночас, усі ці предмети є продуктом 

інтернаціоналізації декоративно-прикладного мистецтва 
народів Європи на рубежі ер. Їх можна вважати лише 

подальшим переосмисленням традицій мистецтва стародавніх 

кельтів.    

Висновки. Кельтське мистецтво V-ІІ ст. до н. е. становить 

цілісне явище, яке близько трьох століть розвивалося на 

значному географічному обширі, що переважно охоплював 

ареал латенської археологічної культури Центральної та 
Західної Європи. Воно суттєво відрізняється від більш ранніх та 

пізніших художніх традицій гальштатської та пізньолатенської 

доби. Своєрідність декоративно-прикладного мистецтва 

кельтів цього періоду пояснюється його тісним зв’язком із 

релігією та світоглядом власне кельтських племен. Наявність 

такого зв’язку підтверджує своєрідний символізм декору, який 

явно апелює до уявлень про потойбічний світ та 

шаманістичних практик; застосування декору виключно до тих 

предметів, які виконували функцію апотропея та/або 

використовувалися в ритуалізованих соціальних практиках 

(війна, урочистий бенкет, обряди життєвого циклу); наявність 
виробничих практик, які передбачали виготовлення предметів 

у латенському стилі особами, причетними до прошарку жерців. 

Кельтське мистецтво, таким чином, можна справді 

вважати візуальною мовою, якою до глядача звертався 

релігійний та міфологічний метанаратив. Занепад ключового 

для латенської культури пластичного декоративного стилю 

стався одночасно з двома іншими важливими процесами: 

докорінною трансформацією поховального обряду й, 

відповідно, певною зміною уявлень про потойбічне життя, а 

також появою великих центрів ремесла й торгівлі (оппідумів), 

майже масовий характер ремісничого виробництва в яких 
сприяв десакралізації виробничих практик майстрів із 

металообробки. Подальші дослідження пам’яток кельтського 

художнього ремесла, а також хронології латенських 

могильників, поселень та святилищ сприятиме глибшому 

розумінню взаємозв’язків матеріальних об’єктів та релігійно-

міфологічних уявлень давніх кельтів.         

 
Kazakevych Gennadii. Iron Age Celtic art as the religious metanarrative 

visualization. The purpose of the article is to reveal to which extent the Iron Age 

Celtic art visualized the metanarrative of the Celtic religion. The methodology is based 

on the applying of structural and semiotic approaches to the symbols and 
representations of the Celtic art, which are viewed as components of much more 

complicated system: the religious and mythological beliefs of the Iron Age Celts. 

Scientific novelty. The author puts forward an idea that the Early La Tène, 
Waldalgesheim and Plastic art styles were closely connected to the Celtic beliefs in the 

afterlife and supranatural powers. Conclusions. The La Tène decorated weapons, 

drinking vessels and personal ornaments were produced by the artisans who were 

closely connected to the priesthood. Such artifacts were used as apothropei in the highly 

ritualized spheres of social life such as war, banquet and burial rite. The author notes 
that the decline of the Plastic art style was simultaneous with the transformations of the 

Celtic burial rite which caused the disappearance of the burials during the late La Tène 

period.  
Key words: Iron Age Celts, La Tène culture, Plastic style, religious beliefs, 

shamanism, burial rite.     
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Андрей Фурдычко, Алеся Ильенко. ВИА “Червона рута” в контексте эстрадно-ансамблевого исполнительства 

Украины. Целью статьи является определение художественной роли ансамбля ―Червона рута‖ в контексте украинской 

музыкальной культуры. Актуальность исследования заключается в обозначении принципов нового видения, тенденций 

развития ансамбля ―Червона рута‖ в контексте украинского эстрадно-ансамблевого исполнительства и его роли в развитии 

музыкальной культуры Украины. Методология данного исследования представляет собой применение сравнительно-

исторического метода, что позволяет проследить исторический контекст деятельности ансамбля в контексте развития эстрадно

-ансамблевого искусства Украины. Хоронологический метод позволяет определить этапы становления и развития коллектива 

на примере анализа концертно-исполнительской деятельности ансамбля. Выводы. Ансамблевое искусство в разных жанрово-

стилистических формах всегда играло существенную роль в социальной жизни и пользовалось широкой популярностью среди 

композиторов, исполнителей и слушателей во все исторические эпохи и в целом остается популярным и в наши дни. Подъем и 

расцвет ВИА совпал с періодом  научно-технических открытий – радиотехники, электроники, звукозаписи. Участников 

вокально-инструментального ансамбля можно назвать музыкантами-исполнителями нового типа, они одновременно являются 

и вокалистами, и музыкантами-инструменалистами, и актерами, и авторами. Новые отечественные ВИА соединили в себе 

черты биг-бита и обогатили их национальными элементами, в их программах существует тенденция к синтезу с театром, 

хореографией. С прежней постоянной публики эстрады определился новый молодежный зритель, выросли регулирующие 

функции средств массовой коммуникации. 

Ключевые слова: музыкальная культура, искусство, исполнение ансамблем, авторская песня, “Червона рута”. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. На 

рубежі 1960-1970-х, коли хрущовська відлига вже 

закінчилася, а брежнєвський застій ще не почався, в 

радянському мистецтві й в естрадній музиці в тому 

числі відбувалися глобальні трансформації. Головними 
порушниками офіціозного спокою в культурі стали 

пластинки і магнітні стрічки світових поп- і рок-хітів 

минулих років, що проникали в СРСР нелегально. 

Радянська музика стала ―підживлюватися‖ не тільки 

класикою і народною музикою, а й західними мелодіями 

й ритмами. Якщо українські композитори 1950-60-х 

років, такі як Платон Майборода, Олександр Білаш, Ігор 

Шамо, Степан Сабадаш зростали на культурі романсу, 

народної і радянської масової пісні і частково джазу, то 

нове покоління маестро кінця 1960-х – початку 1970-х 

вже знали Beatles і Rolling Stones. Івасюк, Ігор Поклад, 
Микола Мозговий, Карпати, Смерічка та Кобза фізично 

не могли музикувати як попереднє покоління. Не дарма 

всі пісні Івасюка створені в розмірі 4/4 – 

найпоширенішому в поп-музиці. При цьому більшість 

нових композиторів були затятими шанувальниками 

музичного фольклору, благо до національної 

української спадщини влада ставилася поки ще 

прихильно. У 1960-х роках виходили численні 

перевидання вітчизняної класики, твори раніше 
замовчуваних авторів 1920-х і 1930-х років, переклади 

світової літератури на українську. Показовим в даному 

контексті є мистецький досвід ансамблю ―Червона 

рута‖.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан 

вивчення становлення та розвитку української естради, 

зокрема творчості ансамблю ―Червона рута‖, й 

узагальнення теоретико-методологічних аспектів цієї 

проблеми не можна назвати задовільним. Хоча варто 

звернути увагу на низку цікавих досліджень. 

Характеристиці окремих етапів становлення української 
естради присвячено наукові праці М. Боровик1, 

Л. Дутківського2, Г. Заславець3, П. Картавого4 та ін.; 

особливості функціонування естрадної пісні 

розкривають мистецтвознавці А. Матвійчук5, 

1 Borovyk M. Ukrainskyi radianskyi kamerno-instrumentalnyi ansambl [Ukrainian Soviet chamber and instrumental ensemble], Kyiv: Muz. 

Ukraina, 102 p. [in Ukrainian]. 
2 Dutkivskyi L. ―Ivasiuk mih staty vidomym spivakom, bo mav prekrasnyi holos‖, ―Pid chas yoho pokhoronu ne bulo zhodnoho militsionera‖: 

[rozmova, zghaduie druh narodnyi artyst Ukrainy L.Dutkivskyi, vela N.Budna] [“Ivasyuk could become a famous singer because he had a 

beautiful voice”, "During his funeral there were no policemen”: [conversation, recalls another People's Artist of Ukraine L. Dutkivsky / conducted 

by N. Budna], Mol. Bukovynets, 2009, February 26, N. 22, P. 18 [in Ukrainian]. 
3 Zaslavets H. “Chervona Ruta”: pisnia khodyt pomizh nas: [pro V.Ivasiuka] [“Chervona Ruta”: the song goes between us: (about V. Ivasyuk)], 

Dzerkalo tyzhnia [Mirror of the week], 2010, 3 lyp. (N. 25), P. 16 [in Ukrainian].  
4 Kartavyi P.V. Suchasna ukrainska avtorska pisnia [Modern Ukrainian author's song], Sumy: “Vydavnytstvo “MakDen”, 2009, 76 p. [in Ukrainian]. 
5 Matviichuk A. Istorychna evoliutsiia poetyky ukrainskoi pisni (kinets XIX– pochatok XX st.): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. i. 

nauk : spets. 17.00.01 “Teoriia ta istoriia kultury”. A. Matviichuk ; Kyivskyi natsionalnyi un-t kultury ta mystetstv [Historical evolution of the 
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Н. Попович6, О. Ямборко7 та ін. Разом з тим, потреба в 

поглибленому культурологічному аналізі мистецтва 

ансамблю ―Червона рута‖, виробленні принципів нового 

бачення, цілісному, системному вивченні тенденцій 

розвитку ансамблю ―Червона рута‖ в контексті української 
естрадної пісні та її ролі у розвитку музичної культури 

України свідчить про необхідність більш детального 

розгляду проблеми саме в культурологічному плані. 

Вищезазначене робить актуальним і науково виправданим 

обрання теми даного дослідження. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми. Разом з тим, потреба в поглибленому 

культурологічному аналізі мистецтва ансамблю ―Червона 

рута‖, виробленні принципів нового бачення, цілісному, 

системному вивченні тенденцій розвитку ансамблю 

―Червона рута‖ в контексті української естрадної пісні та її 
ролі у розвитку музичної культури України свідчить про 

необхідність більш детального розгляду проблеми саме в 

культурологічному плані. Зазначене робить актуальним і 

науково виправданим обрання теми даного дослідження. 

Мета статті. З’ясувати мистецьку роль ансамблю 

―Червона рута‖ в контексті української музичної культури. 

Виклад основного матеріалу. Дебютом ансамблю 

став виступ у Зоряному містечку у радянських 

космонавтів. Саме там Софія Ротару й ансамбль вперше 

заявили про себе як про непересічних представників цілого 

напряму українського естрадного мистецтва, характерною 
рисою якого є поєднання в репертуарі й стилі виконання 

елементів народної музики з сучасними ритмами. 

Колектив користувався великою популярністю в 

колишньому СРСР і за кордоном. Успішно проходили 

його гастролі за участю Софії Ротару в Болгарії, 

Чехословаччині, Угорщині, Польщі, НДР, Фінляндії, 

Західному Берліні. Польський театральний оглядач 

Анджей Вовчківський писав: ―Ротару була б знахідкою для 

естради будь-якої країни. Чарівність і талант Софії не 

викликає сумніву. З сильним, широкого діапазону, голосом 

вона підкорює своєю щирістю, лірикою, драматизмом. 
Хотілося, щоб Софія подарувала нам ще одну пісню. Або 

знову виконала на біс ―Червону руту‖ Івасюка, запальну 

―Івана‖, ―Ліменсіту‖ Бакка‖. 

В репертуарі ансамблю були пісні різних 

композиторів і авторів, в тому числі ―Давай потанцюємо‖ 

угорського композитора Габора Прешшера та І. Ковача. У 

―Червоній руті‖ працювали Анатолій Євдокименко 

Олександр Леоненко, Валерій Ляхов, Костянтин Карлов, 

Володимир Линьков, Ілля Міски, Валентин Мотов, 

Георгіна Ляхова, Микола Лепський та інші музиканти. 

Деякий час музичними керівниками ансамблю були відомі 
українські композитори Юрій Шаріфов та Валерій 

Громцев. 

Довгий час ―Червона рута‖ залишалася в тіні 

Народної артистки України, хоча іноді й відправлялася на 

гастролі самостійно. Саме з ―Червоної рути‖ починали свій 

творчий шлях такі відомі виконавці, як Аркадій Хоралов і 

заслужена артистка Молдови Анастасія Лазарюк. З 1976 

року в ансамблі деякий час працював Валерій Дайнеко 

(пізніше – ВІА ―Пісняри‖).  

За рідкісним винятком колектив самостійно без 

співачки виїжджав на гастролі. У їхньому репертуарі 

звучали: в першому відділенні – фольклорні гуцульські, 

буковинські, молдавські, українські пісні, у другому – пісні 
радянських і зарубіжних авторів. 

Після виступу у Зоряному містечку пішли концерти 

Софії Ротару і ВІА ―Червона Рута‖ в Центральному 

концертному залі ―Росія‖, Кремлівському палаці з'їздів, а 

також в Театрі естради. Пройшов спільний гастрольний 

тур Софії Ротару і ВІА ―Червона Рута‖ з московським 

ВІА ―Москвичі‖ у багатьох містах Радянського Союзу. З 

музичною програмою ―Пісні і танці Країни Рад‖ пройшли 

гастролі Софії Ротару і ВІА ―Червона Рута‖ у Польщі. 

Всесоюзна фірма грамзапису ―Мелодія‖ видала першу 

грамплатівку Софії Ротару і ВІА ―Червона Рута‖ з піснями: 
―Іонел‖ (молд. нар. пісня обр. М. Долгана), 

―Водограй‖ (В. Івасюк), ―Обіцянка‖ (Н. Калоджера) 

українською та сербською мовами.  

У 1975 році колектив працює від Кримської 

філармонії. Він взяв участь в черговому Всесоюзному 

телевізійному фестивалі ―Пісня року‖, де в його виконанні 

прозвучали пісні: ―Лебедина вірність‖ (Е.Мартинов – 

А. Дементьев), ―Яблуні в цвіту‖ (Е.Мартинов – І.Резнік), 

Софія Ротару також виконала пісню 

―Смуглянка‖ (А.Новіков – Я.Шведов) в дуеті зі співаком 

Мікі Єфремовичем (Югославія). В цьому ж році музиканти 
знялися в музичному телефільмі ―Пісня буде поміж нас‖. 

Молодіжний журнал ―Кругозір‖ звертає свою увагу на 

творчість музикантів з України та записує на грамплатівку-

вкладиш пісні: ―Балада про дві скрипки‖ (Івасюк – 

В. Марсюк), ―Птах‖ (Т. Русев – Д. Дамянов). 

Вікерс Р. описуючи виконання ―Червоної рути‖, 

вказує: ―По-святковому хвацько починає виступ ансамбль. 

Веселі хлопці на залитому світлом майданчику – 

музиканти, які володіють будь-якими інструментами; 

співаки, які знають всі пісні; танцюристи, готові кинутися 

в танок; жартівники, які не пропускають нагоди 
посміятися. Але не стародавні парубки гоголівських часів, 

а наші сучасні диваки-студенти на сьогоднішньому 

весняному святі. Російські, українські, молдавські мелодії 

сплітаються в багатобарвний вінок. Дівчина – Георгіна 

Ляхова – до пари хлопцям співає, танцює, може і 

просвистіти мотив. Всі вони на естраді ―створюють 

атмосферу‖, не ―сприяють успіху‖, а творять самозабутньо 

і віртуозно. Міцний ансамбль професіоналів‖8. 

А. Євдокименку довелося чимало попрацювати, щоб 

вивести ―Червону руту‖ на рівень, який визначали тоді такі 

яскраві ВІА, як ―Пісняри‖, ―Орера‖. Буковинські мелодії 
оснащувалися гармонією і ритмами сучасної естрадної 

музики. Гастрольні поїздки в країні та зарубіжні маршрути 

розширювали глядацьку аудиторію, урізноманітнювали 

репертуар ансамблю9. 

Пісні колектив зі співачкою записував на Всесоюзній 

фірмі грамзапису ―Мелодія‖ аж до 1987 року, в якому 

творчі шляхи Софії Ротару і ВІА ―Червона рута‖ 

розійшлися, кожен з них пішов своїм шляхом. У різний час 

poetics of Ukrainian song (late XIX-early XX century): author's ref. dis. for science. stup. Cand. and. Science: special. 17.00.01 “Theory and 

history of culture”; Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, 2006, 19 p. [in Ukrainian]. 
6 Popovych N. Estradno-muzychne mystetstvo – vykhovnyi vplyv ta polifunktsionalnist [Variety and music – educational influence and 

multifunctionality], Problemy humanizmu i osvity [Problems of humanism and education], Vinnytsia, 2002, Vol. 1. P. 241–245 [in Ukrainian]. 
7 Yamborko O. Pisni na ekrani: [pro V. Ivasiuka] [Songs on the screen: [about V. Ivasyuk], Kinoteatr [Cinema], 2009, N 3. P. 18–19  

[in Ukrainian]. 
8 Popovych N. Estradno-muzychne mystetstvo – vykhovnyi vplyv ta polifunktsionalnist [Variety and music – educational influence and 

multifunctionality], Problemy humanizmu i osvity. [Problems of humanism and education], Vinnytsia, 2002, Vol. 1, P. 241–245 [in Ukraine]. 
9 Kartavy P.V. Suchasna ukrainska avtorska pisnia [Modern Ukrainian author's song], Sumy: McDen Publishing House, 2009, 76 p. [in Ukraine].  
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в складі ВІА ―Червона Рута‖ працювали музиканти: 

Анатолій Євдокименко – художній керівник, вокал, Юрій 

Шаріфов – музичний керівник, Валерій Громцев – 

музичний керівник, Анатолій Кирияк – музичний керівник, 

Володимир Таперечкін – музичний керівник, фортепіано, 
клавішні, Юрій Рокшанский – флейта, вокал, В. Петрович 

– бас-гітара, А. Сальников – труба, В. Гнатюк – тромбон, 

Валерій Дайнеко – альт, вокал, Валентин Мотов – скрипка, 

Володимир Карась – вокал, Марк Кушнір – ударні 

інструменти, а також Микола Лепський, Костянтин 

Карлов, Олександр Леоненко та інші. Зазначу, що 

учасниками колективу були, нині популярні: співак і 

композитор Аркадій Хоралов і співачка Анастасія 

Лазарюк. 

З одинадцяти дисків-гігантів Софії Ротару з 

―Червоною рутою‖ було записано тільки чотири. У 1989 
році відбулося концертне турне ВІА ―Червона рута‖ та 

Народної артистки СРСР Софії Ротару містами США. У 

концерті брали участь: Софія Ротару, композитор 

Володимир Матецький, Олександр Розенбаум і ВІА 

―Червона рута‖. Склад ансамблю: заслужена артистка 

України Георгіна Ляхова (скрипка, вокал), Дмитро 

Земляний (вокал, клавіші, гітара), Ілля Миски (скрипка), 

Євген Бессараб (бас-гітара), Володимир Леньків (клавішні 

інструменти), Валерій Ляхов (гітара, вокал), Віктор 

Андреєв (ударні інструменти), звукорежисер Олексій 

Тимофєєв. Художній керівник – заслужений артист 
України Анатолій Євдокименко 

У серпні 1989 року музиканти залишили Кримську 

філармонію і перейшли до московського ―ТО Галерея‖. В 

цей час в ансамбль входить: заслужена артистка України 

Георгіна Кампо (вокал, скрипка), Володимир Линьков 

(клавішні), Валерій Ляхов (гітара), Євген Бесараб (бас-

гітара), Ілля Міський (скрипка, труба), Дмитро Земляний 

(вокал, гітара), Віктор Андреєв (барабани). На власні гроші 

―Червона рута‖ на початку 1990 року в студії Полтавського 

обласного радіо (звукорежисер – заслужений працівник 

культури Леонід Сорокін) записала альбом, який 
поєднував традиційний фолк-рок з незвичним для нього 

джаз- і хард-роковим звучанням. Незабаром молдавське 

телебачення зробило його відео-версію. 

Надалі, в 1991 році колектив припинив свою 

творчість на естраді. У 1996 році на фірмі ―Мелодія‖ 

вийшов альбом Софії Ротару ―Червона рута‖ CD до якого 

увійшли пісні раніше заспівані нею в ВІА ―Червона рута‖. 

Bиконанню музичного колективу в цілому була 

притаманна чистота і м’якість вокального строю. Голоси 

музикантів добре поєднувалися зі звучанням інструментів, 

гармонічна основа прослуховувалася чітко. 
Інструментальний супровід майже всіх творів В. Івасюка у 

виконанні ансамблю ―Червона рута‖ був більше 

романсовим, ніж пісенним. Окрім створення загального 

тонального фону для голосу, підкреслення відтінків 

мелодії, поглиблення емоційного змісту (що характерно 

для пісні), він нерідко мав самостійне звучання, 

відтворюючи те, що недоступно вокальній мелодії: 

картини природи, жанрові штрихи тощо. Наприклад, 

мерехтіння вогню — ―Кленовий вогонь‖, шум водоспаду 

(―Водограй‖), зображення грому й блискавки (―Літо пізніх 

жоржин‖), морського прибою (―Кораблі, кораблі‖), 
цвітіння літніх нескошених отав (―В тебе тільки раннє 

літо‖), імітацію гри на скрипці й цимбалах (―Балада про дві 

скрипки‖) та ін.  

У другій половині шістдесятих років українську 

естраду, яка тільки почала зароджуватись, сколихнула 

поява пісні, уже відомого на той час композитора 

В. Івасюка – ―Червона рута‖. Її мелодія, в якій органічно 

поєдналися сучасні ритми з найкращими 

елементами  народного українського співу, приголомшила 

слухачів своїм неординарним змістом і лунала всюди. Її 
появі передувала фольклорно-дослідницька робота 

композитора, зокрема велике захоплення митця 

українською народною творчістю. 

Cвою роботу над піснею Івасюк розпочинає у 

1967 р., прочитавши працю ―Коломийки‖, видану у 1906 р. 

українським етнографом, фольклористом В. Гнатюком. 

Цікавим є той факт, що легенд, в яких йдеться про 

існування ―чарівної квітки‖ було кілька. В першій 

розповідається про дівчину-гуцулку, яка долаючи важкі 

перешкоди, шукає ―червону руту‖, квітку, що дарує щастя, 

багатство, долає гіркоту розлуки. А в другому, Червона 
рута – це квітка, що  з’явилася у важкі для українців часи 

й постала загальноукраїнським символом боротьби за 

свободу нашого народу. 

Батько композитора у праці ―Монолог перед 

обличчям сина‖, зазначав: ―Для вісімнадцятирічного 

композитора, закоханого в рідний фольклор, чутливого до 

всього нового, образ Червоної рути був хвилюючою 

знахідкою. Ця квітка не давала йому спокою майже три 

роки. У пошуках деталізації прочитаного у ―Коломийках‖ 

він багато мандрував селами, особливо гірськими, 

шукаючи ключ до розуміння таємничого поняття. На 
Косівщині знайшов новий варіант коломийки про Червону 

руту, в Путивлі, знайшов ще один аналог пісні‖. 

Cтосовно кропіткої праці композитора у виборі 

сюжету твору свідчить наявність унікального документа – 

чернетки створення пісні, текст якої значною мірою 

відрізняється від оригіналу. Також варто зазначити й те, 

що знаменита ―Червона рута‖ початково була баладою, бо 

саме в цьому жанрі можливо найбільш детально 

переповісти старовинну грецьку легенду про міфічну 

квітку, яка в гуцульському варіанті так захопила юного 

композитора. Зрештою, після трирічних пошуків і вагань, 
―Червона рута‖ визріла у формі простої куплетної пісні з 

чітким лаконізмом, простотою і щирістю народної пісні. 

13 вересня 1970 р. з Театрального майдану міста 

Чернівці обласне телебачення транслювало на всю Україну 

концерт (у рамках програми ―Камертон доброго 

настрою‖), де вперше прозвучали ―Червона рута‖ й 

―Водограй‖ у виконанні О. Кузнєцової та В. Івасюка, 

акомпанував дуету ансамбль ―Карпати‖ В. Громцева , а 

у  1971 р. ―Червона рута‖ стає піснею року на 

Всесоюзному конкурсі ―Пісня 71‖. На заключному 

концерті  в телевізійній студії Останкіно публіку вразило 
емоційне, виразне, з використанням українських мотивів, 

як у музиці, так і у сценічному вигляді, виконання пісні 

солістами ансамблю ―Смерічка‖ і її автора – В. Івасюка, 

В. Зінкевича та Н. Яремчука. Після виступу пісня ―Червона 

рута‖ отримала визнання та любов серед багатьох 

слухачів, а її творець став одним із найпопулярніших 

композиторів Радянського Союзу та за його межами. Про 

це свідчать сотні листів, телеграм, вітальних листівок від 

простих школярів, учителів артистів-початківців з 

Новосибірська, Омська, Уссурійська, Смоленська, 

Челябінська із міст та сіл Московської області, 
Алтайського краю, Узбекистану, Казахстану, Латвії, 

Тбілісі. До редакцій газет приходило все більше 

повідомлень на публікацію пісні ―Червона рута‖. Вона 

стала репертуаром виконання не тільки В. Зінкевича, 

С. Ротару, Н. Яремчука, а й багатьох українських вокально

http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=klenovyj_vogon
http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=vodograj
http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=lito_piznih_zhorzhyn
http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=lito_piznih_zhorzhyn
http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=korabli_korabli
http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=v_tebe_tilky_rannye_lito
http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=v_tebe_tilky_rannye_lito
http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=balada_pro_dvi_skrypky
http://www.ivasyuk.org.ua/songs.php?l=uk&p=balada_pro_dvi_skrypky
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-інструментальних ансамблів, зокрема ―Кобза‖, ―Жива 

вода‖, ―Опришки‖, ―Ватра‖, ―Краяни‖, ―Світязь‖. 

Успіх ―Червоної рути‖, став широкомасштабним – 

вона звучала по радіо й телебаченню, сотні листів 

надходили в усі газети й журнали з проханнями 
надрукувати її. Листи до автора приходили не лише з 

України, а й далекого Барнаула, Череповця, Орла й 

Воронежа, а однойменний фільм, знятий Романом 

Олексівим переможно транслювався на всіх екранах 

Радянського Союзу. 

Tака широкомасштабна популярність 

супроводжувалась дуже цікавим процесом: поступово 

―Червона рута‖ перевтілювалась, набувала нових рис, 

ставала народною. У розмові з журналістом Василем 

Бабухом композитор зазначав: ―Якось на вулиці я почув 

свою пісню. Її співали солдати. Це було так несподівано, 
що мимоволі сам рушив за строєм. Одверто кажучи, стало 

трохи сумно. Чому? Мабуть, від того, що пісня уже 

належала не мені. Знаєте, це почуття важко передати 

словами. Щоправда, відразу подумав: хіба можна тримати 

птаха у клітці? Йому потрібен простір. Для польоту”. 

Hоти пісні ―Червона рута‖ прозвучали в 

чехословацьких, румунських, канадських виданнях, 

виконувати її починають радянські та зарубіжні естрадні 

колективи, а саме: ―Веселі мушкетери‖, грузинський 

―Орера‖, білоруські ―Пісняри‖, польський ―NoToCo” та 

―Скальдови‖, угорець Янош Коош, болгарин Бісен Кіров, а 
у 1977 р. показ мод у Лондоні проходить повністю під 

музику В. Івасюка. 

Pанні пошуки ансамблю наслідували російські, 

білоруські колективи такі як ―Самоцветы‖, ―Песняры‖, 

―Пламя‖ й ін. Також творчість ансамблю, його пісенний 

доробок надали поштовх для започаткування фестивалю 

молодіжної національної музики ―Червона рута‖, що 

водночас є і єдиним україномовним фестивалем.  

У 70-их майже всі співаки та колектив включали у 

свої концертні репертуари пісні В. Івасюка. Досконала 

форма і мелодійність пісень ансамблю ―Червона рута‖ 
несли в собі абсолютно новий модерний дискурс, були 

синтезом автентичної етнокультури й сучасних ритмів.  

Пісні гурту сьогодні виконують колективи ―Плач 

Єремії‖, ―Мертвий півень‖, ―Кому Вниз‖, ―Океан Ельзи‖, 

―Кобзи‖, співачки Ані Лорак, Таїсія Повалій та ін.  

Tвір ―Червона pута‖ в нових сучасних інтерпретаціях 

виконують молоді артисти на різних талант-шоу. Колектив 

―Шпилясті кобзарі‖ виконав пісню у своїй оригінальній 

інтерпретації на шоу ―Україна має талант‖. Молода 

співачка Яна Кулик переклала пісню англійською мовою і 

виконала її на шоу ―Голос країни‖ у 2013 році. У 2016 р. в 
ефірі ―Голосу країни-6‖ ―Червона pута‖ звучала у версії 

Валерії Семенець.  

Tаким чином, різноманіття пісенного доробку 

ансамблю ―Червона pута‖ з фольклорними елементами 

української пісні, естрадними ритмами, гармонійним 

звучанням відображає самобутність культури України. 

Bолодимир Івасюк опирається на український 

народний мелос як у мелодиці, так і в текстах. Зокрема, це 

виявляється в танцювальній жанровій основі приспіву 

пісні ―Водограй‖ (сл. В. Івасюка), використанні мелодії з 

двома опорними тонами квінтового співвідношення в пісні 
―Ой зацвіла рожа‖ (слова народні). В пісні ―Далина” (сл. 

Д. Павличка) проступають деякі риси думного епосу — 3-

частинна композиція, декламаційні інтонації вокальної 

мелодії, підпорядкування музичних фраз смисловому 

поетичному членуванню. Яскраво проступають елементи 

фольклору в інструментальному супроводі; в ―Далині‖ — 

елементи дорійського ладу та гармонічного мінору, в 

―Ласкаво просимо‖ (сл. В. Івасюка) — інтонаційні 

формули гуцульського ладу, в піснях ―Я піду в далекі 

гори‖ (сл. В. Івасюка), ―Запроси до 
танцю‖ (сл. Б. Стельмаха) — імітація гри на народних 

інструментах. 

У поетичних текстах В. Івасюк звертається до світу 

народної символіки (―Червона рута‖, ―Два перстені‖), 

паралельних зіставлень природних та людських явищ, 

оригінального використання народних епітетів, порівнянь, 

метафор, зрештою, пише музику на відомий народний 

текст ―Ой зацвіла рожа‖. 

Tа найяскравіше — уміння використовувати й 

синтезувати фольклорні джерела з сучасними ритмами він 

показав у пісні ―Червона рута‖, написаній у 1970 році. 
Bалентина Кузик цю пісню схарактеризувала на 

сторінках своєї праці ―Українська радянська лірична 

пісня‖: ―З боку композиційної будови (в основному 

секвенції) можуть бути заперечення щодо професійної 

майстерності автора, але такого поширення, як здобув цей 

твір у нашій країні, в той період не мала ніяка інша пісня з 

чисельної ліричної ―продукції‖ наших майстрів‖. 

Hа наш погляд, одним із найцікавіших досягнень 

твору є його композиція, а точніше, принцип побудови 

мелодичної лінії в приспіві. Якщо згадати ―Червону руту‖ 

у виконанні Софії Ротару, можна зазначити у приспіві 
метричне акцентування сильних долей — перших долей 

такту: 

Червону руту 

Не шукай вечорами — 

Ти у мене єдина. 

Тільки ти, повір. 

Aналізуючи окремо акцентовані звуки вокальної 

партії, побачимо оригінальну мелодію – ―надбудову‖, і, 

якби не темп, ми без сумніву вказали б на її танцювальну 

жанрову основу. 

Подібний принцип побудови музичного матеріалу 
аналогічно за теорією метротектонізму Конюса, сенс якої 

— у виявленні більш та менш важливих тактів, назвемо 

мелодикотектонічним. 

Слід вказати ще принаймні на дві особливості 

―Червоної рути”, які відтак зустрічаємо і в інших творах 

композитора, й тому можемо оцінити їх як стильову 

ознаку. Перша стосується побудови вокальної партії: якщо 

традиційно мелодична лінія у своїх опорних точках 

будується на гармонічних функціях, то в Івасюка часто 

зустрічаємо висотні співвідношення. Можливо, саме тому 

він часто звертається до секвенції. Серед інших творів із 
зазначеною характеристикою назвемо ―Рождение 

дня‖ (сл. А. Дементьєва), ―Пісня буде поміж 

нас‖ (сл. В. Івасюка), ―Світ без тебе‖ (сл. В. Бабуха), ―Наче 

зграї птиць” (сл. В. Івасюка). 

Hаступна особливість — це синтез мелодії з 

поетичним текстом. Композитор віднайшов музичний 

еквівалент інтонації української мови, який надзвичайно 

органічно поєднується з естрадними ритмоформулами, що 

прийшли з джазу — це двоскладове закінчення фрази 

(наголос на першому складі) при синкопованому ритмі. 

Зразки використання цього прийому — в піснях 
―Ласкаво просимо‖ (сл. В. Івасюка), ―Відлітали 

журавлі‖ (сл. В. Миколайчука). Це основний виражальний 

засіб у заспіві до ―Водограю‖. 

Tиповими романсами можна вважати й твори, 

написані Івасюком на вірші М. Ткача ―Серед літа”, 
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Д. Павличка ―Над морем‖, ―Далина‖, І. Лазаревського 

―Коли я думаю про тебе”, С. Пушика ―Я ще не все тобі 

сказав”, Б. Стельмаха ―Колиска вітру‖ та ін. 

Часом важко, майже неможливо, точно визначити, до 

якого жанру — пісні чи романсу — належить той чи інший 
твір, настільки тісно переплетені в ньому тотожні риси. У 

музикознавстві такі твори іноді називають піснями-

романсами. Багато подібних знаходимо і в Івасюка. 

Зберігаючи переважно куплетну форму, характерну для 

пісні, композитор нерідко ускладнює її контрастними 

образами-епізодами, що призводить до дво- і 

тричастинності, використовує елементи варіаційного та 

наскрізного розвитку (―Літо пізніх жоржин‖, ―Зимова 

казка‖, ―В тебе тільки раннє літо‖ на вірші Р. Братуня, 

―Пісня буде поміж нас‖ — на власні вірші). 

Pомансова основа пісень Володимира Івасюка 
проявляється і в прийомах розвитку мелодичної лінії та, 

особливо, у зв’язку мелодії з текстом. Форми сполучення 

слова й музики бувають різними. У творах Івасюка вони 

дуже індивідуальні, неповторні й майже завжди є синтезом 

різних принципів. При цьому нерідко виникає активний 

зустрічний ритм (самостійність музичного ритму до 

поетичного), у кожному випадку художньо виправданий і 

пов’язаний не стільки зі змістом слів і фраз, скільки зі 

змістом вірша в цілому. Для творчої манери Івасюка 

характерна декламаційність у поєднанні з розспівом. 

Досить часто початок твору написано у речитативній 
манері, де короткі музичні репліки відповідають 

інтонаціям і цезурам розмовної мови. Поступово монолог 

набуває схвильованого характеру й мелодія звучить 

широко й наспівно в аріозному стилі — ―Далина‖ (вірші 

Д. Павличка), ―Пісня про тебе‖, ―В тебе тільки раннє літо‖, 

―Літо пізніх жоржин‖ (Р. Братунь), ―Запроси мене у сни‖ та 

―Нестримна течія‖ (Б. Стельмах), ―Я — твоє 

крило‖ (Р. Кудлик), ―Я ще не все тобі сказав‖ (С. Пушик). 

Висновки з даного дослідження та перспективи 

подальших розвідок. Aнсамблеве мистецтво в різних 

жанрово-стилістичних формах завжди відігравало важливу 
роль в соціальному житті й користувалося найширшою 

популярністю серед композиторів, виконавців і слухачів в 

усі історичні епохи і в цілому залишається популярним і в 

наші дні. 

Підйом і розквіт ВІА збігся з періодом інтенсивних 

науково-технічних відкриттів – радіотехніки, електроніки, 

звукозапису. Учасників вокально-інструментальних 

ансамблів можна назвати музикантами-виконавцями 

нового типу, вони одночасно є і співаками, і музикантами, 

і акторами, і авторами. Нові вітчизняні ВІА поєднали в 

собі риси біг-біту і збагатили їх  національними 
елементами, у їх програмах існує тенденція до синтезу з 

театром, хореографією. З колишньої постійної публіки 

естради виділився новий молодіжний глядач, зросли 

регулюючі функції засобів масової комунікації.  
 

 Furdychko Andriy, Ilenko Olesya. VIA “Chervona Ruta” in 

the context of variety-ensemble performance of Ukraine. The aim 
of the article is to clarify the artistic role of the ensemble “Chervona 

Ruta” in the context of Ukrainian musical culture. The relevance of 

the study lies in the development of principles of a new vision, trends 

in the development of the ensemble “Chervona Ruta” in the context of 

Ukrainian pop and ensemble performance and its role in the 

development of musical culture of Ukraine. The methodology of this 

study is the application of comparative-historical method, which allows 

us to trace the historical context of the ensemble and the context of the 

development of pop and ensemble art of Ukraine. The chronological 

method allows to determine the stages of formation and development 

of the team on the example of the analysis of concert and performance 

activities of the ensemble. Vocal and pop performance on the example 

of the ensemble “Chervona Ruta” appears as a dynamic cultural and 

artistic phenomenon. The song repertoire of the ensemble appears as a 

translator of the identity of Ukrainian culture, which is confirmed by 

the presence of folk intonations and the involvement of appropriate 

instruments. The study of the processes of formation and development 

of ensembles allows us to identify the traditions of Ukrainian pop 

music, which is a prerequisite for the formation and development of 

musical art in Ukraine. Despite the existing achievements in the study 

of ensemble performance, the issues of the influence of ensemble work 

on Ukrainian artistic music culture remain insufficiently studied, which 

highlights the need for a comprehensive analysis of the specifics of pop 

vocal and ensemble performance, especially the band “Chervona Ruta” 

as a creative phenomenon of pop ensemble. The creative path of the 

ensemble “Chervona Ruta” began a new stage in the formation of pop 

song repertoire, which differs from the previous significant changes in 

genre richness, functional features and new means of performance. The 

popularization of Ukrainian pop song contributed to the development 

of television, the improvement of sound recording and reproducing 

equipment, the emergence of electromusical instruments. All this 

contributed to the emergence of numerous amateur vocal and 

instrumental ensembles – a hallmark of a new era in the development 

of popular music. The advent of VIA brought new ways of artistic 

expression to the stage – new timbre paints, the use of electromusical 

instruments with their specifics, the use of various electronic systems, 

the strange sound of voices in extreme tension. Conclusions. Ensemble 

art in various genre and stylistic forms has always played a significant 

role in social life and has enjoyed the widest popularity among 

composers, performers and listeners in all historical epochs and in 

general remains popular today. The rise and prosperity of VIA 

coincided with a period of intensive scientific and technical discoveries 

– radio engineering, electronics, sound recording. Participants of vocal-

instrumental ensembles can be called musicians-performers of a new 

type, they are at the same time singers, musicians, actors and authors. 

The new domestic VIA combined the features of big beat and enriched 

them with national elements, in their programs there is a tendency to 

synthesize with theater, choreography. A new youth spectator stood out 

from the former regular audience of the stage, the regulatory functions 

of the mass media increased.  

 Key words: musical culture, art, ensemble performance, author's 

song, “Chervona Ruta”. 
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Боанджиу Габриэла.  Символическая особенность свадебных традиций в Олтении. В работе Арнольда Ван Геннепа 

“Les rites de passage” осуществлено типологию обрядов. Свадебные обряды влияют на изменение статуса, формирования лично-

сти молодых людей, интегрирование их в более многочисленную общину села. В статье освещены особенности проведения сва-

дебных обрядов в Олтении по сравнению с другими румынскими регионами. Этапы свадьбы очень богаты на символические 

особенности, кроме того, можно выделить многочисленные обряды, касающиеся молодежи до брака, ограничительные обряды 

или ритуалы агрегации. Теория Арнольда Ван Геннепа может и в дальнейшем помогать осуществлять новые этнологические ис-

следования. 
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The work of Arnold Van Gennep, The Rites of 

Passage, classified the typology of rites, establishing a 

specific interpretation of them, in the scientific environment. 

