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Вступ. Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) констатує, що одним із найважливіших за-

вдань ХХІ ст. залишається ліквідація йододефіцит-

них захворювань (ЙДЗ). Показники ВООЗ за 2004 р. 

свідчать, що загальна кількість осіб, які проживають 

у йододефіцитних регіонах, становить 2 млрд. 

(майже 30% населення планети). У 740 млн. людей 

діагностовано зоб, а в 11,2 млн. – кретинізм. Райони 
зобної ендемії зафіксовано в Європі (Швейцарії, Іс-

панії, Італії, Чехії, Німеччині та ін.), Азії (Індії, захід-

них провінціях Китаю, Пакистані та ін.), на амери-

канському континенті (Бразилії, Колумбії, Перу, Чи-

лі, Мексиці, США, Канаді та ін.), в Африці (Конго, 

Нігерії, Сомалі, Алжирі), в Новій Зеландії та Австра-

лії. На території колишнього СРСР найбільш ендемі-

чними щодо зоба були Західна Україна, Білорусія, 

Узбекистан, Киргизія, Таджикистан, Казахстан та ін. 

На тлі вищеописаної ситуації вважаємо неоцінен-

ним досвід, набутий співробітниками Чернівецького 

державного медичного інституту (далі - ЧДМІ) впро-

довж 1940–1950-х рр. у справі ліквідації епідемії ен-

демічного зоба в Чернівецькій області в умовах пово-

єнної руїни, голоду та антисанітарії. Праця дослідни-

ків чернівецького медичного вузу, на нашу думку, 

має далеко не місцевий характер. Теоретичні розроб-
ки наших науковців, прискіпливе вивчення місцевої 

ситуації, схема практичного вирішення проблеми в 

районах епідемії потребують вивчення і застосування 

в більш широких масштабах.  

Постановка проблеми. Сучасні методи профіла-

ктики цієї хвороби засновані на роботах американсь-

кого лікаря Д. Маріна (названого "батьком йодованої 

солі"), який уперше запропонував для профілактики 

захворювання використовувати йодовану сіль.1 У 

СРСР ще з 1930-х р. відомі роботи проф. О.В. Ніко-

лаєва2 та інших учених у цій галузі медицини.  

В Україні питання йодного дефіциту вперше розг-

лянуто на держаному рівні в 1940-х рр. За часів Ра-
дянського Союзу на території України до регіонів 

максимального ризику розвитку ЙДЗ традиційно від-

носили Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську, 

Закарпатську, Тернопільську та Волинську області. З 

метою попередження хвороби в ендемічних районах 

було запроваджено комплекс профілактичних і ліку-

вальних заходів. Обов’язковій профілактиці підляга-

ли діти, що відвідували дошкільні та шкільні устано-

ви, яким призначили приймати таблетки йодистого 

калію та вживати в їжу «повноцінну» йодовану сіль. 

Незважаючи на той факт, що в 1960–1980-х рр. про-

блема ендемічного зоба була практично вирішена, 

починаючи з 1990-х рр. у зв‘язку з послабленням ува-

ги до цієї важливої медико-соціальної проблеми, а 

також до техногенного забруднення навколишнього 

середовища антагоністами йоду спостережено збіль-

шення кількості регіонів, у яких зафіксовано йододе-
фіцит та ознаки зобної ендемії. Зростанню пошире-

ності тиреоїдної патології також сприяла аварія на 

Чорнобильській АЕС. З огляду на таку ситуацію, осо-

бливо актуальними є дослідження методів, шляхів і 

форм ліквідації зобної ендемії в окремих регіонах на-
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Бойчук Т.М., Мойсей А.А. Участие сотрудников Черновицкого госу-

дарственного медицинского института в ликвидации очагов зобной энде-

мии на территории Черновицкой области (1945-1949 гг.) 

Одной из важнейших задач XXI века. остается ликвидация йододефицит-

ных заболеваний, которыми болеют около 30% населения планеты (по данным 
ВООЗ). Деятельность исследователей Черновицкого государственного медици-

нского института в течение 1940-1950-х гг. в деле ликвидации эпидемии энде-

мического зоба в Черновицкой области в условиях послевоенной разрухи, голо-

да и антисанитарии имеет далеко не местный характер. Теоретические разрабо-
тки наших ученых, тщательное изучение местной ситуации, схема практическо-

го решения проблемы в районах эпидемии требуют изучения и применения в 

более широких масштабах. Учитывая такую ситуацию, особенно актуальными 

являются исследования методов, путей и форм ликвидации зобной эндемии в 
отдельных регионах нашего государства: указанным вопросам и посвящена 

данная статья. 

Історія Альма-матер 
ІСТОРІЯ АЛЬМА-МАТЕР 

HISTORY OF ALMA MATER 
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шої держави. 

Історіографія. На сьогодні в українській історіог-

рафії немає спеціальних статей, присвячених компле-

ксному дослідженню форм і засобів протизобної бо-

ротьби в 1940–1950-х рр. на рівні окремих регіонів, 

вивченню внеску співробітників вищих медичних на-

вчальних закладів у проведення наукових експедицій 

і масових обстежень населення ендемічних районів, у 
діяльності обласних зобних комісій та диспансерів 

тощо. В основному, у виданих за останні роки працях 

питання йододефіциту в Україні вивчалося в загаль-

них рисах. Зокрема, в них описано профілактичні за-

ходи в сучасних умовах, історичні та клініко-

морфологічні аспекти вивчення ЙДЗ, сучасні методи 

лікування різних видів зоба, наведено результати екс-

педиційних досліджень, проведених за останні 20 ро-

ків (серед них дослідження таких учених, як  

В.В. Білоокий, П.М. Боднар, В.І. Боцюрко,  

Ю.М. Вендзилович, С.В. Галла-Бобик, О.І. Денисен-

ко, І.В. Дзевульська, Ю.І. Караченцев, Л.Я. Коваль-

чук, І.П. Козярін, В.Н. Корзун, В.І. Кравченко, Н.В. 

Кроха, О.С.Ларін, Ю.С. Литовченко, П.М. Ляшук, 

В.А.Маслянко, А.П.Матвієнко, В.А. Олійник,  

О.І. Осадців, В.І. Паньків, Н.В. Пашковська, І.Ю. По-

лянський, В.Й. Райніш, Т.В. Сорокман, І.С. Тимків, 
Л.А. Ткачук, М.Д. Тронько, І.М. Туряниця, С.М. Че-

ренько, З.Й. Фабрі, О.І. Федів, О.В. Фера, М.І. Шере-

мет, В.О. Шідловський та ін.).  

Метою нашого дослідження, що продовжує цикл 

авторських статей із історії організації та розвитку 

Буковинського державного медичного університету1 

є аналіз участі співробітників ЧДМІ в ліквідації зоб-

ної ендемії на території Чернівецькій області в 1946–

1949 рр. Зокрема, огляд наукової тематики кафедр, 

присвяченої пошукам методів профілактики та ліку-

вання ендемічного зоба, проведення наукових експе-

дицій і масових обстежень населення регіону, розро-

бка планів санітарних заходів, робота у складі зобної 

комісії, клінічні й лабораторні дослідження тощо. 

Джерельна база. До статті долучено архівні мате-

ріали з фондів Державного архіву Чернівецької обла-

сті, наукового архіву Буковинського державного ме-
дичного університету, серед яких згадаємо особові 

справи співробітників ЧДМІ; річні звіти про роботу 

вишу, звіти та історичні довідки про наукову і ліку-

вальну роботу окремих кафедр й інституту в цілому; 

наукові статті, реферати доповідей співробітників 

ЧДМІ, видані в перші роки організації вузу; матеріа-

ли експедиційних досліджень в ендемічних районах 

області; протоколи засідань обласної протизобної ко-

місії тощо. Більшість додатків публікується вперше.  

Основна частина. Перші згадки про поширення 

ендокринних захворювань на території Буковини 

припадають на період перебування регіону в складі 

Австро-Угорської імперії. Зокрема інформація про 

зоб міститься в книзі "Буковина. Загальне краєзнавс-

тво" ("Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde") 

(Чернівці, 1899). Обер-лейтенант жандармерії Еду-

ард Фішер, описуючи санітарні умови, у яких про-

живало населення Буковини, вказав на часті випадки 
кретинізму. Що ж до вияву хвороби серед українців 

(русинів) Буковини, то вони були поширені, за слова-

ми автора, у Вижницькому повіті, в долішніх грома-

дах біля річки Черемош. Факт наявності в горах бага-

тьох випадків кретинізму став основою висновку  

Е. Фішера про те, що хвороба перебуває в причинно-

му зв'язку з геологічною будовою ґрунту2. 

Уродженець Чернівців, санітарний лікар Арнольд 

Флінкер, упродовж 1907–1911 рр. опублікував серію 

праць, присвячених поширенню, механізмам розвит-
ку та особливостям перебігу ендемічного кретинізму 

в Буковинських Карпатах, а саме у Вижниці. Резуль-

татом багаторічної праці автора стала видана в 1930 

р. у Лейпцигу монографія "Studien über Kretinis-

mus" («Дослідження кретинізму»), що тривалий час 

слугувала основним джерелом інформації щодо цьо-

го захворювання для багатьох поколінь лікарів. Уже 

тоді на теренах Австро-Угорщини проблему йодного 

дефіциту вирішували шляхом йодування харчової 

солі (див. додаток 1).  

У неопублікованій роботі С.К. Лобинцева, спів-

робітника ЧДМІ, "Розвиток охорони здоров'я в Чер-

нівецькій області" (1951) наведено приклад із звіту 

доктора Рубніка, якому в 1905 р. крайове лікарсько-

санітарне управління доручило провести обстеження 

захворюваності на зоб серед школярів. Досліджен-

ням було охоплено дітей сіл Біла, Васловівці, Ленків-
ці-Приват і Ленківці-Камераль Чернівецької округи 

(всього залучено 595 осіб шкільного віку). Далі  

С.К. Лобинцев охарактеризував інформацію румун-

ської санітарної служби щодо поширення захворюва-

ності в краї, а саме статистичні дані, за якими у вере-

сні 1939 р. "на Буковині було зареєстровано 16 тис. 

хворих на зоб"3. У звіті начальника румунського са-

нітарного обласного управління м. Чернівців за пері-

од 1928–1938 рр. є відомості про те, що в деяких 

школах міста також виявлено захворювання на зоб. 

Відомо, що окремі лікарі самостійно здійснювали ус-

пішну профілактику захворювання в навчальних за-

кладах4.  

Із приходом радянської влади, в 1941 р., співробі-

тником Українського інституту експериментальної 

ендокринології, проф. М.А. Копеловичем3 проведено 

дослідження населення Вижницького та Путильсько-
го районів, під час якого виявлено понад 50 хворих 

на зоб. 

Розпочинаючи з 1945 р., у Чернівецькій області 

розгортається експедиційно-обстежувальна робота 

щодо поширення і важкості зобної ендемії. На пер-

шому етапі вивчення ситуації здійснювалося двома 

шляхами: 1) подвірне дослідження населення най-

більш уражених зобом районів (вивчали не лише ха-

рактер і ступінь розповсюдження хвороби, але й сані-

тарно-гігієнічні умови життя населення, геолого-

географічні умови місцевості); 2) клінічні та лабора-

торні дослідження хворих на ендемічний зоб, оперо-

ваних у хірургічних відділеннях.  

Кількісні показники хворих на зоб  на території 

Чернівецької області іноді жахали. У 1945–1946 рр. 

асистент кафедри загальної хірургії ЧДМІ П.Е. Риба-

лкін провів обстеження в 15 населених пунктах Ваш-

ковецького та Вижницького районів (Вашковецький 
район існував до 1963 р., зараз це територія Вижни-

цького району), виявивши понад 35 % хворих на зоб. 

Бойчук Т. Мойсей А. Участь співробітників... 
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Так, за даними Вижницького райвійськкомату станом 

на 1946 р. 17 % призовників визнано непридатними 

для проходження військової служби через захворю-

вання щитоподібної залози (далі ЩЗ) і кретинізму; за 

статистикою Путильського райвійськкомату – 23 %. 

Високий показник ураженості зобом виявлено і в 

працівників лісосплавів – 75 %, яких було взято на 

особливий облік5. Матеріали Чернівецького відділу 
охорони здоров'я станом на 1946 р. засвідчили, що в І 

та ІІ хірургічних відділеннях обласної клінічної ліка-

рні знаходилося 28 хворих на ендемічний зоб, які 

провели тут аж 504 календарні дні (середня кількість 

к / днів – 78)6. Усього в міських закладах охорони 

здоров'я за поточний рік перебувало 73 хірургічних 

хворих із ендемічним зобом, з яких 70 було проопе-

ровано; у хірургічних відділеннях периферійних лі-

карень кількість прооперованих хворих на зоб стано-

вила 21 особу7.  

Велика кількість хворих на ендемічний зоб в регі-

оні була підтверджена експедиційними дослідження-

ми Інституту експериментальної і клінічної терапії 

АМН СРСР, які проведено в червні-вересні 1947 р. 

під керівництвом д. мед. н. М.Н. Фатєєвої.4 У Пу-

тильському районі обстежили 8 населених пунктів із 

загальною кількістю 3684 людей, у Вижницькому – 9 
нас. пунктів (4117 людей). Активну участь у цій ро-

боті брали як лікарі-терапевти, так і співробітники 

ЧДМІ. За даними експедиції, в Путильському районі 

збільшення ЩЗ відмічено в 55 % випадків, справжній 

зоб виявлено в 10,6 % обстежених людей. Така ж си-

туація була й у Вижницькому районі – 59,3 % випад-

ків (справжній зоб – 10,1 %). Еутиреоїдний зоб відмі-

чався в 58 %, порушення функцій ЩЗ – гіпотиреоз у 

т. ч. кретинізм в 48 %. Кретинізм, недоумство, глухо-

німота, недорікуватість, низькорослість, тяжкі форми 

зобної ендемії констатовано в Путильському районі – 

3,8 %, у Вижницькому – 2,8 %8. За результатами дос-

ліджень, зобна ендемія в Чернівецькій області була 

визнана чи не найважчою в СРСР. 

У 1946–1950 рр. проведено масові огляди насе-

лення в семи західних областях України. Досліджен-

ня показали, що в гірських районах Чернівецької 
області на різні форми ендемічного зоба хворіло 75 

% населення. Рада Міністрів Української РСР 1948 

року прийняла Постанову № 169, якою схвалила рес-

публіканський план протизобних заходів, що перед-

бачали проведення робіт із комунального та санітар-

ного облаштування населених пунктів, відкриття 

протизобних диспансерів, забезпечення населення 

йодованою харчовою сіллю, морською рибою, анти-

струміном. Було створено республіканський та обла-

сні протизобні комітети. У міських і сільських лікар-

нях, поліклініках, дитячих і жіночих консультаціях 

проводилася групова йодна профілактика антистру-

міном серед дітей дошкільного й шкільного віку, ва-

гітних жінок та матерів, що годували грудьми. Пра-

цівники лікувально-профілактичних закладів прово-

дили масові огляди населення ендемічних районів. 

Усього за період з 1946 по 1965 рр. у західних облас-

тях республіки обстежено понад 30 млн. людей.  
Саме в цей період, перед розгортанням в області 

широкомасштабних протизобних заходів, 20 жовтня 

1944 р. відкрито Чернівецький державний медичний 

інститут. Із початком своєї діяльності ЧДМІ стає нау-

ково-методичним і лікувально-профілактичним цен-

тром Буковини. З цього часу розпочинається нова 

віха в історії розвитку ендокринології в Буковинсько-

му краї. Зокрема, масові обстеження на наявність 

ураження ендемічним зобом, проведені в 1945–1947 

рр. співробітниками вузу, лікарями-терапевтами об-
ласного відділу охорони здоров'я, експедицією під 

керівництвом М.Н. Фатєєвої, послужили поштовхом 

для розгортання протизобних заходів у Чернівецькій 

області та посилення науково-дослідної роботи в 

ЧДМІ.  

Навчальний заклад створювався в умовах повоєн-

ної розрухи (була зруйнована вся лікувально-

профілактична мережа області), поширення епідеміч-

них захворювань (висипний і черевний тифи, тубер-

кульоз, венеричні хвороби тощо), у несприятливих 

кліматичних (засуха й голод) та побутових умовах 

(голод, перебої з водопостачанням та електроенергі-

єю, постачанням хліба). Це був період закріплення за 

ЧДМІ навчальних корпусів, створення клінічної бази, 

організації науково-дослідної роботи. Провідні нау-

ковці та клініцисти новоствореного вишу разом із ме-

дичними працівниками обласного відділу охорони 
здоров'я вступають у нелегку боротьбу із зобною ен-

демією.  

На початку розгортання масових протизобних за-

ходів в області співробітники ЧДМІ, значну частину 

яких переведено сюди на роботу з різних медичних 

вишів та наукових інститутів СРСР (Росії, Білорусії, 

Молдавії, Азербайджану, Казахстану, Киргизії, Даге-

стану, Таджикистану, Узбекистану та всієї України), 

не мали достатніх даних щодо причин виникнення 

хвороби, особливостей її перебігу й поширення на 

території Чернівецької області, ефективності методів 

профілактики і лікування. 