The rites of passage specific for the wedding imply the 

change of status, of becoming for the young couple, 
integrating them in the more ample community, represented 

by the village. The present article puts forward a wider 

perspective over the rites of passage, specific for the 

wedding from Oltenia, as compared to other regions from 

Romania, and integrating the vision of Van Gennep on 

addressing the rites of passage.   

In the case of the wedding, it is interesting for our 

theme the stage of the matchmaking and of the dowry, along 

with all the symbolic representations and practices that are 

related to the dowry. “In its traditional forms, the marriage 

cannot take place randomly: the young people attend certain 
events from the social life of the village, do some specific 

works together, help each other, work in groups, go to 

evening sittings, parties or horas. At New Year, for 

example, the groups of young boys that go carolling from 

one house to the other, have specific wishes for the young 

boys and girls that have reached the age for getting married. 

Using allegorical forms, these wishes talk about the happy 

marriage and the duties of the future spouses”1. Therefore, 

the weddings were preceded by a lot of social practices that 

used to represent the fundament for the young people to 

know each other better, to set the date of the wedding, to 
choose the godparents etc. The wooing (matchmaking) 

represented a very important stage within these family 

union. It was the moment when the families of the bride and 

groom met, when decisions referring to the future of the 

new family were made, the young couple knew each other 

better, gifts were exchanged, the dowry was established. 

“The wedding in Maramureş, as Timiş Nicoară  from Baia 

Mare informs us, represents a special event, not only for the 

young people who join their life and efforts to make a home, 

or for their parents, but for the entire village. The two young 

people – the bride and the groom – are seen by the entire 

village from the moment they “hold hands” (are engaged) 
and until the wedding is over. In the past, there were more 

often situations in Maramureş too, in which some marriages 

were arranged by the parents of some young people, 

marriages conditioned by wealth or “the noble kin” (…). 

Especially the parents of the girl had to promise the boy 

land and cattle, as a dowry”2. 

The stage of matchmaking represents a constitutive 

part of the wedding ceremony, “if the young couple decides 

to get married, the girl goes to her mother, confessing that a 

certain boy wants to make her his bride, to woo her, and she 

secretly advises with her mother how to prepare the 
wedding. The boy, the lad, also tells his father. His father, if 

he likes the girl, because he usually knows her too, tells his 

son: Good, let’s send the matchmakers” (Meițoiu 1969:97)3. 

As an example of a wedding, at Iveşti, Vaslui, some time 

ago, they would send the matchmakers “with a leader 

heading them, all riding horses and neatly dressed, wearing 

their best clothes, they would stop next to the girl’s house 

and say the following wedding ovation or speech: 
“Good morning, 

Good morning honest householders!”  

“We thank you 
Great hunters 

But why are you wandering 

And what are you seeking” 

“Why we are wandering 

And what we are seeking 

We do not have to  
Account for 

Because we have crossed countries 

And we have crossed seas 

1 Pop M. “Sensul unei solemnităţi tradiţionale” [The meaning of a traditional solemnity], Scânteia, 24th of November 1966 apud Meiţoiu, I. 

“Spectacolul Nunţilor” [The weddings show], Bucharest, The Central House of the Folkloric Creation, 1969, P. 18. 
2 Meiţoiu I. “Spectacolul Nunţilor” [The weddings show], Bucharest, The Central House of the Folkloric Creation, 1969, P. 20–21. 
3 Ibidem, P. 97. 
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And through towns and villages we have passed 
But we haven’t accounted for  

But if you are asking us, 

Allow us a few moments 
To tell you our true reason… 

Our young emperor 

George the praised by all 
Woke up early morning 

Combed his raven hair 

Put on his new clothes 
Saddled his horse 

Blew his trumpet  

And called for us all 
And at dawn break 

We went hunting 

Into the Upper land 
The western one 

Till our horses rested 

Because they lost their horseshoes 
And we descended  

A beautiful hill 

And we saw the mountains and their fir-trees 
The sky above with the stars 

The glens with the violets 

And we spied the trace of a beast 
Some said it was a fairy 

A good wife for George… 
Other hunters 

Much more clever 

Said it was the trace of a deer 
To be spouse for George 

But our George, 

Who is your guest, 
Riding a horse 

As great as Bucephalus 

Stood on his feet 
Breathed deeply 

Gazed around him 

All over the fields 
And witnessed how the deer 

Transformed into a beautiful  

And lovely flower as well… 
And seeing that it neither blooms  

Nor bears fruit 

Nor likes the place 
But it only parches, 

Sent us the messengers 

Riding nice horses 
With braided manes 

And tinned hoofs 

And he gave us silver pickaxes 

To pull up the flower 

By the root 

And plant it in our George’s garden 
The flower to like the place 

To not parch 

To bloom there and to bear fruit, 
But on our way here 

Our flower transformed again  

Into a beautiful deer 
Delightful and fair-haired… 

And we traced her 

Drinking and cheering 
Shooting our pistols… 

Until we saw 

A lovely bright star 
Falling over 

Straight on your house 

And we followed the star 

And stopped at your house 
To ask for the deer: 

To give it to us 

Otherwise we won’t leave…” 

(This is the moment when everybody takes the bottles out 
and puts them on the table. The girl’s father steps in front of 

them, telling something like this: Maybe, you, honest hunters, 

might have mixed up the traces and arrived at our house by 

mistake, because we know nothing about your game. Then, the 

matchmakers pretend they want to leave. But the host stops 

them.) The head pretends to be cross, and says: Then, if this is 

your wish, let’s leave at once! The bride’s father, because he 

doesn’t want the matchmakers to leave his house, lures them to 

stay: Because our forefathers’ tradition says to welcome you as 

our guests for this night, maybe the game will come any moment 

from now…”4. 

This wedding ovation, because this is the similar form kept 

for the beginning of the wedding, not only for matchmaking, 

reminds of an ancient mental horizon, which includes old 

symbolic representations. The girl is suggestively imagined as a 

“beast”, a “fairy”, “a deer/To be spouse for George”, a “lovely 

flower”, “a lovely bright star”. All these metamorphosis talk 

about old symbols. The hunting is in itself a symbolic one. The 

taming of the game, the bringing of the “flower”, with its roots, 

into the garden of the wooer, “The flower to like the place/ To 

not parch/ To bloom there and to bear fruit” depict a miraculous 

wedding, the continuity of some families that are about to 
become related. The transplanting of the flower into the garden of 

the groom for bearing fruits talks about the rite of aggregation5, 

postliminal rite, on integration of the bride into a new family, that 

of the groom.  

The matchmaking represents an essential stage in the 

wedding imaginary, when the young couple’s parents meet, “first 

the parents were laying heads together (without the young 

couple), along with some close relatives, and then the children 

met too and exchanged handkerchiefs (today wedding rings)”6, 

“with the father, or other relatives. They have to haggle with”7, 

“they were haggling about what to give to the girl. Of great 
importance was the land”8, “they were usually going only on 

holidays, and only in the evening. They don’t go on fastening 

days, this is a bad omen”, “just the well-off were making a 

marriage contract”, “the dowry was bargained”9. “They were 

discussing the dowry and about the wedding. Sometimes a 

document was drawn-up”10. The discussion about the dowry was 

representing a necessary stage in the economy of the wedding, 

“after they have agreed, a marriage contract was drawn-up, 

written by a person from the family, both for the groom and the 

bride, they were given to each other and they were kept by the in-

laws. This was called agreement”11, “often, it was made a dowry 
certificate”, “it was drawn up a marriage contract, in the presence 

of two witnesses”12. As a marriage portion, it was given land, 

cattle, ducats, a place to build the house on, clothes, carpets, a 

dowry chest, “the chest was usually taken on Sunday, when the 

wedding procession was heading towards the church. In the 

chest, there were shirts. On the chest there were placed rugs, 

counterpanes made of oakum and wool, pillows, towels. After 

the things for dowry had been brought inside the house, the bride 

4 Meiţoiu I. “Spectacolul Nunţilor” [The weddings show], Bucharest, The Central House of the Folkloric Creation, 1969, P. 100. 
5 Van Gennep, A. “Riturile de trecere” [Rites of Passage], Iași, Polirom Publishing House, 1996, P. 22. 
6 Ghinoiu, I. (coordinator), “Corpus de documente etnografice. Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic 

Român”, Vol. 1, Oltenia, Bucharest, Editura Enciclopedică Publishing House, 2001, P. 64. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, P. 65. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, P. 67. 
11 Ibidem, P.70. 
12 Ibidem. 
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was sharing gifts to the relatives of the groom: towels, shirts 

(similar with the nowadays custom, there are things bought from 

the market). After that, they were coming out of the house, 

having them around their neck, and they dancing Aidea – doiu 

(the bride’s hora). They would circle the house three times with 
the groom and once without him, having amidst them a bucket of 

wine. After that, the bride would invite her relatives and guests to 

have a sit and eat. They would serve mutton broth and steak. 

After dancing and having fun, her guests would step aside, for the 

groom’s guests to be asked to eat. Nowadays, it is the same, or 

the things are bought in the week before the wedding: furniture, 

cooker, blankets, carpets”13. 

“The wedding chest (with the chest’s box – a small box 

placed in the trunk, where the necklaces were kept) was taken 

once with the bride. The chest had all the clothes (her garments). 

It was taken into a cart, pulled by oxen, to the groom’s house”, “a 
woman called pochinzel (approx. guardian) – was the one who 

would put the chest into the cart, then take it off and guard it 

during the transportation. A pochinzel was a young, unmarried 

woman, whom the groom and the bride would trust”14. 

The engagement, or the conferring of the bride15 is the next 

stage in the economy of the wedding: “Few days after meeting or 

association, which means after the young couple’s parents have 

fully agreed on the dowry, it comes the conferring or the 

engagement”16. The young man, along with his family and other 

guests, with musicians, would go to the girl’s parents, to become 

engaged with her. The parents of the girl, also amidst guests, 
relatives, neighbours, either close the gates, in order to perform a 

special ceremony, or open them widely, to receive the young 

man, with all his companions. If the gates are closed, a colăcar 

(approx., a messenger, a man who symbolically bears a loaf of 

round-shaped bread) says an ovation, in which it is mentioned the 

symbolic hunting of the bride – fairy, flower, star, by the 

emperor, which is the groom. After the ovation has been said, the 

parents of the girl open the gates widely and receive with great 

pomp the young man and the entire precession. Meanwhile, the 

girl is hiding, and, instead of her, it is brought before the groom 

either an ugly old lady, or a lad dressed-up as a woman, saying 
that this is the empress. So, until the fiancée is actually brought, 

the others make a lot of jokes. As concerning these ceremonial 

moments, Van Gennep asserts that: “The rite in which the bride 

or the groom is replaced can signify, in some cases, as in the 

opinion of Crawley, removing the danger of «inoculation»; 

nonetheless, according to the detailed description, I believe that 

the rite is imagined, most of the times, to avoid the weakening of 

the interested groups (sexual age class, family etc.), trying to 

offer or to unify individuals of a less general social, and 

especially economic, value (little girl or old woman, boy etc.), a 

fact also evidenced by the mocking remarks said to the replacing 
people, and the protests of the bride’s and groom’s friends and 

relatives”. These replacements make the connection with a 

preliminary rite, that of separation17. After these ritual elements, 

the young man goes to the girl, takes her hand and they sit at the 

head of the table, next to the godparents.  

Around the area of Strehaia, Mehedinți County, the 

engagement was done 2-3 weeks after the matchmaking, on a 

Sunday or another holiday, there was brought food, unleavened 

bread, drinks, but if they were wealthier, they would bring 

earrings for the girl, or bracelets, the wedding rings, an 
opportunity for setting the wedding date18. 

The wedding preparations began, in Oltenia, about a week 

before, and the wedding would last for almost three days: “for 

three days is the wedding celebrated, on Saturday, Sunday and 

Monday. The preparations begin on Friday. In the past, they used 

to slaughter the animals, but they don’t do this anymore. The 

adorned fir-tree was decorated by the young people on Saturday, 

when the musicians used to arrive. There was poured water into a 

bucket in which there was put the top part of a fir-tree, and the 

youngsters would start to decorate it and then would dance 

around it”19. Another field informer tells us that: “on Saturday, 
the wedding tent is installed, there are made preparations, the 

musicians play in the yard, the girls and the boys adorn the fir-

tree, and after that the table is laid, they eat and the musicians, 

along with the best man, go through the village, to invite people 

to the wedding. On Saturday they lay the table and dance until 

two or three in the morning”20. The decorating of the fir-tree 

belongs to a preliminary ritual, the separation of the bride from 

the community of the unmarried young people.  

Roman Ioana, a woman from the village of Bărboi, 

Grecești commune, Dolj County, confessed us that “on Sunday 

morning, the wedding party go with the bride to get water, to 
water the bride. The bride puts on her wedding dress and, along 

with the best man, with a bucket hanging on a stick, and they 

walk this way, with an unenamelled bucket and pieces of cloth, 

there used to be woven cloth, made of floss-silk, but there aren’t 

anymore, now, they put towels. And they go to a well with the 

musicians and other people following them. At the well, the bride 

[according to other version, the best man] takes out three buckets 

of water, to splash them in four places – towards the East, West, 

South and North. The fourth bucket is filled with water and they 

take it home. After that, they go and take the godfather, got to the 

church and get married. It is laid the table, then, after eating, the 
wedding presents are given. In my time, when I was a child, they 

used to give food too, but it isn’t like that anymore, they give 

only money now”21. 

Back in the past, the wedding ceremony used to be more 

ample, the preparation of the groom implied a ritual shaving, and 

in Mehedinți the groom used to be helped by either the bride, if 

she had already moved into the groom’s house during the 

engagement period, or by a maiden, friend with the groom’s 

family, who would help him to shave22. The bride was 

accompanied by her mother, the godmother and other young 

girls, who would help her to get dressed and to put the veil and 
the wrath on her head. The shaving of the beard and the covering 

with the veil are also rites of separation, as Van Gennep was 

mentioning23. In Mehedinți, after putting on the veil, the bride 

performs few sympathetic and fertility rites: she gazes through 

the chimney, to have beautiful black-eyed children, or she stirs 

13 Ibidem, P. 72. 
14 Ibidem, P. 74.  
15 Marian S.F. “Nunta la români. Studiu istorico-comparativ etnografic” [The wedding at the Romanians. An ethnographic historic-

comparative study], Vol. I, II, Bucharest, SAECULUM VIZUAL Publishing House, edition supervised by Iordan Datcu, 2009, P. 119. 
16 Ibidem.  
17 Ibidem.  
18 Chicet I. “Nunta în Mehedinți”[The Wedding in Mehedinți], Craiova, “Scrisul Românescˮ Foundation Publishing House, 2010, P. 39. 
19 Field informer Florea Maria, 66 years old, from the village of Bărboi, Grecești commune, Dolj County, field research done in March 2016. 
20 Field informer Maria Victoria, 87 years old, from the village of Bărboi, Grecești commune, Dolj County, field research done in March 2016. 
21 Field informer Roman Ioana, 55 years old, from the village of Bărboi, Grecești commune, Dolj County, field research done in March 2016. 
22 Chicet I. “Nunta în Mehedinți” [The Wedding in Mehedinți], Craiova, “Scrisul Românescˮ Foundation Publishing House, 2010, P. 61. 
23 Van Gennep A. “Riturile de trecere” [Rites of Passage]…, op.cit., P. 107–130. 
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the fire, to have as many children as the hot ashes24. At the end of 

the wedding, the godmother takes off the veil of the bride, 

replacing it with a scarf specific for the wife, her new status, an 

aggregation ritual, of integration among the young wives.  

The joyful feasting atmosphere is also created by the 
groom’s guests, who come to take the bride, the godparents and 

other guests. Isidor Chicet considers that the wedding party has a 

protective role as well, for the young couple, they are cheering 

and loudly manifest their joy, not letting the evil spirits to come 

near the bride and groom25. In Oltenia, when the wedding party 

reaches the house of the bride, there are recited, by colăcer, the 

messenger, the wedding ovations: “The first messenger (says): 

“Good day to you!” The bride’s father (answers): “We thank you 

for your wishes!, and asks them: “But what’s the great matter/ 

For which you are hurrying so? The messenger answers: “What 

sort of question is this/ About our hurried arrival?/ And these 
bunches of people/ Why are they looking as if we were wolves?/ 

What’s with all these youngsters? And all the crowd/And all the 

girls, as if they saw bears/ And they gape at us/ Haven’t they seen 

people before/ And are they afraid of us eating them?/ (…) Or 

you might think that if you frighten us/ We will answer to you?/ 

(…) We aren’t afraid of crowds/ We bear names of brave 

people,/ We aren’t afraid of masses/ Because we know what to 

tell you./ And if you want and it pleases you/ To answer to you 

peacefully,/ Take us easily/ To talk calmly,/ (...) That’s why, 

without jesting/ Listen to what we say:/ That young emperor or 

ours/ He who wants only the best for you/ One early morning,/ 
As it is his habit/ Around the daybreak/ Wishing to go hunting,/ 

He woke up, he dressed nicely,/ Took his arms, as he should 

have/ And grabbing his horn suddenly/ Blew it once/ And 

gathered a lot of his soldiers/ All of them on horses/ All sharp and 

skilful/ And shooting their rifles:/ To go hunting on the hills/ And 

over the mountains (…)/ And riding a while/ Holding their 

shooting rifle/ They got to a well,/ And spied the trace of a beast,/ 

Where all of them dismounted,/ To look around, to better gaze,/ 

What kind of trace was that? To take a guess,/ (…) Some said 

that was the trace of a fairy,/ To hold our emperor daily,/ Others 

said it was made by a flower queen,/ To be the bride for him// So 
as much as they talked,/ The emperor began to think/ That he 

would like to know/ Where was the fairy coming from/ All the 

way to the well?/ And he left at once,/ Following her a long way/ 

Until he reached your yard/ Along with our party,/ Where he saw 

a flower/ As a bright star shining,/ Which would just grow up/ 

And would just bloom nicely, / But wouldn’t bear fruits/ Because 

the earth is not good// Therefore the emperor/ Called a meeting/ 

That the beautiful flower/ That smells so sweet/ To be moved 

from here/ And taken to his highness court/ Where she will like 

the place,/ To grow and to bloom,/ To sprout with children/ To 

show her fruit/ And everyone to love her dearly (…)/ And to give 
us the flower at once/ That shiny star,/ Along with your answer,/ 

We kindly ask you (…)”26. This wedding ovation talks about the 

symbolism of an emperor’s wedding, as Van Gennep was 

asserting, in which the bride and the groom are princesses and 

princes27, it is a text that uses a symbolic fundament for the rites 

of aggregation, of integration of the bride into her new family 
(…) 

There is also the custom, when the wedding attendants are 

leaving with the bride and the dowry, that the groom to be 

stopped by the bride’s guests and not let him go until he gives his 

mother-in-law a significant gift28, this custom being found in the 

village of Busulețul, today Grecești commune, Dolj County. 

The young couple says on the threshold the Requests for 

Forgiveness to their parents, a limitation ritual, in order to receive 

the blessing from their parents and godparents, for example: 

“Good morning, honest guests/ Honest godparents,/ Honest in-

laws/ In a few words,/ Asking for permission/ Your daughter is 
requesting/ With great humility/ To give her your blessing/ And 

on Friday/ To give her your forgiveness/ To excuse and bless her/ 

Because the parents’ blessing/ Makes stronger the children’s 

house”29.  

After the church ceremony, the wedding party gets to the 

house of the groom, where the mother-in-law meets her daughter

-in-law with a teaspoon of jam, a sympathetic rite, in order to 

give the bride assurance that the living together will be sweet, 

then she spins her three times, for the bride to side with her 

home30. After that, the bride and groom are tied around their 

heads with a floss-silk towel, to enter the house together31, an 
aggregation ritual, of integration of the new family.  

The Romanian folklore registers numerous variants of 

some epic songs that talk about a profound mental Romanian 

horizon, about allegories of death as a wedding, or about 

assumed testaments voiced in moments of great ordeals, in the 

same time full of numerous metaphors, essentially symbolic. 

This is the case of the epic song On top of the green mountain, 

analysed by RaduNiculescu32 in his work „Spre o poetică a 

baladei populare româneşti. Două studii de caz” [Towards the 

poetics of the Romanian folk ballad. Two case studies], where 

“the subtype chosen by RaduNiculescu falls in the category of 
the creations similar to the ballad Miorița [The Little Ewe], 

because sometimes the heroine, sensing that she is near death, 

asks to be buried In the sheepfold/ Where the lambs will play, 

having the trumpet next to her head and the record next to her 

soles”33. There can be noticed two essential characteristics of the 

plot: “the menacing represented by the Turks or dragons, for the 

sheepfold, and the mixture between real and fantastic, specific for 

the fairy tales”34. 

The structure of the ballad is made of six episodes, the 

author analysing, in parallel, the compositional and thematic 

profile of the carolling song version, not only that of the epic 
song. In the first episode, there is depicted the splendid, ideal 

24 Chicet I. “Nunta în Mehedinți”[The Wedding in Mehedinți]…, op. cit., P. 63. 
25 Ibidem, P. 77. 
26 Moanță I. Edition supervised by, Orații, Bucharest, Minerva Publishing House, 1974, P. 45–53. 
27 Van Gennep A. “Riturile de trecere” [Rites of Passage]…, op. cit., P. 107–130. 
28 Chicet I. “Riturile de trecere” [Rites of Passage]…, op. cit., P. 77. 
29 Ibidem, P. 240. 
30 Ibidem, P. 86. 
31 Field informer Bumbăcescu Cornela Daniela from the village of Busu, 43 years old, Grecești commune, Dolj County, field research 

done in March 2016. 
32 Radu Niculescu. Spre o poetică a baladei populare româneşti. Două studii de caz [Towards the poetics of the Romanian folkloric ballad. 

Two case studies], Sfântul Ierarh Nicolae Publishing House, Brăila, 2012, P. 318. 
33 Ciubotaru, S. Review for the work of Radu Niculescu, Spre o poetică a baladei populare româneşti. Două studii de caz [Towards the 

poetics of the Romanian folkloric ballad. Two case studies], Sfântul Ierarh Nicolae Publishing House, Brăila, 2012, in “Anuarul Muzeului 

Etnografic al Moldovei” [The Annual of the Ethnographic Museum of Moldova], N. XIII, Iași, Palatul Culturii Publishing House, P. 335. 
34 Radu Niculescu, Spre o poetică a baladei populare româneşti. Două studii de caz [Towards the poetics of the Romanian folkloric ballad. 

Two case studies], Sfântul Ierarh Nicolae Publishing House, Brăila, 2012, P. 341. 
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landscape, where the pastoral life unfolds. The second episode 

introduces the characters “They graze them on a mountain/ And 

milk them on the other/ And sheer them on another/ The brother 

is a shepherd/ And his sister stays on the sheepfold”35. The 

silence of this idyllic space is broken by the signs that announce 
unwanted visitors that are noticed due to the darkening of the sky, 

“the brother knows the identity and the intentions of the group 

that is coming. The dragons, the lions or the Turks are difficult-to

-be-pleased matchmakers”36. The fourth episode (The Refuse) 

presents differences in the ballad version, as compared to the 

carol: “1. the request of the matchmakers; 2. The rejection of the 

request by the brother; 3. his counteroffer; 4. The rejection by the 

matchmakers of the counteroffer”37. “What is obviously detached 

in subsidiary is the strange fact that the dowry is given for 

impeding the taking and the wedding of the girl. Reminding of 

the animosity between father-in-law and son-in-law, from the 
context of the ballad called Letinului, the conflict between the 

brother of the girl and the presumed brothers-in-law, is not to be 

ended the same way. It is also peculiar that the matchmakers are 

willing to renounce all the goods that are offered, in favour of the 

bride. The bargaining of the dowry takes a negative turn: “I 

won’t give you my sister/ As long as I hold my head on 

shoulders! / I’ll give you hundreds and hundreds/ Of sheep and 

rams,/ Rams with curled horns/ That spill gold out of them./” 

“We want none of what you have/ Nothing but your sister””38 

The fifth sequence coincides with the denouement, the 

kidnapping of the shepherdess is preceded by the requests of the 
girl, to her brother, to cut her locks of hair, to take her earrings 

and put them on the milking buckets, announcing in this way, 

through degradation, the decease of the departed one. These 

represent few elements of a separation ritual, where the familiar 

environment becomes sensible to the leaving of the girl towards 

the other world. The sequence has similarities with the testament 

from the ballad Miorița: “The horned sheep/ Shall cry for me on 

the mountain/ Shall look for me and not see me,/ Shall morn for 

me, and not find me”. 

Radu Niculescu considered the folkloric creation “a 

moment of art, an episode, of exquisite sensitivity of our pastoral 
ballad, being in the same time a revealing document on 

addressing the moral profile of the Romanian people”39. 

The elements that are present in the ballad, and refer to a 

metaphoric testament, remind of the ballad Mioriţa and the 

testament of the shepherd from this ballad is considered to be the 

central episode of the ballad, as Adrian Fochi mentioned in his 

work “Mioriţa – tipologie, circulaţie, geneză, texte” [The Little 

Ewe – typology, circulation, genesis, texts]40, “representing a 

permanently present episode, in all the analysed variants. 

Therefore, the conclusion is that the lack of this episode from the 

composition of the ballad demonstrates its automatic 
cancellation. One ought to also consider the special accentuation 

of this episode, in the ideological and artistic interpretation of the 

ballad, as much as in the attempt to determine the main lines in 

the historic evolution of the text. The other three episodes that 

make the ballad, to a certain respect, have the role to enhance the 

content of the shepherd’s testament, creating the dramatic 

perspectives and the lyrical atmosphere; they comment, plunging 

into the typical reality of the pastoral life, but also reaching the 

top levels of the artistic generalisation, which is eternally human, 

as regarding the commitment of the human being to his work, to 

the natural environment, to what represents the basic values of 

the humanism, in the folkloric acceptation. Nonetheless, the 

keystone on addressing the interpretation of the ballad is the 

theme that introduces the episode and justifies it from the point of 
view of the epic development. It is the theme of the shepherd’s 

reaction when finding about the complot staged by his 

companions. This theme genetically belongs to this episode, but 

due to the process through which the ballad progresses to reach 

its actual form, under the circumstances of this new approach, it 

serves as a liaison with the anterior episodes, appearing even as a 

direct and logical continuation of them”41. Thus, the centrality of 

the episode that represents the testament of the shepherd places 

the ballad within an archaic mental horizon, with profound 

symbolical representations as regarding the thresholds of life and 

death, of the continuity into a familiar horizon, of the integration 
into the universal harmony, of continuously remembering of its 

ideals.  

The wedding embodies an ancient ceremony with deep 

significations in the Romanian mentality, during the process 

being identified numerous rites of separation, limit or 

aggregation, the separation of the bride and groom from the 

group age of the unmarried people, of threshold, liminal, but also 

posliminal, of integration among the other families in the village 

community. The typology of the rites, as imagined by Van 

Gennep, still represents a starting point in the analysis of the 

archaic mental horizon.  
 
Боанджіу Габриела. Символічна особливість весільних 

традицій в Олтенії. У праці Арнольда Ван Геннепа «Les rites de 

passage» здійснено типологію обрядів. Весільні обряди впливають 

на зміну статусу, формування особистостей молодих людей, 

інтегрування їх у більш чисельну громаду села. У статті висвітлено 

особливості проведення весільних обрядів в Олтенії в порівнянні з 

іншими румунськими регіонами. Етапи весілля дуже багаті на 

символічні особливості, крім того, можна виділити численні 

обряди, що стосуються неодруженої молоді, обмежувальні обряди 

або обряди агрегації. Теорія Арнольда Ван Геннепа може і надалі 

допомагати здійснювати нові етнологічні дослідження. 

Ключові слова: обряди переходу, весілля, символічні уявлення, 

ментальність.  
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Александр Курочкин. Европейский карнавал: традиции и современность. В статье рассматриваются проблемы 

функционирования карнавальных традиций в странах Западной Европы. Генетические предки европейского карнавала – античные 

святой Дионисий и сатурналий, во время которых на земле словно наступал золотой век – царство всеобщего равенства и свободы. 

Массовым народным праздником с уличными шествиями, играми, театрализованными представлениями в масках карнавал стал 

уже в средние века благодаря развитию европейских самоуправляющихся городов и становлению класса буржуазии.  

Теория карнавала является полем активных научных дискуссий. Критикуя уязвимые стороны карнавальной концепции 

Бахтина, представителя международного научного сообщества, признают приоритет раскрытой им компонентной структуры 

народного площадного смеховой культуры.  

Главная идея карнавала – инверсия – изменение возрастного, полового, социального статуса участников праздничного 

действа. Путь к всестороннему познанию международного фонда карнавальных форм лежит через изучение его национальных 

вариантов. Исходя из этого, в разведке прослеживается генезис и историческая трансформация наиболее популярных европейских 

карнавалов, которые регулярно воспроизводятся в городах: Венеция, Кельн, Бенш, Лондон. 

Европейский карнавал – антипод тоталитарного праздника, которому свойственна чрезмерная серьезность, фальшивая 

патетика, стереотипный набор идеологических лозунгов и клише. Опыт организации карнавальных развлечений интересный 

пример демократической праздничной коммуникации, яркий художественно-эстетический феномен, вроде успешной 

самоорганизации местных территориальных общин.  

Ключевые слова: карнавал, Масленица, праздник, традиция, маска, карнавальная инверсия, амбивалентный смех. 

Актуальність теми дослідження. Карнавал – 

життєрадісне дитя від шлюбу західноєвропейської 

цивілізації та католицизму. Основні центри його 

традиційної пульсації знаходяться в країнах, де сильний 

вплив римського первосвященника (Італія, Франція, Іспанія, 
Германія, Бельгія, країни Латинської Америки тощо). 

Генетичні предки карнавалу – античні свята діонісій та 

сатурналій, під час яких на землі немовби наступав золотий 

вік – царство загальної рівності та свободи. Пани і слуги 

мінялися місцями, було вдосталь вина та їжі, скасовувалися 

сексуальні табу й торжествували нестримні веселощі. 

Колишнє язичницьке аграрне свято проводів зими та 

зустрічі весни отримало законну прописку в католицькому 

церковному календарі, де йому відведено місце загального 

загулу перед Великим пасхальним постом. Хоча в народній 

етимології термін карнавал виводять від латинського 
“CarneVale” – “прощавай м´ясо”, проте більш вірогідно, що 

він походить від латинського “Carrusnavalis” – “потішна 

колісниця”, корабель священних процесій. Саме на таких 

возах-платформах пересувалися у святковому натовпі 

середньовічні актори, гістріони, блазні-скоморохи, 

розкидаючи навколо себе непристойні жарти та горох 

(символ родючості), який пізніше замінили паперові 

конфеті. 

Італійському слову Carnevalі французькому Carnaval 

відповідають німецькі назви Fastnachti Fasching, англійська 

Bannoksday, чеські й словацькі Masopust, польське – Zapusty, 
російське – масленица, українське – масляна. 

Масовим народним святом з вуличними процесіями, 

іграми та театральними виставами в масках карнавал став 

вже в середні віки завдяки розвитку європейських 

самоуправних міст й становленню класу буржуазії. У містах 

з їх “повітрям свободи” цехові ремісники й купці вміли 

гарно працювати та бучно веселитися. 

Європейський карнавал – антипод тоталітарного свята, 

якому властиві надмірна серйозність, фальшива патетика, 

стереотипний набір ідеологічних гасел і кліше. Директивно 

насаджувана в громадський і сімейний побут офіційна 
система радянських свят і обрядів була насамперед 

знаряддям політичної пропаганди та агітації, а тому завжди 

вороже ставилися до різних форм і проявів національної 

своєрідності та розважально-ігрових компонентів 

святкового дозвілля. 

У стані переходу до демократичного суспільства, в 

якому знаходиться сучасна Україна, корисно вивчити 

європейський досвід організації масових свят. Йдеться про 

механічне перенесення конкретної святкової традиції з 

одного національного ґрунту на інший, хоча й таке 

трапляється. Згадаймо, як в нашій країні протягом останніх 
десятиліть набули популярності такі іноземні святкові 

бренди як Хеллоуїн, День святого Валентина, Октоберфест 

та інші. Європейський карнавал цікавий нам як приклад 

демократичної святкової комунікації з приводу свободи, як 

яскравий художньо-мистецький феномен, як зразок 

успішної самоорганізації окремих територіальних громад. 

Історіографія дослідження. Теорія карнавалу є полем 

активних наукових дискусій. Варто розрізняти два основних 

значення карнавалу – вузьке і широке. За першим стоїть 

конкретна історична форма масового народного (переважно 

міського) свята, вмонтованого в релігійний календар, 
народів які сповідують католицизм. 

Широке розуміння карнавалу як універсального 

обрядово-видовищного і світоглядного феномена, 

властивого так чи інакше усім без винятку цивілізованим 

народам світу, ще тільки формується і в багатьох моментах 

носить попередній, дискусійний характер. Утвердженню 
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його в сучасному гуманітарному дискурсі істотно сприяла 

новаторська праця Михайла Бахтіна, присвячена 

висвітленню народної культури середньовічної Франції. 

“Карнавал, – писав М. Бахтін, – розкриває для нас древню 

народно-святкову стихію як відносно краще збережений 
уламок цього величезного і багатого світу”1. 

Як представник марксистської науки, М.Бахтін 

змушений був дослухатись до ленінської ідеї про наявність 

двох класових культур і тому карнавал у нього однозначно 

виступає “символом і втіленням справді всенародного 

площадного свята, цілком незалежного від церкви та 

держави”2. 

Наступні покоління дослідників вважали головною 

вадою цієї концепції різке протиставлення офіційного свята 

церкви та феодальної держави неофіційній народній 

святковій культурі. Клерикальну концепцію європейського 
карнавалу детально обґрунтував професор етнології 

німецького університету м. Фрайбурга Дітц Мозер. 

Наголошуючи безпосередньо на залежності карнавалу 

феодальної доби від ідеологічних догматів католицизму, він 

писав: “Площадні звичаї та ігри Фастнахту повинні були 

представляти віруючим перед початком посту життя “за 

власним бажанням”, не за “бажанням Господа”, щоб 

переконливо сприяти їхній готовності до “повороту”3. Суть 

цього повороту культуролог бачив в тому, що “пасажири 

корабля” мають “перейти на корабель святості, церкви”4. 

З поміркованою критикою Бахтінських ідей, 
пов´язаних з середньовічним комізмом і карнавалом, 

виступив цілий ряд російських істориків-медієвістів 

(А. Гуревич, В. Даркевич, В. Колязін, М. Реутін). Зокрема 

А. Гуревич, визначав Бахтінський концепт “скоріше 

міфологією карнавалу і сміхової культури ніж їх дійсною 

історією”5. 

Відзначаючи уразливі сторони концепції М.Бахтіна, 

представники міжнародного наукового співтовариства 

визнавали його пріоритет у розкритті компонентної 

структури народної площадної сміхової культури. Серед 

головних елементів карнавалу: маски й маскарадні костюми, 
танці, еротична свобода, надмірності в їжі й питті, інверсія й 

антиповедінка, критика існуючих порядків тощо. Всі ці 

загальні риси народних святкових веселощів простежуємо і 

в сучасних формах європейського карнавалу. 

Виклад основного матеріалу. Шлях до всебічного 

пізнання інтернаціонального фонду карнавальних форм 

лежить через вивчення його національних варіантів. 

Італійців – прямих нащадків Давнього Риму – по праву 

вважають законодавцями карнавальних традицій. Перед тим 

як настане сумний період посту, темпераментні жителі 

півдня зручно використовують нагоду, щоб побенкетувати і 
всмак повеселитися. За народними віруваннями, пісні, танці, 

жарти, ігри в масках і фривольна поведінка допомагали 

прогнати зиму і наблизити весну. 

З двох тисяч карнавалів, які регулярно відбуваються у 

великих і малих містах Апеннінського півострова, 

найбільшою популярністю користується Венеціанський. Він 

розцвітає кольорами у лютому, коли місто-казка оповите 

дощами й туманами. Палаци й собори у стилі готики, 

Ренесансу, бароко відбиті у водах численних каналів, 

впродовж десяти днів служать розкішними декораціями 

грандіозного свята. Щоб узяти в ньому участь, сюди нерідко 

прибуває близько 100 тисяч гостей із багатьох країн світу. 

Цікава історія карнавалу. Його нібито започаткували в 

ХІ столітті на згадку про звільнення викрадених 
далматинськими піратами венеціанських дівчат-наречених. 

Відтворюючи старовинну легенду, сьогодні перед 

глядачами постають сім красунь – сім Марій, яких 

спеціально відбирають на конкурсних засадах. 

Середньовічний карнавал, судячи з усього, був не лише 

веселим, але й кровожерним. Аж до ХVІІ століття на площі 

Святого Марка у присутності дожа собаками цькували 

дванадцять свиней і одного бика. Наприкінці видовища 

свиней заколювали, а бикові відрубували голову. Пізніше ці 

варварські забави були скасовані. 

Перша письмова згадка про бучні венеціанські свята, 
що передували посту, припадає на 1268 рік, коли гультяям у 

масках заборонили кидатися яйцями з вікон6. Це була не 

остання спроба надати карнавальним звичаям позірної 

благопристойності. 

Карнавальну публіку звичайно розважали численні 

акробати й фокусники, танцюючі собаки, мавпочки та 

лялькові вистави. Візитівкою свята і його урочистим 

початком служив volodel Turko (політ турка): вправний 

акробат видирався канатом на маківку собору Сан-Марко, 

спускався наниз другим канатом, щоб піднести дожу букет 

квітів і хвалебний вірш, потім знову видряпувався нагору й 
благополучно спускався на корабель, який стояв поблизу. 

Характерними постатями карнавалу були ворожки. За 

розповіддю мандрівника ХVII ст. Франсуа Міссьона, “у цих 

віщих ворожок є довга бляшана труба, через котру вони 

говорять прямо у вухо цікавим, які стоять внизу біля 

помосту”. На подив Міссьона, священики і монахи особливо 

часто “радилися з трубою”7. 

Свого найвищого розквіту венеціанський карнавал 

досяг у XVIII столітті. Як мухи на мед, з усієї Європи сюди 

зліталися аристократи, багачі, шукаючи пригод (не раз тут 

бував, до речі, невтомний коханець Джакомо Казанова), 
щоб насолоджуватись музикою, театром, та іншими, не 

менш приємними радощами життя. Підкоряючись смакам 

епохи, карнавал поступово трансформувався на “галантне 

свято”, де панує атмосфера грайливого лукавства, 

брутальних пустощів і амурних витівок. У численних 

значних місцях, ховаючись під покровом масок, 

венеціанські патриції й буржуа зраджували своїх дружин – а 

ті, своєю чергою, також знаходили втіху на стороні. Не 

піддатися плотським спокусам напередодні посту, коли 

навіть церква дивилася на ці гріхи крізь пальці, було 

чистісіньким глупством. Звичайно, і тоді траплялися ревниві 
чоловіки та уражені суперники. Конфлікти залагоджувалися 

легко за допомогою шпаги на дуелях: навіть смерть під час 

карнавалу вважалася почесною. 