У науковому середовищі інституту точилася дис-

кусія. Проф. Ф.А. Баштан, розглянувши понад 130 

теорій виникнення хвороби, наголошував на теорії 

йодної нестачі, хоча визнавав, що вона має свої недо-

ліки. Вчений наголошував на тому, що буде неправи-
льним неврахування накопиченого досвіду, викладе-

ного в окремих теоріях. Він розумів необхідність 

урахування теоретичної спадщини, оскільки кожна 

теорія народжувалася на практиці вивчення певного 

ендемічного вогнища. Виходячи з цього, на його ду-

мку, треба досконало досліджувати місцеву специфі-

ку, що має пряме та опосередковане відношення до 

етіології місцевої ендемії зоба. Професор визнавав, 

що в основі етіології ендемії зоба лежить основна 

причина та ряд другорядних факторів, що складають 

разом етіологічний комплекс9. Щодо "географічної", 

"кліматичної" і "висотної" теорій, то Ф.А. Баштан 

вважав, що вони лише пояснюють утворення йодної 

нестачі в природі і базуються на збігу ендемії зоба з 

відомими географічними і кліматичними особливос-

тями місцевості.5 За його твердженнями, багаточисе-

льні аналізи ґрунтів Буковини показали, що в землі 

зобних районів йоду міститься в 3-5-10 разів менше, 
ніж в ґрунтах неендемічних районів УРСР. Крім того, 

ґрунти ендемічних районів не є насичені йодом і зда-

Історія Альма-матер 
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тні його поглинати до 115 % від тієї кількості, яка 

фактично в них вміщена, у той час як ґрунти Київсь-

кої, Полтавської, Харківської та ін. областей є наси-

чені йодом більш ніж достатньо. Вченого зацікавило 

й питання вмісту йоду в харчових продуктах на Буко-

вині. За ним, дослідження харчових продуктів енде-

мічних районів Буковини показали, що в них вміще-

но від 0,45 до 18,6 гамм % йоду, а в центрах зобної 
ендемії від 0,5 до 12,7 гамм %. У східних областях 

УРСР вміст йоду в їжі, виключаючи продукти морсь-

кого походження, коливаються від 1,007 (цибуля) до 

38,07 гамм % (картопля). 6 Дослідник наголошував і 

на тому факті, що знижена кількість йоду в харчових 

продуктах ендемічних районів Буковини відбуваєть-

ся ще й під впливом їх термічної обробки.7 

"Водну теорію" піддала критиці асист. ЧДМІ  

Ц.І. Міхліна в своїй роботі "Хімічний склад річкових 

і ґрунтових вод у зв'язку із зобною ендемією на Буко-

вині". За автором, спочатку під водною теорією розу-

міли значення особливого складу вод у розвитку ен-

демічного зоба. Для визначення ролі складових час-

тин води в розвитку ендемічного зоба на Буковині 

Ц.І. Міхліна провела близько 400 аналізів різних 

джерел у зобних та вільних від зоба районах України. 

На основі зіставлення результатів, дослідниця при-
йшла до висновку, що кількість йоду у воді закономі-

рно знаходиться у зворотному відношенні до напру-

ження зобної ендемії. Всі решта складові частини вод 

в ендемічних районах Буковини схожі або понижені 

в порівнянні з неендемічними районами. Теорії, по-

будовані на надмірності таких сполук, як кальцій, ма-

гній, залізо, підвищена мінералізація води, не знайш-

ли свого підтвердження під час польових досліджень. 

На Буковині ці елементи представлені в рівній або 

зниженій кількості, що, на думку дослідниці, засвід-

чувало непереконливість цих теорій в умовах місце-

вої ендемії. За Ц.І. Міхліною, йод у воді слугує лише 

індикатором загального йодування природи10.  

Вченими ЧДМІ розглядалась також теорія, згідно 

з якою зоб зумовлений надмірністю фтору в обміні 

речовин в організмі людини. Вважалося, що фтор ви-

кликає посилену евакуацію йоду з організму, чим 
створює абсолютну йодну нестачу. Проведені  

Ф.А. Баштаном аналізи питних вод на Буковині пока-

зали, що фтору в них міститься в 100-1000 разів мен-

ше, ніж у неендемічних районах УРСР, і навіть дохо-

дить до нуля в найбільш інтенсивних вогнищах енде-

мії. Також знижену кількість фтору виявлено в хар-

чових продуктах. За вченим, цей факт свідчить про 

те, що так звана "фторна" теорія етіології ендемічно-

го зоба в буковинських умовах не підтверджується. 

Більшість науковців ЧДМІ вважала, що одним із 

другорядних факторів у розвитку зоба в ендемічних 

районах Чернівецької області були також житлові 

умови, оскільки тут при відносній йодній нестачі в 

природі спостережено велике скупчення людей, не-

достатність житлової площі та її відсутність. На Бу-

ковині, у сільських місцевостях, нераціонально вико-

ристовували житлову площу. Зазвичай сім'я розміщу-

валося в тісній кухні (3-4 м3 на одну людину), де бу-
ли відсутні елементи гігієни, а кімната слугувала ли-

ше для урочистих подій та святкувань і майже не 

отоплювалася взимку. У таких умовах люди дихали 

відпрацьованим повітрям, у якому були летючі інгібі-

тори тиреоїдної функції, що призводило до утворен-

ня в організмі абсолютної йодної нестачі - кінцевої 

причини збільшення ЩЗ.  

Ф.А. Баштан у своїй роботі "На захист теорії йод-

ної нестачі" закцентував увагу на тому факті, що ен-

демія зоба на Буковині збігається з пониженням йоду 
в місцевій природі, що співпало з дослідженнями, 

проведеними в Швейцарії, Франції, США, Таджикис-

тані, Балкарії та Грузії. Тому йод використовується 

як засіб лікування і профілактики зоба. Нерівномір-

ність ураження населення у зобному вогнищі, в сере-

довищі одного населеного пункту і навіть однієї сім'ї, 

Ф.А. Баштан пояснював нерівномірністю утворення 

другорядних факторів етіологічного комплексу і не-

однаковим накопиченням запасів йоду в щитоподіб-

ній залозі, при тій же відносній нестачі його в місце-

вій природі. Нерівномірність захворювання зобом в 

сім'ї часто супроводжується критичним періодом в 

житті дітей і жінок11.  

Аргументи, наведені співробітниками ЧДМІ у пе-

рші роки боротьби з ендемією зобу на Буковині, свід-

чать про комплексне дослідження причин і поширен-

ня хвороби в регіоні, обізнаність із існуючими теорі-
ями в етіології зоба, провідними працями, присвячені 

проблемі боротьби з цією хворобою у світі. Пророб-

лена велика експериментальна робота з аналізу ґрун-

тів і харчових продуктів зобних і вільних від зобу об-

ластей із метою визначення вмісту в них йоду. Був 

вивчений добовий обмін йоду в організмі людини. У 

районах зобної ендемії досліджений вміст йоду в ат-

мосферних опадах та в повітрі. Отримані дані підтве-

рдили теорію йодної нестачі як основну причину ви-

никнення зоба в регіоні. 

Утворення протизобних пунктів, обласної зоб-
ної комісії та обласної зобної станції. Широкого ро-

змаху протизобна робота в Чернівецькій області на-

була з 1947 р. У липні 1947 року в Путильському ра-

йоні був відкритий перший в області протизобний 

пункт, завідувачем якого призначено лікаря Е.В. Чер-

ніховича. Відомо, що вже в жовтні цього ж року 
пункт організував щотижневу роздачу протизобних 

таблеток в 34 школах Путильського р-ну, охопивши 

йодопрофілактикою 2 тис. школярів. Досвід цього 

пункту був широко використаний  в організації но-

вих зобних пунктів, унаслідок чого в кінці 1948 р. в 

області було відкрито ще 3 подібні пункти у Вижни-

цькому (липень 1948 р.), Вашковецькому та Сторо-

жинецькому районах (ІІ пол. 1948 р.).  

З січня 1948 р. при Чернівецькому облвиконкомі 

розпочинає свою роботу обласна зобна комісія, голо-

вою якої призначено доц. ЧДМІ Б.Б. Роднянського. 

Членами комісії були провідні вчені ЧДМІ та фахівці 

мережі охорони здоров'я області. Серед них згадаємо 

проф. Є.Р. Цитрицького (хірург), проф. Ф.А. Баштана 

(гігієніст), проф. Л.Н. Заманського (біохімік), проф. 

В.О. Ельберга (терапевт-ендокринолог), проф.  

С.А. Ковалевського (геолог), доц. Істенчука (географ) 

й ін12. Основною метою комісії було розроблення 
плану санітарних заходів на теренах області, забезпе-

чення йодопрофілактики серед населення та особли-

Бойчук Т. Мойсей А. Участь співробітників... 
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во серед дітей шкільного віку. На засіданнях комісії 

розглядалися питання про стан забезпечення проти-

зобними препаратами населення, про організацію на-

укових зобних експедицій в ендемічні райони облас-

ті, вивчення взаємозв'язку ендемічного зоба з розу-

мовою відсталістю і низькою успішністю школярів 

Вижницького р-ну, заслуховувалися звіти районних 

протизобних пунктів про результати загального об-
стеження населення тощо13.  

У березні 1948 р. організовано Чернівецьку облас-

ну зобну станцію, яку очолив лікар Х.Ш. Штерн 

(1948–1952) (як приклад, Львівський обласний про-

тизобний диспансер засновано у 1946 р.). Новоство-

рений медичний заклад став організаційно-

методичним центром в області з проведення компле-

ксу заходів щодо вивчення, профілактики та лікуван-

ня ендемічного зоба. З часу його організації йодопро-

філактика протизобними таблетками почала прово-

дитись у всіх школах, дитячих будинках, дитячих са-

дках. У липні 1948 р. обласна станція отримала права 

зобної амбулаторії, у штаті якої було 3 лікарі та 3 се-

редніх медпрацівники. Цього ж року тут обладнали 

лабораторію, фізіотерапевтичний кабінет, закупили 

електрокардіограф. З 1949 р. амбулаторія отримала 

офіційний статус диспансеру, у якому організовано 
стаціонар на 25 ліжок (у 1952 р. стаціонар розширено 

до 50 ліжок).8 Усього за рік прийнято 1374 первин-

них хворих і 3268 повторних14.  

Масові експедиційні дослідження 1948 року. 

Комплексна експедиція з обстеження на ураже-

ність зобом населення Сторожинецького та Виж-

ницького районів під керівництвом к. мед. н.  

П.Е. Рибалкіна.  
У січні 1948 р. на перших засіданнях Обласної зо-

бної комісії обговорювалися питання щодо організа-

ції комплексних обстежень населення районів, ура-

жених зобом. Перша експедиція була організована з 

20 січня по 10 лютого 1948 р. співробітниками кафе-

дри загальної хірургії під керівництвом П.Е. Рибалкі-

на. Члени експедиції знайомились із станом протизо-

бної роботи в районах, дослідили санітарно-гігієнічні 

й побутові умови населення Бергометської лікарської 
ділянки, водні та сольові джерела районів. Експеди-

цією були йодовані запаси солі, закриті сольові дже-

рела, що знаходилися в антисанітарному стані, та 

проінструктовані районні медичні працівники щодо 

проведення протизобних заходів, обстежено 603 осо-

би різного віку, 388 з яких – клінічно. Основну части-

ну обстежених становили школярі сіл Вижницького 

району. 

Акт, складений 21 січня 1948 р. керівником експе-

диції П.Е. Рибалкіним на сольовому заводі Вижниць-

кого райпромкомбінату в селі Черешенька, проливає 

світло на специфіку роботи науковців в епіцентрі зо-

бної ендемії. У першій частині документа описані 

умови роботи на заводі: "...завод складається з двох 

приміщень, одне з яких є сараєм, де встановлено ко-

тел для випарювання солі, друге – слугує складом 

для випареної солі. У цьому ж приміщенні знахо-

диться добре обладнаний колодязь – джерело солі 
(глибина – 24 м.), яке знаходиться в антисанітарному 

стані. На заводі працюють 2 людини. За добу вони 

виробляють 100 кг солі, яку відправляють до Вижни-

ці, звідти вона поступає в продаж ...". Далі в акті кон-

статується, що, не дивлячись на постанову про обо-

в'язкове йодування солі з метою профілактики зоба, 

сіль на заводі до цього часу не йодована. У присутно-

сті членів експедиції, згідно з інструкцією, були йо-

довані всі запаси солі на заводі, директора попере-

джено про обов'язкове йодування солі та  відповіда-
льність за невиконання постанови облвиконкому та 

обкому КП(б)У від 13.09.1947 р15.  

У березні 1948 р. під керівництвом І.Г. Федорова 

та П.Е. Рибалкіна було проведено одне з перших в 

області масових електрокардіографічних досліджень 

осіб, уражених ендемічним зобом, під час якого охо-

плено 100 мешканців села Берегомет Вижницького 

району (52 жінки та 48 чоловіків) віком від 7 до 48 

років. З-поміж них вибрано контрольну групу – 21 

особу без збільшення ЩЗ, 7 людей – з незначним збі-

льшенням ЩЗ (І і ІІ ступенів дифузної форми зоба), 

72 особи – з наявністю зоба ІІІ і IV ступенів змішаної 

та вузлуватої форми. Обстеження проводилось елект-

рокардіографом системи Сіменс-Гальське (Sіmens-

Halske). Зйомку обстежених виконано в лежачому 

положенні. Зроблені такі висновки: 1) при ураженні 

ендемічним зобом у процес утягується і збудна – 
провідна система серця; 2) у осіб, старших 13 років, 

виявляються зміни провідності за ніжками пучка Гі-

са16.  

Організований на початку 1948 р. протизобний 

пункт у Путильському районі обстежив 12 населених 

пунктів із загальною кількістю 7 тис. людей. У ході 

експедиційних досліджень було виявлено 2 тис. осіб 

із збільшенням ЩЗ (27,6 %); справжній зоб виявлено 

в 764 людей. Причому збільшення ЩЗ відмічено в 

2,6 разів частіше в жінок у порівнянні з чоловіками. 

3,7 % із загальної кількості обстеженого населення 

складали хворі з явищами кретинізму, глухонімоти, 

розумової відсталості, недорікуватості. Найбільш ви-

сокий відсоток хворих на зоб виявлено у високогір-

них населених пунктах Сімакова і Перколин.  

На початку 1948 р. співробітниками Путильського 

протизобного пункту йодовано 20 т. солі, пізніше 
сіль стала поступати на цю територію у йодованому 

вигляді з соляних рудників. Також у районі була ор-

ганізована йодна профілактика антиструміном у 34 

школах із загальною кількістю 2 тис. школярів. 263 

дітей хворих на зоб ІІІ-V ступенів взято на облік і на-

правлено для амбулаторного та стаціонарного ліку-

вання.  

У липні – вересні 1948 р. співробітники Вижниць-

кого протизобного пункту обстежили 18 нас. пунктів 

району. Оглянуто 26,2 тис. осіб, що склало 27 % на-

селення району. Збільшення ЩЗ виявлено в 7389 осіб 

– 28 % всіх досліджених. Найбільш ураженими були 

мешканці села Розтоки, де захворюваність на зоб до-

сягла позначки у 74 %. Найменш ураженими – меш-

канці с. Верхні Луківці – 7,3 %. Як і в Путильському 

районі, на Вижниччині більш високий відсоток ура-

ження зобом відмічено у людей високогірних населе-

них пунктів і в тих, що проживали в антисанітарних 
умовах, використовуючи питну воду з відкритих вод-

них джерел, харчувалися одноманітною їжею. Унас-

Історія Альма-матер 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 3 (11)                                      11 

лідок вищеописаної ситуації співробітники Вижниць-

кого проти зобного пункту провели йодопрофілакти-

ку в школах району, охопивши 6824 школярів17. 

У грудні 1948 р. бригадою лікарів-дослідників 

Обласної зобної станції проведено масові обстеження 

населення Вашківецького району, у ході якого огля-

нуто мешканців 6 населених пунктів (11,5 тис. лю-

дей). Збільшення ЩЗ виявлено в 5 тис. людей (43,5 
%)18.  

Варто відзначити, що згідно з Інструкцією з йод-

ної профілактики в області було визначено наступні 

профілактичні дози йодистого калію: для дітей ясель-

ного віку призначалося на добу 0,00004 йодистого 

калію, на шестиденку – 0,00025; для дошкільного ві-

ку – 0,00008 (0,00050); шкільного віку – 0,00016 

(0,00100); для дорослих – 0,00016 (0,00100). Одна йо-

дована таблетка вміщувала 0,001 йодистого калію19.  

Під час масових експедиційних досліджень нау-

ковці ЧДМІ та практичні лікарі обласного відділу 
охорони здоров'я користувалися класифікацією хво-

рих на ендемічний зоб, запропонованою в 1935 р. 

проф. О.В. Ніколаєвим:  

Таблиця 1.  

Класифікація хворих на зоб за О.В. Ніколаєвим 

 

 

Ступінь збільшення 

ЩЗ 

Характеристика 

0 ступінь ЩЗ не пальпується 

І ступінь ЩЗ добре пальпується, особливо її перешийок 

ІІ ступінь Збільшення ЩЗ добре визначається не лише під час пальпування, а  добре візу-

алізується при огляді під час ковтання 

ІІІ ступінь Збільшення ЩЗ помітне не лише під час ковтання, але й спостерігається так 

звана "товста шия" 

IV ступінь Форма шиї різко змінена 

V ступінь Зоб досягає дуже великих розмірів і має вузлуватий характер 

Як свідчать архівні джерела: звіти, матеріали нау-

кових доповідей, статті співробітників ЧДМІ та ме-

дичних працівників сфери охорони здоров'я того часу 

– була відома не лише класифікація хворих на зоб, 

але й результати експедиційних досліджень в ендемі-

чних районах СРСР таких учених, як О.В. Ніколаєв, 

В.С. Левіт (Сибір), В.А. Ляпустін (Урал), С.А. Масу-

мов (Ферганська долина), М.Н. Ахутін (Амур),  
В.А. Асланашвілі (Грузія) та ін. 

Експедиційні дослідження населення Сторожи-

нецького району під керівництвом доц. Б.Б. Род-
нянського. У квітні 1948 р. Чернівецький облвикон-

ком прийняв постанову про організацію наукової екс-

педиції в Сторожинецькому та Вашковецькому райо-

нах. Обласна зобна станція, разом з керівником екс-

педиції, доц. ЧДМІ Б.Б. Роднянським, провели вели-

ку організаційну підготовку до цієї експедиції, а са-

ме: підібрано кадри лікарів і середніх медичних пра-

цівників, підготовлено обладнання, транспорт, історії 

хвороб, карти, інструкції щодо визначення ступенів і 

форм зоба.  

Викликає повагу професійність у підборі кадрів 

для експедиційної бригади. Так, зі звіту наук. керів-

ника експедиції видно, що до складу дослідників бу-

ло залучено керівника Б.Б. Роднянського (терапевт, 
ендокринолог), асист. Д.І. Головіну (гігієніст), асист. 

Ц.І. Міхліну (хімік-гігієніст), асист. Е.Г. Дайна 

(психіатр), асист. С.А. Чуракову (терапевт), асист. 

Е.В. Бризгунову (лікар-лаборант). До складу експеди-

ційної групи входили також 2 лаборанти (клінічна 

діагностика, біохімік), лікар-дослідник, 2 фельдшери-

дослідники, 5 студентів ЧДМІ ІІІ курсу, які проходи-

ли виробничу практику. Після приїзду в м. Сторожи-

нець у розпорядження експедиції районним відділом 

охорони здоров'я було підпорядковано 2 фельдшери.  