Венеціанський карнавал втратив свою привабливість і 

занепав після того, як італійські землі загарбала Австро-

Угорська монархія. Волелюбні громадяни колишньої 

“володарки морів” не вважали можливим бучно веселитися 

в умовах чужоземної окупації. Американський консул у 

Венеції з 1861 р. так схарактеризував вбогу пародію 

1 Bakhtyn M. Tvorchestvo Fransua Rable y narodnaia kultura srednevekovia y Renessansa [Creativity of Francois Rabelais and folk 

culture of the Middle Ages and Renaissance.], Moskva, Khudozhestvennaia lyteratura, 1990, P. 241 [in Ukrainian]. 
2 Ibidem, P. 244. 
3 Moser D.R. Brauch und Feste im christlichen Jahreslauf, Graz, Wien, Köln, 1993, P. 143 [in German]. 
4 Ibidem, P. 148. 
5 Hurevych A.Ia. Problemy srednevekovoi narodnoi kultury [Problems of medieval folk culture], Moskva, 1981, P. 272 [in Russian]. 
6 Harret Martyn. Venetsyia. Ystoryia horoda [Venice. History of the city], Moskva, SPb, 2007, P. 270 [in Russian]. 
7 Ibidem, P. 271. 
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колишнього свята: “…група жебраків, які начепили маски, 

роги і жіночу одежу. У такому вигляді жахлива процесія 

чвалає від крамниці до крамниці, гнусавлячи блазнівські 

пісні й збираючи у крамарів данину”8. 

По-справжньому відродити карнавал вдалося лише 
1980 року завдяки зусиллям театрального режисера з Рима 

Мауріціо Скапарро. Спочатку його реконструювали з метою 

залучити туристів у міжсезонний період, але вже скоро 

свято переросло місцеві масштаби й перетворилося на одну 

з найбільш яскравих подій у культурному житті всієї 

планети. В наш час Венеціанський карнавал – це і модна 

тусовка представників богеми, і місце зустрічі романтичних 

закоханих, і туристична Мекка, і екзотичне дозвілля 

заможних людей… і, одночасно, феєричний спектакль, що 

відбувається просто неба й у розкішних патриціанських 

віллах. 
Прологом свята служить символічна церемонія, що 

повторюється з року в рік, як колись “політ турка”; із 

дзвіниці собору Сан-Марко злітає прив´язана тонкою 

ниткою паперова голубка – Коломбіна. У повітрі вона 

вибухає, обсипаючи багатотисячний натовп на площі 

барвистим дощем із конфеті. Після цього починається 

багатоденний карнавал – “хеппенінг”, який складається з 

багатьох акцій, що відбуваються на центральній площі міста 

Сан-Марко і на кампіеллах (типово венеціанських 

маленьких площах): концертів, театральних вистав, танців, 

процесій, конкурсів, ігор, феєрверків тощо. Артисти і 
більшість глядачів – у масках і карнавальних костюмах. Їх 

тисячі: різні типажі, назви, манери. Лише досвідчене око 

спеціаліста здатне розпізнати серед них певні історичні 

нашарування й стилі. 

Карнавальні маски живуть за законами людських 

пристрастей. Ось характерні образи славнозвісної 

італійської “комедії дельарте”: вже кілька століть поспіль 

неначебто наївний простак Арлекін виходить переможцем з 

усіх житейських ситуацій; Панталоне – карикатурний тип 

венеціанського купця, символ скупого дурня; розпусний і 

потворний Пульчинелла – близький родич французького 
Полішенеля й російського Петрушки; П´єро, який втілює 

засліпленого пристрастю чи то чоловіка, чи то коханця, 

котрого спритно обманює чарівна і легковажна Коломбіна. 

До давніх венеціанських личин належить знаменита 

“Баута” – таємнича біла півмаска, нерідко облямована 

чорною бородою. Тому, хто її носив, вона надавала 

страхітливого вигляду, тому її любили мафіозі ХVII-XVIII 

століть. Дуже виразний і образ Чумного лікаря – 

фантастичної фігури у чорному плащі й масці з довгим 

“дзьобом”. За легендою, в таких масках обходили зачумлені 

квартали середньовічні лікарі; суміш трав, покладена до 
“дзьоба”, захищала їх від зараження. Для карнавальних 

фліртів і любовних інтрижок часто використовувалися 

маски “Маттачино” і “Моретто”, що закривали повністю 

обличчя, залишаючи лише вузькі щілини для очей. 

З історичними масками легко переплутати 

фантастичні, створені сучасними художниками й 

модельєрами. Популярністю користуються маски 

діснеївських персонажів і героїв дитячих мультфільмів. У 

місцевих салонах і магазинах їх безліч і на всі смаки. 

Добре відчути радість карнавальних перетворень, 

загубившись у веселому натовпі на площах давнього міста. 
Але найвишуканіше видовище – бали маскаради, що 

відбуваються в аристократичних палацах. Популярних осіб 

сюди запрошують, а звичайним людям доводиться купувати 

квиток, вартість якого – близько 300 доларів. У старовинних 

інтер´єрах палаців, де влаштовують бали для ексклюзивної 

публіки, годиться бути у відповідних історичних костюмах. 

Їх можна узяти напрокат, заплативши 50-100 доларів, або 
замовити заздалегідь у спеціальних майстернях. 

Подейкують, що ціна цих виробів не буває менше ніж 10 

тисяч доларів, але охочих зробити собі такий подарунок 

завжди вистачає. 

Сучасний венеціанський карнавал все більше 

орієнтується на комерцію й широке залучення туристів. 

Щоб приваблювати публіку організатори кожного року 

вигадують різноманітні рекламні трюки й провокації. 

Зокрема, офіційний плакат карнавалу 1988 року зображував 

велетенську вульву і стилізовані жіночі груди, як 

недвозначний заклик до еротичних пригод. 
З меншим розмахом, але також весело прощаються з 

зимою у невеликих містах і містечках Італії. Головний 

епізод цього свята – традиційна “кривава” битва між 

товстуном Карнавалом і худокостою бабою Кваризимою, 

яка уособлює сорокаденний Великий піст перед 

Великоднем. Ці ролі виконують ряджені актори або ляльки. 

Кваризима завжди перемагає, а Карнавал спалюють або 

топлять у річці. Ця смерть не страшна, тому що італійці 

знають: карнавал з усіма його радощами обов´язково 

повернеться наступного року. 

Німеччина. Не раз згадуваний у середньовічних 
німецьких джерелах масляничний карнавал або Fasching 

вже у ХІХ ст., за словами історика М. Реутіна, 

“перетворився в одну з форм міського дозвілля, тому він 

цілком сумісний якщо не в етичному, то принаймні в 

психологічному відношенні – з католицизмом і церковною 

доктриною”9. 

Найміцнішою цитаделлю німецького карнавалу по 

праву вважають прирейнські міста: Кельн, Дюссельдорф, 

Майнц, Бонн. Місцеві жителі як встановили дослідники, 

віддані цій “гріховній” традиції вже впродовж восьми 

століть. За визначенням Йогана Вольфгана фон Гете: 
“Карнавал це свято, яке не дають народу, а таке що 

належить самому народу”10. 

Організацією карнавалів у добропорядній Німеччині 

займаються спеціальні товариства, члени яких, згідно з 

регламентом, мають свої парадні костюми, особливі знаки 

розрізнення та нагороди. Перше таке товариство було 

засноване у Кельні ще 1832 року. Сьогодні у місті діє вже 

більше сотні карнавальних товариств або комітетів. Члени 

цих громадських об´єднань хизуються неповторними 

головними уборами, за якими легко впізнають одне одного. 

Засідання карнавальних стратегів, як правило, відбуваються 
у залах клубів і ресторанів, за столами, уставленими вином і 

пивом. Зазвичай, вони розпочинаються об 11-й годині, 11-и 

хвилин, 11 числа, 11 місяця, тобто 11 листопада, в день 

святого Мартіна. До речі, у німців 11 – “блазнівське” число, 

тоді як у нас воно означає пересування пішки (на двох 

ногах). На засіданнях товариств обирають карнавальне 

начальство: короля або принца карнавалу, а крім того, 

принцесу, колегію дурнів і ораторів. 

“П´ята пора року”, як називають німці карнавал, настає 

за шість днів до Великоднього посту, коли жителі міста під 

залпи потішної артилерії, що стріляє карамеллю і конфеті, 
захоплюють ратушу, виганяють бургомістра з усім його 

чиновницьким почтом і беруть владу до своїх рук, 

8 Harret Martyn. Venetsyia. Ystoryia horoda [Venice. History of the city], Moskva, SPb, 2007, P. 273 [in Russian]. 
9 Reutyn M.Iu. Narodnaia kultura Hermanyy [Folk culture of Germany], Moskva, 1996, P. 114 [in Russian]. 
10 Oelser W. Karneval – Wiegehtdas ? Köln, 2007, P. 17 [in German]. 
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перевертаючи усталені порядки догори дригом. Від цієї миті 

дозволені всілякі дурниці й витівки. Солідні бюргери та 

батьки сімейств перетворюються на хлопчиків-шибеників, 

відчайдушних ловеласів і безпросипних п´яниць. 

Залишатися тверезим і розсудливим у цьому товаристві – 
рівнозначно самогубству. Розперізуються і педантичні 

німецькі жінки. Забувши свої традиційні “три К” – Kirche, 

Kuche, Kinder (церкву, кухню, дітей ), вони буквально 

полюють за представниками сильної статі, щоб, 

користуючись карнавальним привілеєм, відрізати у них 

краватку чи отримати кілька марок (а тепер вже – євро) на 

почастування. Найзадерикуватіші фрау потім хизуються 

маскарадними спідничками з обрізків чоловічих краваток. 

Кульмінація карнавалу припадає на неділю, понеділок і 

вівторок перед “попільною середою”. У Кельні та деяких 

інших містах особливо відзначається “трояндовий 
понеділок” (Rosenmontag). Саме цього дня містом 

проходить грандіозна процесія пишно декорованих машин, 

платформ, возів у вигляді символічних корабликів, груп 

ряджених пішоходів і вершників. 

Святкову ходу можна спостерігати майже в кожному 

куточку міста – такий звивистий її шлях. Але особливе 

скупчення публіки – в центрі, біля 174-метрової громади 

Кельнського собору. Карнавальний парад, як і все у німців, 

розгортається за строго визначеним сценарієм – і є, по суті, 

багатоактним рухомим спектаклем. Кожна колона, кожна 

платформа розкриває певну тему. Згідно з ритуалом, 
процесію танцюристів очолює Арлекін, за ним ідуть 

одягнені в колоритні костюми “святі слуги та служниці” – 

колись їх зображували 11 молодих шлюбних пар, що мали 

добру репутацію і яким місто забезпечувало благодійне 

придане. 

Серед обов´язкових масок кельнського карнавалу – 

знаменита алегорична трійця: принц, селянин і непорочна 

діва. Роль незайманої завжди виконує чоловік. Селянин, 

який помахує туди-сюди молотильним ціпом, символізує 

стійкість і бойовий дух “старого імперського міста Кельна”, 

а принц – не лише блискучий герой-лицар, але й синонім 
Масляної – азартний гульвіса і баболюб. Поруч із цими 

історичними фігурами часто можна бачити ряджених у 

костюмах клоунів, що складаються з сотень, а то й тисяч 

окремих клаптиків матерії, з´єднаних в одне ціле 

майстерними швами. Ця плямистість колись мала 

уособлювати гріховність людської натури. 

Від сили-силенної масок рябіє в очах. Чим 

безглуздіший карнавальний костюм – тим більший успіх. 

Зустрічаються дуже дорогі карнавальні костюми, що 

відтворюють у деталях ношу всіх епох і народів, а 

трапляються строї-експромти, “зліплені”, як кажуть, 
нашвидкуруч. Кожний виявляє себе як хоче – і ніхто нікому 

не заважає. 

Спливає година, друга, третя, а ході немає кінця. Нові 

оркестри, нові герої, нові театралізовані сценки й розіграші. 

Натовп підхоплює знайомі мелодії, і все місто являє собою 

різноголосий, але дуже натхненний хор. Спектакль 

приносить задоволення і глядачам, і артистам. Останні, на 

радість дітей, щедро розкидають цукерки, шоколад, печиво і 

квіти. Підраховано, наприклад, що під час традиційної ходи 

в “трояндовий понеділок” 2001 року карнавальні колективи 

Кельну пожбурили в натовп 300000 букетів квітів, 220000 

коробок цукерок, 70000 плиток шоколаду і (лише 

вдумайтесь) 140 тонн цукерок розсипом. Прикметно, що все 

подарункове багатство купується за гроші учасників 

карнавалу і розкидається просто так, заради взаємного 
задоволення. Ось тобі й скупі німці! 

Лише під вечір натовпи ряджених з вулиць і площ 

розтікаються по численних ресторанах, кафе і кнайпах, що 

заздалегідь “бронюються” для проведення карнавальних 

балів. Члени блазнівських комітетів і корпорацій із почуттям 

виконаного обов´язку обгризають величезну кількість 

свинячих ніжок, поглинають гори лопаток, з´їдають тони 

кислої капусти, запиваючи все це морем пива. Мимоволі 

здається, що учасники цих бучних бенкетів намагаються 

відтворити сцени “гастрономічних подвигів” велетня 

Пантагрюеля з відомого гротескового роману ХVІ ст. 
Франсуа Рабле. 

На відміну від інших країн, де живуть традиції 

карнавалу, рейнський карнавал дуже рано набув 

політичного забарвлення і перетворився на своєрідну 

платформу змагань політичних партій. Засвітитися з 

влучним тостом чи дотепним спічем під час масляничного 

застілля – чудовий шанс запропонувати себе у депутати 

місцевого ландтагу. Тому заздалегідь готуються 

гумористичні промови, замовляються злободенні куплети, 

пісні та епіграми. За старою кельнською традицією, оратори 

озвучують їх у спеціальних діжках-бютах, у яких колись 
місцеві прачки полоскали брудну білизну. Натяк цілком 

прозорий: політика, як відомо, справа надзвичайно брудна. 

До кельнського карнавалу подібні й інші німецькі 

карнавали. Чим більше місто, тим помпезніше свято. 

Процесії у маленьких містах не такі грандіозні, тут 

скромніші костюми й менші оркестри, але атмосфера 

загального безумства і радості – та сама. Цікаво, що 

німецький карнавал свого часу справив велике враження на 

майбутнього “вождя світового пролетаріату”  

В.І. Леніна. У листі до матері з Мюнхена він писав 20/7/ 

лютого 1901 року: “Днями скінчився тут карнавал. Я 
перший раз бачив останній день карнавалу за кордоном – 

процесія ряджених на вулиці. Загальні пустощі, хмари 

конфеті, яке кидають в обличчя, паперові змійки тощо. 

Вміють тут публічно на вулиці веселитися”11. 

Свої неповторні прикмети мають масляничні 

карнавали у невеликих південнонімецьких містах – у 

Юберлінгені, Констанці та інших на Боденському озері. На 

свята тут заведено виконувати старовинні народні танці, 

такі, зокрема, як танці з мечами. Право виконувати ці танці, 

як вважають самі юберлінгці, було надане їм кайзером за 

особливі заслуги у війнах. Танцюристи зазвичай проходять 
під схрещеними мечами і переплигують через мечі. 

Виконуються на карнавалі й середньовічні танці ремісників 

з обручами (танці бондарів), ковалів, м´ясників та інших12. 

Бельгія. Тісний зв´язок карнавалу з католицизмом 

простежуємо у бельгійському (валлонському) місті Бенші 

(провінція Ено), де є власний музей масок. Згідно з 

легендою, карнавал справляли в Бенші ще 1594 р., але 

найдавніша згадка про цю подію в архівах міста датується 

1795 роком13. 

Цікаво, що місцеве карнавальне товариство виробило 

11 Fylymonova T.D. “Nemtsy” [The Germans] Kalendarnye obychay y obriady v stranakh zarubezhnoi Evropy. Vesennye prazdnyky

[Calendar customs and ceremonies in the countries of foreign Europe. Spring Holidays], Moskva, 1977, P. 145 [in Russian]. 
12 Ibidem, P. 145. 
13 Reshyna M.Y. “Narody Belhyy y Nyderlandov” [Nations of Belgium and the Netherlands], Kalendarnye obychay y obriady v stranakh 

zarubezhnoi Evropy. Vesennye prazdnyky [Calendar customs and ceremonies in the countries of foreign Europe. Spring Holidays], 

Moskva, 1977, P. 71 [in Russian]. 
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статут про збереження фольклору й правила проведення 

масляничного свята, де все регламентовано. За цим статутом 

у Бенші домінує одна карнавальна маска – образ Жиля (gill – 

блазень, клоун). Його костюм був уніфікований і став 

традиційним. Звичайно костюм цей горохового кольору, 
орнаментований чорними і червоними левами; на поясі у 

кожного Жиля дзвіночки, а на ногах важкі дерев´яні 

черевики – сабо. Характерний атрибут спорядження 

карнаваліста – горб, набитий соломою, прикритий 

мереживним коміром, закріпленим на грудях білим 

бантом14. Однотипні й маски на обличчі Жилів. Вони мають 

характерні бакенбарди і довгі вуса за еталоном моди часів 

французького імператора Наполеона III. Існує гіпотеза, що 

сучасна маска – образ Жиля замінила більш давній костюм 

класичного Арлекіна з італійської комедії дель-арте. 

Лише в Бенші можна побачити як карнавальний 
персонаж протягом одного дня проходить різні вікові стадії: 

Жиль починає ранок юнаком, вдень досягає найбільшого 

розвитку, а увечері старіє. Таким чином маски наочно 

демонструють швидкоплинність людського буття. 

Карнавальне дійство у Бенші, де протягом трьох днів 

публіку розважають близько тисячі елегантних Жилів, 

приваблює багатьох туристів. Місцева громада виступає 

гарантом додержання канону й естетичної довершеності 

традиційних масок. 

З традиційними карнавалами, що мають глибоку 

традицію, сьогодні конкурують нові, вже не прив´язані до 
церковного календаря. Найвідоміший серед них музичний 

карнавал, який влітку відбувається у престижному 

лондонському передмісті Ноттінген-Хілл. Це найбільша 

“тусовка” Старого Світу, що збирає до двох мільйонів 

гостей. 

Своїм народженням карнавал зобов’язаний 

чорношкірим вихідцям з колишніх колоніальних територій 

Великобританії. Чималу групу серед них складали мігранти 

з колишньої Вест-Індії та островів Карибського моря. 

Все починалося спонтанно з ностальгічного бажання 

кількох карибських емігрантів потанцювати на вулиці під 
мелодії далекої батьківщини. Як музичний супровід 

використовувалися так звані “сталеві барабани”, а насправді 

каструлі, баки і банки, по яких зручно відбивати 

дерев´яними паличками запальні латиноамериканські та 

афроамериканські ритми. Так формувався музичний напрям 

Calipsomusik, без якого не обходиться тепер жодне 

карнавальне дійство. 

Кожен, хто потрапляє у коловорот ноттінгенхільського 

свята, має бути готовим до того, що темпераментні 

латиноамериканці й африканці в ексцентричному вбранні 

насильно затягнуть у свої еротично-шаманські танці, після 
чого ваш одяг буде нагадувати плямистий комбінезон 

маляра. Але карнавал можна спостерігати і збоку, сидячи в 

одному з численних ресторанів і пабів на відкритій терасі. 

Космополітична джазова какофонія чудово сполучається з 

величезним вибором страв і напоїв, що презентують кухню 

багатьох народів світу. 

Висновки. Карнавал нашого часу – явище складне і 

неоднозначне. За цим загальним поняттям криється великий 

ряд місцевих свят різного походження, але таких, що мають 

деякі спільні риси народних святкових веселощів. 

Позбавившись релігійної опіки, карнавал став важливим 
індикатором демократичного суспільства, де організаторами 

свята не виступають ні держава, ні церква, а самодіяльні 

творчі об´єднання самих громадян. 

Розглянуті у нашій розвідці карнавали, здобувши славу 

традиційних, міцно увійшли в святковий календар Західної 

Європи. Сучасний карнавал яскраво демонструє прагнення 

людей бути не лише споживачами естетичної продукції, а й 
суб´єктами творчого процесу і переживання. Це свято 

покликане розважати й зближувати людей всієї Землі, 

даруючи їм миттєвості щастя і відпочинку. 

Карнавальний рух переживає справжній бум15. Його 

осередки з´являються сьогодні в таких некарнавальних 

країнах як Великобританія, Японія, Фінляндія, Польща, 

Болгарія тощо. Ідея організації спеціалізованих фестивалів 

карнавального мистецтва нині знаходить позитивний відгук 

і в країнах Східної Європи. Сприятливі умови для розвитку 

й популяризації карнавальної культури на вітчизняному 

ґрунті мають західні області України, де ще побутують живі 
вогнища святкового рядження і маскування, пов´язані з 

різдвяним вертепом і традиційними новорічними обходами 

типу “Меланка” або “Маланка”16. 
 
Kurochkin Oleksandr. European Carnival: traditions and 

nowadays. The problems of functioning of carnival traditions in the 

countries of Western Europe are examined in the given article. The 

ancient holidays of Dionysius and Saturnalia are the genetic ancestors, 

these were the periods when golden age seemed to be approaching the 

earth – the kingdom of universal equality and freedom. The carnival 

became a mass folk holiday with street processions, games, and theatrical 

performances in masks in the Middle Ages due to the development of 

European self-governing cities and the formation of the bourgeois class. 

Carnival theory is a field of active scientific discussion. While 

criticizing the vulnerable aspects of the carnival concept of M. Bakhtin, a 

representative of the international scientific community, they recognize 

the priority of the component structure of the public square laughter 

culture revealed by him. Inversion is the main idea of carnival illustrates 

change of the age, gender, social status of the participants of the festive 

event. 

One might receive a comprehensive knowledge of the international 

fund of carnival forms while analyzing its national variants. Taking this 

into account, the researcher might reveal the genesis and historical 

transformation of the most popular European carnivals, which are 

regularly performed in such cities as Venice, Cologne, Bensch, London. 

The European Carnival is the antithesis of a totalitarian holiday, 

which is characterized by excessive seriousness, false pathos, a 

stereotypical set of ideological slogans and clichés. The experience of 

organizing carnival entertainment is interesting as an example of 
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phenomenon, an example of successful self-organization of local 

communities. 
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Мойсей Антоний. Обряд Маланки: происхождение, взаимное влияние и современность. Рассмотрены ареалы 

распространения обряда Маланки на территории Украины, Румынии и Республики Молдова, сосредоточено внимание на 

его бытности на Буковине. Показана сущность и результаты исследований по определению первоисточников 

происхождения данного ритуала. Проведено компаративный анализ его существования у соседних народов: украинцев, 

румын и молдаван, выяснены общие и отличительные черты, взаимные заимствования. Целью данной статьи является 

выяснение и описание основных параметров изменений, внесенных современной культурой в обряд на примере поселка 

Красноильск (Буковина). Методология базируется на анализе исходных материалов и собственных полевых 

наблюдений. Научная новизна. Впервые осуществляется сравнение современного состояния существовующего у 

разных народов обряда. Выводы. Бытность обряда Маланка в буковинской этнографической зоне является лишь частью 

огромного ареала ее распространения, которое составляет маргинальный пространство в полосе этнокультурных 

контактов и межэтнической пограничной украинско-румынской зоны. Консервации обряда способствовала удаленность 

и изолированность от основного ареала своего этноса проживающих на данной территории. В обряде ―переберия‖, 

сопровождающем Маланку как органический элемент, современная реальность доминирует. 

Ключевые слова: Маланка, переберия, обряд, пограничья, эволюция обряда. 

Вступ. У наші дні відбувається відчутний процес 

відродження традиційних народних обрядів, особливо 

зимових – найбільш яскравих і масових. На Буковині 

серед них першість належить Маланці, як осередку 

багатьох давніх ритуалів. 

Цей обряд викликав зацікавленість учених ще на 

рубежі ХІХ–ХХ ст. У межах Буковини він описаний 

румунськими дослідниками І.Г. Сбієрою1, Є. Нікуліце-

Воронкою2 та ін3. У повоєнний період його 

досліджували Г. Беєшу4, Г. Спатару5, Г. Бостан6, 

О. Курочкін7, у Румунії – І. Рябошапка8 та ін9. 

Розглядалися ареали його поширення, локація 

першоджерела, основні мотиви текстового супроводу, 

дійові особи та їх одяг. Певні спостереження, особливо 

в компаративному аспекті, проведено і автором цієї 

розвідки10. 

1 Sbiera I. Colinde, cântece de stea şi urări la nunţi. Din popor luate şi poporului date [Carols, star songs and wedding orations. They were 

taken from the people and returned back], Cernăuţi: Editura Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina, 1888, 117 p.  

[in Romanian]. 
2 Niculiţă-Voronca E. Datinele şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică [The customs and beliefs of the 

Romanian people are collected and organized according to the mythological system], Iaşi: Polirom, 1998, Vol. I, 496 p.; Bucureşti: 

Saeculum I.O., 1998, Vol. II, 495 p. [in Romanian]. 
3 Fochi A. Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX: Răspunsurile la chestionarele lui N. Densuşianu [Folk customs and 

superstitions at the end of the 19th century: answers to N. Densushanu's questionnaires], Bucureşti: Minerva, 1976, 392 р.; Pamfile T. 

Sărbătorile la români: Crăciunul. Studiu etnografic [Holidays for Romanians. Christmas. Ethnographic studies], Bucureşti: Librăriile 

Socec & Comp., C. Sfetea, 1914, 249 p. [in Romanian]. 
4 Băieșu N.M. Poezyya popularé moldovenyaské a obycheyurylor de Anul Nou [Moldovan folk poetry is timed to the New Year holidays], 

Chisinau: Stiinza, 1872 [in Moldavic]; Băieșu N.M. Poeziya obicheyurilor kalendariche [Poetry of calendar rites], 1975, 464 p.  

[in Moldavic]. 
5 Spataru G.I. Drama popularé moldoveneaska (Antologie) [Moldovan Folk Drama (Anthology)], Chișinău: Știința, 1976 [in Moldavic]. 
6 Bostan G.K. Tipologicheskoye sootnosheniye i vzaimosvyazi moldavskogo, russkogo i ukrainskogo fol'klora [Typological relationship 

and relationship of Moldavian, Russian and Ukrainian folklore], Chisinau: Știința, 1985 [in Russian]. 
7 Kurochkin O. Bukovynsʹka novorichna “pereberiya” [Bukovynian New Year's “pereberiya”], Narodna tvorchistʹ ta etnohrafiya [Folk art 

and ethnography], 1992, N 3, P. 25–33 [in Ukrainian]; Kurochkin O. Ukrayinsʹki novorichni obryady: “Koza” i “Malanka” (z istoriyi 

narodnykh masok) [Ukrainian New Year's rites: “Goat” and “Lightning” (from the history of folk masks)], Opishne, 1995, 377 p.  

[in Ukrainian]. 
8 Reboshapka I. Oy u sadu – vynohradu. Zbirka svit·sʹkykh velychalʹnykh pisenʹ [Oh, in the garden – grapes. Collection of secular majestic 

songs], Bucharest: Criterion, 1971, 287 p. [in Ukrainian]. 
9 Tochiţă D. De la lume adunate și-napoi la lume date. Culegere de folclor din Pătrăuţii de Sus şi Pătrăuţii de Jos [They were gathered from 

the people and crushed by them. Folklore collection of the Upper and Lower Petrivtsi], Suceava: Alt Univers, 2005, 94 p. [in Romanian]. 
10 Moysey A.A. Agrarni zvychayi ta obryady u narodnomu kalendari shidnoromansʹkogo naselennya Bukovyny [Agrarian customs and 

rites in the folk calendar of the Eastern Romanian population of Bukovina], Chernivtsi: TOV “Druk Art”, 2010, 320 p.; 38 il. [in 

Ukrainian]. 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=tuiN9hiLEuD5E2vcEoCrJhDDnW8g0GiDtm


79                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Moysey A. The rite of Malanka is its origin, mutual influences and modernity... 

Однак сьогодні спостерігаються очевидні зміни, які 

відбуваються у багатьох елементах обряду Маланки. 

Тому метою цієї розвідки є з’ясування основних 

параметрів змін, внесених сьогоденням в обряд. Для 

цього аналіз його еволюційних зрушень буде 
сконцентрований на прикладі селища Красноїльськ 

(Буковина), де він зберігся дуже добре. 

Методологічною основою дослідження стане 

аналіз джерельних матеріалів, здобутих попередніми 

дослідниками теми, архівні матеріали11, результати 

власних польових спостережень12. Порівняльний метод 

буде застосований при вивченні відмінностей та 

спільних рис побутування обряду в українців і румунів 

Буковини. Методи аналізу і синтезу допоможуть у 

визначенні параметрів змін в елементах Маланки. 

Виклад основного матеріалу. На півночі 
Республіки Молдови, а також у таких областях України, 

як Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, 

Вінницька, Одеська, Кіровоградська, Черкаська, 

Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Київська та 

Чернівецька – поширений ритуал ―Маланка”. Це – 

комплекс однотипних рівнофункціональних 

драматичних ритуалів, сформованих у міжетнічному 

українсько-румунському порубіжжі. Детальне вивчення 

проблеми первісної локалізації обряду привело проф. 

Г.К. Бостана, який досліджував молдавський ареал та 

його розповсюдження, а також проф. О.В. Курочкіна, 
який вивчав той же процес у всьому українському 

етнічному просторі, до єдиної думки про Придністров’я 

та північ Бессарабії13. У цих районах зареєстровані 

найбільш цілісні варіанти згаданого обряду, структурна 

розвиненість яких виявляється через багатство 

карнавальної атрибутики, склад виконавців, 

супровідний фольклор у його словесному, музичному і 

танцювальному вираженні. У цьому ареалі обряд 

зберігає найдовше свої архаїчні риси14. 

Наші польові дослідження дозволяють 

констатувати, що мотив, пов'язаний з Придністов’ям 
(―Маланочка з Хирлеу / Гуляла в Могилеві / Mălăncuța 

de Hârlău se plimba prin Movilău‖), трапляється лише 

серед східнороманського населення Новоселицького, 

Герцаївського та Глибоцького районів Чернівецької 

області України та в північних районах Республіки 

Молдови, зате він не характерний для Сторожинецького 

району та Сучавського повіту. Більше того, навіть для 

східнороманського населення Новоселицького, 

Герцаївського та Глибоцького районів цей мотив не 

основний у текстах Маланки. 

Південним рубежем території поширення Маланки 

є північ історичної Молдови: Сучавський та частково 

Ботошанський повіти Румунії. У цьому контексті варто 

наголосити на тому, що термін Маланка часто 
подибується у змішаних українсько-румунських або у 

румунських селах, розташованих по сусідству з 

українськими: Петрівці15, Гренічешти16, Воловец17. На 

території Сучавського повіту у напрямку північ-південь 

спостерігається поступове зникання терміна. Нижнім 

кордоном ареалу розповсюдження терміна Маланка є 

лінія Сучава-Гура Гуморулуй-Кимпулунг Молдавський. 

Перші згадки про побутування Маланки в 

східнороманського населення Буковини знаходимо у 

І.Г. Сбієри та Є. Нікуліце-Воронки. Так, ідентифікуючи 

Маланку з туркою, І.Г. Сбієра відзначав, що під час 
проведення обряду колядники перевдягалися на євреїв, 

арабів, а найчастіше – турків і росіян, один з них – на 

дівчину. Підійшовши до вікна, починали співати: 

―Sloboziţi Malanca-n casă, / C‒afară plouă de varsă, / Ea 

casa va mătura / Şi blidele v-a spăla”. / “Впустіть Маланку 

до хати, / Бо надворі дощ іде, / Вона хату підмете / І 

посуд помиє‖18. Місцевість атестації даного тексту 

дослідником не зазначена.  

Є. Нікуліце-Воронка записала текст Маланки у 

Магалі сучасного Новоселицького району та у румунів 

с. Михальча Сторожинецького району (наприкінці ХІХ 
ст.). Основними дійовими особами гурту були: баба та 

дід, Манолє, турок, туркиня, генерали, митник, канонір, 

гуцул, жид тощо. Дослідниця зафіксувала, що у Магалі 

текст Маланки виконували під вікном українською 

мовою і, лише з кінця ХІХ ст. книжниками були введені 

румунські вірші19.  

Окрім мотиву “Маланочка з Хирлеу / Гуляла в 

Могилеві”, у східнороманського населення Буковини ще 

з другої половини ХІХ ст. був поширений мотив 

“Впустіть Маланку до хати, / Бо надворі ллє дощ” та 

дійства, які зображають Маланку як працелюбну і 
вродливу дівчину (“Вона піч натопить / І хату підмете, / 

І посуд помиє”). Він є найпоширенішим мотивом тексту 

Маланки у східнороманського населення Буковини, про 

що свідчить його реєстрація у Динівцях, Боянах, 

Малинівці, Маршинцях, Магалі Новоселицького, Купці, 

Димці Глибоцького, Буденці, Нижніх та Верхніх 

Петрівцях Сторожинецького, Колінківцях Хотинського 

районів Чернівецької області20. У текстах Маланки, 

популярних на Буковині, спостерігається вплив 

11 TSNA ANRM – Tsentralʹnyy naukovyy arkhiv Akademiyi nauk Respubliky Moldova [CNA ANRM – Central Scientific Archive of the 

Academy of Sciences of the Republic of Moldova], Fond N 19. Materialy naukovykh ekspedytsiy, provedenykh u period 1946–1985 rr. na 

terytoriyi Moldavsʹkoyi ta Ukrayinsʹkoyi RSR. 
12 MEE CHNU 1997–2009 – Materialy etnohrafichnykh ekspedytsiy Chernivetsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Yuriya 

Fedʹkovycha (1997–2009) [Materials of ethnographic expeditions of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University (1997–2009)]. 

Ekspedytsiynyy material zibranyy pid kerivnytstvom avtora vid mistsevykh zhyteliv rumunomovnykh ta ukrayinsʹkykh sil Chernivetsʹkoyi 

oblasti Ukrayiny. 
13 Bostan G.K. Tipologicheskoye sootnosheniye..., op. cit., P. 42. 
14 Kurochkin O. Ukrayinsʹki novorichni obryady..., op. cit., P. 107–108. 
15 Cело умовно розподіляється на дві частини (кути): “румуни” (у долині) і “русини” (на горі); крім того, воно розташоване у без-

посередній близькості до українських сіл Дерменешти, Келінешти; 
16 Cело Гренічешти розташоване поблизу українських сіл Шербівці, Васілаке, Балківці, Келінешти, Мілішівці; с. Воловец – поб-

лизу укр. сіл Бурла, Кліт; 
17 Noul Atlas lingvistic al României. Moldova şi Bucovina. Date despre localităţi şi informatori [New linguistic atlas of Romania. Moldova 

and Bukovina. Data on the area and informants], Alcăt. de V. Arvinte, S. Dumistrăcel, I. Florea, I. Nuţă, A. Turculeţ, Bucureşti: Editura 

Academiei RSR, 1987, P. 66, 86, 105 [in Romanian]. 
18 Sbiera I. Colinde, cântece de stea ..., op. cit., P. 4. 
19 Niculiţă-Voronca E. Datinele şi credinţele ..., op. cit., Vol. I., P. 92–93. 
20 MEE CHNU 1997–2009; Cântecul Malancei (Dâmca-Hliboca – inf. D. Sanduliac, col. A. Ioneac) [Malanka's song (village of Dymka, 

Hlybokaje district – informant D. Sandulyak, collected by A. Ionyak)], Zorile Bucovinei, 1967, 17 decembrie.; Tochiţă D. De la lume 

adunate ..., op. cit., P. 13. 
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румунських щедрівок. Наприклад, у деяких 

румуномовних селах Буковини залишилася лише 

вступна частина тексту Маланки, занотованої Є. 

Нікуліце-Воронкою у Михальчі, основний же – 

замінений колядками. Подеколи зафіксовано, що 
вступна частина тексту Маланки об’єдналася з 

румунським Плугушорул21.  

Уважний розгляд маланчиних обходів дає змогу 

констатувати, що у румуномовних селах Буковини 

даний драматичний обряд міг проводитись і без 

традиційних слів чи пісень. Навіть було зафіксовано, що 

у більшості румуномовних сіл він відбувається без 

узвичаєного тексту Маланки, натомість виконуються 

слова інших новорічних ритуалів, як-от: кози, ведмедя 

тощо. Спостерігається лише назва гурту ряджених – 

Маланка. Найприкметнішою тут є територія південної 
частини Буковини. 

Також зауважимо, що румуни і молдавани 

Буковини запозичили від українців лише саму дефініцію 

терміна Маланка для визначення драматичного дійства 

в цілому. Так, у більшості румуномовних сіл, згідно із 

джерельними матеріалами, під цією назвою проводили 

суто румунські вистави, такі як ведмідь, коза, гайдуцькі 

вистави тощо. Не запозичили румуни і молдавани 

Буковини головних персонажів українського обряду – 

Василя і Маланку. Про це чітко свідчить склад 

румунської (молдавської) Маланки на всій території 
Буковини. Про запозичення цього терміна як назви 

гурту ряджених у південній частині Буковини свідчать 

дані з ―Нового лінгвістичного атласу Румунії‖, які 

стосуються с. Стража, де звичаю ходити з Маланкою 

передувало ходіння з ведмедем; у с. Марджіня 

інформатори повідомили, що раніше Маланки ходили 

лише з козою та коником22.  

У селі Нижній Віков з півдня Буковини, за 

джерелами, існували окремі гурти: коза, ведмідь і 

Маланка. За наявності у гурті гайдука та мисливця 

розігрувалася така сценка: мисливець затримував гайдука, 
звертаючись до нього – ―Radu mamei / Dă-te legat / Dacă – 

nu, vii împărat” / ―Мамин Раду, / Здавайся, / Якщо ні, 

станеш царем‖. Гайдук здавався, і всі присутні починали 

танцювати хору23. Отже, під терміном Маланка 

відбувалося дійство, відоме у румунів під назвою Весілля, 

в яке були вплетені елементи гайдуцьких драматичних 

вистав (наприклад, Банда Жояна та ін.). 

Отже, персонаж Маланка в тій ролі, яку він 

відігравав в українців, не характерний для румунів і 

молдаван Буковини, а там, де він присутній, то, на 

відміну від українських варіантів, одягнений та 
поводиться, як наречена. На підтвердження можна 

також навести спостереження бухарестського 

дослідника І. Ребошапки, який констатував, що 

румунська обрядова гра з нагоди Нового року зазнала 

впливу української драматичної гри Маланки як Весілля, 

на що чітко вказують хустки, рушники та ін., а не 

виникла під впливом української колядки24.  

Також відзначимо і зворотній вплив, а саме: 

запозичення українською Маланкою румунських 

персонажів. Так, в Олексіївці Сокирянського району у 

1980 р. під час проведення обряду, поряд із головною 

дійовою особою Маланкою брав участь ще один 

персонаж – Меленкуца, який уособлював румунського 

гостя. Зазвичай, під час дійства він мав розмовляти 

румунською. Зауважимо, що господарі віддавали 

даному персонажу перевагу серед інших, обдаровували 
щедріше грішми, що мало свідчити про їхню 

гостинність і привітність. Подібне явище зафіксоване у 

Вашківцях на Сокирянщині. Тут у головних ролях були 

Маланка і козак. Але в окремих випадках замість козака 

Маланку міг супроводжувати румунський офіцер25.  

Підсумовуючи, можна констатувати, що, як у 

румунів і молдаван, так і в українців Буковини обряд 

Маланка є конгломератом зоо-, антропоморфних 

персонажів інших зимових драматичних обрядів.  