У період з 15 липня по 24 серпня членами експе-

диції обстежено 13 нас. пунктів та м. Сторожинець із 

загальною чисельністю населення 19.144 тис. людей. 
Середній відсоток осіб, у яких виявлено захворюва-

ність на ендемічний зоб, склав 15–20 %, однак він ди-

ференційовано коливався від 7 % до 25 %. Питома 

вага захворювання серед чоловіків –7,6 %, серед жі-

нок – 19,5 %. (співвідношення частоти зоба в чолові-

ків та жінок – 1/3). Серед хворих на зоб 60 % припа-

дало на збільшення ЩЗ І-го та ІІ-го ступенів, 40 % – 

ІІІ-V ступенів. 500 людей обстежено клінічно, в 283 з 

них взято гематологічні аналізи, в 100 – біохімічні. 

Гігієнічна частина експедиції обстежила воду 106 

джерел (зроблено проби води з 84 колодязів, 10 копа-

нок, 8 річок, 4 аналізи з водопровідних кранів). Та-

кож для хімічного дослідження відібрано 40 проб різ-

них харчових продуктів і зроблено 34 проби ґрунтів. 

Під час проходження експедиційних досліджень пси-

хіатр оглянув15 хворих на зоб, з них 3 – з ознаками 

кретинізму. Крім обстежень, члени експедиції відпус-
кали безкоштовно антиструмін і вели широку роз'яс-

нювальну роботу серед місцевого населення про шля-

хи і заходи боротьби з ендемічним зобом. Було прий- 

нято понад 200 амбулаторних хворих та направлено 

окремих із них для консультації та госпіталізації до  

Бойчук Т. Мойсей А. Участь співробітників... 
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Сторожинецької або обласної лікарень. З метою по-

пуляризації роботи експедиції Б.Б. Роднянський опу-

блікував статтю про ендемічний зоб і заходи бороть-

би з ним у місцевій пресі20. 

У підсумках зобної експедиції до Сторожинецько-

го району Б.Б. Роднянський констатував, що серед 

ураженого населення переважають дифузні форми 
зоба (60 %). Виходячи з даних про співвідношення 

між частотою зоба в чоловіків та жінок, значної кіль-

кості хворих на І та ІІ ступені збільшення ЩЗ, пере-

важання дифузних форм зоба, незначну кількість 

кретинів і кретиноїдів, Б.Б. Роднянський відніс енде-

мію зоба в Сторожинецькому районі до числа енде-

мій середньої важкості. Клінічна статистика показа-

ла, що за функціональними розладами ЩЗ хворі на 

зоб у Сторожинецькому районі відрізнялися від тих, 

що були виявлені в Путильському та Вижницькому 

районах, оскільки в населення останніх районів конс-

татували більшу частоту гіпотиреоїдного зоба.  

Під час експедиційних досліджень встановлено, 

що зобна хвороба зазвичай не викликала скарг у хво-

рих і її появу нерідко пов'язували з періодом вагітно-

сті або періодом після перенесення інфекційних за-

хворювань. Суб'єктивні скарги відзначені лише в 
хворих на гіпертиреоз – серцебиття, задуха під час 

виконання фізичних вправ, головний біль, поганий 

сон, іноді пітливість шкіри та загальна слабкість21.  

У незручних експедиційних умовах гематологічні 

аналізи проведені лише в 283 хворих на зоб. Отрима-

ні результати показали, що в 63 хворих спостерігався 

відносно високий вміст відновлювального і окислю-

вального глутатіону в крові, а також низький вміст 

каталази, що вказує на тенденцію до зниження окис-

лювально-відновлювальних процесів у хворих на еу-

теріоз. У гематологічній картині відмічено еритропе-

нію та відповідне зменшення гемоглобіну, рівень ка-

лію і кальцію в крові не виходив за межі фізіологіч-

них відхилень.  

У статті асист. ЧДМІ А.І. Індицького "Функції 

прищитоподібних залоз у хворих на зоб" встановле-

но, що вміст кальцію в крові у хворих на зоб ІІ-ІV 
ступенів відхилень від норми не має. Верхні цифри 

норми в більшості хворих на зоб ІV ступеня і гіпер-

кальціємія, виявлена у всіх хворих на зоб V ступеня, 

що, на думку науковця, свідчило про активізацію фу-

нкції прищитоподібних залоз при великих ступенях 

зоба. За висновками вченого, вік, стать і давність за-

хворювання на функцію прищитоподібних залоз при 

ендемічному зобі, за його спостереженнями, не впли-

ває.  

Більш комплексні біохімічні дослідження хворих 

на зоб зроблено дослідниками двох кафедр медично-

го інституту (пропедевтики внутрішніх хвороб та бі-

охімії): Ф.А. Вайнбергом, Л.Н. Заманським, А.І. Ло-

пушанським, А.І. Снігірьом, С.А. Чураковою,  

Б.Л. Якером. Їхні дослідження показали, що обмінні 

процеси у хворих на зоб перебігають з пониженням 

окислювальних процесів, на що вказують зменшення 

окислювально-відновлювального потенціалу крові, 
підвищення вокат-кисню, помітне збільшення вмісту 

відновлювальної форми глутатіону в крові, каталазне 

число значно нижче норми. Після подвійного цукро-

вого навантаження (тесту толерантності до глюкози) 

глюкоза в крові піднімається вище норми і через 2 

години приходить до норми (не опускається нижче); 

загальний і залишковий азот знаходиться в межах но-

рми і помітно збільшується після навантаження як 

загальний, так і залишковий азот. Визначено також, 

що у хворих на зоб креатинін у сечі не змінюється.  
Проби, взяті учасницею експедиції Ц.І. Міхліною 

з 128 водних джерел Сторожинецького району, стали 

основою її подальших досліджень мінерального скла-

ду річкових і ґрунтових вод Чернівецької області. До 

них дослідниця додала 52 результати  аналізу щодо 

мінерального складу води в р. Прут (проби взяті в 

різні пори року та з різних місць), із 20 колодязів м. 

Чернівців, а також із р. Черемош (у Вижниці, ендемі-

чному районі) і з ґрунтових колодязів м. Вижниці та 

Вашківці. При зіставленні даних про вміст йоду у во-

ді ендемічних районів Чернівецької області та даних, 

отриманих при дослідженні води с. Корсунівка Пол-

тавської області, де не спостерігається зобна ендемія, 

зроблено висновок про те, що великих розходжень 

між ними немає.  

Цікаві з наукової точки зору висновки, зроблені 

учасницею експедиції Е.Г. Дайн щодо психопатології 
ендемічного зоба на Буковині. Науковець використа-

ла дані обстежень 20 школярів Берегометської шко-

ли, 31 психічно неповноцінної особи одного з райо-

нів, уражених ендемічним зобом районів, і 84 хворих 

на ендемічний зоб, психічно хворих, що лікувалися в 

Чернівецькій психіатричній лікарні. Встановлено, що 

у хворих із легкими, стертими формами кретинізму 

часто відсутні соматичні симптоми кретинізму, особ-

ливо фактор низькорослості; психічні симптоми, за 

автором, зустрічаються частіше, ніж соматичні. Розу-

мова відсталість деяких категорій досліджених на Бу-

ковині може бути обумовлена не стільки зобом, як 

іншими факторами, такими, як перенесення важких 

гострих інфекцій тощо. Встановити специфічність 

психотичної картини внаслідок захворювання зобом 

не вдалося, хоча деякі окремі випадки захворювання 

виходили за межі звичної психіатричної діагностики. 
Лише в 4 випадках вони мали незвичайну картину, 

що змушувало думати Е.Г. Дайн про участь гіперти-

реоїдного фактору. 5 % хворих на зоб серед психічно 

хворих на Буковині невисокий (3,5) %. Дослідниця 

підсумувала, що гіпотиреоїдні форми зоба, до яких 

відноситься ендемічний зоб на Буковині, не виклика-

ють специфічних ендокринних психозів22. 

Обстеження та йодопрофілактика серед шко-
лярів м. Чернівців. У 1947 р. у процесі диспансери-

зації дітей у Чернівецькій міській дитячій поліклініці 

встановлено збільшення ЩЗ початкових ступенів від 

20 до 50 % у різних школах міста. На основі цих да-

них з 15 січня 1948 р. у всіх дитячих закладах місь-

кий відділ охорони здоров'я разом із П.Е. Рибалкіним 

провели протизобну йодну профілактику шляхом 

призначення дітям йодистого калію. Профілактикою 

було охоплено 4 тис. школярів. Окрім того, створено 

постійно діючу комісію у складі П.Е. Рибалкіна, ди-
ректора дитячої поліклініки, лікаря С.І. Трейбач і лі-

карів дитячих закладів із впровадження йодної про-

Історія Альма-матер 
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філактики та встановлення контролю за її ефективні-

стю.  

У березні-квітні 1948 р. під керівництвом П.Е. Ри-

балкіна проведено обстеження 8 середніх шкіл, роз-

ташованих у центрі м. Чернівців. Усього обстежено 

3837 школярів віком від 8 до 18 років, з них 2938 дів-

чат і 899 хлопчиків. У 30,5 % дівчат зафіксовано збі-

льшення ЩЗ І ступеня, у 25,4 % – ІІ ст., у 2,4 % – ІІІ 
ст.; у 29,4 % хлопчиків – І ст., у  24, 8 % – ІІ ст., у 2,5 

% – ІІІ ст. Такі дані спостережено в основному серед 

дітей, які приїхали з інших областей країни й прожи-

вали в Чернівцях від 1 до 3,5 років. Встановлено, що 

більше ніж половина дітей зі збільшенням ЩЗ ІІІ 

ступеня приїхали до Чернівців із населених пунктів, 

де була розповсюджена ендемія зоба23.  

Компаративні заміри того ж контингенту черніве-

цьких школярів у лютому 1949 р. дали наступні ре-

зультати: кількість дітей із збільшеною ЩЗ знизилась 

до 36 %, а збільшення ЩЗ ІІІ ступеня склало лише 

0,13 %24. 

У 1949 р. додатковою йодною профілактикою 

охоплено 36623 дітей і підлітків, а також проведено 

перевірку ефективності йодопрофілактики 566 до-

шкільнят і 9302 школярів. 

Як показав досвід майже дворічної профілактики, 
відсоток збільшення щитоподібної залози в дошкіль-

нят зменшився з 42,5 % до 25,6 %25.  

Клініка початкових ступенів зоба на Буковині 

серед приїжджого населення східних районів 
СРСР. Ще з 1946 р. у Чернівцях була відмічено наяв-

ність зоба не лише серед місцевого корінного насе-

лення, але й появу цього захворювання у приїжджих 

із інших областей СРСР, вільних від ендемічного зо-

ба. Ці факти задокументовані П.Е. Рибалкіним. При-

чому, за його спостереженнями, велика частина шко-

лярів, у яких зафіксовано збільшення ЩЗ саме ІІІ 

ступеня, приїхали до Чернівців з інших ендемічних 

регіонів СРСР26.  

У людей, які приїхали зі східних регіонів СРСР, 

виявлена наступна клінічна картина тиреоїдної дис-

функції: підвищена нервова збудженість, знижена 

працездатність, швидка втомлюваність, м'язова слаб-
кість, підвищена чутливість, плаксивість, підвищення 

пітливості, пришвидшене серцебиття від незначного 

фізичного чи нервово-психічного перенапруження, 

схуднення, головний біль тощо27.  

Отже, в 1948–1949 рр. завершується період вияв-

лення вогнищ поширення ендемічного зоба в Черні-

вецькій області. Внаслідок проведення широкомасш-

табних експедиційних досліджень загалом обстежено 

близько 74 тис. людей у 1948 р. та 19 тис. у 1949 р. 

Всього оглянуто близько 93 тис. населення. На мате-

ріалі різноманітних досліджень встановлено, що бі-

льшість районів області є вогнищами хвороби. Най-

більш ураженими залишалися гірські та передгірські 

райони (Путильський, Вижницький та Сторожинець-

кий), менш ураженими – Кіцманський, Чернівецький, 

Заставнянський, Герцаївський, Садгірський та 

м.Чернівці.  

Якщо в перші місяці заснування протизобних пу-
нктів йодована сіль поступала у найбільш уражені 

зобом райони, то пізніше, коли наявність хвороби бу-

ло встановлено і в інших районах, обласні організації 

домоглися забезпечення йодованою сіллю всієї Чер-

нівецької області. Тільки в 1948 р. йодною профілак-

тикою охоплено 36 тис. дітей і підлітків. У другій по-

ловині 1948 р. на замовлення обласного відділу охо-

рони здоров'я міське аптекоуправління виготовило 

337 кг антиструміна, який був безоплатно розісланий 

в найбільш уражені зобом райони.  
Амбулаторна допомога хворим на зоб в основно-

му здійснювалася в терапевтичному відділенні облас-

ної лікарні та в І поліклініці м. Чернівців лікарями 

обласної зобної станції і обласним ендокринологом; 

пізніше, з червня 1949 р., в обласному зобному дис-

пансері. Всього за рік прийнято 1374 первинних хво-

рих і 3268 повторних.  

Стаціонарна допомога здійснювалася в ІІ терапев-

тичному відділенні обласної лікарні; хірургічна допо-

мога – у хірургічному відділенні цього ж медичного 

закладу під керівництвом проф. Є.Р. Цитрицького.  

Диспансеризація хворих на зоб проводилася обла-

сним зобно-ендокринологічним диспансером і 4-ма 

районними зобними пунктами. До 4-х зобних пунктів 

протягом 1949 р. було 3521 звернень. Ними взято на 

облік 21106 хворих, проходили відповідне лікування 

2049 людей. 
Лікування хворих проводилося мікродозами йоду, 

для курсового лікування використовували протизобні 

таблетки. Широкого розповсюдження набуло вико-

ристання мінеральних вод, багатих на йодисті сполу-

ки. 

ЧДМІ виділив для щотижневих консультативних 

прийомів 9 консультантів зі складу професорів, доце-

нтів та асистентів. За 1948 р. з метою йодної профіла-

ктики співробітниками інституту проведено 475 лек-

цій і бесід. 

Широка кампанія боротьби із зобною ендемією на 

теренах Чернівецької області: наукові дослідження, 

експедиційна робота, профілактичні та лікувальні за-

ходи – сколихнула пошукову діяльність і теоретичну 

думку науковців ЧДМІ. У результаті цього з’явилася 

велика кількість теоретичних розробок, присвячених 

цій проблематиці, науково-дослідницькі теми цілого 
ряду кафедр вузу були скореговані в напрямку ви-

вчення наукової проблематики, пов’язаної із зобом. 

Так, лише до плану науково-дослідницьких робіт 

ЧДМІ за період 1947–1952 рр. включено понад 20 

тем із загальної проблематики "Ендемічний зоб на 

Буковині". Це були роботи, присвячені різним аспек-

там дослідження ендемії: "Ендемічний зоб в Північ-

ній Буковині" (1947), "Аналіз хірургічних матеріалів 

із ендемічного зоба серед приїжджого і корінного на-

селення Буковини" (1948), "До психопатології енде-

мічного зоба на Буковині" (1948), "Значення хірургіч-

ної операції для зрушення крові при різноманітних 

формах ендемічного зоба і випливаючи звідси перед-

умови для додаткової терапії" (1949), "Деякі дані що-

до ураження ендемічним зобом населення Сторожи-

нецького р-ну і заходи боротьби з ним" (1949), 

"Окислювально-відновлювальні процеси та мінераль-

ний обмін у хворих на ендемічний зоб" (1949), 
"Значення побутових факторів в етіології ендемічно-

го зоба на Буковині" (1950), "Клініка початкових 

Бойчук Т. Мойсей А. Участь співробітників... 
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форм ендемічного зоба на Буковині" (1950), "Роль 

гігієнічних факторів у формуванні етіологічного ком-

плексу ендемічного зоба" (1950), "Роль води, як од-

ного з джерел йоду для організму людини, в етіології 

ендемічного зоба"(1950), "Патоморфологія ендеміч-

ного зоба на Буковині" (1950), "Патоморфологія ста-

тевих залоз і гіпофіза при ендемічному зобі" (1950), 

"Значення катіонів в препаратах йоду, що застосову-
ються з профілактичною та лікувальною метою у бо-

ротьбі із зобом" (1951), "Зміни серцево-судинної сис-

теми у хворих на ендемічний зоб" (1951), "Гемопоез 

при ендемічному зобі" (дослідження пунктата кістко-

вого мозку) (1951), "Особливості перебігу зоба у ді-

тей на Буковині" (1951), "Ендемічний зоб і нервова 

система" (1951), "Психосоматичні кореляції при ен-

демічному зобі" (1951), "Про шлункову секрецію тра-

влення при зобній хворобі на Буковині" (1952), "Про 

вплив води Чернівецького джерела при захворюван-

нях шлунково-кишкового тракту, суглобів і ендеміч-

ного зоба" (1952), "Характер порушень вищої нерво-

вої діяльності при ендемічному зобі" (1952). У цей 

же період було надруковано цілий ряд наукових ро-

біт із даної проблематики: Роднянський Б.Б. "Зоб в 

Чернівецькій області" (1950), Я.П. Скляров, А.П. Клі-

мкевич "Основний обмін у хворих на ендемічний 
зоб" (1951), Б.Б. Роднянський, Х.Ш. Штерн "На шля-

ху ліквідації зобної ендемії" (1952), Б.Б. Роднянський 

"Реакції серцево-судинної системи при ендемічному 

зобі" (1952), Ю.Г. Рузінова, Фельман "Нервова систе-

ма при різноманітних формах ендемічного зо-

ба" (1952)28.  

На засіданні вченої ради ЧДМІ від 1 червня 1946 

року формуються перші проблемні комісії з наукової 

роботи. У 1946 р. керівником зобної комісії обрано 

В.О. Ельберга, в 1947 р. – Є.Р. Цитрицького. Комісія 

на своїх засіданнях, а також на розширених засідан-

нях кафедр, перевіряла хід виконання наукової робо-

ти з цієї проблематики.  

У розробці тематики, присвяченої ендемічному 

зобу, практичну допомогу надали співробітники та-

ких кафедр ЧДМІ: факультетської хірургії, загальної 

хірургії, факультетської терапії, біохімії, гігієни, пси-
хіатрії, пропедевтики внутрішніх хвороб, патологіч-

ної фізіології, нормальної анатомії, патологічної ана-

томії, гістології. До 1954 р. у ЧДМІ захищено 1 док-

торську та 3 кандидатські дисертації із проблеми ви-

вчення зоба, а саме: докторська дисертація завкафед-

ри гігієни Ф.А. Баштана «Роль гігієнічних факторів в 

етіології ендемічного зоба на Буковині» (Київський 

медінститут, 1953); кандидатська дисертація асист. 

кафедри загальної хірургії П.Е. Рибалкіна 

«Ендемічний зоб у Північній Буковині та його хірур-

гічне лікування» (Центральний інститут вдоскона-

лення лікарів, 1947); кандидатська дисертація асист. 