Аналізуючи румунські та українські версії 

проведення обряду, наголосимо і на деяких 
відмінностях. Так, у румунських маланкових ритуалах 

відсутні такі персонажі, як Василь і козаки, натомість 

вони головні та найбільш популярні персонажі 

української Маланки. Крім цього, в українській Маланці 

немає традиційних румунських дійових осіб: гайдуків, 

капітана, королів і королев, турка і туркені, бунгерів, 

мисливця, купця та ін. Зате більш характерний для 

румунських версій Маланки такий персонаж, як коник. 

Спільними є дід і баба, наречені, циган і циганка, єврей і 

єврейка, коза, пані, ведмідь та ін. 

Є ще одна відмінність у проведенні драматичного 
обряду. Так, у румунів і молдаван для Маланки є 

найбільш характерна єдина змістова композиція 

проведення окремих епізодів обряду. В них існує чіткий 

порядок виконання тих чи інших драматичних вистав-

сцен. По черзі виконуються фрагменти вистави з 

ведмедем, коником, козою тощо, сигнал про початок і 

кінець яких дає керівник гурту. Кожний окремий епізод 

має свої ритуальні слова. А в українців - характерне 

намагання створити свято, на якому панує 

церемоніальний безлад. Окремі епізоди української 

Маланки відбуваються одночасно та синхронно, 
розпорошуючи увагу господарів. Якщо в румунів і 

молдаван головною метою драматичного обряду є 

побажання господарям добробуту, щастя, врожайності; 

то, в українських варіантах перевага надається 

гумористичним мотивам. Сам персонаж Маланка своїм 

виглядом і діями має показати нехлюйство молодої 

дівчини, яка робить усе недоладно: розкидає подушки, 

розпліскує воду, мастить глиною лави та інші хатні 

предмети, цілує присутніх тощо. 

Однією з відмінностей у проведенні українських і 

румунських варіантів Маланки є звичай освячування 
вогнем і водою учасників і ритуальні костюми ряджених 

після проведення драматичних дійств. Зафіксовано, що 

для румуномовних сіл такий звичай нехарактерний. А ось 

в українських селах такі звичаї загальнопоширені. 

Купання маланкарів зареєстровано у Зеленому Гаї, 

Слободі Новоселицького, Боянчуку Заставнівського, 

Вашківцях Вижницького районів та ін. селах.  

В українців був поширений звичай освячення 

вогнем. Після обходів маланкарі вранці йшли на 

роздоріжжя палити ―діда‖, або ―дідуха‖. Всі стрибали 

через багаття (Веренчанка Заставнівського, Давидівка 
21 MEE CHNU 1997–2009. 
22 Noul Atlas lingvistic al României..., op. cit., P. 38, 63–64. 
23 Sărbători şi obiceiuri. Răspunsurile la chestionarele Atlasului Etnografic Român [Holidays and ceremonies. Answers to the 

questionnaires of the Romanian Ethnographic Atlas], Bucureşti: Editura enciclopedică, 2001, Vol. IV, P. 298, 301, 304. 
24 Reboshapka I. Oy u sadu – vynohradu..., op. cit., P. 26–27. 
25 MEE CHNU 1997–2009. 
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гумористичним мотивам. Сам персонаж Маланка 

Сторожинецького районів Чернівецької області)26. У с. Онут і 

Боянчук Заставнівського району маланкарі підпалювали на 

світанку солом’яного ведмедя27.  

Під час радянської влади Маланку забороняли як 
забобони минулого: не дозволяли ходити рядженим селом, 

ловили ―ведмедів‖, палили костюми і маски. Але, не зважаючи 

на подібні переслідування, обряд законсервувався і зберігся до 

наших часів28. 

З отриманням Україною незалежності і розвитком у ній 

демократичних процесів традиційна народна культура дістала 

нове дихання. Держава підтримує цей процес організацією 

фестивалів народної творчості. У Чернівецькій області вже 

стали традиційними такі заходи, як ―Маланка-фест‖ у 

Чернівцях (це фестиваль Маланок зі всієї області, на якому 

запрошуються і закордонні колективи) та етнографічне свято 
―Від Різдва Христового до Йордана‖ (проводиться управлінням 

культури Чернівецької ОДА на території Музею народної 

архітектури та побуту під відкритим небом), де лунають 

виступи колективів маланкарів зі всієї області. І в цьому процесі 

Маланка стала одним з головних обрядів зимового циклу. 

Народна творчість дала поштовх новій еволюційній хвилі. Вона 

відчувається у складі основних персонажів обряду, костюмації 

ряджених і нових сюжетах дійства. 

Візьмемо для порівняння фіксацію складу гуртів 

маланкарів у селі Красноїльськ Сторожинецького району на 

початок 1970-х років. Тоді в обряді брало участь близько 30–50 
персонажів, до яких приєднувалось майже все село. 

Дослідником Г. Спатару подано назви, одяг і реквізит 

найголовніших дійових осіб драматичного обряду: 1) лікар 

(doctorul) – одягнений у білий халат, на голові – шапочка, зі 

шприцом, флаконами з ліками; 2) коза (сapra) – голова кози з 

рогами, прикрашена торочками (бахромою); 3) баба (baba) – у 

масці, спідниці до землі, лейбику, на плечі накинута велика 

шаль, у руці – палиця; 4) дід (moşneagul) – у шапці навиворіт, 

плащі без одного рукава, підперезаний дротом або мотузкою з 

вузликами, у масці з відірваним носом; 5) коваль (fierarul) – у 

сіряку, з вимащеним сажею обличчям, торбиною за плечима 
(у торбині – молоток), на голові – чорний капелюх; 6) дружина 

(nevastă) – у широкій спідниці, великій шалі, з картами для 

ворожіння; 7) гайдук (haiducul) – в одязі з червоними стрічками, 

сірій шапці, білих штанах, постолах, з шаблею, булавою, 

старим пістолем, бородою, вусами з вовни; 8) Ліца (Liţa) – 

гарно одягнена дівчина з нафарбованими губами, ходила з 

гайдуком під руку; 9) два кубинці (cubaneji) – у чорних беретах, 

спортивному одязі, з ланцюгами, один з них при зброї; 10) 

Новий Рік (Anul Nou) – у новому білому кожусі, білій шапці 

навиворіт, з великою бородою, вусами, у постолах, 

підперезаний червоним поясом, на спині напис ―Новий Рік‖; 
11) ―Старий Рік” (Anul Vechi) – у лахміттях, з великою сивою 

бородою, що волочиться по землі, у постолах; 12) Мир (Pacea) 

– приємної зовнішності дівчина у вінку з написом ―Мир‖, у 

довгій білій спідниці, в руці – голуб; 13) перукар (frizerul) – у 

білому халаті, масці з овечої шкіри, зубами, виготовленими з 

квасолі, мав ніж, пакунок, ножиці; 14) св. Петро (sf. Petru) – з 

віником у руках; 15) св. Параскева (sf. Paraschivă) – у 

пістрявому одязі; 16) піп (popa) – у подертій рясі, горбань, із 

хрестом і кадилом; 17) чорт (dracul) – у чорній рясі, з хвостом, 

рогами, балалайкою; 18) турок (turcul) – у червоному халаті, з 

фескою на голові, шаблею при поясі, з намистом; 19) боярин 
(boierul) – у дірявому чорному пальті, з великим черевом, 

горбатий, у чоботах, з портфелем. Зрозуміло, що дослідник не 

охопив усіх персонажів Красноїльської Маланки. Однак, у 

даному разі, характеристика 19 персонажів обряду має для нас 

значення насамперед тому, що є одним із перших і 

скрупульозних досліджень складу найбільш відомих на 

Буковині обрядових гуртів. Матеріал привертає увагу з погляду 
відстеження еволюції даного дійства, вивчення процесів його 

трансформації. У цьому контексті зауважимо, що нині (2021 р.) 

у красноїльському карнавалі бере участь понад 350 ряджених і 

три-п’ять тисяч глядачів. 

Сьогодні в тому ж селі склад маланкарів виглядає так. 

Ватага зазвичай складається з Царів і Цариць, роль яких 

найчастіше виконують діти, одягнені в білі костюми, щедро 

розшиті бісером. Є також персонажі в масках: пузаті Дід і Баба 

в етнічному вбранні, Лікар, Жид (його легко впізнати за 

височенним циліндром на голові і великим горбатим носом), 

Циганка з ―дитям‖ на руках, яка вимагатиме в чоловіків 
аліменти на ―їхнє‖ чадо. Інколи трапляються Вершники на 

реальних або бутафорських конях. Присутній в 1970-х роках 

чорт щез зовсім зі складу ватаги. Та найяскравішими героями 

Маланки в Красноїльську є, безсумнівно, Циган і Ведмідь. 

Виконувати роль Ведмедя — дуже почесна і важка, але 

добровільна справа. Ведмедями можуть бути тільки молоді 

неодружені хлопці. Одружені чоловіки, що до того 

перевдягалися Ведмедями, не припиняють маланкувати, а 

вдягають маски і стають Дідом, Бабою або Жидом. У 

Красноїльську сім кутів: Путна, Путна дін Жос, Тражани, Сус, 

Дял, Гута і Слатина, практично в кожному з них образи Цигана 
і Ведмедя мають свої виразні особливості. 

Костюми Ведмедів робляться із сіна або соломи, яку 

спеціально запасають ще з літа. Загалом є два типи Ведмедів: 

―крилаті‖ й ―копиці‖. Вбрання з плечима, схожими на крила, — 

незйомне, робиться із канатів, які скручуються із сіна. 

Маланкар залазить у такий костюм тільки лежачи й носить 

його весь час, поки тривають гуляння. Відпочивати він може 

тільки лежачи на спині. 

Костюм-―копиця‖ робиться на основі кожуха, до якого 

прив’язуються жмути соломи. Він зазвичай важить менше за 

―крила‖ й легко знімається за потреби, виконуючи функцію 
крісла для перепочинку під час пауз у тривалих гуляннях. 

На куті Тражани — ведмеді з найдовшими крилами, 

причому вони ледве не щороку зростають: якщо десятиліття 

тому крила мали в середньому три метри довжини, то тепер 

уже можуть доходити до шести метрів. Важить такий костюм 

понад 50 кг. Цигани тут теж особливі — у червоних штанах і з 

банданами на голові, із гіпертрофованими булавами, які можна 

підняти тільки обома руками. 

―Крилаті‖ Ведмеді також ходять по Дялу й Сусу, причому 

останніх легко вирізнити з-поміж інших. Ведмеді з Суса 

невеликі, із ―крилами‖ у формі серця і з вишиваним візерунком 
на грудях, усього роблять 15-20 таких костюмів. Цигани тут 

теж впізнавані — у чорних розшитих кожухах і чорних 

смушевих шапках. 

Ведмедів-“копиць‖ найбільше в Путні, другому за 

величиною куті Красноїльська. Їх супроводжують Цигани в 

рогатих шоломах, перемазані сажею й обвішані шкурами 

тварин. Окрім класичної для цього образу булави — зброї 

Цигана, якою він упокорює Ведмедя, — тут ще 

використовують сокири, кувалди й мечі. 

Такі персонажі, як два кубинці і дівчинка з голубом (Мир), 

що було відображенням реалій 1970-х років, отримали цілий 
ряд сучасних персонажів – прикордонників, АТО-шників, СБУ-

шників, контрабандистів, героїв сучасних фільмів. У цілому, 

26 MEE CHNU 1997-2009; Kurochkin O. Bukovynsʹka novorichna “pereberiya”..., op. cit., P. 25–33. 
27 Babukh V. Pereberiya [The Pereberia], Chernivtsi, 11 Jan 2002, P. 20 [in Ukrainian]. 
28 MEE CHNU 1997–2009. 
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учасники обряду реагують на сучасні зміни в суспільстві.  

Маланку в Красноїльську люблять і приймають у всіх 

хатах. Не піде ватага до господарів лише в тому разі, якщо 

хтось у цій родині помер. 

Порядок вистави такий. Спершу Комендант вітає 
господарів і питає дозволу зайти у двір. Першими на ―сцену‖ 

виходять Діди й Баби і віншують хазяїв. Дідів зазвичай більше, 

можливо, тому, що красноїльська Маланка — це передусім 

чоловіче свято. Жінки сьогодні також беруть участь у дійстві, 

втім раніше маланкували переважно чоловіки. Потім виходять 

водити свої хороводи під звуки труби Царі й Цариці. За ними 

настає черга для танцю Жидів. Лікарі, Циганки з немовлятами 

та інші помічні герої тим часом нишпорять між гостями свята, 

роблячи дрібні капості. 

Музика стає все швидшою, танці — усе 

експресивнішими, поки не настає кульмінація. Цигани б’ють об 
землю своїми гротескними булавами – і Ведмеді починають 

танцювати й кидатися один на одного, ревучи. Бій між ними 

буде тривати доти, доки їх за допомогою ножів і сокир не 

втихомирять Цигани. Потім господар частує ватагу й дає гроші. 

Комендант виголошує отриману суму й маланкарі йдуть далі. 

Усе дійство супроводжується піснями й віншуваннями – 

святковими побажаннями господарям. Це найпоширеніший 

сценарій новорічної вистави, але бувають і інші варіанти. 

Наприклад, Маскарад. Герої його невеличкої ватаги, вдягнені в 

найрізноманітніші маски селян, із гумором відтворюють 

рільничі традиції. 
Крім того, у Красноїльську збереглася дуже давня 

традиція — ―прокладання першої борозни‖, або, як її ще 

називають румунською, ―плугораш‖. Cуть її полягає в тому, що 

маланкарі за допомогою плуга роблять невелику борозну на 

подвір’ї господаря, імітуючи перший засів у Новому році. 

Маланкарські ватаги ходять до ранку. Потім – кілька 

годин на сон перед частиною свята, яка захоплює вже весь 

Красноїльськ і яку найбільше полюбляють туристи. 

Сьогодні в реквізитах маланкарів – мобільні телефони, 

мотоцикли, автомобілі різних марок і габаритів, деякі плюшеві 

ведмеді, коні, різні конструкції на підводах і автомобілях. На 
параді 14 січня можна побачити цілі гурти циганок, сіячів, 

ведмедів різних конструкцій (―скирта‖ і ―крилатих‖). Крила 

традиційних ―крилатих‖ ведмедів зросли до 5-6 метрів, 

периметри крил обгорнуті ілюмінацією на мобільних 

акумуляторах. Поряд з національними костюмами – герої 

популярних фільмів про римський період і середньовіччя. 

Стали популярними сцени з сьогодення. Для пропуску 

гостей до села ставлять ―блок-пости прикордонників‖ під 

українським державним прапором. А в натовпі ―СБУ-шники‖ 

ловлять контрабандиста з цигарками, запаковані у 

поліетиленові пакети. Сцена характерна для цього 
прикордонного села, де бували навіть перестрілки між 

прикордонниками і контрабандистами.  

У плані дослідження еволюції обряду показові традиційні 

фестивалі маланок ―Маланка-фест‖, яка з 2011 року 

проводиться управлінням культури Чернівецької міської ради. 

Поряд з традиційними гуртами маланкарів зі всієї області перед 

численною публікою проходили: величезний пацюк, коник, 

українські козаки в шароварах, солдати, цигани, величезних 

розмірів кит, слон, беркут, кабан, білий ведмідь з чумом й 

шаманами – всі на вантажівках. Проходили вулицями міста 

римські легіонери, середньовічні воїни, опришки у супроводі 
румунської музики, пірати з українським прапором, арабські 

шейхи, казкові герої, турки-яничари, цілі гурти мишок, мисливці 

та ін.  

На площі Філармонії зібралися тисячі городян і гостей 

міста, учасники дійства презентували традиційну Маланку і 

дивували сучасними образами. У номінації ―традиційна 

Маланка‖ журі віддало перевагу колективу з села Горбова 

Герцаївського району (румунське село). Друге місце посів 

фольклорно-етнографічний гурт ―Суховерхівська маланка‖, а 

третє – маланковий гурт села Бузовиця Кельменецького р-ну 
(обидва українські села). За результатами голосування глядачів 

перше місце серед колективів, які представляли Переберію, з 

результатом 2476 голосів отримав гурт ―Білий ведмідь і 

брусницькі ескімоси‖ с. Брусниця Кіцманського району 

(українське село). Друге та третє місця отримали колектив 

―Персидський слон‖ с. Чагор Глибоцького району (село зі 

змішанним українсько-румунським населенням) та колектив 

―Гігантська нутрія‖ с. Горбова Герцаївського району 

(румунське село). Усі переможці отримали грошові 

винагороди, що стимулює подальший розвиток народних 

традицій. 
Висновки. Отже, якщо в традиційній Маланці в 

українських і румунських селах ще зберігаються відмінності, 

про які ми писали, то в ―переберії‖ креатив учасників 

сконцентрований на сучасності. 

Побутування обряду Маланка в буковинській 

етнографічній зоні є лише часткою величезного ареалу її 

поширення, яке становить маргінальний простір у смузі 

етнокультурних контактів і міжетнічного пограниччя українців 

та східних романців. Консервації обряду сприяла віддаленість і 

ізольованість від основного ареалу свого етносу. А сьогодні 

еволюція цього давнього ритуального дійства проходить під 
великим тиском сучасних соціальних процесів. В обряді 

―переберія‖, що супроводжує Маланку як органічний елемент, 

сучасна реальність домінує. 

 
Moysey Antoniy. The rite of Malanka is its origin, mutual influences and 
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in past and nowadays. The purpose of this investigation is to clarify the main 

parameters of the changes made today in the rite on the example of the village of 

Krasnoilsk in Bukovina. The methodology is based on the analysis of source 

materials and own field of research. The method of comparative analysis helps in 

comparing the rite Malanka of Ukrainians and Romanians in Bukovina, and the 

methods of analysis and synthesis provide researcher in determining the parameters of 

changes in the elements of Malanka. Scientific novelty. For the first time is made a 

comparison with the current state of existence of the rite Malanka. Conclusions. The 

existence of the Malanka rite in the Bukovynian ethnographic zone is only a part of the 

huge area of its distribution, which is a marginal space in the zone of ethnocultural 

contacts and the interethnic border of Ukrainians and Eastern Romans. Conservation of 

the rite was facilitated by remoteness and isolation from the main area of their ethnic 

group. And today the evolution of this ancient ritual action takes place under great 

pressure of modern social processes. In the rite of “pereberiya” that accompanies 

Malanka as an organic element, dominates modern reality figures and historical 

characters as well. 

Key words: Malanka, pereberiya, rite, frontier, evolution of rite. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021,  № 2(30), P. 84-87       

Муравская Светлана. Медицинские коллекции украинских университетов: генезис создания до 1914 г. В статье 

прослеживается история комплектования университетских медицинских коллекций в так называемый ―золотой век‖ музейного дела в 

среде вузов – с конца XVIII века до Первой мировой войны и значение таких компонентов университетского культурного наследия. 

Методология работы представляет собой совокупность научных принципов, общенаучных и специально-исторических методов. 

Научная новизна. В украинской историографии комплексно данный вопрос рассматривается впервые. Выводы. Первые медицинские 

коллекции в высших учебных заведениях Украины были накоплены преподавателями Львовского университета в конце XVIII века. В 

XIX веке в рамках создания системы классического образования на украинских территориях, входивших как в состав Российской, так и 

Австрийской империй, преподаватели упомянутого Львовского, Харьковского, Киевского и Новороссийского университетов также 

активно формировали медицинские коллекции. В настоящее время эти накопленные коллекции необходимо рассматривать в контексте 

их культурной значения. Это сильно повышает их шансы на сохранение в будущем.  

Ключевые слова: медицинская коллекция, анатомический музей, университет, высшее учебное заведение. 

Вступ. Попри активне обговорення питань, пов’язаних із 

різними аспектами культурної спадщини, окрема її царина все 

ще залишається незаслужено забутою – спадщина закладів 

вищої освіти. Тут можна вести мову як про більш очевидні 

фізичні речі на зразок музеїв, колекцій і будівель, так і про 
церемонії, корпоративні символи, університетські свята – 

елементи нематеріального надбання людства. Різноманітність 

складових збагачує культурну спадщину вищої освіти, 

дозволяє розвивати її бренд, ефективно налагоджувати 

взаємозв’язки із громадськістю, що в умовах постійно 

зростаючої конкуренції за абітурієнтів більш ніж важливо. 

Водночас є сенс говорити про спільні риси створення, 

розвитку та промоції університетських колекцій та збірок в 

залежності від їхнього профілю, оскільки такі особливості 

можуть стати сильними сторонами трансформації візії про 

університет у позаакадемічному просторі. Медичні колекції 
українських університетів є однією із таких профільних груп і 

дослідження генези творення цих збірок із початків 

заснування до початку Першої світової війни як складових 

елементів культурної спадщини країни обумовило 

актуальність статті.  

Історіографія питання. Музейна справа вищої школи 

вже більше десятиліття є сферою наукових інтересів авторки 

статті, однак розвиток медичних збірок університетів цікавив 

тільки побіжно. Окремі дані, пов’язані із висвітленням цього 

питання, знайшли відображення у її дисертаційній роботі. 

Генезу медичних музеїв Харківського університету можна 
простежити у роботі Т. Лутаєвої1, однак дослідниця більше 

зосередила увагу на конкретних постатях, які організували 

роботу згаданих музеїв на Слобожанщині. Публікація  

А. Даниленко та Е. Бурячківського2 має характер розвідки, 

подаючи відомості про особливості створення 

патологоанатомічного музею Новоросійського університету. 
Натомість стаття Д. Зербіно та Л. Волос зосереджує увагу на 

постаті Анжея Обжута, епізодично згадуючи і про його вклад 

у створення анатомічних колекцій у Львові у другій половині 

ХІХ ст.3. Незважаючи на наукову цінність кожної із згаданих 

публікацій, вони тільки епізодично торкаються наукової 

проблеми, яка зацікавила авторку.  

Мета статті – дослідити особливості розвитку медичних 

колекцій в закладах вищої освіти на українських землях від 

початків створення до Першої світової війни. 1914 р. обрано 

граничною межею дослідження з двох причин. Перша 

причина – якісно охопити всю історію трансформації 
музейної справи у середовищі медичних університетів у 

межах однієї статті видається неможливим. По-друге, Перша 

світова війна обумовила низку суспільно-політичних змін, у 

т.ч. в освіті. Якщо ХІХ століття вважається ―золотим 

часом‖університетського музейництва в Європі, то у ХХ ст.  

ситуація змінилася, такі осередки втратили свій статус, 

фінансування, перетворившись на черговий підрозділ вищих 

шкіл без особливих преференцій. І тільки у ХХІ ст. особливо 

після створення 2000 р. в Європі організації, яка займається 

опікою університетської спадщини, UNIVERSEUM 

з’являється розуміння про значення цього сегменту 
спадщини, необхідність його дослідження та збереження. 

1 Lutaieva T. “Rol naukovtsiv Slobozhanshchyny v orhanizatsii roboty medychnykh muzeiv vyshchykh navchalnykh zakladiv v XIX – na 

pochatku XX st.” [The role of scientists at Slobozhanshchyna in the organization of medical museums of higher educational institutions in 

the XIX - early XX centuries], Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, 

innovative technologies], 2017, N 4, P. 200–215 [in Ukrainian]. 
2 Danylenko A., Buriachivskyi E. “Istoriia formuvannia navchalnoho muzeiu kafedry patolohichnoi anatomii iz sektsiinym kursom 

Odeskoho natsionalnoho medychnoho universytetu” [History of the formation of the educational museum at the Department of Pathol-

Pathological Anatomy with a sectional course in Odessa National Medical University], Aktualnyye problemy transportnoy meditsiny 

[Current issues in transport medicine], N 3, T.2, 2015, P. 158–161 [in Ukrainian]. 
3 Zerbino D., Volos L., Ivashchenko V. “Professor Andrew Obrzut – The organizer and the first head of the Pathological Anatomy Depart-

ment (1896–1910) of the Medical Faculty of Lvov University of Yan Kazimizh”, American Journal of Biomedical and Life Sciences, 

2018, 1(Suppl.3), P. 25 [in English]. 
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Основна частина. Можна напевно стверджувати, що 

саме із медициною були пов’язані перші організовані колекції 

у європейських університетах4. Зокрема, в XVI ст. з’явилися 

фізичні (ботанічні) сади та анатомічні театри. Вдосконалення 

системи навчання спонукало адміністрацію освітніх установ 
неминуче закладати кошти на розвиток таких структур. 

Ботанічні сади використовувалися лікарями як місце, де 

викладачі на практиці могли ознайомити студентів із 

рослинами – ресурсом для виготовлення ліків. Саме тому 

багато університетських садів були спочатку створені як 

Hortus medicus (Hortus physicus, Hortus simplicium), оскільки 

могли забезпечити демонстраційний матеріал для студентів-

медиків5.  

Анатомічні театри теж були створені на вимогу часу – 

інакше було неможливо забезпечити належне викладання 

анатомії як основної дисципліни. Упродовж 1556–1662 рр. 
було засновано шістнадцять анатомічних театрів6. Саме в цей 

період у 1576 р. був заснований перший заклад вищої освіти в 

Україні – Острозька словяно-греко-латинська академія, хоча 

науковці досі дискутують, школою якого типу її можна 

вважати. Окремі дослідники вважають, що в Острозькій 

академії могла викладатися й медицина. Навіть якщо це так, 

швидше за все навчальних колекцій із цієї дисципліни не 

існувало, оскільки згідно з духом часу, коли середньовіччя 

здавало свої позиції, а доба Відродження невпевнено 

набирала силу, фізика й анатомія викладалися умоглядно, а 

лабораторні досліди не проводилися. Перший відомий 
theatrum anatomicum було засновано у Падуї в 1594 р. Зразки, 

які отримувалися в результаті розтинів, використовувалися 

під час практичних занять. Таким чином, анатомія, яку 

традиційно вивчали за книжками, перетворювалася в 

емпіричну природознавчу науку7. Водночас немає 

відомостей, що анатомічний існував у Острозі8.  

Щодо змісту навчання у Києво-Могилянській академії, 

то, хоча тут також викладалися предмети тривіуму та 

квадривіуму, достовірної інформації про медичні колекції 

немає, а перші задокументовані відомості про природничий 

кабінет, який використовувався для навчальних та 
дослідницьких потреб, відносяться аж до зламу XVIII–XIX 

ст9. Це вказує передусім на необхідність подальшого 

дослідження цього питання, адже у XVIII ст. кожен третій 

лікар Російської імперії був вихованцем Києво-Могилянської 

академії, що автоматично свідчить про популярність цього 

закладу вищої освіти і необхідність наявності бази для 

здобуття знань. Наприклад, у Росії першим музеєм медичного 

профілю у структурі вищої освіти можна вважати 

анатомічний музей Санкт-Петербурзької медично-хірургічної 

академії. Його основою стала придбана Петром І у 1717 р. 
колекція ін'єкційних препаратів всемірно відомого анатома 

Ф. Рюйша (м. Лейден), автора оригінальних методів 

бальзамування трупів та виготовлення анатомічних 

препаратів10. 

Факультет лікувальних та медичних наук був у 

структурі Харківського університету з початків його 

створення. Водночас регулярну навчальну роботу на цьому 

факультеті можливо було розпочати лише в 1809–1810 акад. 

році, бо в перший рік діяльності університету на медичний 

факультет не було прийнято жодного студента через 

відсутність бажаючих навчатися медицині11.  
Дослідники історії Харківського університету ведуть 

літочислення анатомічного музею з 1807 р., виділяючи Л. 

Ванноті, Е. Гумбург, О. Венедиктов, Д. Лямбль, П. Наранович 

як основних науковців, які долучилися до його створення. 

Музей виконував освітню, науково-дослідну функції, а 

експонати були засобом наочності для проведення 

навчальних занять12. У музеї Харківського національного 

медичного університету як правонаступнику медичного 

факультету Харківського університету знаходиться 

особливий експонат, який належить до цього періоду – 

воскова таблиця, що зображає людський мозок, — один з 
перших посібників для вивчення анатомії. У 2010 р. їй 

виповнилося 200 років. Ці таблиці були виписані з Лейпцига в 

1810 р. вже згаданим Л. Ванноті13. 

Основними документами, які регулювали діяльність 

університетів у Російській імперії, були Університетські 

Статути 1804 р., 1835 р., 1863 р., 1884 р. Перший 

Університетський Статут був найбільш прогресивним для 

розвитку музеїв та колекцій у структурі вищої школи. Одним 

із головних завдань університетів було проведення 

досліджень та поширення наукових знань. Музеї та кабінети 

музейного типу мали стати знаряддям для реалізації цієї мети. 
Статут передбачав створення анатомічних театрів, 

фармацевтичних лабораторій та збірок, колекцій хірургічних 

та акушерських інструментів, медичного, хірургічного та 

повивального інститутів14, хоча саме поняття ―музей‖ у 

Статуті ще не фігурувало. Виникнення у першій половині 

4 Lourenço M. C. “Between two worlds: the distinct nature and contemporary significance of university museums and collections in Eu-

rope”, PhD thesis, Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris, 2005, P. 52, URL: http://webpages.fc.ul.pt/~mcLourenço/chapters/

MCL2005.pdf (4.07.2021) [in English]. 
5 Weber C. University collections, EGO, European History Online, URL: http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/knowledge-spaces/

cornelia-weber-university-collections  (4.07.2021) [in English]. 
6 Findlen P. “Anatomy theatres, botanical gardens, and natural history collections”, The Cambridge History of Science, Vol. 3, Early Mod-

ern Science, ed by. R. Porter, K. Park, L. Daston, 2016, P. 277 [in English]. 
7 Lourenço M.C. Between two worlds …, op. cit., P. 359. 
8 Muravska S. “Muzeini zaklady systemy vyshchoi osvity Zakhidnoi Ukrainy u konteksti istorychnoho rozvytku (XIX – pochatok XXI 

st.)” [Museum institutions of the higher education system of Western Ukraine in the context of historical development (XIX - early XXI 

century)], dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ist. nauk za spets. 26.00.05 “muzeieznavstvo, pamiatkoznavstvo”, Tsentr 

pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i Ukrainskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii ta kultury, Kyiv, 2019, P. 115 [in Ukrainian]. 
9 Khyzhniak Z., Mankivskyi V. Istoriia Kyievo-Mohylianskoi akademii [History of the Kyiv-Mohyla Academy], Kyiv, 2003, P. 98 [in 

Ukrainian]. 
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ХІХ ст. нової науки – порівняльної та мікроскопічної анатомії 

– обумовило створення у 1844 р. Музею порівняльної 

анатомії Московського університету15. Це неминуче вплинуло 

на підготовку до організації схожих підрозділів і в інших 

університетах Російської імперії.   
Згідно з указом імператора Миколи I від 9 травня 1840 

року відбулися докорінні зміни у системі медичної освіти 

Російської імперії. Києву була відведена роль центру вищої 

медичної освіти для всіх південних губерній. Ліквідована 

Віленська медико-хірургічна академія була включена до до 

складу Університету святого Володимира, а її відібрані 

колекції перевезені до Києва. Серед них були бібліотека 

природничої літератури, гербарії, мінералогічні, анатомічні 

колекції, хімічний та зоологічний кабінети. Саме перші 1530 

одиниць віленської анатомічної колекції стали фундаментом 

для викладання анатомії на новому факультеті. У 1853 р. на 
спеціально відвіденій ділянці було завершено будівництво 

анатомічного театру університету святого Володимира. 

Професор Вальтер, який наглядав за будівництвом, 

спеціально відвідав низку подібних установ Європи для 

ознайомлення з зарубіжним досвідом. Анатомічний театр 

став першою будівлею, що була спеціально зведена для 

потреб медичного факультет16. 

Відомо, що під час дії університетських Статутів 1863 та 

1884 р. при медичному факультеті Харківського університету 

діяло декілька музеїв медичного спрямування. З 1868 р. 

розпочали окреме функціонування музеї фізіологічної 
анатомії, патологічної анатомії, судової медицини. Натомість 

студентський анатомічний музей веде свою генезу з 1907 р. і 

упродовж досліджуваного періоду згадується як студентський 

шкільний музей, студентський анатомічний музей або просто 

шкільний музей17. 

Медичні музеї університетів функціонували як 

навчальні, отже відвідувачі в них не допускалися. Тільки 

періодичні медичні виставки, які організовувалися як в 

Харкові, так і інших містах Російської імперії, давали змогу 

демонструвати музейні колекції для публіки і тим самим 

розповсюджували медичні знання серед населення. У звітних 
документах Харківського університету повідомлялося про 

роль медичних музеїв у популяризації наукових знань серед 

населення і популяризації університету як такого. Наприклад, 

препарати, які виготовив відомий дослідник О. Бєлоусов, 

були виставлені на міжнародному конгресі в Брюсселі у 1883 

р. на медичному конгресі в Берліні, отримали визнання як 

дієві засоби навчання18.  

На поч. ХХ ст. розпочали діяти анатомічний та 

патологоанатомічний музеї Новоросійського університету. 

Патологоанатомічний музей був заснований у 1902 р. і вже на 

початках створення відрізнявся великою кількістю цінних у 
науковому сенсі препаратів, через рік в ньому налічувалось 

вже більше 200 препаратів. Значна заслуга у такому 

швидкому поповнення колекції належить Ч. Хенцинському, 

який багато років очолював патологоанатомічне відділення 

Нової міської лікарні. Значне збільшення числа рідкісних 

препаратів почалося з 1908 р., коли прозектура старої міської 

лікарні перейшла до рук викладачів кафедри патологічної 

анатомії. Важливо, що колекції, нагромаджені на початку ХХ 

ст., збереглися і продовжують залишатися окрасою 

анатомічного та патологоанатомічного музеїв Одеського 
національного медичного університету. Вони становлять 

особливий сегмент університетської культурної спадщини і 

мають потенціал не тільки для організації навчальної 

діяльності, але й культурно-освітньої роботи серед 

населення19.  

Перші згадки про існування медичних колекцій у 

структурі Львівського університету, підконтрольного імперії 

Габсбургів, відносяться до кінця XVIІI ст. Професор 

П. Крауснекер, який очолив кафедру анатомії медичного 

факультету, став організатором та засновником анатомічного 

музею, зібравши унікальну колекцію анатомічних і 
патологоанатомічних препаратів. Відтоді викладання анатомії 

супроводжувалось демонстрацією музейних експонатів, а 

професори докладали значних зусиль до поповнення збірок20. 

Є відомості, що на 1823 р. під час відвідин університету 

імператор Францішек Кароль оглянув з-поміж інших 

підрозділів університету хірургічну залу та анатомічний 

кабінет. Предтечею останнього був анатомічний театр 

Медико-хірургічної студії Львівського ліцею, заснований у 

1814 р.21. 

У 1894 р. через два роки після створення Лікарського 

відділу – австрійська влада відтягувала процес з огляду на 
чималі кошти для закупівлі обладнання. А. Обжут (Andrzej 

Obrzut), лідер наукової школи патологоанатомів, створив 

музей хвороб людини, який зараз є найстарішим музеєм 

Львівського національного медичного університету 

ім. Д. Галицького22. Частина збірки була нагромаджена ще в 

час існування згаданої Медико-хірургічної студії і до цього 

належала різним структурам університету. Окрім того, низка 

експонатів, які ілюстрували історію медицини, стали були 

перенесені до Ветеринарної школи у Дублянах після її 

відкриття у 1856 р. Вагомий внесок у розбудову музею 

здійснив професор Г. Кадий, який особисто виготовив багато 
анатомічних препаратів. Серед них – значна частина 

музейних, які вже більше століття служать чудовим 

демонстраційним матеріалом та донині мають значну наукову 

цінність23. 

Музей хвороб людини ЛНМУ ім. Д. Галицького і в наш 

час має значний потенціал для організації освітньої роботи, 

сенс якої виразно окреслює напис латиною “Мертві 

допомагають живим”, який зустрічає відвідувачів при вході. 

Більше 2000 експонатів, переважна більшість із яких 

виготовлена до Першої світової війни, ілюструють різні 

хвороби людини, зокрема і ті, які були обумовлені її власною 
поведінкою. Як зауважив блогер В. Врублевський ―починаєш 

розуміти, як важливо берегти здоров’я. ... Будь-який організм, 

якщо його травити довгий час, може здатися, і тоді наші з 

Вами органи можуть стати претендентами на експонати в ось 

такий музей‖24.  

15 Burlykina M. Istoriya muzeyev vysshikh uchebnykh zavedeniy …, op. cit., P. 39 [in Ukrainian]. 
16 Shypulin V., Dohuzov V. “Anatomichnyi teatr universytetu sviatoho Volodymyra (do 160-richchia z dnia vidkryttia)” [Anatomical 

Theater of the University of St. Vladimir (to the 160th anniversary of its opening)], Hastroenterolohiia [Gastroenterology], N 2 (48), 

2013, P. 117 [in Ukrainian]. 
17 Lutaieva T. Rol naukovtsiv Slobozhanshchyny …, op. cit., P. 203. 
18 Ibidem, P. 208.  
19 Danylenko A., Buriachivskyi E. Istoriia formuvannia navchalnoho muzeiu …, op. cit., P. 158–159. 
20 Istoriia lvivskoi anatomichnoi shkoly [History of Lviv anatomy school], P. 3, URL: https://new.meduniv.lviv.ua/ [in Ukrainian]. 
21 Muravska S. Muzeini zaklady systemy vyshchoi osvity Zakhidnoi Ukrainy …, op. cit., P. 117–118.  
22 Zerbino D., Volos L, Ivashchenko V. Professor Andrew Obrzut…, op. cit., P. 25.  
23 Istoriia lvivskoi anatomichnoi shkoly …, op. cit., P. 16.  
24 Lviv nepopsovyi: muzei khvorob liudyny [Lviv non-pop: museum of human diseases], URL: http://blog.vovando.com/lviv-nepopsovij-

muzej-xvorob-lyudini/ (4.07.2021) [in Ukrainian]. 
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Muravska S. Medical collections of Ukrainian universities: genesis of creation before 1914...  

Досі особливою цінністю Музею хвороб людини ЛНМУ 

ім. Данила Галицького є збірка з 85 тисяч протоколів розтинів, 

нагромаджених у 1896–2012 рр., однак левова частка – саме до 

1914 р.  Цю унікальну збірку завжди широко використовували 

у науковій роботі працівники різних кафедр університету. 
Зібрання має величезне наукове значення передусім для 

статистичної розробки окремих нозологічних форм та їх груп, 

оскільки протокол розтину – це документ, який містить велику 

і найбільш точну інформацію, і оскільки у більшості випадків 

макроскопічне дослідження підтверджується гістологічним. 

Немале значення цей архів може мати і для вивчення 

своєрідності географічної патології25.  

Нині до складу Музею входить експозиція 

макропрепаратів (понад 2400 одиниць зберігання), колекція 

рисунків макро- та мікро-скопічних патоморфологічних 

препаратів (близько 5 тис.); бібліотека, в якій зберігаються 
підручники з патологічної анатомії, наукові часописи, 

монографії з середини ХVІІІ ст. Крім того, окремий відділ 

становлять патогістологічні препарати, які зібрані упродовж 

1900–1941 рр. Вони мають наклейки з діагнозами, а на деяких з 

них є імена професорів і лікарів, які їх досліджували; на 

етикетках мікропрепаратів написано місце виготовлення. Ці 

дані можуть бути важливим джерелом для вивчення історії 

медичної науки, що обумовлює гостру необхідність 

збереження колекції для наступних поколінь, у т.ч. шляхом 

переведення наявної інформації в електронний варіант, щоб 

убезпечило б від втрат у випадку форс-мажорних обставин 
(пожежа і т.п.). Однак упродовж тривалого часу це завдання 

залишається тільки в планах адміністрації закладу вищої освіти 

і на даний момент не реалізоване.  

Нагромадження медичних колекцій відбувалося і у 

закладах ветеринарної освіти. Відділ ветеринарії у Львівському 

університеті існував уже в 1784 р. Після реформи у 1849 р., 

коли ветеринарні студії у Львові були ліквідовані, інтелектуали 

більше 30 років добивалися у австрійської влади створення 

окремого вищого навчального закладу ветеринарного профілю, 

що сталося у 1881 р. Згідно проекту статуту ―Цісарсько-

королівської Ветеринарної школи і школи для кування коней 
разом із клінікою для лікування коней у Львові‖ за 1880-й р. тут 

були різноманітні наукові колекції, серед них ―проекторіум 

описової та патологічної анатомії‖. Крім того, були колекції 

зоотомічних та анатомо-патологічних препаратів. Важливо, що 

анатомічна та патологоанатомічна збірки Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. Степана Ґжицького ведуть своє коріння саме з 

цього періоду. Професор Краківського університету 

А. Бесядецький, відповідальний за набір кадрів, рекомендуючи 

професора, неперевершеного анатома доктора Г. Кадия звертав 

увагу передусім на його потенціал до створення анатомічного 
музею – як Ветеринарної школи, так і анатомічних колекцій 

Львівського університету, де був творцем Лікарського відділу, 

неабияк сприяв підвищенню ветеринарії до рангу 

університетських наук26. Анатомічні музеї ЛНМУ 

ім. Д. Галицького та ЛНУВМБТ ім. Б. Гжицького є своєрідним 

пам’ятником видатному вченому.  

Завершення ―золотого століття‖ для університетських 

музеїв можна чітко спостерігати на прикладі анатомічного 

театру Університету святого Володимира, який після 1918 р., 

коли розпочалася реорганізація у сфері вищої медичної освіти, 

втратив значення однієї з основних навчальних баз. Станом на 
1930 р. колекції, що не були втрачені, поступово перевозили в 

інші будівлі. Значна частина їх зберігається у морфологічному 

корпусі НМУ ім. О. О. Богомольця й сьогодні є гордістю 

університету. Новим етапом життя споруди власне 

Анатомічного театру стало створення в ній музею історії 

медицини, який прийняв відвідувачів у 1973 р., хоча офіційно 

був відкритий у 1982 р. Зараз це Національний музей медицини 

України. З метою врятування будівлі сучасне керівництво 
музею за підтримки МОЗ України розпочало реставрацію цієї 

пам’ятки історії та архітектури, яка є сегментом 

університетської культурної спадщини.  

Таким чином, медичні колекції українських університетів 

є невід’ємною складовою культурної спадщини вищої школи. 

Хоча медицину як навчальну дисципліну вивчали у перших 

закладах вищої освіти на українських землях – Острозькій та 

Києво-Могилянській академіях, – задокументовані відомості 

про перші анатомічні збірки стосуються діяльності їхніх 

наступників – Львівського та Харківського університетів –  на 

переломі XVIII– ХІХ ст. Тенденція утворення колекцій 
медичного профілю паралельно із заснуванням університетів 

продовжилася і згодом. Основою для організації навчання на 

медичному факультеті в Університеті святого Володимира 

були збірки, перевезені з Вільна, натомість анатомічний театр 

Київського університету є першою подібною будівлею у 

структурі університетів на українських землях. Не менш 

важливо, що цей збережений досі об’єкт має неабияку цінність 

як сегмент культурної спадщини вищої школи. Низка 

медичних збірок, які нагромадили українські університети з 

кінця XVIII до початку Першої світової війни, продовжують 

використовуватися у навчальному процесі. Однак зважаючи на 
час і особливості створення, ці ресурси мають розглядатися у 

т.ч. через призму культурної спадщини. Це підвищить їхні 

шанси на збереження та способи використання адміністрацією 

вищих шкіл.  

 
Muravska Svitlana. Medical collections of Ukrainian universities: 

genesis of creation before 1914. The article traces the history of the packing of 

university medical collections during the so-called “golden age” of high school 

museum affairs – from the end of the XVIIIth century – until the First World War 

and the importance of such components of the university's cultural heritage. The 

methodology of the article is a set of scientific principles, general scientific and 

special historical methods. Scientific novelty. In Ukrainian historiography this issue 

is considered in a comprehensive way for the first time. Conclusions. Researchers 

often analyze universities through the prism of their defining educational and 

research function. Such groupings of medical type have their genesis of creation. It 

had been developing parallel with the transformation of universities. Teachers of 

Lviv University accumulated the first medical collections in Ukrainian higher 

education institutions in the late XVIIIth century. In the XIX century, as part of 

creating a classical education system in the territories that were part of the Russian 

and Austrian empires, teachers of the mentioned Lviv, Kharkiv, Kyiv and 

Novorossiysk universities also actively have been forming medical collections. It 

was an essential basis for organizing the research process or its result. Nowadays, 

these accumulated collections must be considered in the context of their cultural 

significance. It dramatically increases their chances of survival in the future.  

Key words: medical collection, anatomical museum, university, institution 

of higher education. 
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Савчук Татьяна. Щитовидная железа – исторический очерк. Постановка проблемы. Первые изображения 

щитовидной железы можно встретить в древнеегипетских и древнекитайских скульптурах датируемых 2700 годами до 

нашей эры.  Историографическая база. Щитовидная железа была известна уже авторам древности и средних веков, 

которые хотя и описывали зоб и кретинизм, но еще не связывали эти заболевания с расстройством функции железы. 

Цель исследования – проанализировать исторические вехи становления тиреоидологии. Основная часть. Еще в 1600 

году до нашей эры одними из первых, китайские лекари в лечении увеличенной щитовидной железы стали использовать 

морепродукты и водоросли, при этом они не знали, что лечебный эффект возникает от йода. Наибольший интерес к 

изучению щитовидной железы проявился в греко-римский период. Великий ученый греко-римского периода Галлен 

считал, что щитовидная железа это некий “буфер” между сердцем и головным мозгом. В византийском периоде ученые 

продолжили исследования в области щитовидной железы. Новый этап в осмыслении роли щитовидной железы и ее 

патологии связан с Эпохой Возрождения. Взлет науки и искусства в этот период происходил в приальпийских регионах, 

и эндемический зоб не остался незамеченным естествоиспытателями, врачами, а также художниками той поры. В ХІХ 

веке стала активно развиваться хирургия щитовидной железы, при этом основной проблемой хирургов оставалась 

высокая смертность. После получения искусственного тироксина в лечении гипотиреоза (недостаточности гормонов 

щитовидной железы) началась новая эпоха. Вторая половина 20 века ознаменовалась активным исследованием причин 

аутоиммунных заболеваний, таких как диффузный токсический зоб, аутоиммунный тиреоидит. Вывод. Безусловно, 

будущее развития знаний в области щитовидной железы за исследованиями в области генетики заболеваний, создание 

новых препаратов и методов диагностики аутоиммунных болезней щитовидной железы. 

Ключевые слова: эндокринология, щитовидная железа, тироидология, тироксин. 

Formulation of the problem. The first images of the 

thyroid gland can be found in ancient Egyptian and ancient 

Chinese sculptures dating back to 2700 BC. At that time, they did 

not know anything about the existence of the thyroid gland, but 

they already depicted people with an enlarged neck – this was a 
goiter or the second name - struma. A goiter or struma is an 

enlargement of the thyroid gland in size. Currently, the norms for 

the volume of the thyroid gland have been determined for both 

women and men. The normal volume of the thyroid gland for 

women is up to 18 cubic centimeters, for men up to 25 cubic 

centimeters. The history of studying the functions and structure 

of the thyroid gland stimulated the discovery of drugs for the 

correction of pathological conditions. These questions stimulate 

the analysis of historical discoveries in thyroidology1.  

Historiographic base. The thyroid gland was already 

known to the authors of antiquity and the Middle Ages, who, 
although they described goiter and cretinism, did not yet 

associate these diseases with a disorder of the function of the 

gland. The thyroid gland was named by Thomas Wharton in 

1656, based on its shape (from the Greek shield). Galen 

considered the thyroid gland to be part of the vocal apparatus. 

Morgagni, Haller and other famous scientists of the 18th century 

thought that it produced “lubricants” for the organs of the neck. 

Given its rich blood supply, some authors viewed the thyroid 

gland as a vascular shunt, preventing the sudden flow of excess 

blood into the brain, while others considered it to be just a 

decoration for the neck. Modern ideas about the thyroid gland 

began to take shape in 1874.when Gull established the existence 
of “cretinoid” disease in adults. The onset of this condition after 

removal of the gland for goiter was first noted by Kocher and the 

Reverdin brothers in 1893. They called this condition cachexia 

strumipriva. The fact that this disease, cretinism, and myxedema, 

which occur spontaneously, have a common cause, was first 

pointed out by Semon. Baumann was the first to establish a high 

iodine content in iron in 1896, and Ostwald prepared an extract 

of thyroglobulin containing iodine in high concentration2. 

However, it was not until 1917 that Kendall isolated a hormone 

that he called thyroxine, mistakenly considering it an indole 

derivative. Harington in 1927 accurately established its structure 
and synthesized it. Unlike most hormones, thyroid hormone 

accumulates in the gland, and since it is stable and effective when 

administered orally, it is sufficient to ingest the dried thyroid 

gland to obtain a therapeutic effect3. 

The aim of the research is to analyze the historical 

milestones in the development of thyroidology.  

Main part. Back in 1600 BC, one of the first Chinese 

1 Churilov L.P., Stroev Yu.I. “Rytsari shchita: istoriya idey v tiroidologii. Prodolzheniye i: antichnost', srednevekov'ye i renessans” [The 

knights of a shield: history of ideas in thyroidology. Proceeding i: antiquity, the middle ages and renaissance],  Translational Medicine, 

2014, N 1, P. 105–112, URL: https://doi.org/10.18705/2311-4495-2014-0-1-105-112 [in Russian]. 
2 Slater S.D. “The discovery of thyroid replacement therapy”, JLL Bull., Commentaries on the history of treatment evaluation, 2010,  

P. 1–12 [in English]. 
3 Lyuyshi chun'tsyu [Mr. Liu's Spring and Autumn], Per. s kit. G. A. Tkachenko, Moskva, Mysl', 2001, P. 90 [in Russian]. 

mailto:savchuk519@ukr.net
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healers in the treatment of an enlarged thyroid gland began to use 

seafood and algae, while they did not know that the healing effect 

arises from iodine. For the first time, goiter is mentioned in 

Chinese texts approx. 2700 BC A.D. 854. The ancient Chinese 

physician Cui Chindi divided neck tumors into hard, incurable 
and soft, curable. The Qin dignitary Li Buwei (291–235) wrote in 

the famous text “The Spring and Autumn of Mr. Liu” in 239 BC: 

“Where the water is light, there are many bald and goiter”. The 

Chinese alchemist Kou Hong in 340 recommended the alcoholic 

extract of algae as a remedy for goiter. The legendary Sun 

Simyao (581–682), a classic of Chinese medicine, a doctor of the 

Tang dynasty, “Buddha of Healing”, the creator of a 30-volume 

clinical encyclopedia, which was the basis of traditional medicine 

in China until the beginning of the 20th century, in the treatise 

“Beiji Qianjin Yaofang – The Most Important Recipes worth a 

thousand bars of gold for each urgent case” (652) recommended 
not only for goiter, but – most surprisingly – for the treatment of 

children with developmental delay – raw or dried cervical gland 

(in Chinese: “e”) sheep , deer or buffalo, as well as its juice! 

Consequently, the ancient Chinese knew about the connection 

between cretinism and goiter and that the drawing of the thyroid 

glands also helps with "unpleasant" developmental delay! In this 

they are centuries ahead of the medicine of Europe. The emperor 

of the Qing dynasty Kangxi (1654–1722) ordered each inhabitant 

of Mukden to eat 2 kg of seaweed per year5. And for three 

hundred years this decree has been strictly implemented in 

Mukden. Thanks to him, the inhabitants of Mukden, despite the 
geochemical deficiency of iodine in the non-coastal regions of 

Manchuria, do not suffer from endemic goiter6.  

The greatest interest in the study of the thyroid gland 

manifested itself in the Greco-Roman period. The prominent 

representatives of this period were Arelius Celsius (25 BC 50 

AD), who was one of the first to distinguish various types of 

thyroid tumors. He described thyroid tumors depending on their 

content: liquid or thick component. Currently, this means a cyst 

in the thyroid gland, the contents of which can be liquid or thick 

(colloid). Celsius suggested either removing the cysts of the 

thyroid gland, or, if this is not possible, injecting destructive 
substances into them. It is important to note that the method of 

reducing thyroid cysts using alcohol (ethanol) is currently 

working very well. Today, if a patient has a cyst in the thyroid 

gland that interferes cosmetically, presses or makes it difficult to 

swallow food, ethanol sclerotherapy (“Thyroid nodule 

sclerotherapy”) is a good and effective method7. 

No less great scientist of the Greco-Roman period Gallen 

(130–200 AD) actively studied the thyroid gland. Gallen believed 

that the thyroid gland is a kind of “buffer” between the heart and 

the brain. In this case, the cartilage in the larynx, in front of which 

the thyroid gland lies, was called “thyroid” or “oblong shield”. 
Gallen believed that the thyroid gland secretes a substance that 

lubricates the cartilage of the larynx, followed by movement and 

sound. The doctor of the gladiatorial school and the ancient 

pathologist Claudius Galen of Pergamon – believed that the 

function of the thyroid gland is absorption, he considered the 

goiter to be a protrusion of the larynx, but he knew about the 
pituitary gland, its choroid plexuses, the role of the recurrent 

laryngeal nerve in voice formation and developed a coherent 

theory about the transport of vital heat from the pituitary gland to 

nerves and thyroid gland, reminiscent of the provisions on the 

pituitary-thyroid regulation of the basal metabolism8.  

In the Byzantine period, scientists continued research in the 

field of the thyroid gland.  

So the healer Aetios (527–665 AD), approximately , in 550 

A.D. one of the first to describe the connection between the 

enlargement of the thyroid gland and changes in the eyes (the so-

called ophthalmopathy) (“Thyrotoxicosis – ophthalmopathy”). 
Aetius (527–665) described both simple goiter and 

exophthalmic, referring to the Greco-Roman surgeon Leonidas 

of Alexandria, who warned of the possibility of aphonia in case 

of damage to the laryngeal nerve due to surgical treatment of 

these ailments, similar descriptions of goiter as “bronchocele” 

were given by Pavel Eginat (665–690), which apparently 

differentiated its hyperthyroid – “hyperemic” forms.  

In the seventh century AD, the Greek physician Paul of 

Aegina was one of the first to describe the technique of removing 

the thyroid gland. Moreover, in 990, Ali-ibn-Abbas was one of 

the first to report the surgical removal of a goiter9. 
During the Renaissance, the thyroid gland was not only 

interested in doctors, but also artists and anatomists.  

In 1475, the Chinese physician Wang Hei proposed the use 

of dried pig thyroid gland to treat an enlarged thyroid gland. Of 

course, at present such methods are not used in the treatment of 

thyroid diseases10.  

The great Leonardo da Vinci (1452–1519) was one of the 

first to depict the thyroid gland, describing in detail its vessels 

and nerves11.  

A new stage in understanding the role of the thyroid gland 

and its pathology is associated with the Renaissance. The rise of 
science and art during this period took place in the Alpine 

regions, and the endemic goiter did not go unnoticed by 

naturalists, doctors, and also artists of that time. It has repeatedly 

happened in history that medical science helped art, and art 

helped scientific medicine. This is exactly what happened in the 

thyroidology of the Renaissance: the first anatomically and 

topographically accurate description of the human thyroid gland, 

its sketch, which was dozens of years ahead of the development 

of the anatomy of that era, one of the first hypotheses about its 

role in the body – does not belong to a doctor or a professional 

anatomist. and the great Leonardo da Vinci (1452–1519). 
In the 17th and 18th centuries, more and more researchers 

4 Stroyev Yu. I., Churilov L. P. “Istoriya zoba” [Goiter history], Aktual'n. probl. transportn. med. [Actual. probl. transport medicine], 

Odessa, 2012, N 2(28), P. 149–155 [in Russian]. 
5 Khan Niazi A., Kalra S., Ilfan A., Islam A. “Thyroidology over the ages”, Ind. J Endocrinol. Metab., 2011, Vol. 15 (Suppl. 2), P. 121–

126 [in English]. 
6 Hamdy R. C. “Editorial. The Thyroid Gland: Brief Historical Perspective”, South. Med.J, 2002, URL: https://

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12005002 [in English]. 
7 Ignjatovic M. “The thyroid gland in works of famous old anatomists and great artists”, Langenbecks Arch. Surg, 2010, Vol. 395, P. 973–

985 [in English]. 
8 Leoutsakos V. A. “Short history of the thyroid gland”, Hormones, Athens, 2004, Vol. 3, N 4, P. 268–271 [in English]. 
9 Nere Zh. Mikelandzhelo 1475–1564 [The Michelangelo1475–1564], Moskva, ArtRodnik, 2004, 96 p. [in Russian]. 
10 Stroyev Yu. I., Churilov L. P., Agapov M. M. “Klinicheskaya patofiziologiya yuvenil'nogo metabolicheskogo sindroma: rol' 

yunosheskogo dispituitarizma, displazii soyedinitel'noy tkani i autoimmunnogo tiroidita” [Clinical pathophysiology of juvenile metabolic 

syndrome: the role of juvenile dyspituitarism, connective tissue dysplasia and autoimmune thyroiditis], Patol. fiziol. eksperim. terap. 

[Patol. fiziol. experimental therapist.], 2011, N 3, P. 3–15 [in Russian]. 
11 Ahmed A. M., Ahmed N. H. “History of disorders of thyroid dysfunction”, East Mediterr. Health J, 2005, Vol.11, N 3, P. 459–469  

[in English]. 
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began to pay attention to the function of the thyroid gland. 

After the discovery of iodine in 1811 by Bernard Courtois, 

researchers from all over the world began to study its 

therapeutic effect on the thyroid gland. One of the first Austrian 

physician Jean-François Coindet (1821) and other scientists of 
that time described the therapeutic effect of iodine on an 

enlarged thyroid gland. In 1877, the great German surgeon 

Theodor Billroth noted that the therapeutic effect of iodine is 

maximum in the early stages of an increase in the volume of the 

thyroid gland, while with a large thyroid gland, the therapeutic 

effect of iodine is minimal. The well-known Lugol's solution 

(iodine solution), which was invented by the French chemist 

Jean Lugol in 1829. Initially by the author, Lugol's solution was 

intended for the treatment of tuberculosis, but later, the solution 

began to be used for more effective treatment of thyrotoxicosis, 

a condition in which the thyroid gland produces excessive 
hormones12. 

In the early 19th century, scientists such as Karl Adolph 

von Basedow (1799–1854) and Robert James Graves (1796–

1853) described the link between excess thyroid hormone 

production and changes in the heart and eyes. The so-called 

“Merserburg Triad” proposed by Besed. Currently, when 

detecting thyrotoxicosis, in addition to the name diffuse toxic 

goiter, experts often use the phrase “Graves' disease” or 

“Basedow's disease”. In the Russian-language literature, one 

can often find the name of diffuse toxic goiter as “Graves' 

disease.” 13. The great Russian surgeon was the first in Russia 
to perform thyroid surgery and anatomist Nikolai Ivanovich 

Pirogov. Since 1877, only 1 patient has died of complications 

in Billroth. At the same time, special hemostatic clamps were 

described to them.  

An invaluable contribution to the development of thyroid 

surgery was made by such doctors as Sergei Petrovich Fedorov, 

Vladimir Andreevich Oppel, Oleg Vladimirovich Nikolaev and 

Elizaveta Semenovna Drachinskaya.  

In 1906, the American surgeon Cryle reported 132 radical 

lymph node dissections (removal of affected lymph nodes) of 

the neck for thyroid cancer.The operation included removal of 
the affected lymph nodes of the neck, sternocleidomastoid 

muscle and internal jugular vein. Currently, the Kraille 

operation is rarely performed, due to its high trauma and a 

pronounced unsatisfactory cosmetic result. After receiving 

artificial thyroxine in the treatment of hypothyroidism (thyroid 

hormone deficiency), a new era. Artificial thyroxine is identical 

to human thyroxine, which means that when a thyroxine tablet 

is received, the patient's body does not recognize it as foreign or 

“not his own”. Thyroxine has become widely used by 

endocrinologists in the treatment of hypothyroidism, surgeons 

were able to more safely perform operations in the amount of 
complete removal of the thyroid tissue, without fear of 

exposing the patient to hypothyroidism14. The second half of 

the 20th century was marked by active research into the causes 

of autoimmune diseases, such as diffuse toxic goiter, 

autoimmune thyroiditis. Revealed antibodies to 

thyroperoxidase, antibodies to thyroglobulin, antibodies to TSH 

receptors. By the end of the 20th century, the cycle of synthesis 

of thyroid hormones was most fully described with a detailed 

description of their movement inside the cell, followed by 

secretion into the general bloodstream and effects on the body.  
Conclusion. Undoubtedly, the future of the development 

of knowledge in the field of the thyroid gland lies in research in 

the field of genetics of diseases, the creation of new drugs and 

methods for diagnosing autoimmune diseases of the thyroid 

gland. 

 
Савчук Тетяна. Щитоподібна залоза – історичний 

нарис. Постановка проблеми. Перші зображення 

щитоподібної залози можна зустріти в давньоєгипетських і 

старокитайських скульптурах датуються 2700 роками до нашої 

ери. Історіографічна база. Щитоподібна залоза була відома 

вже авторам давнини і середньовіччя, які хоча і описували зоб 

і кретинізм, але ще не пов'язували ці захворювання з розладом 

функції залози. Мета дослідження – проаналізувати історичні 

віхи становлення тіреоідологіі. Основна частина. Ще в 1600 

році до нашої ери одними з перших, китайські лікарі в 

лікуванні збільшеної щитоподібної залози стали 

використовувати морепродукти і водорості, при цьому вони не 

знали, що лікувальний ефект виникає від йоду. Великий 

вчений Галлен вважав, що щитоподібна залоза це якийсь 

“буфер” між серцем і головним мозком. У 19 столітті стала 

активно розвиватися хірургія щитоподібної залози, при цьому 

основною проблемою хірургів залишалася висока смертність. 

У 1881 році Більрот один з перших в Європі доповів про 48 

успішних операцій на щитоподібної залозі. Після отримання 

штучного тироксину в лікуванні гіпотиреозу (недостатності 

гормонів щитоподібної залози) почалася нова епоха. Друга 

половина 20 століття ознаменувалася активним дослідженням 

причин аутоімунних захворювань, таких як дифузний 

токсичний зоб, аутоімунний тиреоїдит. Виявлено, антитіла до 

тіреопероксидази, антитіла до тиреоглобуліну, антитіла до 

рецепторів ТТГ. Висновок. Безумовно, майбутнє розвитку 

знань в області щитоподібної залози за дослідженнями в галузі 

генетики захворювань, створення нових препаратів і методів 

діагностики аутоімунних захворювань щитоподібної залози. 

Ключові слова: eндокринологія, щитовидна залоза, 

тіроідологія, тироксин. 
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Тимофийчук Инга, Семененко Светлана. Тайна группы крови. Еще в древние времена кровь была символом 

жизненного потока и энергии. Считалось, что она дает силы. Красная краска и вино использовались в традиционных 

обрядах. Группа крови способна поведать о своем “владельце” немало любопытных фактов. Имея информацию о 

собственной группе крови можно лучше разобраться в себе и своем организме. Цель статьи. В статье рассматриваются 

исследования по истории медицины, которые формируют новые представления о формировании групп крови. Новизна 

исследования обусловлена тем, что представления о группах крови из года в год пополняются новыми данными, что и 

побуждает провести исторический очерк, принимая во внимание новейшие данные. Выводы. Эволюция человека 

невозможна без систематического изменения частот генов в популяции. Продолжается ли эволюция в настоящее время? 

Мнения порой противоречивы. Одни считают, что человек достиг вершины эволюционного древа, другие не 

соглашаются с такими выводами. 

Ключевые слова: группа крови, физиология человека, история медицины. 

Introduction. Even in ancient times, blood was a 

symbol of the flow of life and energy. It was believed that it 

gives strength. Red paint and wine were used in traditional 

rituals.  

The blood group represents a certain stage in the 
millennial evolution of the digestive and immune systems, 

the result of the adaptation of our ancestors to changing 

natural conditions. The blood group is able to tell a lot of 

interesting facts about its “owner”. Having information 

about your own blood group you can better understand 

yourself and your body.  

Problem statement. According to one of the theories 

put forward by the Polish scientist Ludwig Hirszfeld, 

ancient people of all races had the same blood group - the 

first O. Their digestive tract was best adapted for digesting 

meat food. That is why even a modern person with the first 
blood group has a higher gastric acidity than others. For the 

same reason, peptic ulcer disease occurs most often in 

people with the first group. The rest of the blood groups 

were isolated through mutation from the “primal blood” of 

our primitive ancestors.  

With the increase in population and changes in the 

environment, the ability to obtain meat food decreases. 

Gradually, vegetable protein becomes the main source of 

energy for humans. As a result, this led to the emergence of 

the “vegetarian” second blood group A. The resettlement of 

peoples to Europe is the reason for the prevalence of people 
with the second blood group there at the present time. Its 

owners are more adapted to survive in densely populated 

areas. Gene A is a characteristic of a typical urban dweller1. 

It is believed that the birthplace of the third group B 

gene is in the foothills of the Himalayas, in what is now 

India and Pakistan. Cattle-breeding with the use of dairy 

products for food predetermined the next evolution of the 

digestive system. Harsh climatic conditions contributed to 
the emergence of character traits such as patience, 

determination and equanimity2.  

The fourth blood group AB arose as a result of the 

mixing of the owners of the gene A and carriers of the gene 

B. Today, only 6% of Europeans have the fourth blood 

group, which is the youngest in the AVO system. The 

uniqueness of this group is in the inheritance of high 

immunological protection, which manifests itself in 

resistance to autoimmune and allergic diseases. It is quite 

probable that food and environmental antigens (antigens of 

bacteria, viruses or plants) have epitopes similar to 
glycoproteins of antigens A and B.  

Arab and European medical treatises have preserved 

diagrams of the human body with detailed instructions from 

where to bleed for various diseases. With the help of lancets, 

leeches and cans, surgeons and barbers (it was they who 

occupied a lower place in the hierarchy of medical 

professions who directly followed medical 

recommendations) extracted blood from the hands, feet and 

the back of the head with cups and plates. Since the middle 

of the 17th century, venous cutting has periodically raised 

doubts and criticism, but it did not completely disappear 
even after the spread of biomedicine and its official 

recognition. Other practices related to humoral ideas about 

blood are still in use today – from “warming up” mustard 

1 Mykhel D. V. “Perelyvanye krovy: Sovetskaia Rossyia i Zapad (1918–1941)” [Blood transfusion: Soviet Russia and the West (1918–

1941)], Otechestvennye zapysky [Domestic notes], Vol. 1, 2006, URL: https://strana-oz.ru/2006/1/perelivanie-krovi-sovetskaya-rossiya-i-

zapad-1918-1941 [in Russian]. 
2 Boaz R. E. The Search for “Aryan Blood”: Seroanthropology in Weimar and National Socialist Germany,  Kent State University, 2009, 

URL: https://www.jstor.org/stable/10.7829/j.ctt1282zr [in English]. 

http://orcid.org/0000-0002-6124-1938?lang=en
http://orcid.org/0000-0003-2617-9697?lang=en
https://www.jstor.org/stable/10.7829/j.ctt1282zr
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plasters or goose fat for colds to cans, which were widely 

used in Soviet medicine and Soviet self-medication 

practices. In modern biomedicine, cupping is considered 

either a placebo or an alternative technique, but in China 

and Finland they still maintain a reputation for 

strengthening, relaxing, and pain relieving. It was proposed 

to fill the lack of blood by drinking fresh blood of animals 

and people and bathing from it. For example, in 1492 

Vatican doctors tried in vain to cure Pope Innocent VIII by 

giving him a drink from the venous blood of three healthy 

youths3.  

Attempts at blood transfusions begin in the Empire 

era, after the discovery of oxygen and its presence in 

arterial blood. In 1818, the British obstetrician James 

Blundell, who by this time had published several 

experiments on blood transfusion, injected a woman in 

labor who was dying of postpartum hemorrhage with her 

husband's blood – and the woman survived. During his 

professional career, Blundell undertook intravenous blood 

injections as a last resort in ten more cases, and in half of 

them patients recovered: blood became the resource that 

could save the life of another person and which could be 

shared.  

As a rule, people know about eight types of blood: 

blood can belong to group 0, A, B or AB and have positive 

or negative rhesus (Rh + and Rh-), which gives eight 

options. Four groups, discovered by Karl Landsteiner and 

his students in the 1900s, form the so-called AB0 system.  

Independently of Landsteiner's team, four blood 

groups were identified in 1907 by Czech psychiatrist Jan 

Jansky, who was looking for a connection between blood 

and mental diseases – but did not find it and honestly 

published an article about it. The Rh factor is another 

system discovered by Landsteiner and Alexander Wiener 

in 1937 and empirically confirmed by physicians Philip 

Levin and Rufus Stetson two years later; it got its name 

because of the similarity of antigens of humans and rhesus 

monkeys. Since then, however, it turned out that the 

antigens are not identical, but they did not change the 

established name. Blood systems are not limited to the Rh 

factor and ABo: 36 have been opened for 2018.  

The novelty of the article. Consists in the analysis of 

ideas about blood groups. The old ideas that blood and 

other bodily fluids taken from young people are able to 

heal and restore youth have not disappeared.  

The relevance of the study is due to the fact that 

ideas about blood groups are replenished from year to year 

with new ones data, which prompts a historical sketch.  

Main part. At the turn of the 19th and 20th centuries, 

the greatest achievement of biology and medicine took 

place: the Austrian immunologist Karl Landsteiner 

discovered blood groups. Until this time, it was not 

possible to avoid complications of blood transfusion from 

person to person. Almost all attempts to replace blood in 

humans ended tragically.  

The first human blood transfusion from a person was 

carried out by the English professor of obstetrics and 

gynecology J. Blundell (1819). He made a blood 

transfusion to a woman in labor who was dying of blood 

loss. In 1830 and 1832. similar operations were carried out 

in Russia by obstetrician-pediatrician S.F. Khotovitsky and 

obstetrician G.S. Wolf. 

Landsteiner's discovery explained the reasons for the 

failure. Seemingly the same blood was different in the 

properties of red blood cells, the so-called “red blood 

cells”. Landsteiner divided the blood of all people into 

three groups: O, A and B. Somewhat later, the presence of 

the fourth blood group was established – AB. Blood 

transfusion has become an effective therapeutic agent that 

is used in the treatment of many diseases4.  

In 1930, Karl Landsteiner was awarded the Nobel 

Prize in Physiology or Medicine “for his discovery of 

human blood groups”. The genotype of each a person is 

unique. The frequent incompatibility of blood during 

transfusion confirms the fact of human biological diversity. 

In 1940, Landsteiner and Wiener discovered erythrocyte 

antigens in the blood of experimental monkeys (rhesus 

monkeys), which were given the name “rhesus”. Antigens 

have a protective function. The more Rh-negative 

individuals in the population, the more often conflict 

pregnancies occur. In Japanese, hemolytic disease of the 

newborn, which is caused by Rh antibodies, is quite rare – 

only 1% of Japanese people have Rh negative blood group. 

Rh-negative persons are almost fifteen times more 

common among the population of most European 

countries. Accordingly, the incidence of diseases 

associated with incompatibility is higher5.  

Modern medicine is actively studying the distribution 

of genetic blood markers for each population, including by 

geography – throughout the globe. The study of the 

geographical distribution of blood groups among different 

peoples was initiated by German doctors – the spouses 

Hirschfeld. During the First World War, they worked in a 

field hospital in Macedonia. Blood transfusion to the 

wounded was accompanied not only by the determination 

of the group affiliation, but also by the fixation of the 

accompanying statistical data. By the end of the war, 

doctors had collected significant material on the frequency 

of certain blood groups among representatives of different 

peoples and nationalities. The differences were found to be 

significant. 

Most of the information was collected regarding the 

ABO system, on which the success of blood transfusion 

primarily depends.  

Subsequently, the English geneticist-hematologist 

Murant, who worked with the material on the distribution 

of blood groups around the world, created an atlas of blood 

groups. O-blood group is most often called the first. It 

occurs with significant frequency in almost all peoples, but 

its distribution is uneven. The highest frequency of this 

blood group (more than 40%) is observed in Europe: 

Ireland, Iceland, England, Scandinavian countries. A 

decrease in the frequency of the O-group is observed as we 

move to the south and southeast. In Asian countries – 

China, Mongolia, India, Turkey – the O-group among 

residents is two times less common than in Europe. But 

3 Hudson N. “From “Nation” to “Race”: The Origin of Racial Classification in Eighteenth-Century Thought”, Eighteenth-Century Studies, 

Vol. 29, N. 3, 1996, URL: https://muse.jhu.edu/article/10677 [in English]. 
4 Mazumdar P. M. H. “Blood and Soil: The Serology of the Aryan Racial State”, Bulletin of the History of Medicin, Vol. 64, N. 2, 1990, P. 

187–219 [in English]. 
5 McMullen E. T. “Anatomy of a Physiological Discovery: William Harvey and the Circulation of the Blood”, Journal of the Royal Society 

of Medicine, Vol. 88, N. 9, 1995, P. 491–498 [in English]. 

https://muse.jhu.edu/article/10677
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there is an increase in the frequency of blood group B. Indians 

of South and North America in all tribes have only one blood 

group – O. These distribution patterns have their own 

explanations6.  

German scientists Vogel and Pettenkofer in 1962 

expressed an interesting hypothesis that that the patterns in the 

geographical distribution of blood groups of the ABO system 

are the result of extensive epidemics that raged in the past in 

these territories.  

The antigen B of E. coli is similar to the group antigen of 

B-human blood. Many strains of viruses that cause influenza, 

parainfluenza, pneumonia and other infectious diseases contain 

antigens that resemble the A antigen of the human blood group. 

Viruses and microbes begin to interact with antigens of the 

human body and, above all, with antigens of blood groups. This 

relationship often leads to sad consequences when an infectious 

pathogen comes into contact with the human body.  

The progress of medicine contributes to decrease in 

mortality from infectious diseases, but they still constitute a 

significant part of all human diseases. Not so long ago, 

epidemics of smallpox, plague, cholera, all kinds of fevers 

swept across the Earth in hurricanes, devastating cities and 

villages, destroying tribes. However, not all countries were 

affected by epidemics equally. The centers of plague and 

smallpox epidemics were Central Asia, India, China, part of 

North Africa7.  

Blood group O turned out to be the most resistant to 

smallpox. It became the only one in all tribes that retained an 

isolated lifestyle and did not enter no contact with other people 

in America. The work of archaeologists subsequently 

confirmed these findings. A and B antigens were identified in 

the bones of Indians who lived many centuries ago, which 

directly indicates the existence of these blood groups. The 

selection was very tough if none of these groups were 

preserved.  

The Vogel-Pettenkofer hypothesis ceased to be a 

hypothesis after an unexpected outbreak of smallpox epidemic 

in West Bengal (India). Of 200 people with smallpox, 106 

(50%) had an A-blood group. Among the non-ill, the frequency 

of this group was only 25%. The hypothesis has become a 

proven fact.  

A positive reaction to the vaccination most often occurs in 

children with A – and AB blood groups. The immunity created 

after the first vaccination is almost completely absent. It turns 

out that too many still unexplored points remain in the 

relationship between human blood antigens and the pathogen8.  

In addition to the ABO system, only Rh antigens have 

been geographically studied. This knowledge is very important. 

There is a relationship between the incidence of immuno-

incompatible marriages and the proportion in the population of 

Rh-positive and Rh-negative individuals.  

As in Japan, hemolytic disease of the newborn, which is 

caused by Rh antibodies, is extremely rare among Chinese, 

Koreans, Indians and residents of other Asian countries. The 

reason for this is the insignificant frequency among individuals 

of Rh-negative blood: from 0 to 1.5%.  

Conclusions. Other blood markers and their geographic 

distribution are not yet fully understood. However, 

anthropologists and historians who study the origin of 

individual peoples, the degree of kinship between them, the 

paths along which their resettlement once went, are becoming 

more and more interested in this issue. Human evolution is 

impossible without a systematic change in the frequencies of 

genes in the population. Is evolution still ongoing? Opinions are 

sometimes contradictory. Some believe that man has reached 

the top of the evolutionary tree and his biological improvement 

is no longer possible. Others disagree with these findings. 
 
Інга Тимофійчук, Світлана Семененко. Таємниця групи 

крові. Таємниця групи крові. Ще в давні часи кров була 

символом життєвого потоку і енергії. Вважалося, що вона дає сили. 

Червона фарба і вино використовувалися в традиційних обрядах. 

Група крові здатна розповісти про своє “власника” чимало цікавих 

фактів. Маючи інформацію про власну групу крові, можна краще 

розібратися в собі і своєму організмі. Мета статті. У статті 

розглядаються дослідження з історії медицини, які формують нові 

уявлення про формування груп крові. Новизна дослідження 

обумовлена тим, що уявлення про групи крові з року в рік 

поповнюються новими даними, що і спонукає провести історичний 

нарис. Основна частина. Зі збільшенням кількості населення і 

зміною навколишнього середовища зменшується можливість 

добувати м'ясну їжу. У підсумку це і призвело до виникнення 

“вегетаріанської” другої групи крові А. Переселення народів в 

Європу є причиною переважання там людей з другою групою крові 

в цей час. Вважається, що батьківщина гена третьої групи В 

знаходиться в передгір'ях Гімалаїв, на території нинішніх Індії та 

Пакистану. Четверта група крові АВ виникла в результаті змішання 

володарів гена А і носіїв гена В. На сьогодні всього лише 6% 

європейців мають четверту групу крові, яка є наймолодшою в 

системі АВО. Унікальність цієї групи в успадкуванні високого 

імунологічного захисту, яка проявляється в стійкості до 

аутоімунних і алергічних захворювань. Висновки. Еволюція 

людини неможлива без систематичної зміни частот генів в 

популяції. Чи продовжується еволюція зараз? Думки часом 

суперечливі. Одні вважають, що людина досягла вершини 

еволюційного древа, інші не погоджуються з такими висновками. 

Ключові слова: група крови, фізіологія людини, історія 

медицини. 
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Циркот Игорь, Ковальчук Петр, Бирюк Игорь, Марценяк Игорь, Куковского Ирина, Молодяну Анжелика. 

Исторический очерк о становлении и основных методов кинезиологии. Статья посвящена истории становления 

одного из сравнительно новых направлений медицины – прикладной кинезиология, которая активно развивается в 

США, Западной Европе, популяризируется и так же активно внедряется и в Украине. Проводится анализ и 

характеристика основных принципов кинезиологического влияния, базовых понятий и принципов, положенных в основу 

прикладной кинезиологии, что обусловливает актуальность данной работы. Цель работы заключается в определении и 

характеристике главного диагностического метода прикладной кинезиологии, которым является мануальное мышечное 

тестирование (ММТ). Указывается на уникальность этого метода диагностики, который достаточно эффективен в 

диагностике нейро-мышечно-скелетных дисфункций еще до признаков хронизации таких процессов. В процессе 

подготовки работы использованы историко-теоретический метод и метод наблюдения  

В работе отмечается, что метод мануального мышечного тестирования является довольно значимым 

диагностическим инструментом, который все чаще примененяется в комбинациях с другими клиническими методами 

исследования. В статье акцентируется внимание на постоянно растущую заинтересованность к методам прикладной 

кинезиологии в Украине. Делаются выводы о возможности и необходимости интеграции курса по основам 

профессиональной прикладной кинезиологии в образовательные программы высших учебных заведений отрасли 

«Здравоохранение» (III-IV уровня аккредитации), что значит повысит уровень клинической подготовки медицинских 

специалистов, позволит внедрение указанных методов в клиническую практику и существенно улучшит 

профилактический и лечебно-лечебный процессы.  