кафедри госпітальної терапії С.А. Чуракової «Клініка 

початкових форм ендемічного зоба на Букови-

ні» (Львівський медінститут, 1954); кандидатська ди-

сертація асистента кафедри гігієни Д.І. Головіна 

«Роль санітарно-побутових факторів в етіології енде-

мічного зоба» (Київський медінститут, 1954). У пода-
льшому кількість дисертаційних і монографічних до-

сліджень, присвячених цій тематиці, зросла. 

Завідувач Чернівецького обласного відділення 

охорони здоров'я А. Водовозов у своєму листі до 

МОЗ УРСР від 15.01.1948 р. підкреслив важливу 

роль співробітників ЧДМІ в ліквідації зобної ендемії. 

Були виділені кафедри, які активно виконували цю 

роботу: нормальної анатомії (васкуляризація і іннер-

вація ЩЗ у зобних вогнищах), кафедра патанатомії 

(морфологічна структура віддалених зобів при опера-
тивному втручанні, а також ЩЗ у людей, померлих 

від інших причин у зобних районах), кафедра біохімії 

(йодний баланс у носіїв зоба та в здорових людей об-

ласті), кафедра гігієни (стан водопостачання зобних 

районів і санітарно-гігієнічна ситуація в районах зоб-

ної ендемії), кафедра пропедевтичної терапії 

(ендемічний зоб і артропатія), кафедра факультетсь-

кої терапії (клінічна характеристика зобної ендемії з 

врахуванням функціонального стану ЩЗ), хірургічні 

кафедри (гематологічні дані при зобі, хірургічні ме-

тоди лікування, облік результатів терапії у носіїв зо-

ба)29. 

Наприкінці жовтня 1948 р. в Чернівцях проведено 

об'єднану наукову конференцію ЧДМІ та обласного 

відділу охорони здоров'я, присвячену проблемі енде-

мічного зоба на Буковині (30–31.10.1948), під час 

якої заслухано 16 доповідей.  
Отже, співробітники ЧДМІ разом із медичними 

працівниками обласного відділу охорони здоров'я, 

обласною зобною станцією та районними зобними 

пунктами провели велику експериментальну роботу з 

аналізу ґрунтів і харчових продуктів зобних районів 

області з метою визначення вмісту в них йоду. Дослі-

дники також вивчили добовий обмін йоду в організмі 

людини, в атмосферних опадах та в повітрі. Отрима-

ні дані підтвердили теорію йодної нестачі  як основ-

ну причину виникнення зоба. Поглиблене вивчення 

чернівецькими вченими етіології зоба показало, що 

поряд із дефіцитом йоду, значну роль відігравали жа-

хливі на той час соціально-побутові умови життя на-

селення. 

Експедиційна робота, профілактичні та лікувальні 

заходи, запроваджені в області впродовж 1945–1949 

рр., дали серйозні результати, а саме у Вижницькому 
районі захворюваність на зоб зменшилася в 4 рази, а 

у Вашковецькому – в 7 разів порівняно з 1948 р. Осо-

бливо різке зниження виявлено у хворих на зоб III-V 

ступенів, зокрема у Вашківському районі кількість 

хворих зменшилася в 9 разів. Також у Вашковецько-

му та Сторожинецькому районах загальна інтенсив-

ність ураження зобом шкільного контингенту не 

тільки зменшилась, але майже повністю зник зоб III-

V ст.  

За 5 років (1948–1953) захворюваність на зоб се-

ред школярів міста зменшилася в 3,5 рази, а питома 

вага зоба III-V ст. в 1953 р. склала всього 0,31 %. 

Проведені масові огляди населення Чернівецької 

області встановили наявність хворих на зоб по всій 

області – 3,2 %, зокрема на зоб III-V ступенів близько 

1 %.  

Незважаючи на досягнуті результати роботу в 

ЧДМІ було продовжено. У 1952 р. П.Я. Сівер розпо-
чав дослідження функції ЩЗ хворих на зоб за допо-

могою радіоактивного йоду. Досвід ученого почали 

Історія Альма-матер 
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застосовувати в зобно-ендокринологічному диспан-

сері з метою діагностики та лікування захворювань 

ЩЗ. Б.Б. Роднянський і П.Я. Сівер в 1954–1956 рр. 

дослідили клінічно та за допомогою J131 функціона-

льну активність ЩЗ і виділення радіоізотопу в добо-

вій сечі (обстежено 286 школярів у двох ендемічних 

вогнищах) і описали деякі особливості перебігу енде-

мічного зоба в дітей різних зобних вогнищ.  
На кафедрі біохімії проведено ряд досліджень із 

метою з'ясування впливу вітамінів на обмін йоду в 

ЩЗ (Сівер П.Я., Заманський Л.Н., Лопушанський  

А.І. і Жіла Е.С.). Асист. кафедри біохімії  

А.С. Швець9 встановила, що Солотвинська йодована 

кухонна сіль вміщувала підвищену кількість йоду, 

що могло мати негативний вплив у профілактиці зо-

ба. Відвідавши Солотвинський сольовий рудник, дос-

лідниця відмітила підвищений вміст йоду в йодова-

ній солі цього сховища та запропонувала метод стабі-

лізації йоду в кухонній солі шляхом додавання в неї 

0,2–0,5 бікарбонату натрію30.  

Подальше вивчення чинників зовнішнього сере-

довища показало, що не тільки йод, а й інші макро- 

(кальцій) і мікроелементи (марганець, кобальт, цинк) 

впливають на виникнення та перебіг ендемії зоба. 

Методи лікування зоба та іншої патології ЩЗ все-
бічно вдосконалювалися. Зокрема, розроблена та 

впроваджена в практику методика економної резекції 

ЩЗ при вузлових формах зоба, запропонована коли-

шнім ректором ЧДМІ (1952–1962), проф. М.М. Кова-

льовим, що набула значного поширення в клінічній 

практиці. Результатом його досліджень стала захище-

на в1960 р. докторська дисертація на тему: 

«Матеріали до вивчення ендемічного зоба в Північ-

ній Буковині". 

У 1950-х на поч. 1960-х рр. над цією проблемою 

активно працювали Д.І. Головін31, Д.К. Гречишкін32, 

А.А. Дикштейн33, С.П. Закривидорога34, Л.Н. Заман-

ський35, Е.В. Капралова, А.П. Климкевич36, М.М. Ко-

вальов37, Б.І. Кранцфельд38, А.П. Красовський,  

Я.Д. Крічін, А.І. Лопушанський, П.Е. Рибалкін39,  

Б.Б. Роднянський40, І.К. Руснак, Г.П. Рушковський41, 

О.І. Самсон, Г.Г. Сєргєєв, П.Я. Сівер42, В.Л. Хенкін43, 
С.А. Чуракова44, Н.М. Шинкерман10, А.Д. Юхимець 

та інші співробітники ЧДМІ.  

Висновки. Великий обсяг архівних свідчень розк-

риває перед нами реальну картину ліквідації зобної 

ендемії в Чернівецькій області та роль співробітників 

ЧДМІ в цьому процесі. Період активного поширення 

зобного захворювання збігся в часі із становленням 

Чернівецького  державного медичного інституту, 

який саме в той час відновлював матеріальну базу, 

понівечену війною, працював над створенням клініч-

ної складової, організовував науково-дослідну робо-

ту. Працівники ЧДМІ доклали чимало зусиль, допо-

магаючи обласній мережі охорони здоров'я в бороть-

бі з хворобою, яка визнана на той час найважчою в 

СРСР. У першу чергу, це стосується проведення екс-

педицій широкого масштабу в районах, уражених ен-

демічним зобом: Путильському, Вижницькому, Сто-

рожинецькому, м. Чернівцях (Баштан Ф.А., Рибалкін 
П.Е., Роднянський Б.Б. та ін.), у ході яких визначено 

територію та масштаб поширення зобної ендемії в 

області, шляхи і заходи профілактики та лікування. 

Співробітники ЧДМІ очолили обласну зобну комі-

сію, розробили для області плани санітарних заходів, 

здійснили йодну профілактику населення (разом із 

працівниками обласної зобної станції та районними 

зобними пунктами взяли участь у забезпеченні насе-

лення йодованою сіллю, таблетками антиструміну); 

провели консультації та бесіди серед населення райо-
нів, уражених зобом; здійснили клінічні та лаборато-

рні дослідження хворих на зоб. Експедиційна робота, 

профілактичні та лікувальні методи, проведені в об-

ласті в 1945-1949 рр. за участю професорсько-

викладацького складу ЧДМІ, досягли високих ре-

зультатів. Упродовж 5 років відбулося різке знижен-

ня захворюваності на ендемічний зоб на території об-

ласті в 4-9 разів залежно від районів.  

У ЧДМІ проведено велику теоретичну роботу. До 

наукової роботи з проблем зоба долучилися співробі-

тники понад 10 кафедр ЧДМІ (третина кафедр інсти-

туту на той час), якими розроблено понад 20 науко-

вих тематик, захищено докторські та кандидатські 

дисертації. Наукові розробки чернівецьких науковців 

лягли в основу методики проведення профілактичних 

і лікувальних заходів сфери охорони здоров'я краю, 

що в свою чергу сприяло визнанню Чернівецького 
медичного інституту як провідного наукового центру 

в цій галузі. Проблема ліквідації ендемії зоба в 1960–

1980-ті рр. як на Буковині, так і на всій території 

України була вирішена.  

На жаль, у 1990-ті роки у зв'язку з руйнуванням 

господарсько-економічних зв'язків, зменшенням фі-

нансування медицини, зникненням уваги до профіла-

ктичного обстеження населення  захворюваність на 

зоб порівняно з 1980 р. підвищилася в 2-3 рази й зно-

ву постала необхідність вирішення цієї проблеми. 

Вищезазначені показники підтверджені експедицій-

ними дослідженнями сучасних українських учених, 

які констатують у своїх роботах, що в Україні про-

блема ЙДЗ упродовж останніх років значно загостри-

лася. Саме тому врахування досвіду проведення ши-

рокомасштабних профілактичних і лікувальних захо-

дів у 1940–1950-х рр. на Буковині та в інших ендемі-
чних регіонах України є однією з найактуальніших 

проблем в охороні здоров’я населення України, пере-

дусім дитячих колективів. 

 

Примітки: 
1. Перші згадки про зоб та кретинізм відносять до 

стародавніх цивілізацій: Єгипетської, Китайської, Ін-

дійської, Греції та Риму. Цінні свідчення щодо діаг-

ностики та лікування зоба містяться в роботах Аві-

ценни, Ар-Разі, Алі Аль-Джурджані (ІХ–Х ст.). Одне 

з ранніх зображень цих хвороб можна знайти в книзі 

Роджера Салернського "Хірургія" (1170), яка протя-

гом 100 років була основним посібником і довідни-

ком із хірургії в Західній Європі. Особливу увагу 

приділено зобу в образотворчому мистецтві епохи 

Відродження та Нового часу (див. додаток 1).  

У 1820 р. швейцарський лікар Коїндет вперше ре-

комендував препарати йоду для лікування зоба. Усе-
редині ХІХ ст. хімік А. Шатен шляхом проведення 

експерименту показав пряму залежність між вмістом 

Бойчук Т. Мойсей А. Участь співробітників... 
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йоду в навколишньому середовищі та частотою по-

ширення зоба серед населення.  

2. Ніколаєв О.В. (1903–1980) – радян. хірург-

ендокринолог, заслужений діяч науки РСФСР (1965). 

Очолив декілька експедицій в регіони зобної ендемії 

(Узбекистан, Півд. Урал, Східне Забайкалля, Кабар-

дино-Балкарська АРСР, Алтайський край, Північно-

Осетинська АРСР та ін.). Він поклав початок масової 
йодної профілактики в ряді ендемічних вогнищ. Ма-

сова профілактика ендемічного зоба в 1947 р. в Каба-

рді привела до зниження захворюваності дітей з 17-

,88 % до 0,6 %, а дорослого населення – з 50–70 % до 

1,9 %. Вражаючі результати систематичної роботи 

О.В. Ніколаєва послужили прикладом для здійснення 

аналогічних заходів у інших регіонах СРСР. Він за-

пропонував метод субтотальної субфасціальної резе-

кції ЩЗ при дифузному токсичному зобі (1951). Ав-

тор та співавтор робіт: "Ендемічний зоб" (1949), 

"Хірургія ендокринної системи" (1952), "Хвороби 

щитоподібної залози" (1961), "Підсумки вивчення 

ендемічного зоба і боротьби з ним в Кабардіно-

Балкарській АРСР" (1968). 

3. Проф. М.А. Копелович є представником науко-

вої школи ендокринної хірургії Інституту проблем 

ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН 
України (Українського органотерапевтичного інсти-

туту), працював тут у період 1930–1974 рр. На той 

час клініка Інституту була першою в країні і третьою 

в світі (після Берліну і Праги) ендокринологічним 

стаціонаром, де були закладені основи діагностики і 

лікування ендокринних захворювань. У 1953 р. у клі-

ніці вперше застосовано радіоактивний йод для ліку-

вання хворих на дифузний токсичний зоб (проф. 

М.А. Копелович, О.М. Беседіна, Н.М. Дразнін). Ра-

зом з В.М. Коганом-Ясним проф. М.А. Копелович 

створив у Харкові школу клініцистів-ендокрино- 

логів, з його ім'ям пов'язано становлення клінічної 

ендокринології (див. роботу: Копелович М.А., Лоба-

новская Л.И., Тихонова Е.П. Развитие клинической 

эндокринологии в УССР за 50 лет // Эндокринопатии 

и лечение их гормонами. – К.: Здоровье, 1968. – Вып. 

4. – С. 3–20). 
4. Проф. Фатєєва М.Н. була одним з ініціаторів 

проведення масштабних наукових досліджень у 

СРСР, які дозволили впритул підійти до проблеми 

вирішення причин захворюваності та сприяли зни-

женню захворюваності на зоб в ендемічних вогни-

щах. Крім населення Українського Прикарпаття, 

М.Н. Фатєєва відома також своїми дослідженнями 

мешканців гірських долин Паміру щодо особливос-

тей розповсюдженості ендемічного зоба. В подаль-

шому вона стає першим керівником відділу та лабо-

раторії радіоізотопної діагностики Інституту медич-

ної радіології АМН СРСР (м. Обнінск), стояла у ви-

токів радянської радіонуклідної діагностики. Нею 

сформульовано методи використання радіонуклідів в 

різних галузях медицини: ендокринології, онкології, 

кардіології тощо (див. роботу: Очерки радиоизотоп-

ной диагностики [Текст] / Под ред. и с предисл. 

проф. Г.А. Зедгенидзе. – Москва, 1960. – 268 с.: ил.) 
5. Відносно теорії йодної нестачі Ф.А. Баштан пи-

сав, що історія появи і розподілу йоду в природі по-

казує, що основним джерелом поповнення йоду в 

ґрунтах, воді, харчових продуктах є океани, а для Бу-

ковини – це Атлантичний океан. В ендемічні райони 

Чернівецької області кількість йоду в повітрі падає 

до 20 %. у залежності від цього зростає і напруже-

ність ендемії зоба. Падіння висоти до 200 м. супрово-

джується зникненням ендемії зоба. Збільшення кіль-

кості опадів в гірських районах, а також пересіче-
ність місцевості не сприяє затримці йоду в ґрунтах, 

він вимивається в ріки і виноситься в море, наряду з 

вимиванням йоду з ґрунтів, вимиваються і інші спо-

луки, у тому числі і ті, яким старі теорії приписували 

зобогенну дію (ДАЧО. – Р-938. – О. 6. – Спр. № 22. – 

Арк. 24–25). 

6. У своїх роботах Ф.А. Баштан наголошував, що 

йоду більше в напівсухих продуктах – кукурудзі, зла-

ках, бобах. Відносно багатий на йод картопля, чого 

не можна сказати про зелені овочі, такі як цибуля, 

редис, буряк, капуста та ін. Багаті на йод продукти 

морського походження. Значну кількість йоду вмі-

щує місцева і привозна кухонна сіль, у середньому 

близько 250 гамм %. (ДАЧО. – Р-938. – О. 6. – Спр. 

№ 22. – Арк. 26). 

7. За Ф.А. Баштаном її втрати складають значну 

кількість йоду, що досягає до 57 %. (так напр. молоко 
при кипінні протягом 5 хв. втрачає 5,4 % йоду, м'ясо 

при звичайній варці – 55, 6 %). 

8. Обласний зобно-ендокринологічний диспансер 

функціонував до 2009 р., коли була здійснена реорга-

нізація диспансеру в Чернівецький обласний ендок-

ринологічний центр (Рішення Чернівецької обласної 

ради № 44-27/09 від 17.03.2009 р.). 

9. Швец А.С. у 1956 р. захистила кандидатську 

дисертацію на зобну тематику. Автор робіт: 

"Перманганатний метод визначення йоду в йодованій 

солі" (Аптечна справа. – 1954. – № 6), "Вміст йоду в 

йодованій солі на місцях і заходи, що сприяють ста-

білізації йоду в йодованій солі" (Збірник наук. робіт 

"Зобна хвороба", Київ, 1956), "Коротка характеристи-

ка Вашковецького і Кельменецького районів у зв'язку 

із вмістом йоду в воді та захворюванням на зобну 

хворобу" (Санітарія та гігієна. – 1958. – № 4). 
10. У 1955 р. Н.М. Шинкерман захистив докторсь-

ку дисертацію на тему: "Матеріали щодо патоморфо-

логії ЩЗ". Автор робіт: "Злоякісні пухлини ЩЗ в бу-

ковинському вогнищі ендемічної зобної хворо-

би" (Збірник наук. робіт ЧДМІ. – 1956. – Вип. 5. – С. 

62–68); "Патоморфологічна характеристика буковин-

ської зобної ендемії" (Проблеми ендокринології та 

гормонотерапії. – 1956. – № 6. – С. 66–72); 

"Патоморфологія ЩЗ при тиреотоксикозах" 

(Лікарська справа. – 1956. – № 5. – С. 549–550). 
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ДОДАТОК 1 

ЗОБ У ТВОРАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА В МЕДИЧНИХ ПРАЦЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1                                                   Рис. 2                                                 Рис. 3                                                 

Рис. 4                                                  Рис. 5                                                

Рис. 1. Сторінка «Хірургії» Роджера Салернського (1170) із зображенням операції резекції зоба; Рис. 2. Ле-

онардо да Вінчі "Мадонна з гвоздикою" (1473); Рис. 3. Рафаель "Мадонна з безбородим св. Йосифом" (1506); 

Рис. 4. Ганс Гольбейн Молодший "Адам і Єва" (1516); Рис. 5. Жан Огюст Домінік Енгр "Руджієро, що звільняє 

Анжеліку" (1818); Рис. 6. Ілюстрації з книги Арнольда Флінкера «Вивчення кретинізму» (1930). Фотографії, 

зроблені в Буковинських Карпатах у 1910 році.  