Ключевые слова: прикладная кинезиология, мануальное мышечное тестирование, принципы кинезиологического 

влияния, диагностический инструмент, стандарты мануального мышечного тестирования. 

Вступ. Прикладна кінезіологія (ПК) – унікальна 

система дослідження пацієнта, за допомогою якої 

можна оцінити як фізіологічні, так і патологічні стани 

організму. Особливість цієї методики полягає в тому, 

що в рамках діагностики та лікування пацієнта 
застосовуються підходи, значно ширші, ніж методи 

традиційної медицини.  

Назва ―кінезіологія‖ походить від грецького слова 

―кінезіс‖ (kinesis), що означає ―рух‖. Мається на увазі 

саме м'язовий рух. Грецьке ж походження має і слово 

―логос‖ (logos), яке зазвичай перекладають як ―наука‖, 

―слово‖, ―мова‖ Отже, ―кінезіологія‖ — це наука про 

рухову функцію організму людини. Але розуміння 

кінезіології як науки про мову рухів також наповнене 

змістом. Це пов'язано з тим, що основним методом в 

кінезіології є так званий ―метод м'язового тестування‖, 
тобто регулярне визначення тонусу тих чи інших м'язів 

в процесі кінезіологічні процедури. 

Основна частина. Сучасна  кінезіологія веде своє 

існування з 1964 року. Її засновник – американський 

дипломований хіропрактик доктор Джордж Гудхарт 

(George Goodheart) (1918-2008) – основоположник 

прикладної кінезіології в США 

Вважається що тіло людини зберігає відповіді на 

більшість питань про себе, а клітини  з 

внутрішньоутробного періоду записують дані про 

важливі для організму події. Така інформація впливає на 

стан органів та тканин, на їх функції. Кожний м'яз 

пов'язаний з певним органом в тілі, і різноманітні 
порушення у функціонуванні органів та систем, можуть 

проявлятися в м'язовій слабкості, особливості рухів, 

ходи, виражатися змінами міміки обличчя та ін. 

Відповідно лікувати різні захворювання можна 

впливаючи на м'язи, які, пов'язані з хворим органом або 

системою. На сучасному етапі становлення кінезіології 

розрізняють декілька її напрямів: прикладна кінезіологія 

та кінезітерапія, спортивна кінезіологія, освітня 

кінезіологія, онтокінезіологія, педагогічна кінезіологія. 

Кожне з них має свої власні завдання і цілі, свої методи 

вивчення та області використання. 
Предметом прикладної кінезіології є вплив рухових 

дій на фізіологічні системи організму людини, вивчення 

порушень балансу в кожній з цих систем. Ці порушення 

балансу можуть вказувати на аномалії розвитку чи 

функції органах та їх структурах або ж вказує на 

патологічний процес, дисбаланс також може бути 

наслідком функціональних розладів. Основні завдання, 

які вирішуються в межах прикладної кінезіології – 
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корекція здоров’я на основі його взаємозв’язку з 

психічними, емоційними, моральними і духовними 

аспектами існування особистості1. 

Основним принципом кінезіологічного впливу є 

триєдність здоров’я, що включає три складові: 

 структурна складова - до неї відносять вплив на 

внутрішні органи, скелет та м'язи різними методами; 

 хімічна складова - очищення організму від токсинів, 

шкідливих речовин, гармонізація обміну речовин 
та мікроелементів; 

 ментальна складова - вплив на емоційну сферу 
шляхом впливу на акупунктурні точки. 

 У основу прикладної кінезіології покладають такі 
поняття та твердження:  

 цілісність підходу до людини, а також до складових 
його здоров'я; 

 первинність слабкості м'язів та м'язова гіпотонія – як 
показник та поширена реакція на порушення 

функціонування організму; 

 асоціативний зв'язок м'язів тіла з різними 

структурами організму, включаючи  психічну 

діяльність; 

 феномен переходу в деяких умовах, мязової 

гіпотонія на раніше здорові м'язи2.  

На порушення балансу в організмі вказують два 

головних, але не специфічних симптоми - біль та 

стомлюваність (в хронічній формі). Біль  є симптомом 

стресу. Переживання стресу викликає страждання, це 

переживання згодом притупляється, і переходить на 

підсвідомий рівень, а після - на рівень тіла. При цьому 

відбувається формування психосоматичного захворювання.  

Завданням кінезіології є перетворення стресової ситуації, її 
зміна, зменшення негативних емоцій та стирання даних в 

тілі про ці чинники, таким чином усунення причин хвороби. 

Зазвичай кінезіологічні сеанси поділяють на 

діагностичний, під час якого здійснюється зовнішній огляд 

пацієнта, проводитися тестування м'язів з перевіркою 

деяких «ключів симетрії», та лікувальний - на якому 

застосовуються корекційні методики. Вони допомагають 

позбутися від больових блоків, негативних емоційних, 

тривожних станів. У кінезіології застосовують різні методи 

релаксації, масажу, медитації та ін3. 

Головним діагностичним методом та одночасно 
методом контролю у прикладній кінезіології є мануальне 

м’язове тестування (ММТ). Воно виявляє проблемні зони, в 

яких є порушення балансу, фізичного, емоційного чи 

енергетичного благополуччя пацієнта. Мануальне м’язове 

тестування допомагає виявити причини появи порушень 

балансу організму. ―Мова тіла‖ є інструментом лікування і 

діагностики, при цьому тіло може підказати що і як потрібно 

робити. Отже, в основі прикладної кінезіології  якої лежить 

метод мануального м'язового тестування. 

Мануальне м'язове тестування (ММТ) – це 
функціональний  нейром'язовий інструмент оцінки стану 

пацієнта, який слід розглядати  незамінним компонентом 

сучасного клінічного дослідження.  

ММТ – це також і діагностичний інструмент 

функціональної неврології, оскільки кожне з захворювань 

супроводжується порушенням функції. Функціональна 

патологія є домінуючою в системі захворювань людини. З 

допомогою ММТ можна виявити м'язовий 

дисбаланс / порушення ще на початкових етапах 

захворювань на рівні нейрофізіології. Вміле застосування 

цього інструменту суттєво розширює діагностичний пошук 
на доклінічному етапі діагностики й може стати одним з 

найкращих інформативних клінічних методів превентивної 

медицини4.  

Вважається, що вперше метод ММТ був 

представлений лікарям США в 1916 році (Lovett and Martin). 

В подальшому цей метод набув поширення послідовниками 

Kendall and Kendall (1952). Публікації Kendall and Kendall 

надихнули Джорджа Гудхарта дослідити клінічну 

значимість мануального м'язового тесту та розвинути метод. 

Він використав класичний мануальний тест і розвинув його 

до якісного діагностичного інструменту, який почав широко 
застосовуватися в клінічній практиці (1964). Джордж 

Гудхарт виявив, що будь-які порушення в тілі людини 

призводять до розладів та порушень рухових м'язових 

патернів. Це вважається основним тлумаченням 

мануального м'язового тесту, оскільки оцінюється не тільки 

здатність м'язу до скорочення, а також стан 

пропріорецепторів, сегментів спинного мозку, центральної 

нервової системи та їх вплив на нейром'язову функцію. 

Точність м'язового тестування є ключовим моментом 

успішного тестування, оскільки жоден інший компонент в 

ПК не має такого значення. Це робить м'язовий тест досить 
значущим і одночасно найбільш вразливим в системі 

аналітичного тлумачення результатів тесту під час 

діагностичного пошуку. В ПК основна увага приділяється 

функції м'язів, як одному з показників оцінки стану нервової 

системи, де м'язи людини демонструють та віддзеркалюють 

чутливість, адаптивність та пластичність центральної 

нервової системи5.  

В Європі метод мануального м'язового тестування був 

описаний Janda в 1994 році. В Україні ж метод мануального 

м'язового тестування, як додатковий клінічний 

діагностичний інструмент, лікарі почали застосовувати з 

1  Petrenko Yu. ―Osnovni strukturni komponenty kineziolohichnoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv fizychnoyi kulʹtury i 

sportu” [The main structural components of kinesiological competence of future specialists in physical culture and sports] , Pedahohichni 

nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], N 5 (79), 2018, P. 184–

199 [in Ukrainian]; Yulʹtsova M. M. “Prykladnaya kynezyolohyya, kak putʹ adaptatsyy orhanyzma” [Applied kinesiology, as a way of 

adaptation of an organism], Vestnyk nauky [Journal of Science], N 4.12, 2019, P. 215–220 [in Russian]. 
2 Prikladnaya kineziologiya: vosstanovleniye tonusa i funktsiy skeletnykh myshts [Applied kinesiology: restoration of tone and functions 

of skeletal muscles], ed. by L. F. Vasil'yeva, Moskva, Eksmo, 2020, 304 p. [in Russian]. 
3 Vasil'yeva L. F. “Kineziologicheskaya diagnostika v povyshenii effektivnosti manual'noy terapii” [Kinesiological diagnostics in increas-

ing the effectiveness of manual therapy], Manual'naya terapiya [Manual therapy], N 1, 2017, P. 79–80 [in Russian]. 
4 Tsyrkot I. M. “Donozolohichna diahnostyka metodamy prykladnoyi kineziolohiyi” [Donosological diagnosis by methods of applied kine-

siology], Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya [Clinical and experimental pathology], T KHIV, N 2(52), 2015, P. 281–284  

[in Ukrainian]; Vasylʹeva L. F. “Prykladnaya kynezyolohyya kak syntez klassycheskoy y tradytsyonnoy medytsyny” [Applied kinesiology 

as a synthesis of classical and traditional medicine], Manualʹnaya terapiya [Manual therapy], 2011, N 2 (42), P. 66–73 [in Russian]. 
5 Klyuchevyie aspekty prikladnoy kineziologii. Utrachennaya svyaz' s organizmom [Key aspects of applied kinesiology. Lost connection 

with the body], ed. by Skot Kutbert, red. Skot Kutbert, Sankt-Peterburg, In-t klinicheskoy prikladnoy kineziologii, 2015, 292 p. [in Rus-

sian]; Garten G. Rukovodstvo po myshechnomu testirovaniyu. Funktsional'naya otsenka, miofastsial'nyye triggernyye tochki i meridiann-

meridiannyye vzaimosvyazi, ed. by Dzhozef Sheyfer, Sankt-Peterburg, Lesnik-Print, 2018, 339 p. [in Russian]. 
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2005 року. Вони оцінили ММТ як метод з великими 

діагностичними можливостями та включили тестування 

м'язів в свою клінічну практику. Поступово методи ПК 

завойовували свої позиції як серед лікарів, так і їх пацієнтів. 

Різноманітні порушення в організмі людини розпочали 
розцінюватись в рамках концепції неврологічних 

дисфункцій,  які можна виявити під час ММТ. Цей 

унікальний метод діагностики здатний допомагати в 

діагностиці нейро-м'язово-скелетних дисфункцій ще до того 

часу, коли вони стануть хронічними. 29.12.2020). 
Цей метод діагностики є необхідним, оскільки 

традиційні методи дослідження, такі як, ортопедичне, 

неврологічне дослідження та інструментальні методи здатні 

діагностувати причину болю тільки у 10% пацієнтів6. Метод 

ММТ все частіше знаходить своє застосування в 

комбінаціях з іншими клінічними методами дослідження та 

доповнює iнформативність таких клінічних методів 

дослідження як пальпація, перкусія, аускультація.  

ММТ – це індивідуальний і динамічний процес, який 

відбувається в реальному часі. За допомогою такого 
тестування можливо миттєво зв'язати функціональні 

розлади зі структурними, зробивши це переконливо, як для 

лікаря, так і пацієнта. Метод ММТ показаний для оцінки 

всіх типів рухових порушень зі сторони опірно-рухового 

апарату, а також при дегенеративних захворюваннях 

нервово-м'язової системи. ММТ дає клініцисту більше 

інформації, чим проста стимуляція рефлексу (рефлекс 

розтягнення м'язу, міотатичний рефлекс). 

 Проте, при всій своїй візуальній простоті та легкості 

виконання тесту розуміння його результатів є складною 

справою. Так як і інші методи клінічного дослідження 
(аускультація, перкусія, пальпація), ММТ в руках 

нетренованого клініциста, може бути не тільки марним, але 

й навіть шкідливим. Лікарям, які практикують ММТ і ПК, 

добре відомо про велику кількість фахівців,  що 

використовують ММТ в некоректній чи неадекватній 

манері. В тих випадках, коли вони завжди отримують 

очікувані результати тестування, якість такого ММТ 

викликає сумніви. Тому валідність тесту в ПК, є одним з  

найбільш важливих факторів, що впливає на кінцевий 

результат. Також важко переоцінити досвід практичного 

навчання - тому недопустима практика освоєння ММТ по 
відеоматеріалах якими рясніє Інтернет. Хибною є практика 

навчання ММТ на курсах, які проводяться 

―паракінезіологами‖ (людьми, які популяризують метод в 

світлі свого бачення, розуміння та  трактування ММТ).  

Лікарі, що застосовують ММТ професійно, 

спостерігають і відмічають тенденцію, коли всі форми ММТ 

називають ―кінезіологією‖, а тих хто проводить таке 

тестування ―кінезіологами‖. Тому вони були вимушені 

ввести новий термін – ―Професійна Прикладна 

Кінезіологія‖. Цей термін використовується тими 

фахівцями, які навчались у відповідності до критеріїв, 
затверджених Міжнародним коледжем прикладної 

кінезіології (МКПК; ICAK)7.  

МКПК встановив стандарти у відношенні до методу 

ММТ: ―Мануальне м'язове тестування дає можливість 

оцінити здатність нервової системи адаптувати м'яз до зміни 

тиску на нього дослідником під час виконання тесту. Для 

цього до дослідника висуваються вимоги щодо високого 

рівня знань з анатомії, фізіології та неврології функції м'язів. 

ММТ - це наука і мистецтво одночасно. Для отримання 

правильного результату ММТ повинно проводитись з 

виконанням усіх вимог протоколу по його проведенню8. На 

нашу думку, важливу функцію в системі післядипломної 
освіти та самоосвіти лікарів повинна відіграти асоціація 

―Міжнародний коледж прикладної кінезіології – 

Україна‖ (скорочено ICAK-UA), яка була створена та 

затверджена Міжнародним Коледжем Прикладної 

Кінезіології в березні 2019 року. В цій структурі вже чотири 

роки поспіль працюють сертифіковані викладачі – 

дипломанти Міжнародного коледжу прикладної кінезіології 

(ICAK): Девід Ліф (США), Джозеф Шейфер (Італія), Олег 

Сухоруков (Латвія). Вони діляться своїм клінічним 

досвідом, допомагають українським лікарям отримати 

базові знання для подальшого впровадження/вдосконалення 
діагностики та терапії методами ППК. В Україні також 

функціонує Асоціація прикладної кінезіології, де надається 

можливість опанувати основні методики, після завершення 

навчання отримати сертифікат про підвищення професійної 

кваліфікації. Проте отримати медичну ліцензію і 

практикувати даний метод мають право тільки лікарі. Варто 

зазначити, що впровадженню ППК у широку клінічну 

практику заважають низький piвeнь обізнаності медичних 

працівників про ПК, вiдсутнiсть базової підготовки з 

альтернативної та бiологiчної медицини, iнepтніcть 

мислення, низький piвeнь мотивації лiкарiв, а подекуди й 
невиправдану агресивність стосовно застосування даного 

методу. Проте цей напрям медицини існує й успішно 

розвивається, а з отриманням все більшої кількості 

позитивних результатiв, розуміння та довіра до цього 

методу з боку пацiєнтiв i лiкарiв неухильно зростає. 

Висновки. Постійно зростаюча зацікавленість до 

методів прикладної кінезіології в Україні свідчить про 

доцільність їх можливого включення у протоколи клінічних 

досліджень пацієнтів. Така інтеграція може стати 

реальністю за умов впровадження в освітні програми вищих 

навчальних медичних закладів (ІІІ-ІV рівень акредитації) 
курсів з основ професійної прикладної кінезіології (ППК). 

Профільними кафедрами з основ ППК можуть стати 

кафедри неврології, ортопедії та травматології, фізичної 

терапії, реабілітації, сімейної медицини, а також це може 

бути курс за вибором. Все це дасть змогу майбутнім лікарям 

отримати базові знання, оволодіти методом м'язового-

мануального тестування та, при бажанні, продовжити  

підвищувати свій фаховий рівень в ППК по закінченні 

навчання в університеті. 

 Саме така стратегія розвитку професійної прикладної 

кінезіології в Україні зможе забезпечити якісний рівень 
клінічної підготовки медичних фахівців та суттєво 

покращити профілактичний та діагностично-лікувальний 

процеси.  
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applied kinesiology, which is actively developing in the United 
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in Ukraine. The authors present the basic principles of 

kinesiological influence, concepts and statements underlying 

6  Spitzer W. O. LeBlanc F. E., Dupuis M, et al. Scientific approach to the assessment and management of activity-related spinal disorders. 
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applied kinesiology. Considerable attention is paid to the 

characteristics of the main diagnostic method of applied 

kinesiology, which is manual muscle testing (MMT). The 

uniqueness of this diagnostic method, which can help in the 

diagnosis of neuro-musculoskeletal dysfunction before the signs of 

chronicity of such processes, has been stated in the article. It is 

noted that MMT is a very important diagnostic tool, which is 

increasingly being used in combination with other clinical research 

methods. The article emphasizes the constantly growing interest in 

the methods of applied kinesiology in Ukraine. Conclusions are 

made about the possibility and necessity of integrating the course 

on the basics of Professional Applied Kinesiology into educational 

programs of higher education institutions in the field of "Health 

Care" (III-IV level of accreditation) which will increase the level of 

clinical training of medical professionals, allow the implementation 

of these methods in clinical practice and significantly improve 

preventive and diagnostic processes. 

Keywords: applied kinesiology, manual muscle testing, 

principles of kinesiological influence, diagnostic tool, MMT 

standards. 
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Анистратенко Антонина. Анистратенко Татьяна. История организации учебного процесса в средней и высшей 

школе: удаленная и смешанная формы обучения. Украинская система образования была вовлечена в процесс 

дистанционного обучения в 2019-2021 гг. из-за профилактики эпидемии. Таким образом, вопросы, на которые требовались 

немедленные ответы и решения, оставались за кулисами учебного процесса. Основной целью исследования является 

определение основного пролога изменения, заключающегося в том, что удаленная форма организации образовательного 

процесса была обусловлена не только контекстом цивилизационных изменений, а также проанализировать независимые 

факторы развития образования и культуры, а именно: эпидемиологическая опасность аудиторного обучения и пути решения 

проблем, связанных с переходом на дистанционный способ учебного процесса, вне зависимости от уровня подготовленности 

фигурантов, технической и учебной частей, переход произошел в кратчайшие сроки. Новизна представленного 

исследования состоит в том, что впервые проводится сравнительный анализ истории дистанционного обучения в старшей и 

средней школе. Методологической базой статьи является сравнительный принцип дистанционного обучения в системе 

высшего образования Украины и средней школе нашей страны. Выводы. Итак, можно резюмировать, что формирование 

системы обучения на основе дистанционного процесса обучения с одной стороны происходило в ходе реализации его в 

реальном времени, а с другой – при активном взаимном влиянии участников образовательного процесса (преподаватели, 

студенты, интерны, аспиранты, докторанты, учителя, ученики, родители, административный персонал и т. д.).  

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование в Украине, средняя школа в дистанционном 

образовательном процессе, стратегии онлайн-обучения. 

Вступ. У 2020–2021 роках українська система освіти 

занурилася у процес віддаленого навчального процесу і 

питань, що негайно потребували відповідей та рішень. 

Базовою прологоменою змін виступив той факт, що 

дистанційна форма організації освітнього процесу була 
зумовлена не тільки контекстом цивілізаційних змін, але й 

факторами, незалежними від розвитку освіти і культури 

держав, а саме: епідеміологічною небезпекою, тож 

незалежно від рівня підготовленості суб’єктів освітнього 

процесу, технічної й навчально-виховної складових, 

перехід відбувся у найкоротші терміни. 

Так налагодження системи підготовки з одного боку 

навчальних курсів, а з іншого – самих учасників освітнього 

процесу (викладачів, студентів, інтернів, аспірантів, 

докторантів, учителів, учнів, батьків, адміністративних 

співробітників тощо) відбувалося упродовж реалізації 
навчання в реальному часі. Щоправда, система середньої 

освіти таки отримала незначний за тривалістю «тестовий» 

період для втілення трансформації усіх елементів 

аудиторного навчання і старту дистосвіти. 

У вищій школі такого переходу із «тестовим 

карантином» практично не було, адже специфіка 

професійної вищої освіти вимагала негайних рішень щодо 

поновлення навчального процесу. Натомість дещо 

покращила ситуацію у ВНЗ України наявність інтернет-

ресурсів навчального характеру (Moodle, репозиторій, веб-

ресурси закладів вищої освіти з елементами 

самонавчання), що на цей час ще не набули в середній 

освіті широкого застосування.  
Історіографія питання. Розповсюджений міф про те, 

що розробка дистанційних курсів університетської та 

післядипломної дистанційної освіти напряму зумовлена 

проникненням в сучасне життя людини Інтернету та смарт

-гаджетів, часто перешкоджає розумінню реальних причин 

зацікавлення здобувачів вищої освіти саме за 

дистанційною формою навчання.  

Парадоксальним здається той факт, що дистанційне 

вивчення предметів гуманітарного циклу найбільш 

поширеним явищем стало в західноєвропейських країнах в 

останні 20 років, адже саме Болонський процес (як 
наслідок – мобільність в ЄС) і принцип грантового 

заохочення талановитих студентів і викладачів теоретично 

мав би заохотити вчитися аудиторно. І все ж, уперта 

статистика говорить про інше. За даними IMS Global 

Learning Consortium попит на частково або повністю 

дистанційну освіту в країнах ЄС в останні десятиліття 

збільшився на 21 % від усіх запитів на одержання вищої 

освіти1. У чому ж полягає привабливість дистосвіти 

1 Intehratsiya v yevropeysʹkyi osvitniy prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy: Monohrafiya, za zah. red. F.H. Vashchuka [Integration 

into the European educational space: achievements, problems, prospects: Monograph], Uzhhorod: ZakDU, 2011, 560 p., Seriya 

―Yevrointehratsiya: ukrayinsʹkyi vymir‖, Vyp. 16, P. 397 [in Ukrainian]. 
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загалом? Які складники офлайн-навчання більше не 

задовольняють сучасну молодь? Відповідь на ці та інші 

питання перебуває у дискурсі профілізації освіти з одного 

боку та світової економічної кризи з іншого.  

Удосконалення та, що важливіше, стандартизація 
національної вищої освіти й підготовки кадрів, які були би 

затребуваними не лише у державі, що надає освітні 

послуги, а й за кордоном спонукали багато європейських 

країн до впровадження дуальної форми підготовки 

фахівців у вищих освітніх закладах. Відповідно до 

«Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти», затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 660-р від 19.09.2018 р., поняття 

―«дуальна форма здобуття освіти» означає «спосіб 

здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у 

закладах освіти з навчанням на робочих місцях на 
підприємствах, в установах та організаціях для набуття 

певної кваліфікації, як правило, на основі договору про 

здійснення навчання за дуальною формою здобуття 

освіти». Засновником системи дуальної освіти вважається 

Засновником системи дуальної освіти вважається 

Німеччина. Формально ця модель з’явилася після 

прийняття закону про професійне навчання 1969 року‖2.  

Уведення дуальної освіти заохотило здобувачів освіти 

у ВНЗ до працевлаштування ще під час навчання, тож 

виникла потреба введення дистанційних форм проведення 

навчального процесу. Також світова фінансова криза 
зумовила загальносвітове подорожчання вищої освіти і 

збільшила розрив між платіжною спроможністю 

абітурієнтів і реальними затратами закладів на освітні 

послуги. Особливо відчутним цей процес став для 

технічних, медичних, природничих та IT профільних ВНЗ. 

Так, дистанційна форма реалізації освітнього процесу 

дозволила значній частці студентів навчатися працюючи і 

так налагодити побут і накопичити ресурси для оплати 

навчання. 

Історія розвитку навчального процесу в середній 

школі в умовах дистанційного, онлайнового і 

змішаного навчання та документальний супровід. 
Основними новинами в галузі середньої освіти України є 

прийняття Державного стандарту базової середньої освіти 

30.09.2020, професійного стандарту вчителя 23.12.2020, 

Санітарний регламенту для закладів загальної середньої 

освіти 25.09.2020 та Положення про дистанційне навчання 

08.09.2020. Підґрунтям для Державного стандарту є закон 

України про освіту, де відображені ключові 

компетентності та наскрізні вміння. Стандарт є логічним 

продовженням затвердженого у 2018 році Державного 

стандарту початкової освіти. Оновлення нормативно-
правової бази ініціює оновлення методичного та 

методологічного забезпечення навчально-виховного 

процесу. Державний стандарт — основа для розробки 

типових та інших освітніх програм, згідно з вимогами, 

передбаченими статтею 11 Закону України ―Про повну 

загальну середню освіту‖. МОН розробило проєкт Типової 

освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної 

середньої освіти, що є в доступі для громадського 

обговорення. Визначено 9 освітніх галузей: мовно-

літературна, математична, природнича, технологічна, 

інформатична, соціальна та здоров’язбережувальна, 

громадянська та історична, мистецька, фізична культура. 

Основні компетентності, які формує базова середня освіта: 

вільне володіння державною мовою, здатність 

спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами, математична компетентність, 

компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій, інноваційність, екологічна компетентність, 

інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання 

впродовж життя, громадянські та соціальні 

компетентності, культурна компетентність, 

підприємливість та фінансова грамотність. 

Вимога дистанціювання в умовах пандемії 2019-2021 

рр. викликала необхідність впровадження дистанційного 

та змішаного навчання. Реалізація специфічних моделей 

потребує організації підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. Навчання педагогів реалізується відповідно 

до п. 15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, який затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 р. № 800, зі змінами, що затверджені Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року 

№11333. Згідно із цим порядком, основними напрямками 

вдосконалення педагогічної майстерності стали: 

˗ розвиток професійних компетентностей (знання 

навчального предмета, фахових методик, технологій); 

˗ формування у здобувачів освіти спільних для 
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною 

першою статті 12 Закону України ―Про освіту‖; 

˗ психолого-фізіологічні особливості здобувачів 

освіти певного віку, основи андрагогіки; 

˗ створення безпечного та інклюзивного освітнього 

середовища, особливості (специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому 

процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

˗ використання інформаційно-комунікативних та 

цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи 

електронне навчання, інформаційну та кібернетичну 
безпеку; 

˗ мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, 

емоційно-етична компетентність. 

Досить швидко зреагували на нововведення суб’єкти 

підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації, провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою, протягом короткого 

періоду були розроблені нові програми та ресурси 

підготовки. Важливий вклад зроблено авторами освітніх 

курсів, викладених на веб-ресурсах: українському 

освітньому онлайн-порталі ―На Урок‖ (https://
naurok.com.ua), спільноті активних освітян 

―Всеосвіта‖ (https://vseosvita.ua), ІППО-платформах 

інститутів післядипломної освіти (https://

elearning.kubg.edu.ua), дистанційній академії від 

видавничої групи ―Основа‖ (https://osnova.com.ua), академії 

інноваційного розвитку освіти (http://www.airo.com.ua), 

платформі відкритих онлайн-курсів Prometheus (https://

prometheus.org.ua), студії онлайн-освіти Ed-Era (https://

www.ed-era.com).  
Цифрова грамотність стала найважливішою 

2 Vyshcha osvita v Ukrayini v konteksti tsyvilizatsiynykh zmin ta vyklykiv: stan, problemy, perspektyvy rozvytku. Kol. Monohrafiya 

[Higher education in Ukraine in the context of civilizational changes and challenges: state, problems, prospects of development. Qty. mon-

ograph], za red. Kalinicheva H. I. ZVO ‖Mizhnarodnyy naukovo-tekhnichnyy universytet imeni akademika Yuriya Buhaya‖, Kyyiv, 

―Feniks‖, 400 p. [in Ukrainian]. 
3 ―Deyaki pytannya pidvyshchennya kvalifikatsiyi pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv‖ [―Some issues of 

professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers‖], postanova KMU vid 21 serpnya 2019 r. № 800, URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian]. 

https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://elearning.kubg.edu.ua/
https://elearning.kubg.edu.ua/
https://osnova.com.ua/
http://www.airo.com.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://www.ed-era.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
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компетентністю для сучасного вчителя. Бути сучасним 

педагогом означає навчитися застосовувати онлайн-

інструменти, щоб навчальний процес став більш 

захопливим і ефективним, організовувати заходи, зберігати 

та створювати файли із завданнями та тестами, 
автоматично оцінювати завдання учнів та організовувати 

результативну роботи в групах. Для цього є багато 

безкоштовних онлайн-інструментів, як іноземних, так і 

вітчизняних. Частина ресурсів є платними, причому для 

повноцінної організації освітнього процесу часто 

розширені функції є необхідними, оскільки забезпечують 

надійність роботи та збереження інформації, захист 

персональних даних тощо. 

Методичним підґрунтям для педагогічної діяльності 

став посібник ―Організація дистанційного навчання в 

школі. Методичні рекомендації‖ (авт. А. Лотоцька,  
О. Пасічник)4, що розглянутий та схвалений для 

використання у ЗЗСО комісією з педагогіки та методики 

початкового навчання Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України. Даний посібник було 

опрацьовано та обговорено та методичних та педагогічних 

радах. Результатом цієї роботи є вибір засобів та 

інструметарію дистанційного навчання, створено 

комунікативний простір з врахуванням особливостей 

вікових груп та технічного забезпечення педагогічних 

працівників та здобувачів освіти, планомірно проводилась 

та проводиться навчання персоналу. Важливою реакцією 
методичних рад ЗЗСО була розробка ними Положення про 

академічну доброчесність та затвердження положення на 

рівні закладу освіти на початку 2020-21 навчального року. 

Цікаво зауважити, що всі ланки освіти рік тому були не 

готові до переходу на нові форми навчання, педагогічним 

колективам прийшлося самостійно вирішувати поточні 

завдання. Ці процеси самоорганізації були в подальшому 

проаналізовані та узагальнені. Для прикладу можна 

продемонструвати схему організації освітнього процесу в 

ЗЗСО у березні-травні 2020 року, яка була опублікована на 

сайті Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 5 Чернівецької міської ради майже рік тому. 

Нормативно-правова база на той момент була ще не 

розроблена. Отже можна з впевненістю сказати, що 

документи, створені в подальшому, уже влітку 2020 року, 

були продуктом узагальнення досвіду вчительської 

спільноти України. 

4 Lototsʹka A., Pasichnyk O. Orhanizatsiya dystantsiynoho navchannya v shkoli. Metodychni rekomendatsiyi [Organization of distance 

learning at school. Guidelines], textbook, URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%

20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf [in Ukrainian]. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
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Дистанційне навчання — це організація освітнього 

процесу, учасники якого віддалені одне від одного і 

взаємодіють за допомогою сучасних інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій. В основі 

змішаного навчання об’єднання технологій онлайн-
навчання та класно-урочної системи. Згідно класифікації 

дослідників Г. Стейкер та М. Горна існує декілька 

найпопулярніших моделей змішаного навчання: ротаційна, 

гнучка, модель самостійного змішування та поглиблена 

віртуальна модель. Сама класифікація розроблена у 2012 

році, але сьогодні більшість дослідників використовує її як 

основну, зокрема, освітній аналітичний центр ―Інститут 

Клейтона Крістенсена‖. 

Опишемо коротко одну з популярних моделей. 

Ротаційна модель включає наступні підвиди: ротація за 

станціями, ротація за лабораторіями, перевернутий клас та 
індивідуальна ротація. У такій моделі здобувачі освіти 

працюють у кабінеті й за визначеним графіком проходять 

окремі станції. Тобто чергують різні види діяльності: 

онлайн-навчання, фронтальну роботу з педагогом, групову 

роботу й роботу над проєктом. Частину завдань вони 

обов’язково виконують онлайн. Станції можуть 

охоплювати як індивідуальну роботу чи роботу в групах, 

так і роботу цілим класом. Як показує практика, це 

найбільш доступна і зручна модель, коли здобувачі освіти, 

наприклад, тільки звикають до змішаного навчання. 

Характерна риса цієї моделі — всі добувачі освіти повинні 
пройти всі станції. Поділ на групи та індивідуальне 

інструктування педагогом — дуже гнучкі. Тому групи 

можуть змінюватися протягом навчального року залежно 

від потреб здобувачів освіти. Недолік цієї моделі, як 

показує практика, що педагогові, який тільки починає 

працювати з нею, важко скласти завдання в маршрутному 

листі для різних станцій, насамперед для станції ―онлайн-

навчання‖. 

Модель ―Ротація за лабораторіями‖ схожа на 

попередню, проте у ній здобувачі освіти змінюються не в 

межах аудиторії, а в межах навчального закладу. Однією зі 
станцій є не просто робота онлайн, а робота в окремому 

приміщенні — лабораторії. Перевага цієї моделі — 

можливість для педагога надавати інструкції усім 

здобувачам освіти водночас. Якщо певна група має 

труднощі, педагог може відразу працювати з ними окремо. 

Тому ця модель найбільш подібна до традиційної моделі 

навчання. Для допомоги часто потрібен ще один педагог 

або асистент. Проте це не обов’язкова вимога: все 

залежить від структури курсу і можливостей навчального 

закладу. Недоліком цієї моделі є те, що її практично 

неможливо використовувати в умовах класно-урочної 
системи.  

При використанні моделі ―Перевернутий клас 

здобувачі освіти за визначеним графіком вивчають онлайн

-частину вдома та офлайн-частину в закладі. Тобто вдома 

вони засвоюють теоретичний матеріал та переглядають 

лекції. А в аудиторії працюють із педагогом над 

практичними завданнями та проєктами. Така модель уже 

не новина для тих, хто знайомий з технологіями 

превентивного навчання. Перевага такої системи у тому, 

що заклад не повинен додатково закуповувати обладнання, 

адже здобувачі освіти користуються ним удома. 
Наприклад, вони можуть переглядати відео на смартфонах. 

Мінус цієї моделі — в тому, що із-за проблем з доступом 

до Інтернету вдома або відсутністю потрібних ґаджетів 

вдається охопити не всіх учасників процесу. Під час 

апробації моделі у конкретному закладі освіти було 

проведено опитування батьків і виявлено, що відповідними 

технічними засобами не забезпечено біля 4% учнів. 

Складність впровадження моделі полягає ще в 

оптимальному виборі онлайн ресурсів для комунікації зі 

здобувачами освіти.  
При індивідуальній ротації здобувачі освіти 

працюють у закладі й проходять окремі станції за 

індивідуально визначеним графіком. Відмінність цієї 

моделі від ―ротації за станціями‖ у тому, що не 

обов’язково проходити всі станції. Перевага моделі — у 

створенні графіків та способів роботи під особисті потреби 

кожного. Якщо комусь простіше працювати онлайн, а 

хтось отримує кращі результати завдяки груповим 

завданням — така модель врахує ці особливості. Водночас 

здобувачі освіти мають спланований графік, тобто система 

передбачувана та зрозуміла для всіх користувачів. Проте 
така модель потребує додаткового фінансування на 

технічне забезпечення комп’ютерами та іншими 

електронними пристроями. 

Переваги та виклики впровадження цих моделей 

детально описані в онлайн-курсі для вчителів та керівників 

шкіл про дистанційне навчання на платформі Edera.  

У всіх моделях навчання використовуються в тій чи 

іншій мірі навчальні онлайн-ресурси. Приклади онлайн-

інструментів описані в курсі ―Бери й роби‖ освітньої 

платформи Edera. Це онлайн-дошки Explain Everything та 

Lino, що дозволяють виставляти завдання та оголошення; 
інструменти для автоматизації оцінювання учнів: Word 

Wall, Socrative, що містять великий спектр шаблонів для 

створення завдань; електронний журнал та щоденник, а 

також своєрідна захищена соціальна мережа Class Dojo. 

Ідеї геймифікації як ефективного прийому комплексного 

розвитку підтримуються у Minecraft: Education Edition. Для 

виконання практичних та лабораторних робіт можна 

використовувати онлайн симуляції: Phet, Labs Land, 

Worldwide telescope, онлайн-лабораторії GoLab/Graasp, 

інтерактивні робочі аркуші Liveworksheets. Створення 

анімаційних роликів: Toontastic 3D допомагає в 
підвищенні мотивації учнів до пізнавальної діяльності. Для 

формувального оцінювання є онлайн-ресурс 

Goformative.com. Тільки майстерність вчителя допоможе 

зробити навчальний процес цікавим та ефективним, всі 

онлайн-платформи є тільки допоміжними інструментами. 

Обмін досвідом під час педагогічних конференцій та 

семінарів показав, що вчителі-предметники 

використовували різні ресурси вказаних напрямків, разом з 

тим проблемою стало саме різноманіття. Великим 

навантаженням на здобувачів освіти та їх батьків було 

використання різних ресурсів різними вчителями. Тому 
виникла необхідність визначитися з основними ресурсами. 

Показовим прикладом використання вчителями сучасних 

технологій став регіональний тур всеукраїнського 

конкурсу ―Вчитель року 2021‖ у номінаціях: ―Керівник 

закладу освіти‖, ―Українська мова та література‖, 

―Математика‖, ―Трудове навчання‖, який було проведено у 

Чернівцях в лютому в режимі онлайн. 

Висновки і сучасний стан дистосвіти у Західній 

Україні. У квітні 2021 року ―Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників‖ Чернівецької міської 

ради ініціював серію заходів з підвищення кваліфікації 
вчителів, в рамках якої було проведено опитування та 

обмін досвідом в галузі методики дистанційного навчання 

та підсумовано досягнення й виходи із проблемних 

ситуацій, про що опубліковано звітні документи семінару 

―Дистанційна освіта в середній школі: проблеми та 
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перспективи‖5. У панорамі педагогічних ідей висвітлено 

досвід використання онлайн ресурсів для навчання, 

оцінювання та організації навчального процесу. 

Опитування показало, що переважна більшість вчителів 

обрала для роботи Google Classroom в поєднанні з 
тестовими завданнями вітчизняної платформи ―На Урок‖. 

Слід зауважити, що досить популярними є аналог Google 

Classroom — український ресурс ―Мій клас‖. Одночасно 

МОН працює над масштабним проєктом створення онлайн

-курсів з великої кількості дисциплін для школярів та 

вчителів ―Всеукраїнська Школа Онлайн‖. Частина 

навчальних закладів рівня ЗЗСО та підготовки молодших 

спеціалістів використовує комплексну платформу 

Microsoft Teams для організації навчання учнів у 

дистанційному форматі.  

Окремою темою для обговорення стало впровадження 
електронних щоденників та журналів, що є невід’ємною 

частиною організації навчального процесу в нових умовах. 

До пандемії тільки окремі ЗЗСО використовували ці 

ресурси. Сьогодні це ―вимога часу‖, як зізнаються 

педагоги, керівники закладів та представники батьківської 

громади. На даний момент популярними та 

опрацьованими сервісами є портал ―Електронні 

щоденники та журнали‖ (https://e-schools.info), ресурс 

―Нові знання‖ (https://nz.ua) та ―Державні безкоштовні 

електронні щоденники та журнали для закладів загальної 

середньої освіти‖ (https://e-journal.iea.gov.ua). Вказані 
сервіси постійно розвиваються, оскільки потребують 

постійного вдосконалення та адаптації до реалій шкільного 

життя. 

 
Anistratenko Antonina, Anistratenko Tetyana. History of 

the organization of the educational process in secondary and 

higher education: distance learning and mixed forms. The 

Ukrainian education system has been involved into the process of 

distance learning because of epidemic prevention. So issues that 

needed immediate answers and solutions were stand behind the 

scenes of studying process. The main goal of study is to determine 

basic prologue of change was the fact that the remote form of 

organization of the educational process was due not only to the 

context of civilizational change and also to analyze independent 

factors of the development of education and culture, namely: 

epidemiological danger, so regardless of the level of preparedness 

of the educational process, technical and educational components, 

the transition took place in the shortest possible time. The novelty 

of presented research is made up first time analising the 

comparative history of distance learning in high and secondary 

school. Metodological base of study is comparative principle of 

distance learning in high educational system of Ukraine and in 

secondary school of our country. Conclusions. So, we can 

summarize that the establishment of the training system on the one 

hand took place during the implementation of real-time training, 

and on the other – the participants of the educational process 

(teachers, students, interns, graduate students, doctoral students, 

teachers, students, parents, administrative staff, etc.) give large and 

common personal influence at the distance learning process. 

However, the system of secondary education still received a short 

―test‖ period to implement the transformation of all elements of 

classroom learning to the distance one. High educational 

institutions in Ukrainian educational space has been somewhat 

improved in distance learning a bit faster than schools by the 

availability of online educational resources (Moodle, repository, 

web resources of higher education institutions with elements of self

-study), which have not yet been widely used in secondary schools 

generally. 

Key words: distance learning, high education in Ukraine, 

secondary school in distance educational process, strategies of 

studying online. 
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Cавчук Татьяна, Тимофийчук Иванна. Опыт преподавания физиологии медицинским психологам в 

медицинском университете. Цель статьи. В статье рассматриваются особенности преподавания физиологии студентам 

медицинских университетов специальности “Медицинская психология”. От будущего врача – медицинского психолога нужна 

солидная теоретическая подготовка в одной из самых сложных областей медицины – неврологии и психиатрии. Именно со 

второго курса, на уроках физиологии, начинается разработка теоретического материала и закладываются основы клинического 

мышления, необходимо уже на старших курсах, на стажировке для успешного овладения знаниями. Медицинская психология 

изучает психологические аспекты деятельности врача и поведения пациента. Он изучает психические проявления болезней, 

роль психики в их возникновении, течении, лечении, а также в укреплении здоровья человека. Актуальность научного 

исследования. Связи психологии и медицины настолько тесные, что для психологов, работающих в этой области, 

медицинские знания абсолютно необходимы. В то же время врачи все больше осознают необходимость психологических 

знаний для успешной медицинской работы. Итак, медицинская психология - это область научных знаний и область 

практических работ, которая в равной степени относится как медицины, так и психологии. При разработке проблем 

медицинской психологии сочетаются усилия психологов, физиологов и врачей. Актуальность медицинской психологии 

определяется основным положением медицины о том, что врач должен лечить не болезнь, а пациента. Выводы. Особое 

внимание преподавателям кафедры уделяется выработке практических навыков решения ситуационных задач, приобретению 

навыков проверки рефлекторной деятельности, измерению времени рефлекса. Решение ситуативных проблем ставит проблему 

для будущего врача, научить студента мыслить клинически и одновременно дает прекрасную теоретическую подготовку. 

Ключевые слова: Медицинская психология, физиология, медицинский университет 

Problem statement and its connection with important 

scientific tasks. The article discusses the features of teaching 

physiology to students of medical universities of the 

specialty ―Medical Psychology‖. From the future physician 

‒ medical psychologist requires a solid theoretical training 
in one of the most difficult areas of medicine – neurology 

and psychiatry. It is from the second course, in the lessons 

of physiology, the development of theoretical material 

begins and the foundations of clinical thinking are laid, 

which is necessary already at senior courses, at an internship 

for successful mastery of knowledge. 

Purpose of the article. Medical psychology examines 

the psychological aspects of the doctor’s activities and 

patient behavior. It studies the mental manifestations of 

diseases, the role of the psyche in their occurrence, course, 

treatment, and also in promoting human health. 
The relevance of research. The links of psychology 

and medicine are so close that for psychologists working in 

this field, medical knowledge is absolutely necessary. At the 

same time, physicians are becoming more and more aware 

of the need for psychological knowledge for successful 

medical work. Thus, medical psychology is a field of 

scientific knowledge and a field of practical work that 

equally applies to both medicine and psychology. In 

developing the problems of medical psychology, the efforts 

of psychologists, physiologists, and doctors are combined. 

The relevance of medical psychology is determined by the 

basic position of medicine that a doctor should not treat a 

disease, but a patient. Medical psychology, as a branch of 

applied psychology, emerged as an independent science 
only in the 20th century. An important contribution to the 

development of medical psychology was made by Z. Freud, 

E. Krechmer, V. M. Bekhterev, S. S. Korsakov, I. Rosolimo. 

The first practical psychologists in medicine were doctors. 

As doctors, neuropathologists or psychiatrists began to work 

Z. Freud, E. Krechmer, G. Rorschach, V.M. Bekhterev,  

P. B. Gannushkin and other medical psychologists1. 

The main material presenting. Modern medical 

psychology is divided into two main areas. The first is 

connected with the use of psychology in the clinic of 

neuropsychiatric diseases, where the main problem is the 
study of the influence on the patient's psyche of changes in 

the structure and functioning of the brain, due to in vivo 

acquired pathology or determined by congenital anomalies. 

Another area of medical psychology is associated with its 

application in the clinic of somatic diseases, where the main 

problem is the influence of mental states (factors) on 

somatic processes. Without knowledge of fundamental 

subjects, students of the specialty ―Medical psychology‖ 

cannot master more complex disciplines, such as psychiatry, 

1 Diankina M. S. ―Professionalizm prepodavatelya vysshey meditsinskoy shkoly. Psikhologo-pedagogicheskiy aspekt‖ [Professionalism of 

a higher medical school teacher. Psychological and pedagogical aspect], Moskva, Intel-universal, 2002, P. 70 [in Russian]. 
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neurology. It is on physiology that students receive the 

foundation that they use at senior courses, as well as in 

practical activities. 

The main tasks of the department are to familiarize 

students with the basics of the personality psyche based on 
courses in anatomy of the evolution of the central nervous 

system, physiology of the central nervous system and higher 

nervous activity2. 

Physiology is a complex set of knowledge including 

information from various sciences. It uses knowledge from 

the biology of physics, chemistry, mathematics, cybernetics, 

anatomy, histology, biophysics, and immunology of 

genetics. The philosophical laws of the organization of 

material and ideal processes are used in the sensory 

physiology of higher nervous activity and the division of the 

general principles of the organization of living beings. Some 
sections of physiology are closely related to each other by 

similar laws. However, most sections of physiology describe 

the organization of body functions that is different from 

other sections. When analyzing some of the functions of the 

body, they use knowledge in the description of other 

sections — knowledge of physics, and third — knowledge 

of biophysics and molecular biology. For high-quality 

preparation for the exam in physiology, a student needs to 

know not only the functional processes of the body, but also 

basic sciences. The depth of studying physiology is 

significantly different in a medical university. Higher 
medical education forms the physiological thinking of the 

doctor. A physician may forget many of the parameters of 

homeostasis individual mechanisms of functional processes. 

But he should be able to analyze possible neurohormonal 

interactions of functions in the body and be able to predict 

the dynamics of changes in these functions during the 

development of the disease during the recovery of the 

patient. 

Neurology, psychiatry and medical psychology are 

based on the physiology of the nervous system of sensory 

systems and higher nervous activity. The knowledge of the 
functions of the analyzers used in otolaryngology and 

ophthalmology. 

Reflex theory played a significant role in the 

development of physiology. Its founder is considered René 

Descartes (1596–1650), a French thinker who postulated 

idealistic mechanical ideas about the body’s reflected 

activity in response to irritations. At the beginning of the 

XIX century. Czech physiologist Jiří Procházka (1749–

1820) replaced R. Descartes’ mechanical ideas about 

regulatory processes in the body with biological ones. He 

was the first to extend the concept of reflex to all the activity 
of the nervous system, and not only to the activity of the 

spinal cord and brainstem. He believed that the purpose of 

the body's reflex reactions is the use of environmental 

influences useful for the survival of the organism and the 

elimination of the organism from harmful influences. He 

called the reflex the ―compass of life‖ that provides 

adaptation to the external environment of the organism. 

However, Procházki’s views on physiology as a 

fundamental medical science were more important for 

medicine. In 1820 his last book translated 1922 into Russian 
was published. This book was published in St. Petersburg 

under the title Physiology as a Science about the Human 

Being. Until the end of the XIX in the book, J. Prokhazki 

was used in Russia as one of the textbooks for teaching 

physiology students. 

The founder of the Russian physiological school, Ivan 

Mykhailovych Sechenov (1829–1905), justified the 

proposition that any involuntary and arbitrary processes in 

the body have a physiological basis. I. Sechenov’s main 

contribution to physiology was to achieve the goal of his 

research, which he declared in his book Brain Reflexes ―... 
to prove that all acts of conscious and unconscious life 

according to the mode of origin are reflexes‖. He introduced 

to medicine the idea that all body functions – from the 

functions of individual organs to the mental functions of a 

person – have a physiological basis, regardless of the degree 

of knowledge of these functions at this stage of development 

of physiology. The scientific works of I. M. Sechenov 

showed the role of physiology as a basic medical science. 

Theoretical knowledge about the organization of normal and 

pathological functional processes of the body including 

human behavior3. 
Until the end of the XIX century, physiological studies 

were carried out almost exclusively in the form of acute 

animal experiments. The founder of the theory of higher 

nervous activity, Ivan Petrovich Pavlov (1849–1936), was 

the first to point out the imperfection of acute physiological 

experiments. He believed that such experiments were a 

gross invasion of the organism, which was accompanied by 

an increase in some functions and inhibition of others. This 

means that acute experiments can lead to incorrect 

conclusions about the physiological processes in the body. I. 

Pavlov believed that animal studies using chronic 
experiments should be a constant method for studying the 

functions of the body4. 

Conclusions. In the preparation of working curricula 

for students of different specialties at the Department of 

Physiology. Ya.D., Kirshenblata of the Bukovinian State 

Medical University take into account the peculiarities of the 

future specialty of students. So for students of the specialty 

―Medical Psychology‖ special attention is paid to the study 

of the sections ―Physiology of the nervous system‖, 

―Physiology of sensory systems‖, ―Physiology of higher 

nervous activity‖. Particular attention is paid to the teachers 
of the department on the development of practical skills in 

solving situational problems, in acquiring the skills of 

testing reflex activity, measuring the time of reflex. The 

solution of situational problems poses a problem for the 

future doctor, to teach the student to think clinically and at 

2  Zyazyun I. A., Krivonos I. F., Tarasevich N. N. i dr. Osnovy pedagogicheskogo masterstva: uchebnoye posobiye dlya ped. spets. ucheb. 

zavedeniy [Fundamentals of pedagogical skills: a textbook for ped. specialist. study. institutions], pod red. I.  A. Zyazyuna, Moskva, Pros-

veshcheniye, 1989, 376 p. [in Russian]. 
3 Berebin M. A., Vasserman L. I. ―Klinicheskiy (meditsinskiy) psikholog: realii i protivorechiya v organizatsii sluzhby i podgotovki 

kadrov‖ [Clinical (medical) psychologist: realities and contradictions in the organization of service and training], Yaroslavskiy psikholog-

icheskiy vestnik [Yaroslavl psychological bulletin], Yaroslavl', 2004, N 11, P. 89–92 [in Russian]. 
4 Hryhoryshyn P. M. et. al. ―Dystantsiyni tekhnolohiyi navchannya:dosyahnennya, problemy ta perspektyvy rozvytku‖ [Distance learning 

technologies: achievements, problems and prospects of development], Visnyk problem biolohiyi i medytsyny [Bulletin of problems of biol-

ogy and medicine], 2013, Vyp. 2 (100), P. 68–72, URL: https://elibrary.ru/elibrary_20413099.pdf [in Ukrainian]. 

https://elibrary.ru/elibrary_20413099.pdf
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the same time gives a great theoretical preparation. 

 
Cавчук Тетяна, Тимофійчук Іванна. Досвід 

викладання фізіології медичним психологам в медичному 

університеті. У статті розглядаються особливості викладання 

фізіології студентам медичних університетів спеціальності 

“Медична психологія”. Від майбутнього лікаря – медичного 

психолога потрібна солідна теоретична підготовка в одній з 

найскладніших областей медицини – неврології та психіатрії. 

Саме з другого курсу, на заняттях з фізіології, починається 

розробка теоретичного матеріалу і закладаються основи 

клінічного мислення, що необхідно вже на старших курсах, на 

стажуванні для успішного оволодіння знаннями. Медична 

психологія вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря та 

поведінки пацієнта. Він вивчає психічні прояви хвороб, роль 

психіки у їх виникненні, перебігу, лікуванні, а також у 

зміцненні здоров’я людини. Зв’язки психології та медицини 

настільки тісні, що для психологів, які працюють у цій галузі, 

медичні знання є абсолютно необхідними. Водночас лікарі все 

більше усвідомлюють необхідність психологічних знань для 

успішної медичної роботи. Отже, медична психологія – це 

область наукових знань і область практичних робіт, яка 

однаковою мірою стосується як медицини, так і психології. 

При розробці проблем медичної психології поєднуються 

зусилля психологів, фізіологів та лікарів. Актуальність 

медичної психології визначається основним положенням 

медицини про те, що лікар повинен лікувати не хворобу, а 

пацієнта. На кафедрі фізіології, де викладається студентам 

спеціальності “Медична психологія” викладається дисципліна 

“Фізіологія з основами нейрофізіології”, особлива увага 

приділяється вивченню розділів “Фізіологія нервової 

системи”, “Фізіологія сенсорних систем”, “Фізіологія вищої 

нервової діяльності”. Особлива увага викладачам кафедри 

приділяється виробленню практичних навичок вирішення 

ситуативних задач, набуттю навичок перевірки рефлекторної 

діяльності, вимірюванню часу рефлексу. Вирішення 

ситуативних проблем ставить проблему для майбутнього 

лікаря, навчити студента мислити клінічно і одночасно дає 

чудову теоретичну підготовку. 
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Тимофийчук Инга, Семененко Светлана. Навыки дистанционного преподавания физиологии студентам 

Буковинского государственного медицинского университета. Целью нашего исследования стало сделать 

промежуточные выводы о недостатках и преимуществах дистанционной формы обучения при изучении физиологии 

студентами 2 курса БДМУ. Новизна статьи. Кафедра физиологии БДМУ за время преподавания накопила некоторый 

опыт дистанционной формы обучения. Коллектив кафедры в ходе преподавания, усовершенствовал компютерные 

навыки, были обновлены и улучшены серверы Moodle. Методология статьи включает сравнительный и аналитический 

методы оценки достижений и проблем дистанционного преподавания предмета “Физиология” студентам БГМУ. 

Выводы. Дистанционное форма обучения сокращает время обучения благодаря быстроте коммуникации преподавателя 

и студента. Доступ к медицинской информации значительно расширен и есть возможность использования всех форм 

обучения, в том числе самостоятельной работы в электронной библиотеке. В сельских районах электронная 

медицинская библиотека может стать одним из наиболее эффективных путей использования информационного 

прогресса в клинической медицине. Своевременное и оперативное внедрение дистанционной формы обучения в 

медицинском университете позволило заинтересовать студентов и в итоге развить дистанционный формат обучения в 

единую информационно-образовательную среду университета, расширить электронную учебно-методическую базу 

университета и сохранить прежний образовательный потенциал. Недостатком дистанционного обучения является 

невозможность приобретения и отработки мануальных навыков и выполнения различных врачебных манипуляций под 

контролем преподавателя, что является основой качественной подготовки специалистов в медицинских ВУЗах. 

Ключевые слова: дистанционное образование, преподавание студентам медицинских вузов, преподавание 

физиологии, ресурс MOODLE. 

Introduction. The use of information technology in 

the pedagogical process has increased, especially in the last 

decade. The personal computer and the Internet have 

become integral components of professional education.  The 

use of telecommunications and network technologies allows 
teaching in cases where teacher and student are separated by 

a significant geographic distance1. Modern computer 

programs make it possible to ensure the transfer of 

knowledge and access to a variety of educational 

information, and new technologies, such as interactive 

electronic teaching aids, multimedia content, the Internet, 

contribute to more active involvement of students in the 

learning process. The interactive capabilities of information 

delivery systems make it possible to establish and even 

stimulate feedback, provide dialogue and ongoing support 

that are impossible in most traditional learning systems. 
Distance learning has not spared medicine either. For more 

than 10 years, the “Moodle” distance learning server has 

been operating at the Bukovina State Medical University, 

which has been constantly being improved over the years of 

its existence. Students, first of all, try to get information in 

the Moodle. The server contains: methodological materials 

for preparation, lecture material, textbooks, timetables, 

reference books for students, information about practicing, 

the results of practicing missed lessons. It is Moodle that 

works for students as an interactive whiteboard that is 
available 24 hours a day. In the conditions of quarantine and 

the transition to distance learning, using Google Meeting 

applications, the information posted on the server was very 

timely2. 

But medical education is one of the few in the world 

that cannot be obtained by correspondence.  At the 

beginning of the introduction of distance learning, this 

process was considered as a temporary measure, and the 

participants in the educational process, as every year, were 

ready for a short quarantine.  Over time, according to reports 

from WHO, it became clear that the COVID 19 pandemic 
would last indefinitely. But how to continue the educational 

process in the context of the COVID 19 pandemic, when 

mankind has been challenged. To suspend the educational 

process, to put thousands of students in front of a choice - 

the loss of invaluable years. Few will be able to give an 

1 Anysymov A.M. Rabota v systeme dystantsyonnoho obuchenyia Moodle: Uchebnoe posobye, 2-e yzd. yspr. y dopoln, Kharkov, KhNAHKh, 

2009, 292 [in Russian]. 
2 Kukharenko V.M. Rozvytok dystantsiinoho navchannia na suchasnomu etapi [Development of distance learning at the present stage. Scientific 

Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing. Coll. Science  wash], Naukovyi vistnyk Natsionalnoi akademii stat-

ystyky, obliku ta audytu. Zb. nauk. prats, N 2, 2012, P. 117 –121 [in Ukrainian]. 

http://orcid.org/0000-0002-6124-1938?lang=en
http://orcid.org/0000-0003-2617-9697?lang=en
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answer to this difficult question, let alone take responsibility 

for making such fateful decisions3. 

The use of modern information technologies makes it 

possible to transfer the learning process to a qualitatively 

higher level. As a result, traditional education is reorientated 
to a fundamentally new level, where the role of the student 

changes: he becomes an active participant in the educational 

process4. 

Students of medical universities in the process of 

distance learning should acquire comprehensive 

technological knowledge necessary for future practice. 

However, the question arises: Is distance learning in 

medicine possible?  Is it possible to ensure the development 

of clinical skills in a distance course without integrated face-

to-face training? In any medical specialty, as opposed to the 

humanities, imaging plays a key role in acquiring the 
knowledge of a physician. It is impossible to imagine 

gaining knowledge of anatomy without working in a 

section, studying histology without working with 

microscope preparations, studying surgery without 

observing operations, etc5. You can read a description of the 

X-ray picture of pneumonia in a textbook many times, but 

not remember it. But it is enough to see the X-ray once and 

remember it for life. The purpose of our study was to draw 

intermediate conclusions about the disadvantages and 

advantages of distance learning in the study of physiology 

by students of the 2nd year of BDMU. 
Rapidly changing events in the country and in the 

world as a whole make us more mobile and require quick 

adaptation skills. The Department of Physiology of the 

BDMU during the teaching period has accumulated some 

experience in distance learning. The staff of the department, 

in the course of teaching, improved their computer skills, 

the Moodle servers were updated and improved. Physiology 

is studied by students of a medical university in the 2nd year 

in the block of biomedical disciplines (theoretical). From 

this point of view, distance learning should not worsen the 

assimilation of the subject. Practical exercises were carried 
out in accordance with the methodological developments for 

teachers and included all types of work: theoretical survey, 

test control, the practical part included watching video files, 

presentations, virtual physiology programs were used. From 

the point of view of the survey, the distance form has a 

number of advantages ‒ the survey is individual (the 

microphones of other students are turned off). Students can 

pass the test control outside the classroom, within the 

framework of independent work. This approach saves time 

that can be used to analyze situational problems. The 

practical part of the subject, it is here that discussions "for" 
and "against" can arise. It is physiology that is the 

theoretical basis of medicine, which creates the basis for 

mastering clinical disciplines in senior courses, especially 

therapy.  The subject contains a large volume of practical 

work, which is not possible to learn only with the help of 

virtual physiology.  The first module, General Physiology, is 
studied by students in the fall semester and includes: 

physiology of excitable tissues, nervous system, endocrine 

glands, sensory systems. Many workshops were studied 

using the virtual physiology program, namely, the 

introduction of a microelectrode and the measurement of the 

resting potential and action potential, the conduction of 

excitation along the nerve fiber and the laws of conduction, 

the virtual administration of hormones and the observed 

effects.  When studying the properties of the nervous system 

in practical classes (full-time), students studied tendon 

reflexes, and when studying sensory systems, they 
practically conducted a study of hearing acuity, visual 

acuity, visual fields with the help of equipment.  In the 

conditions of the remote form, the development of such 

skills is reduced to watching video materials. 

The second module of physiology, Physiology of the 

Visceral Systems, is devoted to the study of the functions of 

organs and systems.  This is a block of material with a lot of 

practical work.  Physiology of the cardiovascular system, 

where students are taught the skills of determining the 

boundaries of the heart, auscultation of heart sounds, 

recording an ECG and decoding. Respiratory physiology 
includes lung percussion, auscultation, pneumotachometry.  

When studying the section Physiology of digestion, practical 

work was carried out to study the properties of saliva, 

gastric juice, bile. Many of these works can be done 

independently after watching the training videos. But in this 

situation, that unique working moment is lost  ̧ which 

groups students into one team and develops their 

communication skills, which are necessary for a doctor, 

because his profession is working with people6. 

Distance learning cannot be considered as a 

correspondence form of education. It differs from distance 
learning by a more convenient information delivery system 

and the use of new technologies in the learning process, 

which allows expanding the geography of course 

participants and also expanding the thematic range of 

courses taught without reducing their quality. Distance 

learning reduces learning time due to the speed of 

communication between teacher and student. Access to 

medical information has been significantly expanded and 

there is an opportunity to use all forms of education, 

including independent work in the electronic library. In rural 

areas, the electronic medical library can become one of the 
most effective ways to use information progress in clinical 

3 Kukharenko V.N. Praktykum dystantsyonnoho obuchenyia [Distance learning workshop], 2-e yzdanye, pod redaktsyei prof. Kukharenko 

V.N., Kyiv, Myllennyum, 2003, 196 p. [in Russian]. 
4 Khoruzhaia R.E., Kalynovskyi D.K., Tatarenko L.L. Dystantsyonnoe obuchenye v vysshei medytsynskoi shkole [Distance learning in 

higher medical school ], Ukraynskyi zhurnal telemedytsyny y medytsynskoi telematyky [Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical 

Telematics], 2013, N 1, P. 217–220 [in Russian]. 
5 Lobatenko K.D., Savchenko M.V. Model adaptyvnoho kontroliu znan (Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, 

zdorovia: Tezy dopovidei XXII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Ch. III (15-17 zhovtnia 2014 r., Kharkiv), za red. prof. 

Tovazhnianskoho L.L., Kharkiv NTU “KhPI”, 330 p.) [Model of adaptive knowledge control (Information technologies: science, engi-

neering, technology, education, health: Abstracts of the XXII International scientific-practical conference, Part III (October 15-17, 2014, 

Kharkiv)], P. 71 [in Ukrainian]. 
6 Medychna osvita u sviti ta v Ukraini [Medical education in the world and in Ukraine], I.Ye.  Bulakh, O.P. Volosovets, V.S. Moskalenko 

ta in., Kyiv : Knyha plius, 2005, 384 p. [in Ukrainan]. 
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medicine7. Timely and prompt implementation of distance 

learning at a medical university made it possible to interest 

students and, as a result, develop a distance learning format 

into a unified information and educational environment of 

the university, expand the electronic educational and 
methodological base of the university and maintain the 

previous educational potential. 

The disadvantage of distance learning is the 

impossibility of acquiring and practicing manual skills and 

performing various medical manipulations under the 

supervision of a teacher, which is the basis for high-quality 

training of specialists in medical universities. 

 
Тимофійчук Інга, Семененко Світлана. Навички 

дистанційного викладання фізіології студентам 

Буковинського державного медичного університету. 

Використання інформаційних технологій в педагогічному 

процесі збільшилося, особливо, в останнє десятиліття. Сучасні 

комп'ютерні програми дозволяють забезпечити передачу знань 

і доступ до різноманітної навчальної інформації, а нові 

технології, такі як інтерактивні електронні навчальні 

посібники, мультимедійний контент, мережа Інтернет, 

сприяють більш активному залученню учнів до процесу 

навчання. Дистанційне навчання не обійшло стороною і 

медицину. Мета статті – розкрити досягнення і проблеми 

дистанційного викладання теоретичних дисциплін у 

Буковинському державному медичному університеті, що вже 

більше 10 років працює з сервером дистанційного навчання 

“Moodle”, який за роки свого існування постійно 

вдосконалюється. Новизна статті полягає в з’ясуванні причин 

популярності ресурсу в студентів, адже відомо, що студенти-

медики, в першу чергу, намагаються отримати інформацію 

саме в Moodle. На сервері розміщені: методичні матеріали для 

підготовки, лекційний матеріал, підручники, календарні 

плани, довідники для студентів, інформація про 

відпрацювання, результати відпрацювань пропущених занять. 

Методологія статті включає порівняльний і аналітичний 

методи оцінки досягнень і проблем дистанційного викладання 

предмету «Фізіологія» студентам БДМУ. Завданням нашого 

дослідження стало зробити проміжні висновки про недоліки і 

переваги дистанційної форми навчання при вивченні фізіології 

студентами 2 курсу БДМУ. Висновки. Кафедра фізіології 

БДМУ за час викладання накопичила певний досвід 

дистанційної форми навчання. Колектив кафедри в ході 

викладання, удосконалив комп'ютерні навички, були оновлені 

та покращені сервери Moodle. Дистанційне форма навчання 

скорочує час навчання завдяки швидкості комунікації 

викладача і студента. Доступ до медичної інформації значно 

розширено і є можливість використання всіх форм навчання, в 

тому числі самостійної роботи в електронній бібліотеці. У 

сільських районах електронна медична бібліотека може стати 

одним з найбільш ефективних шляхів використання 

інформаційного прогресу в клінічній медицині. Своєчасне і 

оперативне впровадження дистанційної форми навчання в 

медичному університеті дозволило зацікавити студентів і в 

підсумку розвинути дистанційний формат навчання в єдину 

інформаційно-освітнє середовище університету, розширити 

електронну навчально-методичну базу університету та 

зберегти колишній освітній потенціал. Недоліком 

дистанційного навчання є неможливість надбання та 

відпрацювання мануальних навичок і виконання різних 

лікарських маніпуляцій під контролем викладача, що є 

основою якісної підготовки фахівців в медичних ВНЗ. 

Ключові слова: дистанційна освіта, викладання 

студентам медичних ВНЗ, викладання фізіології, ресурс 

MOODLE. 
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Филипец Наталья, Филипец Елена, Кметь Ольга. Освещение принципов доказательной медицины при расс-

мотрении вопросов рациональной фармакотерапии со студентами-медиками. Цель исследования. Акцентировать 

внимание на необходимость информирования студентов про достижения доказательной медицины в области рациональ-

ной фармакотерапии при рассмотрении вопросов, касающихся выбора лечения и предотвращения проблем, связанных с 

приемом лекарственных средств. Методология. В исследовании использованы описательный и сравнительный методы. 

Научная новизна. Показаны преимущества преподавания основ фармакотерапии патологических процессов с использо-

ванием данных доказательной медицины для формирования умений критически оценивать информацию научно-

практического характера и делать правильный выбор на благо пациента. Выводы. Такой подход повышает уровень ком-

петентности студентов-медиков в вопросах рациональной фармакотерапии. Перспективы дальнейших исследований. 

Анализ эффективности преподавания фармакотерапии с учетом результатов анкетирования студентов. 

Ключевые слова: студенты-медики, рациональная фармакотерапия, доказательная медицина. 

In institutions of higher medical education, the study of 

pharmacotherapy is implemented in accordance with current 

educational programs in pharmacology and clinical 

disciplines. Teaching the principles of rational therapy 

anticipates mastering the basics of pharmacology and 
coverage of modern treatment strategies, and is ineffective 

without the involvement of evidence-based medical 

databases. Clinical decisions about drug treatment depend 

primarily on practical skills, experience and knowledge. At 

the same time, having reliable information based on 

evidence-based assessment of the quality of medicines will 

provide the best result for the doctor and the patient. At 

present, evidence-based medicine is attracting more and 

more attention from teachers of higher medical educational 

institutions. In the absence of a perfectly tailored program, 

the only correct approach is the interdisciplinary integration 
of evidence-based medicine, in line with major trends in the 

health care system1. Awareness of the importance of using 

the most well substantiated evidence of efficacy and safety 

of medicines will help medical students to become 

competent practitioners capable of making clinically sound 

decisions2. 

Aim of the research. The aim is to emphasize the need 

to highlight the positions of evidence-based medicine when 

discussing with students issues of pharmacotherapy related 

to the choice of treatment and prevention of problems 

associated with the use of drugs. 

Methods. The study uses descriptive and comparative 

methods for evaluating the teaching of pharmacology of 

drugs, which determine the benefits of coverage of evidence

-based medicine for the formation of student competencies 
in the field of rational pharmacotherapy. 

Presentation of the main material. Despite the active 

use of situational tasks in the study of pharmacology, as 

close as possible in content to clinical cases, it is difficult for 

students to apply theoretical knowledge in practice. 

Difficulties are associated both with the large initial amount 

of educational material in textbooks, and the additional 

filling in the lectures of the lack of information about new 

drugs in the pharmaceutical market of Ukraine and the 

world. In addition, a modern criterion for assessing students' 

knowledge is the results of the Unified State Qualification 
Exam (USQE) for applicants for the Master’s degree in the 

field of knowledge "22 Health Care". The first stage of 

USQE is the exam in general scientific disciplines "Krok 1", 

which is taken in the third year after studying the basic 

fundamental medical disciplines. The specificity of "Krok 

1" is a test control, where you are asked to choose one 

correct answer from the five proposed, which encourages 

the student to practically memorize the stated facts, at best - 

taking into account only the keywords of the task. It is clear 

that keywords have a significant semantic load and reflect 

1 Murray H., Walker M., Dawson J., Simper N., Maggio L.A. Teaching Evidence-Based Medicine to Medical Students Using Wikipedia as 

a Platform. Acad Med, 2020, Vol. 95 (3), P. 382-386, DOI: 10.1097/ACM.0000000000003085 [in English]. 
2 Atwa H., Abdelaziz A. Evidence-based medicine (EBM) for undergraduate medical students: A six-step, integrative approach, 2017, 

Medical Teacher, Vol. 39 (1), P. 27-32. URL: https://doi.org/10.1080/0142159X.2016.1254750 [in English]. 

mailto:filipec.natalja@bsmu.edu.ua
mailto:o.filipets@gmail.com
mailto:kmet.olga@bsmu.edu.ua
https://doi.org/10.1080/0142159X.2016.1254750
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some aspects of the content of the question, but are not a 

guarantee of successful practice, where critical thinking 

skills are required when it comes to a comprehensive 

approach to health care. Regular assessment of students in a 

test format is due to the objective need to ensure the 
appropriate level of knowledge for the successful 

completion of the stages of USQE. 

It should be borne in mind that the popularity and 

excessive enthusiasm for the test method of control by 

educators complements the range of causes of mechanical 

memorization, and therefore does not meet the purpose and 

objectives of medical disciplines, as well as the 

requirements for professional competencies of future 

physicians. The question of whether test scores should be 

considered key results of preclinical medical education is 

being actively discussed, but remains open3. 
At present, to minimize the gap between theoretical 

knowledge and the realities of practical medicine, it is 

advisable to use interactive learning technologies focused on 

the development of skills and abilities in the field of 

pharmacotherapy, which will serve as the basis for a 

professional approach to drug treatment. To this end, the 

study of pharmacology uses tasks with a simulated clinical 

situation, the consideration of which involves not only one 

correct answer, but the characteristics of the drug for step-by

-step justification of the drug of choice. The advantages of 

certain pharmacological classes with the desired therapeutic 
effect, but different in target effects are discussed; their 

separate groups and representatives are characterized; 

conformity of pharmacodynamics to pathogenetic features 

of process is estimated; selectivity of action; doses and 

routes of administration of drugs, the range of adverse 

reactions. The study of pharmacology does not involve in-

depth consideration of approaches to combined drug 

treatment. However, to better master the basics of drug 

correction of organs and systems, a combination of drugs is 

considered in the coverage of measures to prevent side 

effects. Consideration of such a number of issues involves 
the participation of everyone in the discussion of the 

situational task, students' understanding that the quality of 

the process, as well as the result of implementation, depend 

on individual preparation for practical training. Thus, the 

use of an interactive method provides an opportunity to 

outline the problem, to compose the main issues of the 

lesson and consider them within the test task, to facilitate 

the holistic perception of educational material by the student 

audience. 

At the same time, the teaching of pharmacotherapy 

focuses on the acquisition of competencies for the rational 
use of drugs of different classes. Problem-oriented teaching 

methods are effective in teaching issues of rational 

pharmacotherapy4. In order to make the right choice and 

anticipate drug-related complications, a student who has 

mastered the discipline of pharmacology must be able to use 

the recommendations of evidence-based medicine. The 

introduction of the principles of evidence-based medicine 

provides a combination of science and practice and plays an 

important role in choosing the most reliable drug treatment, 

protects against excessive and ineffective prescriptions. 

There is no doubt that the practice of evidence-based 
medicine benefits from self-education and, largely, from 

practical experience. However, the results of the study of 

factors influencing the interest of physicians in proven 

scientific facts and the implementation of the evidence-

based approach in clinical practice, showed that such 

positions are primarily provided by medical education and 

training in evidence-based medicine5. 

In practical classes when considering situational 

clinical problems, to obtain a better answer with coverage of 

the positions of evidence-based medicine, it is possible to 

offer students a model of independent search for 
information, directing them to available resources of 

evidence-based medicine6. It should be noted that for 

successful orientation in searching systems, skills of 

maximum use of data from computer databases of evidence-

based medicine are required. Additional workload, even if it 

is a kind of independent work of the student, still needs 

methodical consultations. Thus, the teacher's task is to 

provide evidence-based information on the quality of drugs, 

the list of which is in the program of study of the discipline 

of pharmacology. It is during training that the foundations of 

the ability to critically analyze and select a drug using the 
best modern achievements should be laid. This process 

involves the skills of using research-proven data on the 

reliable efficacy of drugs, the absence of nosological 

restrictions, a high level of safety profile, the possibility of 

long-term use and combination to increase the integrated 

effectiveness of treatment. 
Experience has shown that consideration of clinical 

situational problems and decision-making taking into 

account the positions of evidence-based medicine involves 

mastering the skills of critical thinking of response options 

and the best choice of drug to solve a particular problem. At 
the same time, this approach confirms the importance of 

mastering the program issues of general pharmacology, 

classifications, methodology of comparative evaluation of 

drugs, prognosis of side effects of drugs and its appropriate 

correction. Then the competencies that the student will 

obtain while studying pharmacology will further ensure the 

effectiveness and safety of drug therapy7. 

Thus, the coverage of the positions of evidence-based 

medicine in considering the issues of rational 

pharmacotherapy provides the advantages of the process of 

forming a holistic system of theoretical foundations of 
treatment. After all, for successful medical practice, the 

student must learn how to use and critically evaluate the 

evidence to make an adequate clinical decision for the 

benefit of the patient. 

Conclusions. When considering the issues of 

pharmacotherapy at the present stage of teaching 

3 Chen D.R., Priest K.C., Batten J.N., Fragoso L.E., Reinfeld B.I., Laitman B.M. Student Perspectives on the “Step 1 Climate” in Preclini-

cal Medical Education. Acad Med, 2019, Vol. 94 (3), P. 302-304. DOI: 10.1097/ACM.0000000000002565 [in English]. 
4 Toklu HZ. Problem based pharmacotherapy teaching for pharmacy students and pharmacists. Curr Drug Deliv, 2013, Vol. 10 (1), P. 67-

70. DOI: 10.2174/1567201811310010012 [in English]. 
5 Paulsen J., Al Achkar M. Factors associated with practicing evidence-based medicine: a study of family medicine residents. Adv Med 

Educ Pract. 2018, Vol. 2018 (9), P. 287-293 URL: https://doi.org/10.2147/AMEP.S157792 [in English]. 
6 Nicholson J., Kalet A., van der Vleuten C., de Bruin A. Understanding medical student evidence-based medicine information seeking in 

an authentic clinical simulation. J Med Libr Assoc, 2020, Vol. 108 (2), P. 219-228. DOI: 10.5195/jmla.2020.875 [in English]. 
7 Tebala G.D. The Emperor's New Clothes: a Critical Appraisal of Evidence-based Medicine. Int J Med Sci, 2018, Vol. 15 (12), P. 1397-

1405, URL: https://www.medsci.org/v15p1397.htm [in English]. 

https://doi.org/10.2147/AMEP.S157792
https://www.medsci.org/v15p1397.htm
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pharmacology, it is important to highlight the principles of 

evidence-based medicine. An interactive method with 

problem-oriented discussions is effective for integrating 

evidence into the process of studying the pharmacology of 

drugs that affect organs and systems. This approach is 

important and useful for the formation of professional 

motivation and increases the level of competence of 

medical students in matters of rational pharmacotherapy. 

Prospects for future research. In the future it is 

planned to analyze the effectiveness of teaching 

pharmacotherapy taking into account the results of 

questionnaire of students. 
 
Філіпець Наталія, Філіпець Олена, Кметь Ольга. 

Висвітлення принципів доказової медицини при розгляді 

питань раціональної фармакотерапії зі студентами-

медиками. Мета дослідження. Акцентувати увагу на 

необхідність висвітлення позицій доказової медицини при 

розгляді питань фармакотерапії, що стосуються вибору 

лікування і запобігання проблем, пов'язаних із прийомом 

лікарських засобів. Методологія. У дослідженні використано 

описувальний та порівняльний методи аналізу. Наукова 

новизна. Показано переваги викладання основ фармакотерапії 

патологічних процесів із використанням даних доказової 

медицини для формування вмінь критично оцінювати 

інформацію науково-практичного характеру і робити 

правильний вибір на благо пацієнта. Висновки. Такий підхід 

підвищує рівень компетентності студентів-медиків у питаннях 

раціональної фармакотерапії. Перспективи подальших 

розвідок. Аналіз ефективності викладання фармакотерапії з 

урахуванням результатів анкетування студентів.  