Бойчук Т. Мойсей А. Участь співробітників... 

Рис. 6                                               
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         В.А. Ельберг
Ф.А. Баштан 

    Б.Б. Роднянський 

Є.Р. Цитрицький                                                                               Н.М. Шинкерман 

С.П. Закривидорога  

ДОДАТОК 2 

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО   МЕДІНСТИТУТУ В ЛІКВІДАЦІЇ 
ЕПІДЕМІЇ ЕНДЕМІЧНОГО ЗОБА НА ТЕРИТОРІЇ  ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1945–1949 РР.) 

Історія Альма-матер 
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Рис. 1. Рішення № 1122/53 Чернівецько-

го облвиконкому від 10.11.1947 р.  

"Про утворення комісії з ендемічного 

Рис. 2. Копія "Інструкції 

з протизобної йодопрофілактики" 

 

ДОДАТОК 3 

ДОКУМЕНТИ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗОБА 

Бойчук Т. Мойсей А. Участь співробітників... 
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Рис. 3. Діаграма "Залежність  

відсотка збільшення  

щитовидних залоз від віку 4-х  

дівчат м. Чернівців (приїжджих). 
Звіт П.Е. Рибалкіна щодо  

стану ЩЗ у чернівецьких  

школярів, 1948 р.  

 
 

Рис. 4. Діаграма "Залежність відсо-

тка збільшення щитовидних залоз 

від віку 4-х хлопчиків м. Чернівців. 

Звіт П.Е. Рибалкіна щодо  

стану ЩЗ у чернівецьких  

школярів, 1948 р. 
 

Історія Альма-матер 
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Рис. 5. Тематика наукових робіт кафедри діагностики  

з окремою патологією і терапією на 1946 р.  

Рис. 6. План наукової тематики  

співробітників кафедри патологічної анатомії на 1946 р.  

Бойчук Т. Мойсей А. Участь співробітників... 
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Рис. 7, 8. Тематична  

картка кандидатської дисертації 

П.Е. Рибалкіна (19.11.1945 р.) 
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Boychuk Taras, Moysey Antoniy. Participation of Ch-

ernivtsi state medical institute in the elimination of focal 

goitre endemic in the Chernivtsi region during the period 

1945-1949 years. One of the biggest challenges of the 21st cen-
tury is the elimination of iodine deficiency disorders which 

about 30% of the world's population suffers from (according to 

WHO). The scientists of Chernivtsi State Medical Institute pro-

vided activity in eradicating the epidemic of endemic goiter in 
Chernivtsi region during the 1940s-1950s in conditions of post-

war devastation, hunger and poor sanitation. This experience 

could be globally used. Theoretical development made by our 

scientists, their careful study of the local situation, the scheme 
of a practical solution to the problem in the epidemic areas re-

quire further study and application on a wider scale. Given this 

situation article considers such issues that are particularly rele-

vant to the research methods, ways and forms of elimination of 
endemic goiter in certain regions of our country.  

The problem of iodine deficiency was first considered at 

the state level in Ukraine in the 1940. At the time of the Soviet 
Union in Ukraine to regions of maximum risk of IDD tradition-

ally according Lviv, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia, 

Ternopil and Volyn regions. In order to prevent the disease in 

endemic areas was introduced a set of preventive and therapeu-
tic measures. 

Despite the fact that in the 1960s -1980s endemic goiter 

problem was almost solved in the 1990s. Due to the weakening 

of attention to this important medical and social problems as 
well as man-made pollution by the antagonists of the iodine 

observed increase in the number of regions where fixed iodine 

deficiency endemic goiter and features. The increasing preva-

lence of thyroid pathology was also contributed to Chernobyl 
tragedy. 

A large amount of archival documents reveals to us the 

real view of goiter endemic liquidation in Chernivtsi region and 

the role of employees of Bukovinian state medical institute in 
that process. The active dissemination of goiter disease coin-

cided with the establishment of the Chernivtsi State Medical 

Institute, which has been restoring facilities once in a while and 

worked to develop a clinical component and medical re-
searches. 

Scientific research of BSMI scientists formed the basis of 
prevention methods and treatment of health edge, which has 

been contributed to the recognition of Chernivtsi Medical Insti-

tute around the world, this medical establishment became a re-

search center in this field. The problem of endemic goiter was 
solved during the 1960-1980 period in Bukovina. 

Key words: Chernivtsi State Medical Institute, endemic, 

iodine deficiency, goiter, history of medicine. 
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Актуальність. Добре відомо, що вживання во-

ди, якість якої не відповідає санітарним вимогам за 

показниками епідеміологічної та токсикологічної 

безпеки призводить до інфекційних захворювань та 

інтоксикацій хімічними сполуками1. Разом з тим, за 

даними результатів численних досліджень (Patricia L. 

Meinhardt, Ernest Angino, Bobby G. Wixson, Онищен-

ко Г.Г., Прокопов В.О., Бардов В.Г. тощо) встановле-
но наявність достовірного зв'язку середньої сили між 

якістю води господарсько-питного призначення, яка 

дозволена до постійного використання населенням, 

та наступними захворюваннями: новоутворення, за-

хворювання серцево-судинної системи (ішемічна 

хвороба серця, артеріальна гіпертензія, інфаркт міо-

карду), захворювання шлунково-кишкового тракту, 

ендокринні захворювання, хвороби сечовидільної си-

стеми, дерматити, алергічні захворювання тощо2.  

Зважаючи на вищевикладене метою нашого до-

слідження стало встановлення ролі розробки методів 

водопідготовки та медичного супроводу їх викорис-

тання в науковій, практичній та викладацькій діяль-

ності кафедри гігієни та екології Національного ме-

дичного університету імені О.О. Богомольця.  

Для досягнення поставленої мети, нами було ви-

значено наступні завдання: 
1. З’ясувати роль тематики гігієни води та вод-

постачання в науковій, практичній та викладацькій 

діяльності кафедри гігієни та екології Національного 

медичного університету іменіО.О.Богомольця на різ-

них етапах її становлення; 

2. Дати оцінку розроблених в різні часи співро-

бітниками кафедри методологій на предмет можли-

вості їх використання в умовах сучасності з позицій 

нових набутих знань в області гігієни води та водо-

постачання. 

3. Описати основні напрямки наукової діяльнос-
ті кафедри гігієни та екології Національного медич-

ного університету іменіО.О.Богомольця у галузі гігі-

єни води та водопостачання на сучасному етапі роз-

витку та встановити вплив наукової, практичної та 

викладацької діяльності кафедри на організацію якіс-

ного водозабезпечення населення України та інших 

країн Світу. 

Матеріали та методи. Для вирішення поставле-

них завдань нами були використані наступні методи: 

бібліографічний метод аналізу наукової інформації, 

системний, історичний, структурно-функціональний 

аналіз, методи прогнозування та розрахунків, метод 

санітарного обстеження, органолептичні, хімічні, фі-

зико-хімічні, мікробіологічні, технологічні методи 

досліджень. 

Результати досліджень та їх обговорення. У 

другій половині ХІХ сторіччя вплив водного фактору 
на структуру захворюваності та смертності населен-

ня став домінуючим, а відсутність науково обгрунто-

ваних заходів профілактики сприяла швидкому роз-
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Загороднюк К., Гринзовський А. Исторический опыт и его воплощение в 

современную научно-практическую деятельность кафедры гигиены и эко-

логии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца 

при разработке санитарно-гигиенических норм водоснабжения и методов 

эколого-гигиенической оценки технологий водоподготовки. 
В работе представлены материалы, которые убедительно доказывают, что 

вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой является стержне-

вым направлением научной деятельности современной кафедры гигиены и эко-

логии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. От-
дельной яркой страницей деятельности кафедры является изучение влияния вод-

ного фактора на здоровье населения с целью разработки правил, норм, стандар-

тов, выполнение которых направлено на сохранение и укрепление здоровье насе-

ления.  
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повсюдженню інфекційних захворювань. У1845році 

Олександр Петрович Вальтер захистив першу в істо-

ріїУніверситету Св. Володимира (м.Київ) дисертацію 

на медичну тему «Мікроскопічне дослідження меха-

нізму сплетення волосся в ковтуні» («De mechanismo 

implicationis pilorum in plica polonica disquisitiones mi-

croscopicae»), довівши, що так званий «ковтун» не 

хвороба, а результат невігластва населення, яке прос-
то не дотримується правил особистої гігієни волося, 

простіше кажучи, не миє його вчасно та не розчісує. 

Ці два факти дозволили Олександру Петровичу Валь-

теру, який і став ініціатором створення окремої кафе-

дри гігієни, разом з іншими прогресивними професо-

рами університету Св.Володимира осягнути важли-

вість фахової підготовки медиків як з питань профі-

лактики пануючих на той час захворювань, так і з пи-

тань включення до повсякденної рутинної роботи лі-

карів просвітництва населення щодо елементарних 

питань особистої гігієни. Повна підтримка висунутої 

ідеї деканом медичного факультету С.П.Алфер'євим 

та членами вченої ради втілилось 15 жовтня 1864 ро-

ку в перше безпецендентне офіційне рішення в Євро-

пі щодо створення окремої кафедри гігієни в Універ-

ситеті Св.Володимира3. 

Рішення щодо створення окремої кафедри гігіє-
ни в Університеті Св.Володимира у 1865 р. було офі-

ційно затверджено Міністерством народної освіти, а 

вже у 1871 році заснована кафедра медичного факу-

льтету університету Св. Володимира під назвою 

«кафедра гігієни, медичної поліції, медичної геогра-

фії і статистики». Ця перша гігієнічна кафедра у май-

бутньому стала кадровою, теоретичною та науковою 

основою для створення наступних кафедр нинішньо-

го Національного медичного університету іме-

ніО.О.Богомольця: 

– кафедри мікробіології, вірусології та імуноло-

гії (1918 p.); 

– кафедри гігієни праці та професійних захво-

рювань (1923 p.); 

– кафедри соціальної медицини та охорони здо-

ров’я (1924 p.); 

– кафедри епідеміології (1932 p.); 
– кафедри комунальної гігієни та екології люди-

ни (1935 p.); 

– кафедри гігієни харчування (1935 p.); 

– кафедри гігієни дітей та підлітків (1925 p., 19-

35 p., 1944 - 2000 рp., в теперішній час входить до 

складу кафедри комунальної гігієни та екології лю-

дини). 

Засновником та завідувачем першої в Україні 

кафедри гігієни університету Св.Володимира у 1871-

1893 роках та гігієнічної лабораторії з 1875 року стає 

Субботін Віктор Андрійович. 

З організації при кафедрі гігієни університету 

Св. Володимира першої в Україні гігієнічної лабора-

торії бере свій початок розвиток науково-

експериментальної складової діяльності сучасної ка-

федри гігієни та екології у галузі гігієни води та во-

допстачання. Перу професора Субботіна В.А. нале-

жит дві фундаментальні праці в галузі водопостача-
ня: «Порча воды в прудах и реках свеклосахарными 

заводами Киевской губернии. «Сб. сочинений». Изд. 

Мед. Департ. 1880, т.1.» та «Вода. /Литогр. записки/ 

Киев, 1883». 

Серед чисельних досягнень Субботіна В.А. чіль-

не місце займають організація системи санітарного 

нагляду в місті Києві та формування підвалин гігієні-

чного супроводу практичної діяльності в тому числі і 

підприємств з водопостачання4. 

Наступником В.А. Субботіна стає професор  
В.Д. Орлов, завідувач кафедри гігієни університету 

Св. Володимира у 1893-1914 pp., котрий досліджував 

існуючі і розробляв нові методи поліпшення якості 

води та вперше організував систематичний санітарно

-лабораторний нагляд за тогочасним річковим водоп-

роводом в м. Києві, яким вода подавалася у фонтани, 

а вже звіди відрами доправлялася до помешкань міс-

тян5. В роботах професора В.Д. Орлова пропонува-

лись рішеням актуальних проблем водозабеспечення 

населення, а саме: «Простой прием охлаждения воды 

для питья. «Унив. Изв.» 1902», «Очистительное» и 

«стерилизующее» действие городских «централь- 

ных» /песочных/ фильтров. Журн. «Русск. Общ. 

Охраны нар. здор.» 1904» тощо. 

У 1914-1922 pp. та в 1932-1941 pp. кафедру очо-

лює Добровольський Костянтин Ерастович, який впе-

рше в санітарній практиці обгрунтував, що колі-титр 
є показником фекального забруднення води, що на 

сучасному етапі увійшло в практику встановлення 

епідеміологічної безпеки води в усіх країнах світу. 

З 1914 року Росія жила в умовах війни. Київ мав 

статус прифронтового міста. У прифронтових умовах 

І світової війни, що створилися в Києві, К.Е. Добро-

вольський знаходить час для наукової діяльності, ре-

зультати якої відображені у його публікаціях, а саме: 

«К вопросу о схеме анализа воды, принятой в лабора-

ториях комитета Юго-западного фронта» та 

«Введение санитарной организации при Медико-

санитарном отделе Всероссийского Земского Союза 

Юго-западного фронта». 

У 1922 році К.Е. Добровольського запрошують 

до Ленінграду на посаду завідувача кафедри гігієни 

Інституту вдосконалення лікарів6. 

У 1929-1933 pp. кафедру очолював Баштан Фе-
дір Андрійович, основна наукова діяльність якого 

присвячена вивченню гігієнічних проблем водопо-

стачанням та водовідведення, житлових умов та хар-

чування населення. 

З поверненням у 1932 році професора К.Е. Доб-

ровольського до лав Київського медичного інститут 

(КМІ), значно підсилюється методична та наукова 

робота як кафедри загальної гігієни КМІ, так і саніта-

рного відділення Київського санітарно -

бактеріологічного інституту7.  

У 1933 році вперше формується загальноінсти-

тутський план науково-дослідної роботи. Він мав на 

меті впорядкувати наукову роботу та виявити головні 

напрямки досліджень для вирішення основних того-

часних наукових проблем спільними зусиллями різ-

них кафедр. Розробку проблеми «Оздоровлення за-

люднених місць» було доручено кафедрі загальної 

гігієни. Для швидкого вирішення та практичного вті-
лення результатів в рамках ції проблеми було виділе-

но наступні прикладні тематики: 

Загороднюк К., Гринзовський А. Історичний досвід... 
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1. Дезинфекція питної води електрикою; 

2. Система очистки дніпровської води для май-

бутнього водопроводу в м. Києві; 

3. Верденізація (хлорування води малими доза-

ми хлору); 

4. Контроль вільного хлору в воді після хлору-

вання (вибір найкращого засобу та індикатора); 

5. Дехлорація води в похідних умовах органіч-
ними кислотами; 

6. Визначення кислот у воді за допомогою залі-

за; 

7. Кут Форстера та його значення для оцінки 

освітлення; 

8. Провітрювання кватирками і фрамугами та 

можливості заміни провітрюванням витяжними сис-

темами (вентилятор); 

9. Визначення мінерального складу харчових 

продуктів8. 

Аналізуючи наведене, стає зрозумілим, що на 

думку тогочасних вчених 2/3 успіху «Оздоровлення 

залюднених місць» належить саме вирішенню питань 

щодо організації та належного контролю за господар-

сько-питним водопостачанням. 

В цей час для перебудови системи водопоста-

чання в м. Києві міська влада запропонувала досліди-
ти можливість використання дніпровської води. Ця 

пропозиція виявилась настільки важливою та термі-

новою, що для її виконання професору 

К.Е.Добровольському довелося відкласти написання 

запланованих підручника і довідника для санітарних 

лікарів та зайнятись організацією масштабних науко-

вих робіт по дослідженню якості води р. Дніпро у 

приміській зоні біля м. Києва, а також вибором опти-

мального методу водопідгтовки, що дозволив би за-

безпечити населення міста Києва якісною питною 

водою9. 

Під керівництвом професора К.Е. Добровольсь-

кого на той час молодим науковцем Петром Іванови-

чем Баранником були проведені фундаментальні дос-

лідження з вирішення проблем очистки води фізико-

хімічним методом коагуляції, який вважався на той 

час найбільш прогресивним. За результатами прове-
дених досліджень П.І. Баранник написав докторську 

дисертацію «Очистка воды реки Днепр коагуляци-

ей» (1946 р.), яка присвячена вибору коагулянту, 

встановленню його доз, а також визначенню доз хло-

ру для забезпечення необхідного рівня очистки дніп-

ровської води. В своїй дисертаційній роботі П.І. Ба-

ранник проаналізував безліч варіантів обробки води 

р. Дніпро абсолютно різними коагулянтами, почина-

ючи від неочищеного мутовського глинозему, завер-

шуючи хлоридом заліза. Матеріали цієї дисертацій-

ної роботи лягли в основу проектних рішень очистки 

питної води на головних спорудах водопроводів 

України та країн СНД, першими з яких стали водоо-

чисні споруди (ВОС) Дніпровської фільтрувальної 

станції (ФС)10. 

Наукова діяльність молодих співробітників під 

керівництвом професора К.Е.Добровольського була 

спрямована також і на вивчення санітарного благоус-
трою населених пунктів та гігієни водопостачання, 

що знайшло відображення у обґрунтуванні санітар-

них вимог та меж зон охорони джерел водопостачан-

ня та оприлюднення низки оригінальних робіт, зокре-

ма: «Вплив наявності нітритів та солей закисного за-

ліза на дозування хлору при хлоруванні води. «Сб. 

статьи и работы ин-та им. Мечникова» 1933.»; 

«Пом’ягшення води кївськими главконітовими піска-

ми. «Сб. стат. и работ ин-та им. Мечникова», 1933.»; 

«Верденізація води. «Профілактична медицина» 193-
5, № 5.»; Хлор или серебро для дезинфекции питье-

вых вод. «Санит. техника», 1935, №.», автори Баштан 

Ф.А., Славин В.Д.; «О водоснабжении колхозов» /

Отд. брошюра/ 1930.»; «Об очистке Днепровской во-

ды. «Профілактична медицина», 1935, № 2.»; 

«Очистка и обеззараживание воды р. Днепр. «Сб. Ки-

евского мединститута»«, 1935.», автор Баранник П.І.; 

«Санитарное изучение реки Днепр у Киева. Киев, 19-

37.»; «О санитарных требованиях к зонам водоохра-

ны / По заданию Нач. сан. Станции КОВО / В кн.: 

«Санитарное охранение зон источных вод и снабже-

ния военгородков», 1940», автор Добровольский К.E. 