Ключові слова: студенти-медики, раціональна 

фармакотерапія, доказова медицина. 
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Фурдычко Андрей. Воспитательный потенциал музыкального фольклора в процессе преподавания истории 

Украины в средних классах общеобразовательной школы. В статье предлагаются конкретные примеры, основанные 

на базе анализа народнопесенного материала и понимания необходимости его использования в дидактически-

воспитательных целях, его включения в практику преподавания истории Украины в средних классах 

общеобразовательной школы. В эпоху глобализационных процессов, которые ―вымывают‖ традиционные этнические 

ценности, автор считает подобную постановку вопроса в воспитательном плане актуальной. Целью данного 

исследования является предоставление определенных методических рекомендаций учителям истории по использованию 

музыкального фольклора в процессе преподавания истории в 5–9 классах. Методика работы зиждется на анализе и 

синтезе, конкретной разработки определенной темы. Выводы. Предлагаемые рекомендации использования знаний 

музыкальной этнографии на уроках обогатят палитру учительских красок для очеловечивания исторического 

ландшафта. История нашего народа дополнится настоящими человеческими эмоциями, которые сопровождали его на 

протяжении тысячелетий и создавали тот генетический код нации, на котором основывается понимание нашего 

движения к лучшей доле.  

Ключевые слова: музыкальный фольклор, история Украины, былины, думы, казацкие и чумацкие песни, кобзари. 

―Бідний мужик, хлібороб, трудівник 

ніби й не існує в історії‖ 

М. Костомаров 

 

Вступ. Одна з цілей навчання історії України в школі 
полягає в формуванні в учнів національної самосвідомості, 

загальної культури та світоглядних орієнтирів. Випускник 

основної школи, за визначенням навчальної програми, – це 

є патріот України, який знає її історію і є носієм 

української культури. Шкільна історична освіта виховує 

засобами історії громадянську свідомість, зорієнтовану на 

патріотичні почуття приналежності до власної країни та до 

її спільних історичних, політичних і культурних 

цінностей1.  

У ключових компетенціях, які мають бути притаманні 

учню, – уміння використовувати мистецькі артефакти для 
пізнання минулого, осмислювати твори мистецтва в 

історичному контексті. 

Постановка проблеми. В епоху глобалізаційних 

процесів, які ―відмивають‖ традиційні етнічні цінності, 

вважаємо таке формулювання питання у виховному плані 

актуальним. Але роль музичного фольклору у розкритті 

певних тем історичного минулого, на наш погляд, є 

недооціненим. Особливо це стосується дописемної доби, 

як і розкритті повсякденного життя і культури українців в 

період домінування сільського укладу. Тому, метою 

даного дослідження є надання певних методичних 

рекомендацій вчителям історії з використання музичного 
фольклору в процесі викладання на уроках історії в 5–9 

класах. Методика роботи ґрунтується на аналізі, синтезі й 

конкретній розробці певної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звернення 

до народнопісенного надбання українців опирається на 

філософське осмислення музичного фольклору як одного 

зі стрижневих компонентів культури (С. Грица, О. Дей, 

С. Євтушенко, І. Земцовський, А. Іваницький, 

О. Онищенко та ін.). Стосуються означеної тематики 

дисертаційні дослідження Т. Мартинової, Б. Нестерович, 

В. Процюка, З. Сироти, О. Шикирінської, Г. Яківчук та ін. 
Проблемам змісту, методів, форм, навчально-методичного 

вивчення усної народної творчості у підготовці майбутніх 

фахівців на історико-філологічних факультетах 

університетів присвячена робота М.П. Вовк2. Подібна 

тематика знайшла своє відображення в дослідженні  

В. Кaлабської з Уманського педагогічного університету ім. 

П. Тичини3. Ледняк Ю.В. в своїй дисертаційній роботі 

1 Navchalna prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity (istoriia Ukrainy. 5–9 klasy)[ The curriculum for secondary education 

institutions (History of Ukraine. 5 th grade)], Dodatok do nakazu MON Ukrainy vid 21.02.19 r., 236, P. 1–2 [in Ukrainian]. 
2 Vovk M. P. Folklorystyka u klasychnykh universytetakh Ukrainy (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХІ st.): navch. posib. [Folklore in 

classical universities of Ukraine: manual], Kyiv., 2014., 202 p. [in Ukrainian]. 
3 Kalabska V. S. ―Vykorystannia folklornoho komponentu pry pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv v UDPU im. P. Tychyny‖ [Use of the 

folklore component in the training of future teachers at the UDPU P. Tychyny], Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho 

pedahohichnoho universytetu im. P. Tychyny [Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after P. Tich-

iny], [hol. red.: M.T. Martyniuk], Uman : FOP Zhovtyi O.O., 2015, Vоl. 1, P. 124–133 [in Ukrainian]. 
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Furdychko A. Educational potential of musical folklore in the process of teaching the history of Ukraine... 

проаналізувала педагогічний потенціал фольклору 

Східного регіону України4. Вострикова Л.Д. порушила 

питання ролі фольклору в процесі національного 

виховання особистості5. Одеський дослідник Батюк Н.О. 

аналізував особливості формування художньо-образного 
мислення дітей засобами фольклору6. Коваль Т.В. з 

Вінницького педагогічного університету 

ім. М. Коцюбинського надрукувала результати 

дослідження психолого-педагогічних особливостей 

використання музичного фольклору в навчально-виховній 

роботі з молодшими школярами7. Організаційно-

дидактичні засади використання українського фольклору в 

навчально-виховному процесі гірської школи стали 

предметом зацікавленості Лесі Височан8. На жаль, тема 

використання народної пісні на уроках історії не 

привернула уваги вчителів та методистів. 
Втім, народнопісенне надбання українського народу 

заслуговує на відповідну увагу і шанування. Українська 

пісенна творчість відзначається винятковим різноманіттям. 

Їхня жанрова палітра розкриває цілі історичні пласти 

життя народу (календарно-обрядові, родинно-обрядові та 

побутові, кріпацького побуту, козацькі пісні, історичні 

пісні і думи, солдатського побуту, ліричні пісні та балади). 

Пісні, високохудожні і в слові, і в мелодії, довершені за 

формою і змістом, пережили всі лихоліття минулого й 

донесли до наших днів дорогоцінні скарби народного 

досвіду.  
Фольклор – глибинна основа духовної культури, 

завдяки якій здійснюється зв’язок минулого із сучасним, 

зберігається спадкоємність поколінь, ідентичність і 

цілісність етносу. Як історико-культурний і мистецький 

феномен фольклор розвивається й оновлюється в 

різноманітних зв’язках та взаємодіях. Креативний 

потенціал фольклору невичерпний. 

Жодна нація за всю історію не має такої кількості 

пісень, як самостійно створив український народ. В 

ЮНЕСКО зібрана фонотека народних пісень країн усього 

світу. У фонді України знаходиться 15,5 тисяч пісень. За 
різними оцінками, українці склали від кількох сотень тисяч 

до кількох мільйонів пісень. 

Учнів загальноосвітньої школи орієнтують 

усвідомлювати себе носіями й продовжувачами певної 

культури, розуміти значення культурної традиції для 

розвитку суспільства. 

Вже на стадії пропедевтики в 5-му класі можна 

рекомендувати при розкритті поняття ―усне історичне 

джерело‖ пояснити учням значення народної пісні як 

історичного джерела. Адже у структурі й виконанні 

найдавніших обрядових пісень збереглися рештки 
світогляду й музичного мислення наших предків від епохи 

землеробського неоліту та індоєвропейської доби9. Воно 

було частиною трудових процесів, магічних дій та 

обрядів, які мали вплинути на природу, тваринний світ і 

суспільство. У дописемний період усна творчість народу 

була дієвою формою передачі інформації, знань, звичаїв, 

народної етики, моральних цінностей. Народнопісенна 

традиція також увібрала у себе світоглядний досвід 
багатьох генерацій, в ній уособлюється естетика, побутові, 

моральні та правові норми сотні поколінь. При науковому 

підході до аналізу музичного фольклору ми зможемо його 

використовувати як історичне джерело. При поясненні 

історичної цінності народнопісенного надбання українців 

слід використати міжпредметні зв’язки з ―Образотворчим 

мистецтвом‖, де при викладанні теми ―Музика як вид 

мистецтва. Народна музика‖ виховується повага до 

мистецького скарбу українського народу і гордість за 

нього. 

При викладанні в 7-ому класі розділів ―Виникнення 
та становлення Русі-України‖, ―Русь-Україна наприкінці 

Х – першій половині ХІ ст.‖, ―Русь-Україна у другій 

половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.‖ поряд з описом 

політичних подій, воєн і битв, характеристикою 

історичних постатей і державним улаштуванням, слід 

звернути увагу на повсякденне життя простого народу, 

який часто визначається як творець історії. Знання про 

музичну культуру цієї епохи допоможе вчителю 

змалювати більш реальну картину народного побуту і 

його обрядовість. 

Період, що передував виникненню давньої Київської 
держави, світоглядно належав до язичницького 

сприйняття навколишнього світу. Це, звісно, 

відображалось у народнопісенній творчості. Навіть після 

прийняття на Русі християнства (988 р.), в цьому плані 

нічого не змінилося. Вони ще декілька століть 

виконувались населенням, всупереч церковній політиці. 

Найдавніші форми народної музики були пов'язані з 

календарною обрядовістю, зі змінами в житті природи, 

трудовою діяльністю людини, хліборобським культом, 

скотарством. З введенням християнства обряди зазнали 

певного впливу, в них почали переважати християнські 
елементи і символи, утворився певний симбіоз 

язичницьких і християнських рис. Такими, зокрема, стали 

Різдвяні свята з колядками, щедрівками, Купальські свята 

та ін.  

За часів Київської Русі було зафіксовано чисельні 

приклади, які засвідчують багату пісенну творчість, 

існування музикальної традиції. У ―Повісті минулих літ‖ 

Нестора автор-чернець з осудженням згадує про звичаї 

радимичів, в’ятичів і сіверян збиратися між селами ―на 

ігрища, танці і на всякі бісівські пісні‖. ―А радимичі, і 

в’ятичі, і сіверяни один звичай мали... І весіль не бувало в 
них, а ігрища межи селами сходилися вони на ігрища, на 

пляси і на всякі бісівські пісні, і тут умикали жінок собі, – 

з якою ото хто умовився‖10. 

4 Ledniak Yu. V. Pedahohichnyi potentsial folkloru Skhidnoho rehionu Ukrainy: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata 

pedahohichnykh nauk, Luhansk, 2002, 20 p. [in Ukrainian]. 
5 Vostriakova L. D. ―Rol folkloru v protsesi natsionalnoho vykhovannia osobystosti‖, Pedahohichni nauky, 2013, N 34, P. 136–141 [in Ukrainian]. 
6 Batiuk N. O. Osoblyvosti formuvannia khudozhno-obraznoho myslennia ditei zasobamy folkloru, Odesa, 2007, 72 p. [in Ukrainian]. 
7 Koval T.V. ―Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti vykorystannia muzychnoho folkloru v navchalno-vykhovnii roboti z molodshymy 

shkoliaramy‖ [Psychological and pedagogical features of the use of musical folklore in educational work with younger students], Young Scientist, 

2017, N 11 (51), Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], P. 329–333 [in Ukrainian]. 
8 Vysochan L. ―Orhanizatsiino-dydaktychni zasady vykorystannia ukrainskoho folkloru v navchalno-vykhovnomu protsesi hirskoi shko-

ly‖ [Organizational and didactic principles of using Ukrainian folklore in the educational process of the mountain school], Hirska shkola Ukrain-

skykh Karpat [Mountain school of the Ukrainian Carpathians], 2018, N 18, P. 160–164 [in Ukrainian]. 
9 Ivanytskyi A. I. Ukrainskyi muzychnyi folklor. Pidruchnyk dlia vyshchykh uchbovykh zakladiv [Ukrainian musical folklore. Textbook for higher 

education institutions], Vinnytsia: Nova knyha, 2004, P. 6–8 [in Ukrainian]. 
10 Povest vremennykh let [A tale of temporary years]. Perevod D.S. Lykhacheva, O.V.  Tvorohova, Sankt-Peterburh: Vyta-Nova, 2012, P. 

15 [in Ukrainian]. 



115                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Methodology of teaching  

Такий осуд з боку православного ченця цілком 

зрозумілий, бо ці ―бісівські‖ співи здавна супроводжували 

язичницькі ритуали. На той час (ХІІ ст.) пройшло понад 

200 років від прийняття християнства на Русі, а 

―поганські‖ пісні ще зберігалися. Вони існували і задовго 
до того. У літописах згадані ―співці-музиканти з кіфарами 

чи гуслами‖, а також Боян – давньоруський співак і 

―піснетворець‖. У побуті народ користувався духовими, 

струнними й ударними музичними інструментами. 

Найпоширенішими з них були гусла, ріжки, труби, сопелі, 

бубни, згодом – сурни, волинки, гудки (смики), домри, 

ліри, кобзи та інші. Улюбленими інструментами слов'ян 

були гусла і домра. 

Серед жанрів давнього фольклору слід згадати 

обрядові пісні: весільні, весняні, русальні, купальські, 

плачі та голосіння, епічні твори, рання лірика.  
Характерною ознакою язичницького, а згодом і 

християнського етапу культури Київської Русі була епічна 

творчість. Це було літературно-музичне мистецтво – 

поезія виконувалась як музичний твір, в якому значну 

роль відігравав урочистий речитатив. Припускають, що 

саме в такій формі виконувалась в ті часи ―Слово о полку 

Ігоревім‖. До таких творів належать також билини – 

епічні пісні, що виконувались речитативом. Характерний 

акомпанемент – гусла або інші музичні інструменти. Це 

один з найдавніших жанрів героїчного епосу українського 

народу. Билинні сюжети створені переважно в часи 
Київської Русі. Здебільшого билини прославляють 

подвиги народних героїв та богатирів і своїм сюжетом 

пов'язані з Києвом та князем Володимиром. Головні 

центри билинного епосу – Київ, Чернігів, Конотоп, Галич 

(давній) і Новгород Великий. У багатьох з цих творів 

існує реальна історична основа. Міста, битви, імена князів 

можна сьогодні локалізувати в часі і просторі. Багато 

побутових сюжетів зрозумілі сучасній людині. До 

створення епічних творів були причетні професіонали-

поети і співці. До таких належав згадуваний Галицько-

Волинським літописом під 1242 р. ―славетний співак‖ 
Митуса, який колись із гордості не захотів служити князю 

Данилу, а також Боян зі ―Слова о полку Ігоревім‖, який 

свої пісні супроводжував грою на струнному інструменті, 

ймовірно гуслах. 

На одній з фресок Софійського собору в Києві 

зображений великий оркестр з 11 музикантів. 

Отже, за часів Київської Русі існувала музична 

культура, яка віддзеркалювала весь комплекс суспільного 

та духовного життя спільноти, частково вона належала до 

народної традиції язичницької доби, а частково почала 

вбирати в себе елементи християнства і культури 
православних народів. 

У 8-ому класі розділи, присвячені становленню 

козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.), Національно-

визвольній війні середини ХVІІ ст., Козацькій Україні 

(наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.) можна 

деталізувати розповіддю про козацькі думи і діяльність 

кобзарів. 

Думи – один із жанрів фольклору про події з життя 

козаків XVI—XVIII ст. Їх текстовий зміст найчастіше 

концентрується навколо таких тем, як героїчна боротьба 

українського народу проти турецько-татарських 
загарбників та про турецьку неволю (XIV–XV ст. – рання 

козацька доба); проти національного поневолення (XVI – 

поч. XVII ст. – доба Хмельниччини й Гетьманщини); побут 

і соціальне становище (кін. XVII ст. – період Руїни, 

політичного занепаду). 

Народні, історичні пісні та думи, у яких оспівується 

Козацька доба, отримали назву – козацькі пісні. У 

героїчному обрамленні, іноді алегорично, в них описується 

смерть козака, від'їзд до чужих країв, сум за 

Батьківщиною, герці та баталії. Згодом гайдамацька 
тематика доповнила цей фольклорний жанр. Козацькі пісні 

здебільшого звучали в репертуарі кобзарів та лірників. 

Найдавніші з них належали до теми про польову сторожу, 

постій козаків і пожежу в степу, про бурю на морі і 

потоплення турецького корабля, про сутички витязя-

русича з турком чи татарином. Тематично вони 

перегукуються з билинами і думами, історичними піснями. 

На жаль, ця група пісень в архаїчній формі нечисленна. 

Більш відомі козацькі пісні, які виникли у XV—XVI ст. з 

появою козацтва. Вони найбільш реалістичні й чітко 

відображають певну історичну епоху. У вирі боротьби з 
турецько-татарськими нападниками, під час перемоги і 

поразки козацького війська, в чужинській неволі й рабстві 

козацькі пісні розкривають ліричний образ козака – 

типового представника Запорізької Січі. Цінним для 

відтворення морального архетипу козака є ті пісні, які 

показують його внутрішній духовний світ, думки та 

почуття в різних обставинах козацького життя. 

Однією з найпоширеніших тем козацьких пісень є 

прощання козака з рідними та його від’їзд з дому. На 

перший план виступає в них смуток прощання з сім’єю, 

коханою дівчиною чи молодою дружиною. У сцені 
проводжання вбачаються ритуальні риси: батько сідлає, а 

мати напуває коня, дівчина дарує весільну хустину, 

ворожить на дорогу, замовляє сили природи допомагати її 

коханому на шляху і т. п. У ліричних піснях центральною 

темою виступає козацький побут і викликані ним почуття 

та думки. Основні мотиви – життя в походах без 

відпочинку, коли нема де прихилити голови, мотив 

ностальгії за рідним домом Туга посилюється мотивом 

самотності: єдиним другом козака є вірний кінь, що 

розуміє його настрій, хвилювання, охороняє в час 

небезпеки, попереджає про неї, а якщо господар загинув, 
сповіщає про це його рідних. Тема смерті козака є однією з 

найпоширеніших у цій групі пісень. Картина загибелі 

козака постає доволі традиційною: вбитий він лежить під 

калиною чи тополею, очі накриті червоною китайкою 

(символ козацької слави, у дохристиянські часи червоний – 

колір смерті), нахилився вірний кінь, над ним кружляє 

чорний ворон (теж символи смерті, представники 

потойбічного світу). У деяких піснях смертельно 

поранений козак розмовляє зі своїм єдиним другом-конем, 

який копитами в землі копає для нього могилу, просить 

його передати останню звістку рідним. Поширений в 
козацьких піснях мотив смерті козака як вінчання з сирою 

землею чи з травою-муравою. Особливого драматизму він 

набуває в піснях, де загибель козака представлено у формі 

розгорнутої метафори – як опис весілля. Трагічно виглядає 

смерть козака в цих піснях, змальована як страхітливий 

бенкет хижих птахів, що глумляться над тілом убитого 

козака (―Чорна рілля ізорана‖, ―Летів орел, летів‖). 

Символом козацької звитяги, нездоланності духу стає і 

червона китайка, і насипана висока могила. 

Козацькі пісні, як найдавніший пласт суспільно-

побутової лірики, зберігають також деякі елементи 
міфологічного мислення (козак наділений надприродними 

здібностями, йому підвладні природні стихії тощо). У цих 

піснях представлені архетипні образи коня (який може 

говорити людською мовою, плаче над убитим козаком, 

просить прокинутись), сивої зозулі (розповідає козакові, 
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що діється вдома, від нього несе звістку рідним), ворона, 

сокола; персоніфіковані образи сил природи, дерев (або 

всієї діброви, лісу, гаю) тощо11. 

Творцями славнозвісних дум та історичних пісень 

були кобзарі, що зображали найважливіші події життя 
українського народу впродовж багатьох століть і 

закликали його на боротьбу проти поневолювачів. Сюжети 

дум та пісень про боротьбу проти турецько-татарських 

нападників і польської шляхти стали важливими 

історичними джерелами, створеними кобзарями — 

безпосередніми учасниками подій — під час походів або 

після них. Героями творів кобзарів ставали улюблені в 

народі історичні постаті: Самійло Кішка, Байда, Маруся 

Богуславка, Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, 

Петро Дорошенко, Іван Богун. Кобзарі завжди 

прославляли бойові походи Війська Запорозького, 
а козаки над усе любили пісню. 

Незрячі співці утворювали братства або гурти на 

взірець ремісничих цехів. У братствах існували майстри й 

учні, які впродовж двох років опановували не тільки 

кобзарську майстерність, а й таємну так звану лебійську 

мову й мали дотримуватися встановлених корпоративних 

правил, порушення яких каралося. Незрячі кобзарі були не 

жебраками, що випрошують милостиню, а професійними 

виконавцями, які грою на бандурі та співом заробляли собі 

на життя. 

Для ілюстрації наративу про кобзарів, сьогодні, 
використовуючи Інтернет, можна озвучити на уроці 

кобзарські думи ―Пісня про смерть козака‖, ―Дума про 

удову‖, ―Дума про Марусю Богуславку‖, ―Дума про сестру 

і брата‖ у виконанні справжніх кобзарів: Степана Пасюги, 

Платона Кравченка, Михайла Кравченка, Петра 

Древченка, Гната Гончаренка, Остапа Вересая та ін. 

Ще одна тема, згадана в програмі з історії для 8-го 

класу – чумацтво. З ХV ст. й до початку ХІХ ст. в Україні 

розвивався чумацький промисел. Чумаки привозили на 

волах з Дону і з берегів Чорного й Азовського морів 

переважно рибу та сіль і торгували ними. Про них 
складено багато пісень, названих чумацькими. Їх тематика: 

довгий шлях, невлаштованість побуту, небезпека ворожих 

нападів, хвороби і смерть на чужині. У них показані й 

причини, які змушували селян вдаватись до чумакування: 
―Ой тим же я чумакую, Що так мені лучче жити: На 

панщину не ходити, Подушного не платити…‖. Але 

нерідко надії не справджувались і повертався чумак з Дону 

додому тільки з батіжком у руках, ―за плечима торбина, ще 

й латана свитина – дочумакувався!‖. Серед лихих пригод – 

хвороб, каліцтва – пісні з осудом називають і пияцтво, яке 

призводило до гіркого фіналу: ―не знать за що пропив 

вози, пропив ярма ще й занози, а сам ходиш по дорозі, 

проливавши гіркі сльози‖. Чумацьким промислом 

займалися й козаки. Відомо, що запорожці 

супроводжували чумацькі валки, захищаючи їх від нападів 
татар, залишали чумаків у своїх поселеннях на зимівлю. 

Деякі мотиви чумацьких пісень перегукуються з 

козацькими; окремі образи, порівняння, метафори 

повторюються в козацьких, чумацьких, а далі й 

солдатських піснях. Центральною фігурою чумацьких 

пісень є чумак-нетяга, на плечі якого лягли злигодні та 

небезпеки. Це образ відважної й волелюбної людини, яка 

добре володіє зброєю і здатна не розгубитися в скрутну 

хвилину, відбити напад ворога. 

Висновки. Таким чином, аналіз шкільних програм та 

підручників з історії України доводить, що учням 

середнього шкільного віку викладається політична історія, 

в якій основними подіями є війни, революції, перевороти й 

повстання. Історичні постаті певним чином залюднюють 

цю схематичну картину. Але народ, як визнаний творець 
історії, з його повсякденним життям, турботами, 

радощами, обрядами і звичаями не існує в цій розповіді. 

У цій невеличкій розвідці ми спробували розкрити 

лише незначний нюанс повсякденного життя народу, який 

віддзеркалений в його піснях, в музичному фольклорі. У 

величезній кількості народних пісень закарбований 

багатовіковий шлях історії – язичницьке світосприйняття, 

заховане у звичаях і обрядах, билинний світ княжої доби, 

героїчний епос Козацької України, сумна доля кріпаків, 

гайдамаків, чумаків та рекрутів. Тут же відчуття жіноцтва 

в різних життєвих катаклізмах та історичних епохах. 
Запропоновані рекомендації використання знань музичної 

етнографії на уроках збагатять палітру вчительських фарб 

для залюднення історичного ландшафту. Історія нашого 

народу заповниться справжніми людськими емоціями, які 

супроводжували його впродовж тисячоліть і створювали 

той генетичний код нації, на якому ґрунтується розуміння 

нашого поступу до кращої долі. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96
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Reviews 

Рецензії 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 2 (30), P. 117-119       

Черговий випуск біобібліографічного покажчика “Рейн 
Георгій Єрмолайович. Лікар-реформатор” серії “Товариство 

київських лікарів в особах”, розроблений Національною 

науковою медичною бібліотекою України, є логічним 

поповненням літопису вітчизняної медицини в документах і 

бібліографії1. Він присвячений академіку Георгію 

Єрмолайовичу Рейну (1854–1942), визначному професіоналу у 

найгуманнішому напрямку медицини - акушерстві і гінекології, 

рис. 1. 

Саме Г.Є. Рейн 1888 року створив, розвинув і керував 

впродовж 12 років першою в Україні університетською 

акушерсько-гінекологічною клінікою, що відповідала кращим 
західноєвропейським стандартам того часу. Видатний вчений-

клініцист Г.Є. Рейн впродовж 1903–1904 років організував 

розробку, написання і друк (1906) першої масштабної праці з 

аналізу акушерсько-гінекологічної допомоги в Російській 

імперії “Родовспоможение в России”, в основу якої було 

покладено збірник доповідей на ІХ Пироговському з’їзді. 
Пізніше, у Парижі, ним написані і видані спогади “З 

пережитого”, які стали неоцінимим джерелом системної 

наукової інформації про зміст і реалізацію першої реформи 

охорони здоров’я в Російській імперії, що була започаткована 

та удосконалювалась під його керівництвом впродовж 1910‒

1917 років.  

Г.Є. Рейн був і залишається визнаним фундатором 

наукової школи акушерства і гінекології, що охоплювала кілька 

поколінь науковців і практиків, до якої відносили низку 

видатних постатей вітчизняної та закордонної медицини. Серед 

них професори: О.А. Редлих, Г.Ф. Писемський,  
К.К. Скробанський, С.Г. Зарецький, І.В. Судаков тощо, рис. 2. 

Біобібліографічний покажчик раціонально 

структурований, що дозволило охопити переважну більшість 

напрямків багатогранної діяльності Г.Є. Рейна й акцентувати 

увагу читачів на результатах його науково-клінічної та 

організаційно-реформаторської роботи, а також висвітлити 

особливості його особистості як мислителя, здатного 

реалістично і критично оцінювати медицину свого часу. Книга 

розпочинається з хронології його життєдіяльності, що свідчить 

про його системну базову фахову освіту, здобуту ним в Санкт-

Петербурзькій Медико-хірургічній академії під керівництвом 
авторитетних вчителів (В.М. Флоринського,  

А.-Е.Я. Крассовського, М.І. Горвица, К.Ф. Слов’янського 

тощо), потім ‒ традиційне для перспективних й обдарованих 

випускників академії дворічне удосконалення за кордоном та 

обрання ординарним професором кафедри акушерства, 

жіночих і дитячих хвороб Університету Св. Володимира у 

м. Києві, з яким будуть пов’язані наступні майже двадцять 

років напруженої, проте успішної науково-практичної та 

організаційно-клінічної роботи.  

Двадцяте століття розпочинається для Г.Є. Рейна з 

принципово нового напрямку його діяльності – в іпостасі 
державного діяча і в статусі академіка Санкт-Петербурзької 

1 Rein Heorhii Yermolaiovych. Likar-reformator: biobibliohr. pokazhch. [Rein George Ermolaevich. Physician-reformer: biobibliographic 

index ], Uklad. N.I. Mamedova, L.Ie. Kornilova, I.M. Soroka, O.Ia. Antoniuk; nauk. redaktor T.A. Ostapenko; nauk. konsultant I.M. So-

roka; Nats. nauk. med. biblioteka Ukrainy, Kyiv, 2020, 160 s., il. portr. [in Ukrainian]. 
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академії наук. У 1900 році він стає членом Медичної 

Ради при МВС – вищого керівного органу всією 

медичною справою в Російській імперії, але це 

призначення не перетворює його лише в чиновника 

вищого рангу. Він використовує свій службовий статус 
для організації і проведення IX Пироговського з’їзду 

(1903 р.), який вперше за понад двадцять років його 

функціонування присвячений організації та наданню 

пологової допомоги в імперії. В 1907 році Г.Є. Рейна 

обирають депутатом Державної Думи II-ого, а потім і IV

-го скликань від Волинської губернії, де він здобув 

репутацію не лише досвідченого лікаря, але й 

благодійника, мецената і організатора місцевого полого-

допоміжного закладу на території власного маєтку.  

Докладно і системно складений авторами 

покажчика перелік основних дат життєдіяльності Г.Є. 
Рейна дозволяє оцінити і усвідомити результати його 

новаторської законотворчої діяльності як автора 

проекту зі створення Головного Управління державної 

охорони здоров’я (фактично – Міністерства з охорони 

здоров’я, вперше у Російській імперії), першим 

керівником якого Георгій Єрмолайович був 

призначений (1916-1917 рр.).  

Безперечною заслугою укладачів Покажчика є 

науково-дослідна робота з висвітлення недосліджених 

раніше сторінок біографії Г.Є. Рейна впродовж його 

останніх 25 років життя. Зокрема – повернення до Києва 
у березні 1917 року і відновлення його викладацької 

діяльності в Університеті Св. Володимира, яку було 

перервано вимушеною еміграцією та його науково-

практична діяльність за кордоном і нарешті – 

встановлення уточненої дати його смерті та місця 

поховання.  

Для підтвердження останніх даних (стосовно яких в 

літературі є розбіжності)2 долучений унікальний 

наочний контент (фотоматеріали), який є основою 

верифікації використаних у книзі відомостей. Основна 

частина книги складається з нарисів, присвячених 
життєдіяльності Г.Є. Рейна, відомих в історіографії 

медицини авторів. Ці нариси, написані в різні роки, 

дозволяють прослідкувати у динаміці усвідомлення 

його послідовниками і колегами масштабу особистості 

Г.Є. Рейна та наукове значення його інтелектуальної 

спадщини.  

Серйозний поштовх до усвідомлення ролі  

Г.Є Рейна у медико-санітарній законотворчості в 

масштабах імперії надало створення спеціальної комісії 

з вивчення його наукової спадщини, що була 

ініційована академіком В.Ф. Москаленком у 2014 році. 
У цьому Покажчику вперше реалізована спроба 

реконструювати максимально повно біографію Г.Є. 

Рейна на підставі даних аутентичних офіційних джерел, 

виданих наприкінці XIX – на початку ХХ cт., а також 

текстів дисертацій його вчителів та учнів.  

Покажчик, як наукова розробка, безперечно вже є 

рідкістю, бо зібрати воєдино для аналітичного 

дослідження подібний комплекс джерел без долучення 

раритетів приватних книжкових колекцій просто 

неможливо. Завдяки широкому використанню текстів і 

фотоматеріалів різноманітних публікацій (звітів, 

протоколів, ювілейних і науково-періодичних видань та 

ін.) із депозитарних фондів ННМБ України і 

Національного музею медицини України та приватної 
колекції І.М. Сороки вдалося не тільки відтворити 

повний біобібліографічний нарис про Г.Є. Рейна, але й 

показати соціокультурні, геополітичні і науково-

практичні реалії, в яких відбувався розвиток медицини в 

період з другої половини XIX до першої третини XX ст. 

Завершується видання змістовним переліком літератури 

про життя та діяльність академіка Г.Є. Рейна, який 

нараховує понад сто наукових джерел, переважна 

більшість яких уведена до наукового обігу вперше. 

Поліграфічне виконання цієї книги бездоганне і 

свідчить про переконаність її авторів у тому, що наукові 
видання, присвячені визначним діячам, які зробили 

вагомий внесок у розбудову медицини в Україні та поза 

її межами, заслуговують на глибоку повагу і вдячність. 

Видання біобібліографічного покажчика “Рейн Георгій 

Єрмолайович. Лікар-реформатор” є підтвердженням 

визнання наукового авторитету Г.Є. Рейна та його 

беззаперечних заслуг перед українським суспільством. 

Оригінальний художний задум, втілений в оформлення 

книги, одразу налаштовує читача на те, що книга 

присвячена Вчителю, беззаперечному і авторитетному 

лідеру наукової школи.  
У покажчику стисло висвітлені наукові здобутки 

його учнів і послідовників, що свідчить не тільки про 

біобібліографічні розвідки його авторів, але й про 

результати послідовного наукового дослідження. 

Опубліковані у цьому виданні матеріали і 

бібліографічні раритети з приватних колекцій є 

важливим внеском у комплексну загальнонаціональну 

науково-дослідну і просвітницьку роботу з відтворення 

незаслужено забутих імен в історії медицини України і 

сприятиме престижу української медичної науки у 

міжнародному медичному співтоваристві3. 
 
Badiuk Mykhailo, Pasko Irina. Review of the 

biobibliographic index “Rein George Iermolaevych. Doctor 

and reformer“ Writers: N.I. Mamedova, l.E. Kornilova, I.M. 

Soroka, O.Ya. Antonyuk; scientific editor: T.A. Ostapenko, 

National scientific medical library of Ukraine. Kyiv, 2020. 160 

p. The next issue of the biobibliographic index “Rein George 

Iermolaevych. Doctor and Reformer” of the series “Society of Kyiv 

doctors in persons” from the National Scientific Medical Library of 

Ukraine is a logical addition to the chronicle of domestic medicine 

in documents and bibliography. It is dedicated to Academician 

George Iermolaevych Rein (1854–1942), a prominent professional 

in the most humane field of medicine – obstetrics and gynecology. 

Namely G.E. Rein in 1888 created, developed and managed for 12 

years the first university obstetrics and gynecology clinic in 

Ukraine, which met the best Western European standards of the 

time. In 1903–1904 he organized the developing, writing and 

printing (1906) of the first large-scale work on the analysis of 

obstetric and gynecological care in the Russian Empire, 

“Obstetrics in Russia”, which was based on a collection of reports 

at the IX Pirogov Congress. Later, in Paris, he wrote and 

published memoirs “From the Past”, which became an invaluable 

2 Professora Voenno-medytsynskoi (Medyko-khyrurhycheskoi) akademii (1798-1998) [Professors of the Military Medical (Medico-

Surgical) Academy (1798-1998)] SPb. Nauka, 1998, 316 s. [in Russian]. 

У цьому виданні, в біографічному нарисі, присвяченому Г.Є Рейну, роком його смерті вказаний 1943-й рік (без дати), а місцем 

смерті помилково зазначено м. Софія (Див.: Вказ. праця. С.37).  
3 Tetiana Ostapenko, Hanna Sherman. Litopys vitchyznianoi medytsyny v postatiakh, dokumentakh, bibliohrafii. “Antykvar. Zhurnal pro 

mystetstvo ta kolektsionuvannia” [Antiquary. Journal of art and collecting ] 2020, N 6(120), Р. 62–67 [in Ukrainian]. 
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source of systematic scientific information about the content and 

implementation of the first health care reform in the Russian 

Empire; this reform was initiated and improved under his direction 

in 1910–1917. G.E. Rein was and remains a recognized founder of 

the scientific school of obstetrics and gynecology, which covered 

several generations of scientists and practitioners, including a 

number of prominent personalities of domestic and foreign 

medicine. Among them are professors: O.A. Redlich, G.F. 

Pisemsky, K.K. Skrobansky, S.G. Zaretsky, I.V. Sudakov. The 

materials and bibliographic rarities from private collections 

published in this issue are an important contribution to the all-

inclusive nationwide research and educational work on the 

recollection of undeservedly forgotten names in the history of 

Ukrainian medicine. They will also promote the prestige of 

Ukrainian medical science in the international medical community. 
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Рис. 2. Група ординаторів Акушерсько-гінекологічної клініки Імператорського університету Св. Володимира, м. Київ,  

1883–1900 рр. Перший ряд зліва (сидять): Братков, Савин Ф. А., Вознесенский М. Ф., Рейн Г. Е., Воскресенский М. А.,  

Писемский Г. Ф., Редлих А. А., Левицкий Г. Г., Шуварский Н. В. Другий ряд зліва (стоять):  Бергман, Балабан И. А., Кроль 

П. Ю., Яхонтов А. П., Неелов Н. К., Дашкевич Л. Л., Яровой С. М., Лисянский И. И., Некрашевич В. И., Бетанов А. С.,  

Матвеев Ф. П.  Третій ряд зліва (стоять): Абуладзе Д. А., Копылов Н. А., Лозинский В. Л., Суховецкий И. Б., Гаусман А. Э., 

Жевахов С. В., Белопытов Р. Н. (Транскрипція ПІБ наведена рос. мовою. Фонд Національного музею медицини України) 
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The contemporary world can no longer be understood 

and drawn statically, in a closed vision, but through constant 
change, so that interest in the fields of interculturality is 

natural in the context of increasing population movements, 

whether temporary or permanent, and in the context of 

economic globalization. The global dimension of culture 

consists in the interactions between ways of thinking, means 

of communication and representations: “If the term border, 

with its synonyms border and boundary, suggests a limit, a 

line, inducing the idea of  separation, of delimitation, 

contact is precisely the binder of these 

separations“(Dărăbuș, Zăbavă 2020: 13). In an age of 

globalization, the problem of ethnic relations becomes 
complex, unpredictable (in the case of the Balkans) and 

unique. Contributions from the twenty-seven participants 

from Romania, Bulgaria, Italy, Lithuania, Northern 

Macedonia, Poland, Sweden and Ukraine, written in 

Romanian, Bulgarian and in languages of international 

circulation discuss about the meaning of living together 

involves studying the limits and elements of contact in the 

socio-cultural imaginary, its ways of structuring, 

stereotypes, prejudices, the Me / Other relationship, conflict 

management. In this context, the notion of "tolerance" plays 

an important role; as the term evolves, we will understand 

the various aspects of multiculturalism, from restrictive to 
liberal, from humanistic tolerance to multiculturalism as a 

challenge to the stability of the contemporary world and 

throughout history, their successes and failures. The human 

being, forced to adapt to these metamorphoses to which he 

is constrained by the creation and re-creation of borders, 

takes refuge in forms of culture that give sense 

Multiculturalism, which has become intercultural, is the set 

of processes designed to establish relationships based on 

mutual respect between different cultures and linguistic 

spaces. From national to international, the contacts exist 

since very long time: “Located at the confluence of empires, 
the Romanian civilization assimilated, constructively, 

heterogeneous influences, which it homogenized in its own 

matrix” (Dărăbuș, Zăbavă 2020: 12). The history of 

mentalities, as an object of constant, explicit study, appears 

around 1960, as part of the "new history". Beyond the 

historical fact recorded in documents, this discipline also 

takes into account the emotions, feelings, cultural practices, 

beliefs, symbols, elements of everyday life and human 

reactions to events, phenomena they face.  
 
Moysey Antoniy. Review of Proceedings Papers: “Borders and 

Contacts. Local, Regional and Global Phenomena”, Coord. Carmen 

Dărăbuș and Camelia Zăbavă, Craiova: Aius Printed, 2020, 364 p. 
The factor highlighted in this volume is not the economic one, but the 
mental one. Globalization, a key word of the 1990s, redefines the 

concepts of “regional” and “local” in relation to ethnicity and 

primordialism, the evolution of these terms until the beginning of the 21st 
century. The three chapters – Literature, Language, Cultural Studies and 

History of Mentalities – discuss, from heterogeneous perspectives, the 

interferences at various levels. 
Key words: Interdisciplinarity, Frontiers, Europe, Balkans, 

Translations. 
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