тощо11.  

У 1939 році була побудована Дніпровська водо-

провідна станція. Її проектна потужність складає 600 

тис. м3 на добу. На сьогодні середньодобова подача 

води становить 200 тис. м3 12  
На Дніпровській водопровідній станції за ре-

зультатами наукових досліджень, що виконані фахів-

цями кафедри гігієни та екології на початку 30-х ро-

ків ХХ сторіччя запропоновано використовувати схе-

му реагентної очистки води з двохетапним хлоруван-

ням, введенням коагулянту, відстоюванням та фільт-

руванням. Технологічні лінії складаються зі змішува-

чів, горизонтальних відстійників сумісних з камера-

ми реакцій та швидких фільтрів. Нині це класичний 

варіант водопідготовки при водозаборі з поверхневих 

джерел водопостачання. 

Така технологія забезпечує окислення та вида-

лення з річкової води небажаних домішок, а також 

бактеріальну стабільність питної води при транспор-

туванні її до абонентів. 

Нормування показників якості питної води, а 

також методологія їх контролю також є результатом 
роботи співробітників кафедри гігієни та екології у 

30-х роках XX сторіччя13. Сьогодні хіміко-

бактеріологічна лабораторія Дніпровської водопрові-

дної станції проводить цілодобовий контроль якості 

води на усіх етапах очистки. 

В подальшому гігієнічне забезпечення діяльнос-

ті Київського водопроводу на кілька десятиліть стало 

стратегічним науковим напрямком кафедр загальної 

та комунальної гігієни КМІ. В другій половині ХХ 

століття питання гігієнічного забезпечення діяльнос-

ті Київського водопроводу перейшло до функцій НДІ 

«Загальної та комунальної гігієни МОЗ України» ни-

ні ДУ «Інститут громадського здоровя імені О.О. Ма-

рзєєва», а кафедри загальної та комунальної гігієни 

КМІ зосерединись на питаннях мікроелементного 

складу питної води та еколого-гігієнічної оцінки сті-

чних вод. 

Після К.Е. Добровольського, каденція якого у 
ролі завідувача остаточно закінчилася у 1941 році, 

кафедру очолив доктор медичних наук, професор, 

Історія Альма-матер 
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Заслужений діяч науки УРСР П.І.Баранник, який 

очолюючи кафедру до 1968 p. розробляв методи очи-

стки питної води, які реалізовані на головних спору-

дах водопроводів України та СРСР. Основна наукова 

діяльність П.І. Баранника присвячена гігієнічним 

проблемам водопостачання та водовідведення, води 

водойм, гігієні населених місць.  

Навіть під час ІІ світової війни наукова діяль-
ність кафедри являлась невід’ємною складовою робо-

ти колективу. В ці роки навчання в аспірантурі про-

ходив О.І. Конко, який під керівництвом професора 

П.І. Баранника розробив апарат для хлорування води 

в польових умовах та впровадив на Челябінському 

водогоні хлорування води методом електродисоціації 

NaCl. Фахівці кафедри розробляли проблеми та нау-

кові напрямки комунальної, військової гігієни, гігіє-

ни харчування та гігієни праці, що потребували не-

гайного вирішення в умовах військового часу. Актив-

ну участь кафедра приймала в дослідженні води відк-

ритих водойм та якості питної води в містах Челябін-

ську і Златоусті14.  

Аналізуючи дані про рівні захворюваності за 

різними нозологіями і якість води джерел водопоста-

чання у сукупності із реалізованими технологіями 

водопідготовки та транспортування води в різних об-
ластях України, а також у країнах СНД, стає очевид-

ним, що на сьогоднішній день існуючі на діючих 

ВОС ФС технології водопідготовки недосконалі, а 

забезпечити нормативну якість питної води, що пода-

ється кінцевим споживачам здатні лише підприємст-

ва, що використовують підземні джерела водопоста-

чання вода яких майже не потребує очищення та й 

лише за умови нетривалого часу її транспортування 

від джерела до кінцевих споживачів15.  

На всіх без виключення ВОС ФС України та 

країн СНД реалізований апаратно оформлений фізи-

ко-хімічний реагентний метод коагуляції.  

Такому апаратному оформленню передувало 

фундаментальне дослідження проблеми очистки 

дніпровської води коагуляцією, а також нагляд за ре-

алізацією методу на Дніпровській водопровідній ста-

нції м. Києва співробітниками кафедри гігієни та еко-
логії Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця, які дозволили виявити недоліки та 

усунути більшість із них при проектуванні та введен-

ні в експлуатацію нових ВОС ФС. Відповідальним 

виконавцем цих досліджень був П.І.Баранник, а нау-

ковим керівником теми (1932-1941 рр.) – професор 

К.Е. Добровольський16. 

Не зважаючи на те, що автори досліджень 

(співробітниками кафедри гігієни та екології Націо-

нального медичного університету імені О.О. Богомо-

льця) рекомендують здійснювати коагуляцію дніп-

ровської води з використанням сульфату алюмінію, 

що власне і реалізовано на Дніпровській водопровід-

ній станції, та з огляду на групи проведених ними до-

сліджень та висновки, що були зроблені 

П.І.Баранником у дисертаційній роботі, стає зрозумі-

лим, що: 

1. Сульфат алюмінію не був найкращим коагу-
лянтом з усіх, які були досліджені П.І. Баранником, 

проте за будь-яких обставин, навіть при внесенні йо-

го неадекватних кількостей, не відбувалося погір-

шення якості води за органолептичними показника-

ми, що і обумовило вибір на його користь. 

2. Петро Іванович Баранник вважав хлорид залі-

за найбільш ефективним та перспективним з дослі-

джених ним коагулянтів, проте на час написання ро-

боти автору не вдалося встановити умови за яких да-

ний коагулянт гарантовано не погіршував би органо-
лептичні показники якості води, що піддається очис-

тці, при формуванні пластівців найвищої гідравлічної 

крупності. Справа в тому, що залізо, як відомо, міс-

тится у природній дніпровській воді, тому навіть мі-

німальні його додаткові надходження в очищену 

(питну) воду, що можуть спостерігатися через відхи-

лення від оптимальної дози залізовмісного коагулян-

ту, є недопустимими. До речі, аналогічні результати 

були отримані професором університету Св. Володи-

мира М.А. Бунге, який у 1879-1894 роках проводив 

дослідження з коагуляційної очистки дніпровської 

води. Результати своїх досліджень М.А. Бунге допо-

вів на II Російському водопровідному з’їзді, який від-

бувся у 1895 році в м. Варшава. М.А. Бунге ствер-

джував, що застосування на дніпровській воді суль-

фату алюмінію у кількості еквівалентній вмісту гід-

рокарбонатів не призвели до очікуваного ефекту, 
проте високу ефективність виявив залізовмісний коа-

гулянт, а саме FeCl3. 

3. На ефективність очистки води методом коагу-

ляції впливає її каламутність, штучно підвищити яку 

за допомогою внесення товченої червоної цегли на-

магався в тих дослідах, що проводилися з викорис-

танням дніпровської води у періоди меженей, 

П.І.Баранник. Проте зважаючи на те, що на час прое-

ктування та введення в експлуатацію ВОС Дніпров-

ської ФС, фактично необхідним було апаратно офор-

мити лише загальні методи покращення якості води, 

які за кінцевим результатом їх використання 

(очікуваним ефектом) покликані забезпечувати освіт-

лення, знебарвлення та знезараження води (за всіма 

іншими параметрами якості природна дніпровська 

вода на той час відповідала вимогам до питної), цим 

було знехтувано.  
Таке нехтування призвело до системної помил-

ки у проектах всіх без виключення водоочисних спо-

руд де апаратно оформлений метод коагуляції, що 

вилилося у неможливість забезпечення кінцевих спо-

живачів водою необхідної якості на сучасному етапі. 

Ця ситуація склалася в основному через те, що якість 

води поверхневих джерел погіршилася і зараз одних 

лише загальних методів не достатньо для доведення 

якості води до вимог чинного законодавства до пит-

ної, а з максимальною ефективністю споруди працю-

ють лише у період паводків, коли на них надходить 

вода з високою каламутністю, а весь іншій час, ефек-

тивність очищення маломутної кольорової води здій-

снюється з набагато меншою, ніж це було б можливо, 

ефективністю. За сучасних умов паводковий період 

триває близько одного місяця в рік, таким чином 

більш-менш ефективно очисні споруди в Україні та 

країнах СНД працюють не більше одиного місяця на 
рік.  

Для вирішення цієї проблеми знадобилися роки. 

Загороднюк К., Гринзовський А. Історичний досвід... 
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Теоретичні дослідження, які було виконано в Санкт-

Петербурзькому науково-дослідному інституті Ака-

демії комунального господарства під керівництвом 

Новікова М.Г. показали, що корінного покращення 

ефективності роботи споруд першого ступеня очи-

щення, в яких протікають процеси коагуляції, що за-

вершуються формуванням пластівців, можна досягти 

тільки у випадку, коли формування зазначених плас-
тівців буде відбуватися в режимі контактної коагуля-

ції, для якого характерні утворення пластівців із ви-

сокою гідравлічною крупністю. Найпростішим шля-

хом забезпечення режиму контактної коагуляції на 

двоступеневих водоочисних спорудах є безперервна 

рециркуляція пластівців по спеціально створеному 

«внутрішньому контуру». Це досягається шляхом 

простого технічного переоснащення споруд першого 

ступеня ВОС ФС спеціальними пристроями, так зва-

ними рециркуляторами із рециркуляцією осаду по 

«внутрішньому контуру»17.  

Не зважаючи на те, що технічне переоснащення 

існуючих освітлювачів ВОС, яке забезпечує рецирку-

ляцію осаду по «внутрішньому контуру» покращує 

процеси освітлення та знебарвлення води, як було 

встановлено нами на прикладі Часів-Ярської ФС, з 

вірогідністю 99% (p < 0,01) і дозволяє утилізувати 
промивні води швидких фільтрів шляхом повернення 

їх у «головний вузол» без погіршення якості питної 

води, нами також встановлено, що дане удосконален-

ня не гарантує належної ефективності очищення води 

від таких специфічних домішок як феноли, пестици-

ди, солі важких металів тощо18. 

Для інтенсифікації процесів очищення першого 

ступеню і забезпечення належної ефективності очи-

щення від вищезгаданих забруднювачів, нами було 

запропоновано технічно переоснастити існуючі спо-

руди першого ступеню рециркуляторами із рецирку-

ляцією осаду по «внутрішньому контуру» та викори-

стовувати сумісно із коагулятами та флокулянтами 

(реагенти, які зараз застосовуються на ВОС ФС) по-

рошкоподібні сорбенти, що здатні виконувати роль 

замутнювачів - глинопорошок бентонітовий марки 

ПБМБ за ТУ 39-0147001-105-93 та вугілля активова-
не освітлюючи порошкоподібне ОУ-В за ГОСТ 4453-

74. Таке поєднання вперше запропоновано нами та 

захищено патентом України на корисну модель № 

52170 «Спосіб очищення маломутних кольорових 

вод». 

Нами проведені дослідження по гігієнічній оцін-

ці такого рішення, що підтверджують високу ефекти-

вність та безпечність його застосування на базі кла-

сичних двоступеневих схем водопідготовки. 

Таким чином, стає зрозумілим, що вже у 1946 

році П.І. Баранник сформулював та намітив шляхи 

вирішення проблем, які не дозволяють нині забезпе-

чити нормативну якість питної води, яка подається 

кінцевим споживачам, що стало вкрай актуально 

тільки через пів сторіччя на які П.І. Баранник факти-

чно випередив свій час.  

При цьому, проведені нами дослідження яскра-

во демонструють, що зроблені П.І.Баранником ви-
сновки є абсолютно правильними, але довести їх до 

логічного завершення П.І. Баранник просто не зміг 

через комплекс тогочасних умов та обставин. 

Так, нами було проведено більше 450 серій дос-

ліджень на воді річок Дніпро та Сіверський Донець, 

що надходить на різні ВОС ФС України.  

Ефективність використання досліджуваних коа-

гулянтів у різних комбінаціях із реагентами, що пок-

ращують процес коагуляції, визначали у відповіднос-

ті до вимог ГОСТ 2676-44, оптимальні дози коагуля-
нтів встановлювали у відповідності до вимог ГОСТ 

2919-81. 

Проведена нами порівняльна гігієнічна оцінка 

якості дніпровської води, обробленої різними дозами 

алюмінієвого та залізовмісного коагулянтів дозволи-

ла встановити, що оптимальним з досліджених коагу-

лянтів є залізо-хлорний коагулянт у дозі 15,5 мг/дм3 

за основною речовиною. Дослідження проводили у 

періоди літніх меженів, а відтак встановлені загальні 

закономірності є цілком справедливими і для інших 

періодів року, а от оптимальні дози коагулянтів мо-

жуть суттєво відрізнятися. 

Лабораторними дослідженнями проф. Ф.А. Баш-

тана (1929-1932 рр.) і В.Д. Славіна (1930-1935 рр.) 

встановлена необхідність експериментального хлору-

вання при встановленні дози хлору для знезаражу-

вання води. Розроблена ними методика підбору хлор-
вмісного реагенту не втратила своєї значимості і сьо-

годні19.  

Так, для вибору хлорвмісного реагенту, що у 

поєднанні із оптимальною дозою залізо-хлорного ко-

агулянту (FeCl3) здатен забезпечити достатню сту-

пінь очистки за каламутність та кольоровістю без 

утворення понаднормових кількостей хлорорганіч-

них сполук в очищеній воді, застосування коагулянту 

залізо-хлорного у дозі 15,5 мг/дм3 поєднали із вве-

денням хлорної води, гіпохлориту натрію та діоксиду 

хлору.  

Для проведення порівняльних досліджень була 

використана вода поверхневого водозабору ВОС ФС 

комунального підприємства «Нікопольське виробни-

че управління водопровідно-каналізаційного госпо-

дарства» (КП НВУВКГ), що знаходиться на р. Дніпро 

в районі Каховського водосховища, розчин коагулян-
ту FeCl3 з вмістом основної речовини 31 мг в 1 мл, 

хлорна вода з вмістом активного хлору 1 мг в 1 мл, 

розчин гіпохлориту натрію із вмістом основної речо-

вини 1,87 мг в 1 мл, розчин діоксиду хлору із вмістом 

основної речовини 0,766 мг в 1 мл. У відповідності 

до матеріалів, викладених у методичних рекоменда-

ціях МР 2.2.4. - 147 – 2007 «Санітарно-

епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у 

системах централізованого господарсько-питного во-

допостачання діоксидом хлору» мінімальну дозу діо-

ксиду хлору для проведення досліджень з урахуван-

ням наявності у складі залізо-хлористого коагулянту 

двохвалентного заліза обрали на рівні 0,5 мг/дм3, ма-

ксимальну – на рівні 1,5 мг/дм3, проміжну – на рівні 

1,0 мг/дм3. Для проведення досліджень були викори-

стали мірні циліндри об’ємом 0,5 дм3 кожний, які бу-

ли заповнені водою водозабору, що надходить на ФС 

ВОС КП НВУВКГ та до яких у послідовності та у 
спосіб, передбаченій одноступеневою технологічною 

схемою водопідготовки, що реалізована на ФС ВОС 

Історія Альма-матер 
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КП НВУВКГ, додавали відповідно хлорну воду, або 

гіпохлорит натрію, або діоксид хлору з наступним 

введенням залізовмісного коагулянту FeCl3 у дозі 15-

15,5 мг/дм3 за основною речовиною.  

Після введення різних хлорвмісних реагентів та 

коагулянту у дозі 15,5 мг/дм3 по FeCl3 і ретельного 

перемішування протягом 2 хвилин встановлено на-

ступне: найбільші за розміром пластівці утворюють-
ся при застосуванні діоксиду хлору та хлорної води; 

найбільша кількість пластівців утворюється при вве-

денні діоксиду хлору у дозі 1,0 мг/дм3. 

При фільтруванні води після введення різних 

хлорвмісних реагентів та коагулянту і ретельного пе-

ремішування протягом 2 хвилин через модель пісча-

ного фільтру встановлено, що: крупні пластівці, що 

утворюються, швидко зменшують швидкість фільт-

рації через модель пісчаного фільтру; при збільшенні 

тиску (стовпа води), швидкість фільтрації відновлю-

ється до початкових значень; при пропусканні через 

модель фільтру 1 л води глибина проникнення забру-

днення не перевищило 12 см; висота завантаження – 

40 см, площа поперечного перерізу - 0,00785 см2 . 

Після П.І.Баранника кафедру очолив Габович 

Рафаїл Давидович – доктор медичних наук, профе-

сор, завідувач кафедри загальної гігієни КМІ в 1968-
1979 pp., декан санітарно-гігієнічного факультету 

Київського медичного інституту (1962-1965 pp.), нау-

ковий консультант Київського НДІ гігієни харчуван-

ня (1979-1986 pp.), експерт ВООЗ20.  

Професор Р.Д. Габович займався питаннями ви-

бору оптимальних варіантів обробки води, а також 

контролю їх ефективності, розробляв укладки для 

здійснення досліджень якості води на місці та в 

польових умовах21.  

Дослідження очистки води Сіверського Донця 

коагуляцією проведені нами дозволили встановити, 

що при використання традиційного алюмінієвого ко-

агулянту та хлору на первинне хлорування для досяг-

нення ефекту аналогічного застосуванню 4,0 мг/дм3 

хлору на первинне хлорування та 30,7 - 41,0 мг/дм3 

по технічному продукту залізовмісного коагулянту 

виробництва Аульської хлорпериливної станції необ-
хідно застосувати 4,8 мг/дм3 хлору та 300 - 350 мг/

дм3 по технічному продукту традиційного алюмініє-

вого коагулянту. Ефективних процесів коагуляції мо-

жна досягти при застосуванні і менших доз коагулян-

тів, як залізовмісного, так і алюмінієвого при умові 

підлужнення води шляхом введення у неї технічної 

соди.  

Наведені дані, переконливо підтверджують при-

пущення висловлені ще у 1946 році П.І. Баранніком, 

а методи розроблені співробітниками кафедри (Ф.А. 

Баштан, В.Д. Славін, О.І. Конко, Р.Д. Габович тощо) 

не застаріли та можуть ефективно використовуватися 

в умовах сучасності забезпечуючи бажані результати 

та жодним чином не суперечать новим набутим зна-

ням в області гігієни води та водопостачання.  

Інші дослідження гігієнічної лабораторії в різні 

часи були присвячені вивченню санітарного стану 

річок царської Росії та СРСР (професор К.Е. Добро-
вольский), санітарних режимів штучно створеного 

Каховського моря (професор П.I. Баранник, доценти 

I.А. Михалюк, І.Н. Цвєткова), малопроточних водойм 

Київського регіону (доцент І.А. Михалюк), науковій 

розробці способів дезактивації води від радіоактив-

них забруднень (доцент І.М. Мотузков). 

Академік Є.Г. Гончарук та його учень В.І. Цип-

ріян у науковій роботі «Методические рекомендации 

по повышению барьерной роли водоочистных соору-

жений» заклали теоретичні основи заходів із підви-
щення якості води, що надходить до кінцевих спожи-

вачів при централізованому господарсько-питному 

водопостачанні. 

Проф. П.І. Баранником, доц. Р.Д. Габовичем, 

доц. Д.Д. Шмалем (1947 – 1957 рр.) розроблені пи-

тання устаткування, санітарно-технічного оснащення 

і режиму експлуатації криниць і каптажів при децен-

тралізованому водопостачанні. Доценти І.А. Миха-

люк, Г.М. Шмутдер, П.М. Бур’ян та доктор медичних 

наук Б.П. Сучков вивчали гігієнічні аспекти викорис-

тання іонообмінних смол. Професором Р.Д. Габови-

чем (1958 – 1979 рр.) детально вивчено гігєнічне зна-

чення фтору у питній воді, а його учнем професор 

Г.П. Степаненко (1980-1991 рр.) детально розроблені 

питання фторування питної води при централізовано-

му господарсько-питному водопостачанні. 

На замовлення центру космічних досліджень 
СРСР, вивчено кисне- та водопостачання гермооб’єк-

тів. З цієї проблеми обґрунтовано і впроваджено ряд 

гігієнічних рекомендацій. 

Таким чином, стає зрозумілим, що одним з ос-

новних напрямків наукової діяльності сучасної кафе-

дри гігієни та екології є гігієна води та водопостачан-

ня.  

На сьогоднішній день вже остаточно доведено, 

що водний фактор є однією з основних причин неін-

фекційної захворюваності населення України, зокре-

ма на рак, хвороби шлунково-кишкового тракту, ни-

рок, шкіри тощо. Таким чином, актуальність дослі-

джень в області гігієни води, водопостачання, водові-

дведення, охорони джерел водопостачання які отри-

мали друге дихання в діяльності кафедри гігієни та 

екології в 2008 році після тривалої перерви, є очевид-

ною та беззаперечною. 
Продовжується активна наукова діяльність ка-

федри гігієни та екології в цьому напрямку і в даний 

час. Відслідковуючи останні світові тенденції у галу-

зі гігієни води та водопостачання, фахівці кафедри 

приділяють особливу увагу наступним напрямкам 

наукової діяльності:  

1. Гігієнічна оцінка методів інтенсифікації тех-

нологічних процесів першого ступеню очищення по-

верхневих вод в класичних двоступеневих водоочис-

них спорудах, які дозволяють зменшити дозу хлору 

на первинне хлорування чи повністю відмовитися від 

нього. 

2. Еколого-гігієнічна оцінка водоочисних спо-

руд систем централізованого господарсько-питного 

водопостачання та розробка гігієнічних рекоменда-

цій по доведенню якості води до вимог ДСанПіН 

2.2.4 – 171 – 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною». 
3. Гігієнічна оцінка та наукове обґрунтування 

застосування ефективних реагентів для очистки пове-

Загороднюк К., Гринзовський А. Історичний досвід... 



АПСНІМ. – 2016. – № 3 (11)                                     31 

 

рхневих вод та доочищення вод питного і господар-

сько-побутового призначення. 

4. Гігієнічна оцінка та наукове обґрунтування 

шляхів модернізації пристроїв для доочистки води 

питного, господарсько-питного та промислового при-

значення. 

5. Вивчення гігієнічного значення корозійної 

агресивності та стабільності води питного, господар-
сько-питного і промислового призначення, розробка 

нових методів стабілізаційної обробка води. 

6. Вивчення та розробка методів відновлення 

свердловин, що використовуються для питного, гос-

подарсько-питного та промислового призначення. 

7. Удосконалення методології еколого-

гігієнічної оцінки існуючих водоочисних споруд сис-

тем централізованого господарсько-питного водопо-

стачання та нових прогресивних технологій очищен-

ня поверхневих вод і доочищення вод питного та гос-

подарсько-побутового призначення. 

8. Розробка та токсиклолого-гігієнічна оцінка 

нових реагентів – коагулянтів, флокулянтів тощо. 

9. Охорона джерел водопостачання шляхом роз-

робки та гігієнічної оцінки технологій утилізації оса-

дів стічних вод. 

Таким наукова діяльність співробітників кафед-
ри гігієни та екології, яка має свої багаторічні тради-

ції у галузі гігієни води та водопостачання, робить 

свій достойний внесок у розвиток якісного водопо-

стачання населення України та інших країн світу. 

Висновки. В різні часи співробітники кафедри 

приймали участь в розробці та медичному супроводі 

використання методів водопідготовки, методів оцін-

ки якості води, нормуванні, контролі тощо. Методо-

логії, розроблені співробітниками кафедри гігієни та 

екології Національного медичного університету іме-

ніО.О.Богомольця залишаються актуальними та діє-

вими, а їх використання дозволяє досягати необхід-

них результатів, які ні в якій мірі не суперечать но-

вим набутим в області гігієни води та водопостачан-

ня знанням. Сучасна наукова діяльність співробітни-

ків кафедри гігієни та екології, яка має свої багаторі-

чні традиції у галузі гігієни води та водопостачання, 
робить свій достойний внесок у розвиток якісного 

водопостачання населення України та інших країн 

світу. Нами встановлено наступне: 

- по-перше, кафедра гігієни та екології була 

створена не лише для навчання студентів, але і для 

вирішення наукових питань, в тому числі, пов’язаних 

з водним фактором, який до сьогодення незмінно за-

лишається одним з основних у формуванні здоров’я 

населення; 

- по-друге, тематика гігієни води та водопоста-

чання є наріжним каменем наукової діяльності кафе-

дри, а сучасні наукові розробки кафедри у галузі гігі-

єни води та водпостачання являють собой достойний 

внесок у розвиток якісного водозабезпечення насе-

лення не лише України, але і інших країн світу; 

- по-третє, розроблені співробітниками кафедри 

в різні часи принципи, методи та підходи у галузі гі-

гієни води та водопостачання до сих пір успішно за-
стосовуються в практичній діяльності не лише Украї-

ни, але і інших країн світу, а становлення інших про-

фільних установ в галузі гігієни води та водопоста-

чання, зокрема і сучасної ДУ «Інститут громадського 

здоровя імені О.О. Марзєєва» відбулося за сприян-

ням кадрової та на науково-методичної бази кафедри 

гігієни та екології Національного медичного універ-

ситету імені О.О. Богомольця. 
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Zagorodniuk K., Grinzovskyy A. Water supply hygie-

nic regulations and methods of water purification techn-

ologies ecologically-hygienic assessment working out by nat-

ional O.O. Bogomolets hygiene and ecology department 

(historical aspects: science, practice and educational activ-

ity).  It is well known that consumption of water which quality 

does not correspond to basic hygienic requirements by parame-

ters of epidemiological and toxicological safety leads to infec-
tion diseases and intoxications by chemical substances. At this, 

results of numerous studies reveal existence of reliable medium 

strength correlation between quality of household-drinking wa-

ter, allowed for constant use by the population, and following 
diseases: cancer, diseases of the cardiovascular system 

(coronary heart disease, hypertension, myocardial infarction), 

diseases of the gastrointestinal tract, endocrine diseases, urinary 

system diseases, dermatitis, allergic disease, etc. Materials, 
which conclusively prove that the issue of population supply by 

high quality drinking water is core area of scientific activity of 

modern Hygiene and Ecology Department of Bogomolets Nat-

ional Medical University are provided in the article. One of the 
most outstanding pages of Hygiene and Ecology Department 

activity is studying of water factor influence on human health, 

working out of rules, norms and standards, which implementat-

ion allows preserving and strengthening health, as well as dev-
elopment, improvement and hygienic assessment of water pur-

ification methods and technologies. All generations of hygiene 

and ecology department research staff were dealing with actual 

problems of hygiene of water and water supply resolving. Re-
sults of these fundamental researches over the years do not lose 

their relevance and are used in various parts of the world. Cur-

rent research activity of hygiene and ecology department emp-

loyees in the area of hygiene of water and water supply makes 
worthy contribution in development of population high quality 

water supply, not only in the Ukraine, but also in other count-

ries of the World. 

Key words: historical aspects, preventive medicine dev-
elopment, hygiene of water and water supply, main research 

direction, National O.O. Bogomolets hygiene and ecology dep-

artment. 
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Актуальність теми пов’язана з багатьма аспек-
тами історії Буковини і Хотинщини – регіону, який за 
доби Середньовіччя намагалися загарбати потужні 
держави (Польща, Угорщина та ін.), а за молдавський 
престол постійно велася кровопролитна боротьба, що 
позначилася на житті населення Буковини. Ця обста-
вина справляла суттєвий вплив на соціально-
економічну, воєнно-політичну та демографічну ситу-
ацію в нашому краї, що зазнавав періодичних і часто 
вельми динамічних змін. Окрім того, через розташу-
вання на перехресті важливих торговельних шляхів, а 
також на кордонах різних держав регіон неодноразо-
во ставав ареною жорстоких війн і великих битв, у 
яких брали участь численні військові сили, зокрема, і 
місцеві жителі. Цей фактор теж суттєво впливав на 
військово-політичне становище Буковини та її люд-
ності. 

Мета нашої розвідки полягає у комплексно-
му висвітленні, на основі аналізу джерел і моно-
графічної літератури, воєнно-політичного становища 
буковинських земель у період з 1457 до 1474 років. 

Реалізація мети дослідження зумовлює розв’я-
зання таких завдань: охарактеризувати становище 
буковинських земель у другій половині XV ст.; 
висвітлити державотворчу діяльність молдавського 
господаря Стефана ІІІ у контексті історії Північної 
Буковини; дослідити воєнно-політичні відносини 
Молдавії з Польщею, Угорщиною і Туреччиною, що 
зачіпали терени Буковини. 

Історіогріфія та джерельна даза. Розробкою 
даного питання займалися такі науковці як: О. Ма-
сан1, І. Чаманська2, З. Сперальський3, Г. Гонца4, Л. 
Сємьонова5, О. Балух6 та ін. Однак на сьогоднішній 
день ще не існує вичерпної монографії про дану про-
блему. Найважливішими джерелами продовжують 
залишатися Слов’яно-молдавські літописи7, а також 
збірники документів І. Богдана8, М. Костахеску9, Е. 
Гурмузакі10, хроніка Я. Длугоша11 та ін.  

Виклад матеріалу. Починаючи з другої поло-
вини ХV ст., після чвертьвікової міжусобної боро-
тьби за владу, стабілізувалося внутрішньополітич-
не становище у Молдавській державі. Пов’язано це 

з приходом до влади 12 квітня 1457 р. господаря 
Стефана ІІІ Великого (1457 – 1504) – сина екс-
воєводи Богдана ІІ12. У літописі про ці події напи-
сано так: “(…) у вівторок 12 квітня, прийшов воє-
вода Стефан із невеликим військом з мунтенами і з 
людьми низинних земель, всього 6 тис. осіб. І зу-
стрівся з воєводою Ароном біля струмка або річки 
під назвою Хряска у Должешти. Там воєвода Сте-
фан переміг воєводу Арона і прогнав його з країни, 
а сам залишився тут (у Молдавії – О.Б.) господа-
рювати”13. Проте в іншому літописі про місце бит-
ви між воєводами написано так: “Стефан (…) впер-
ше переміг Арона на Сіреті, на Тиню біля Дол-
жешт. Другий бій стався з ним (Петром Ароном – 
О.Б.) біля Арніку, і переміг Стефан воєвода”14. Бі-
льшість дослідників усе ж підтримують думку, що  
вирішальна і переможна битва відбулася біля Дол-
жешт-над-Сіретом, в околицях міста Роман 12 кві-
тня 1457 р.15. Отже, захопивши владу у Молдавії, 
господар Стефан ІІІ, який ввійшов згодом в істо-
рію під іменем Великий, одразу почав вирішувати 
польсько-молдавські прикордонні проблеми. 

Деякі науковці вважають, що молдавський воє-
вода наздогнав відступаючі сили Петра Арона і за-
вдав їм остаточної поразки “поблизу Чернівців”16. 
Зважаючи на те, що поляки надали притулок екс-
воєводі та його прибічникам саме у подільських 
землях у старости Бартоша Бучацького17, а також, 
скориставшись важким становищем Польщі, яка 
була втягнута у Тридцятилітню війну з Тевтонським 
орденом у Прусії18, Стефан ІІІ, очевидно, хотів яко-
мога швидше усунути Петра Арона як претендента 
на престол. Не виключено, що Петро здійснив у 
1457 – 1458 р. спробу повернути собі сучавський 
престол, отримавши допомогу від польських магна-
тів Бучацьких, з якими 1 квітня 1457 р. уклав союз-
ну угоду19. Свідченнями цього може бути згадана 
вище Путнянська ІІ хроніка, в якій мова іде про дві 
битви. 

Напевно після цих подій господар Стефан ІІІ 
направив своє військо на Покуття і Поділля20. Вій-
ськові дії тривали протягом 1457 – 1458 років. 
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Алексей Балух. Международная политика молдавского господаря Стефана III 
Великого в контексте истории Северной Буковины (1457 - 1474 гг.) 

В статье на основе анализа источников и монографической литературы проанализи-
рованы военно-политические отношения в Молдавии с 1457 до 1474 гг. в контексте исто-
рии Северной Буковины. В статье констатируется, что с приходом к власти в Молдавии 
Стефана ІІІ стабилизировалось внутриполитическое положение в государстве. Результата-
ми международной политики господаря было урегулирование военно-политических отно-
шений с Венгрией и Польшей. Тогда же произошло укрепление северных и северо-
восточных границ Молдавии. Захватив Килию и осуществив несколько походов в Валахии 
(1473 - 1474 ГГ.), Стефан ІІІ ослабил османское влияние на севере Дуная. В 1474 турецко-
молдавский конфликт достиг своего апогея в результате отказа платить ежегодную дань 
султану, что и навлекло на государство многочисленное османское войско. 
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Польський король хотів використати Петра Арона 
задля зміцнення своїх позицій у Молдавії. Однак, 
побоюючись відкриття другого фронту, він змуше-
ний був нормалізувати відносини з новим господа-
рем Стефаном ІІІ. З цією метою до Молдавії 4 квіт-
ня 1459 р. прибуло польське посольство на чолі з 
А.Одровонжем та Грицьком з Поможан. Того ж дня 
було укладено мирну угоду з господарем Стефаном 
ІІІ, і то на засадах, далеких від попередніх21. За цією 
угодою молдавський господар зобов’язувався ви-
знати зверхність польського короля, проте у ній 
зовсім не згадано про складання васальної присяги. 
Також у мирній угоді не згадувалося про надання 
військової допомоги Польщі у війні з Тевтонським 
орденом. Взаємні військові зобов’язання стосували-
ся лише “поган”, тобто турків і татар. За це поляки 
пробачили Стефану ІІІ “війни, незгоди, грабунки, 
кровопролиття поміж земель Поділля, Русі і Молда-
вії”22. Очевидно, мова йшла про військові дії 1457 – 
1458 рр., у центрі яких були Хотинська та Черніве-
цька волості23. Однак фортеця у Хотині, принаймні 
під час польсько-молдавських переговорів, залиша-
лася під владою поляків24. Зважаючи на це, госпо-
дар Молдавії змушений був погодитися на розмі-
щення в замку королівської залоги, однак залишив 
за собою право збирати мито у Хотині25. 

Продовжуючи налагоджувати добросусідські 
відносини з Польщею, а також щоб врегулювати тор-
говельні справи у самій Молдавії, 3 липня 1460 р. мо-
лдавський воєвода надає  новий митний привілей 
”бюргерам львівським”26. Він у загальних рисах 
повторював аналогічні грамоти, видані попередніми 
господарями. Нововведення стосувалися асортимен-
ту товару, а також передбачався вільний проїзд куп-
ців через територію Молдавії до Туреччини27. Як і в 
попередніх грамотах, митниці продовжували функ-
ціонувати “у Чернівцях” і “у Хотині”. 

А тим часом екс-воєвода Петро Арон, втікши 
до семигородського воєводи Себастьяна Розгона, 
готував, напевно, спробу захоплення молдавського 
престолу, очевидно, отримавши допомогу від остан-
нього. Це було першим кроком до спалаху молдав-
сько-угорського конфлікту. У липні 1461 р. Стефан 
ІІІ, очікуючи атаки Петра з Семигороду, сам напав і 
розорив прикордонні землі секлерів28. 

Опинившись у такій ситуації, молдавському 
господарю потрібний був союзник чи принаймні 
протектор. Таким союзником став король Польщі, з 
яким 2 березня 1462 р. Стефан ІІІ уклав васальну 
угоду. Цей договір підтверджував основні положен-
ня про мир 1459 р. Також господар обіцяв вірно 
служити королю Казимиру ІV (1447 – 1492) і нада-
вати йому збройну допомогу29. Зокрема, Стефан ІІІ 
зобов’язувався: “не відчужувати жодних земель, або 
панств, міст, або володінь без волі і без особливого 
дозволу названого пана нашого короля і корони йо-
го, і коли б якесь відокремлене, то ми хочемо і має-
мо їх повернути”30. З цього слідує, що Польща ви-
знавала територіальну цілісність Молдавії, а госпо-
дар зобов’язувався повернути втрачені раніше зем-
лі.  

Слушну думку висунув О.Масан, вважаючи, 
що “малася на увазі стратегічно важлива фортеця – 
порт на Дунаї – Кілія”31. Також господар Молдавії 
Стефан ІІІ зобов’язувався не виступати на боці во-
рогів Казимира ІV і без його згоди не укладати сою-
зні договори з будь-якою країною. Основним ре-
зультатом молдавсько-польського договору 1462 р., 

на думку П.Параски, було повернення під владу 
воєводи замку у Хотині32. Проте, іншої думки 
В.Чобану, який відносив повернення Хотина до 
1463 р.33. Отже, васальна угода 1462 р. підтвердила 
те, що король Польщі перестав висувати територіа-
льні домагання щодо Молдавської держави, зокре-
ма, у ньому не було жодних згадок про Шипинську 
землю, тобто території Чернівецької та Хотинської 
волостей, проте Казимир ІV оформив свій сюзерені-
тет над молдавськими землями. 

Заручившись підтримкою польського короля, 
господар Стефан ІІІ одразу почав виконувати умови 
договору. Використавши невдалий наступ турків на 
Кілію, він у червні 1462 р. здійснив атаку на важли-
вий екс-молдавський порт-фортецю, однак був по-
ранений у ногу і змушений був відступити34. 

У 1465 р., вдало використавши міжнародну 
ситуацію, Стефан ІІІ знову спробував захопити 
Кілію. Завдяки раптовому нападу він зміг паралізу-
вати гарнізон фортеці і вже 23 січня вдерся у міс-
то, взяв в облогу фортецю, а ще через два дні вона 
була у володінні господаря Молдавії. У літописі 
про ці події написано так: “(…) 24 січня Стефан 
цілий день обстрілював та штурмував ворота замку 
і силою захопив його. (…) і призначив воєвода 
Стефан помічником в Кілію свого шуряка Ісайю”35. 
Однак господар Валахії Раду Красивий, у власнос-
ті якого перебувала ця фортеця, звернувся по допо-
могу до турецького султана. Результатом цього 
стало збільшення щорічної данини до 3 тис. золо-
тих, яку повинна була сплачувати Молдавія, з ме-
тою врегулювання конфлікту з Портою36. Але, зре-
штою, Кілія залишилася під владою молдавського 
господаря. Таким чином, система фортифікацій 
Молдавії була доповнена на найбільш небезпечно-
му напрямку – на півдні, де їй загрожували турки37. 
Збільшення розміру данини завдало важкого удару 
по економіці як усієї країни, так і Хотинської та 
Чернівецької волостей. Воно вилилося у збільшен-
ня податків з місцевого населення. Однак взяття 
Кілії було значним військовим успіхом, який під-
няв авторитет Молдавії за кордоном, а також прес-
тиж господаря у воєводстві38 (балух). 

У 1467 р. внаслідок захоплення Кілії у воєводи 
Стефана погіршилися стосунки з угорським коро-
лем Матіашем Корвіном (1458 – 1490). Це загост-
рення відбулося також внаслідок посилення впливу 
господаря Молдавії в області секлерів39, тому що 
вони складали авангард угорських військ, які час від 
часу направлялися у Молдавію. 

Незважаючи на такий перебіг справ, 9 жовтня 
1467 р. у Хотині відбулася розширена нарада, в якій 
взяли участь представники короля Польщі (урядовці 
з Поділля, Галичини) і воєводи Стефана ІІІ40. На цій 
нараді, яка ввійшла в історію під назвою “Загальний 
сейм (сойм) земель маєстату господаря короля його 
милості руських, і подільських, і молдавських”, був 
підтверджений сюзеренітет польського короля над 
усією територією Молдавії41. Судячи з цього, місто 
Хотин з його фортецею скоріше за все було повер-
нуто під владу господаря Молдавії. Через те, що цей 
сейм проходив у Хотині, то учасником його був і 
староста хотинський – Гоян. Отже, мова йшла про 
загальний сейм галицьких, подільських і молдавсь-
ких володінь його величності короля Казимира ІV. 

Дещо раніше, а саме у 1463 р. воєвода Стефан 
ІІІ одружився із сестрою київського князя Євдокією. 
“Із нею він мав дочку, майбутню княгиню у країні 
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московитів”42. У майбутньому це значно допомогло 
господарю Молдавії у війні з Польщею в 1497 – 
1499 рр. Однак через 4 роки Євдокія померла. 

У 1467 р. у Трансільванії спалахнуло повс-
тання проти угорського короля, яке підтримав гос-
подар Стефан ІІІ. Повстання охопило і розповсюди-
лося на всю північну Угорщину. Однак, не підтри-
мане народними масами, воно було легко придуше-
не військами короля Матіаша Корвіна43. Таким чи-
ном, втручання молдавського воєводи у трансільва-
нські справи призвело до відкритого зіткнення угор-
ського короля із господарем Молдавії. 

Придушивши повстання, вже у листопаді 1467 
р. король Угорщини М.Корвін, зібравши військо, 
рушив у Молдавію, розраховуючи використати 
внутрішньополітичні ускладнення, легко здобути 
перемогу і посадити на господарський престол сво-
го вірного ставлення Петра Арона – вбивцю батька 
Стефана ІІІ, який знайшов притулок в угорського 
короля44. Велике 40-тисячне військо рушило до 
столиці Молдавії – Сучави45. Дізнавшись про це, 
Стефан ІІІ почав скликати “Велике військо”. На 
чолі своєї кінноти (близько 12 тис. осіб, які склада-
ли “Мале військо”) він рушив назустріч угорським 
військам. Співвідношення сил не дозволяло мол-
давському господарю завдати їм рішучої поразки, 
тому він вирішив раптовими і швидкими ударами 
вимотувати суперника, а також підірвати його бо-
йовий дух. Угорські загони, які направлялися за 
припасами та їжею, не поверталися або повертали-
ся ні з чим, тому що населення ховало та палило 
усе їстівне, а також отруювало криниці46. Рухаю-
чись по дорозі до Сучави, уздовж р.Сірет, угорці 
захопили місто Бакеу, 7 грудня спалили м.Роман, 
взяли в облогу фортецю Нямц. Однак через люті 
морози вони змушені були зупинитися в місті 
Байя47 для перепочинку перед наступом на Сучаву. 
В результаті, зібравши 12-тисячне військо, госпо-
дар Стефан ІІІ у ніч з 14 на 15 грудня здійснив смі-
ливу атаку на Байю. У літописі про ці події написа-
но так: “14 грудня в ніч з понеділка на вівторок 
воєвода Стефан напав зі своїм військом на угрів, і 
дуже багато їх було вбито, їх кістки і сьогодні ще 
там лежать і вічно лежати будуть. Тоді і був пора-
нений король Матіаш двома стрілами, які він із 
собою забрав з цієї країни (Молдавії. – О.Б.)”48. 
Значна частина угорського війська опинилася в 
оточенні та зазнала відчутних втрат. Важкопоране-
ний король із рештками свого війська був змуше-
ний залишити молдавські землі. Отримавши пере-
могу над угорцями, господар Стефан ІІІ захопив у 
них усі вози, чимало гармат, зброї та іншого споря-
дження49. Очевидно, що до складу “Великого вій-
ська” молдавського воєводи входили воїни з Хоти-
нської і Чернівецької “держав”, оскільки небезпека 
загарбання з боку Угорщини загрожувала всій кра-
їні, а загалом стабільне становище на польсько-
молдавському кордоні дозволяло господарю вико-
ристати людей з цих земель. Основним результа-
том цього конфлікту стало зміцнення зовнішньопо-
літичного становища Молдавської держави50. 

Польський король Казимир ІV, знаючи про 
події в Молдавії, як сюзерен мав би направити туди 
військову допомогу, однак чому він цього не зро-
бив, залишається загадкою. Незважаючи на це, вже 
у липні 1468 р. до Сучави прибуло польське посоль-
ство51. Документом від 18 липня цього ж року гос-
подар підтверджував васальну присягу польському 

королю, зобов’язувався надавати йому допомогу 
проти всіх його противників, а також обіцяв, що 
особисто присягне Казимиру ІV, коли той прибуде 
до Кам’янця, Коломиї чи Снятина52. Цікавим фак-
том є те, що воєвода Стефан ІІІ домігся від Польщі 
зобов’язання не лише надавати йому допомогу, але 
й відповідати за оборону молдавських земель від 
усіляких недругів як зовнішніх, так і внутрішніх53. 

Перемога при Байї сприяла зміцненню влади 
господаря всередині країни. Однак частина молдав-
ських бояр збунтувалася і запросила на трон Петра. 
Стефан ІІІ випередив його і на чолі загону в 1800 
вершників схопив убивцю свого батька і наказав 
його стратити54. Проте, молдавські літописи дату-
ють цю подію дещо раніше, а саме у “6975”, або 
1467 році55. Деякі історики підтримують цю версію, 
а інші вважають, що вона відбулася в 1468 р.56. Не-
зважаючи не це, Стефан III утвердився на господар-
ському престолі Молдавії, не залишивши в живих 
жодних претендентів. 

Саме до кінця 60-х – початку 70-х рр. ХV ст. 
відноситься зміцнення північних і північно-східних 
кордонів Молдавії57. З цією метою Стефан Великий 
провів повну реконструкцію старих укріплень Хоти-
нської фортеці у зв’язку з появою нової зброї – вог-
непальної артилерії58. Проблему захисту замку від 
гарматного вогню було вирішене за рахунок будів-
ництва нової стіни товщиною 5 метрів, високих му-
рів до 30 – 32 метрів і бойових башт заввишки 40 
метрів. Також було розширене внутрішнє подвір’я у 
південному напрямку, більш ніж удвічі, при цьому 
платформа внутрішнього подвір’я була піднята на 8 
– 10 метрів, а частина старих кам’яних стін була 
засипана землею або перекрита новими стінами59. 
Внаслідок цього Хотинський замок збільшився у 
три рази, а його розміри становили тоді приблизно 110 
х 55 метрів. Збудовані у середині ХV ст., оборонні сті-
ни та великі підвали збереглися і до наших днів60. 
Отже, після капітальної перебудови фортеця у Хо-
тині стала однією із найпотужніших оборонних спо-
руд Молдавії, а разом із нею її північних і північно-
східних земель. 

Мандрівник ХVІІ ст. так описував Хотинську 
фортецю: ”Ця невелика міцна фортеця розміщуєть-
ся на березі Дністра. Площа її становить тисячу 
п’ятсот кроків, рів її досить справний. Вона має 
двоє воріт, одні (з них) виходять за Дністер. Всере-
дині її стоїть великий монастир подібний фортеці, 
який має назву Стефанівський. Цей монастир над-
звичайно міцний. Фортеця має вісімдесят зубців на 
верхній частині, накритих “тесом”61. 

Реконструкцію старих укріплень можна пояс-
нити ще й тим, що господар, відчуваючи небезпеку, 
готувався до війни з турками, які все частіше поча-
ли втручатися у внутрішні справи Молдавії. Отже, 
Хотин та його замок у другій половині ХV ст. відіг-
равав дуже важливу роль як для господаря, так і для 
всієї країни загалом. Знаходячись на молдавсько-
польському прикордонні, фортеця, яка управлялася 
старостами, мала обороняти Молдавію, як з боку 
Польщі, так і з боку будь-яких інших ворогів62. 

Укріпивши північні та північно-східні кордони 
Молдавії шляхом складання васальної присяги ко-
ролю Польщі та впевнившись у тому, що, угорський 
король М.Корвін знову не нападе на країну, госпо-
дар Стефан ІІІ розпочав боротьбу проти турецької 
залежності. Першочерговим завданням було відво-
ювання Валахії, де посилився османський вплив. 

Всесвітня Історія 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 3 (11)                                     36 

Молдавський воєвода прагнув cкинути з валаського 
престолу ставленика султана Раду Красивого та зро-
бити господарем Валахії свого ставленика. Виведен-
ня її зі сфери інтересів турецького султана Мехмеда 
ІІ було потрібно Стефанові для того, щоб валаські 
війська не виступали у складі турецької армії. З ці-
єю метою в 1470 р. молдавські війська на чолі із 
господарем вторгнулися у Валахію, де розорили і 
спалили ряд прикордонних фортець: “у місяці люто-
му 27 дня воєвода Стефан пішов до Браїли в Мунте-
нії і пролив багато крові та спалив місто, і не зали-
шив у живих навіть дитини”63. У відповідь на це 
Раду поскаржився султану, який направив волзьких 
татар у Молдавію64. Влітку 1470 р. вони, перейшов-
ши р. Дністер, почали розоряти східні райони дер-
жави. Однак “серпня 20 (…) розбив їх Стефан воє-
вода в Липинцях над Дністром”65. 

Бажаючи помститися Стефану ІІІ, Раду Краси-
вий весною 1471 р. напав на Молдавію. Але і цього 
разу “березня 7 розбив Стефан воєводу Радула на 
річці Сочі і безліч мунтен посік”66. У цей час тата-
ри знову напали на Молдавію, однак тепер уже на 
північні землі, можливо, на буковинські. Вони гра-
бували і спалювали усе на своєму шляху і досягли 
міста на Сіреті, що завадило Стефану ІІІ у повній 
мірі скористатися перемогою над валаським госпо-
дарем і тим самим не вивело Валахію зі сфери 
впливу турецького султана67. Я. Длугош, описуючи 
події татарського нападу на Русь і Молдавію, чо-
мусь датує його 1469 р.68. Але І.Чаманська переко-
нливо довела, що він міг відбутися лише у березні 
1471 р. На її думку, такі напади татарських загонів 
на Молдавію були дуже частим явищем69. 

Напад татарів на північні землі Молдавської 
держави приблизно співпав із сутичкою на молдав-
сько-польському прикордонні. Загалом стабільне 
становище на ньому погіршилося влітку 1471 р., 
коли староста галицький і кам’янецький Станіслав з 
Ходча зі своїм загоном напав на молдавські прикор-
донні землі70. На думку О.Масана, він напав 
“мабуть, на Чернівецьку і Хотинську волості”71. 
Очевидно, що цей напад був пов'язаний із відмовою 
господаря Стефана ІІІ надати військову допомогу в 1 
тисячу вершників королю Польщі Казимиру ІV, а та-
кож через те, що воєвода Молдавії не склав присяги 
на вірність Польщі ні у 1471 р., ні у наступних ро-
ках72. 

Якщо не брати до уваги такі поодинокі випад-
ки, старости-державці як польських, так і молдавсь-
ких прикордонних земель повинні були, можливо, 
не часто, однак все ж зустрічатися і вирішувати 
проблеми, які час від часу виникали. Як слушно 
зазначає О.Масан, “через відсутність документів із 
відомостями про такі зустрічі, відтворити конкретні 
обставини їхньої взаємодії неможливо”73. Отже, 
наприкінці 60-х – першій половині 70-х років ХV 
ст. для північномолдавських волостей значних зов-
нішніх небезпек не було. В основному це було пов’-
язано із врегулюванням військово-політичних від-
носин з Польщею. 

Господар Стефан ІІІ, прагнучи закріпитися у 
Подунав’ї, зокрема у Валахії, почав конфронтувати 
із султанською Туреччиною, бо розраховував на 
підтримку і допомогу Польщі у цій боротьбі. Однак 
польський король Казимир ІV надавав перевагу збе-
реженню миру з Османською імперією. Розчарував-
шись у польській політиці, молдавський воєвода 
почав налагоджувати відносини з угорським коро-

лем Матіашем Корвіном74. Отже, зростаюча осман-
ська небезпека змушувала Стефана ІІІ шукати собі 
союзників у боротьбі з нею. 

Одружившись у 1472 р. із сестрою Мангупсь-
ких правителів Марією, Стефан ІІІ заручився підт-
римкою Мангупа. Також він встановив зносини з 
Венецією і римським папством, тим самим, разом із 
Угорщиною, Неаполітанським королівством і 
Кіпром, господар Молдавії об’єднався в антиосман-
ську лігу75. Отже, завдяки дипломатичній діяльності 
молдавського воєводи, позиції держави у регіоні 
значно зміцніли. 

Захопивши Кілію та здійснивши кілька походів 
до Валахії (1473 – 1474 рр.), воєвода Стефан ІІІ тим 
самим послабив османський вплив на півночі Ду-
наю. Однак султан Мехмед ІІ не бажав посилення 
позиції Молдавії у Причорномор’ї. Турецько-
молдавський конфлікт набув свого апогею в резуль-
таті відмови господаря Стефана ІІІ сплачувати що-
річну данину султану в 1474 р., яка важким тягарем 
лягла на молдавський люд, зокрема і на населення 
Чернівецької та Хотинської волостей76. 

Щоб якось вирішити це питання, султан відп-
равляє до Стефана ІІІ свого посланця з вимогою 
передачі Туреччині фортець Кілії та Білгорода, а 
ще, щоб молдавський господар особисто з’явився до 
нього з хараджем (даниною)77. Однак воєвода Мол-
давії рішуче відкинув ультиматум, бо це означало 
би визнання політичної зверхності турецького сул-
тана над Молдавською державою. Отримавши нега-
тивну відповідь, султан Мехмед ІІ відізвав своє вій-
сько з Албанії та на чолі цієї армії, яка нараховува-
ла, як зазначають дослідники, 80 – 100 тис. осіб78, 
направився походом у Молдавію наприкінці 1474 р. 

Висновок. Результатами активної міжнарод-
ної політики господаря Стефана ІІІ були врегулю-
вання військово-політичних відносин з Угорщиною 
та Польщею, зокрема король останної перестав ви-
сувати територіальні домагання щодо Молдавського 
воєводства, не згадується вже і про Шипинську зем-
лю, тобто території Чернівецької та Хотинської во-
лостей, тому наприкінці 50-х – першій половині 70-
х років ХV ст. для північних районів Молдавії знач-
них зовнішніх небезпек не було. Саме до цього пері-
оду відноситься зміцнення північних і північно-
східних кордонів Молдавії (повна реконструкцію 
старих укріплень Хотинської фортеці). Своєю від-
мовою сплачувати щорічну данину турецькому сул-
тану Стефан III ще більше ускладнив турецько-
молдавські відносини, що в результаті й накликало 
на державу численне османське військо. 
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Oleksii Balukh. International Policy of Moldavian 
Hospodar Stephen III the Great in the Context of North-
ern Bukovyna History (1457 – 1474). The article highlights 
the fact of the domestic political situation stabilizing in Molda-
via after Stephen III coming to power. The peace agreement 
between Poland and Moldavia that recognized the supremacy 
of the Polish king was signed on April 4, 1459, and on March 
2, 1462 a new vassal agreement was signed with the Polish 
king, who did not put forward territorial claims to the Molda-
vian state, including the Shypyntsi land. Returning the 
Khotyn castle under voivode authorities became the main 
outcome of the mentioned agreement. The meeting of the 
King of Poland and Stephen III representatives was held on 
October 9, 1467 in Khotyn. That meeting confirmed King’s 
suzerainty over Moldavia. Thus the town of Khotyn and the 
fortress was under the authority of the Moldavian Hospodar.  

The relations with the Hungarian King M.Corvin wors-
ened in 1467. He led the army of 40,000 soldiers to Suceava 
in November, hoping to put his protégé Peter Aron on the 
Moldavian throne. Stephen III defeated Hungarians near Baja 
on December 14-15.  

Strengthening of the northern and north-eastern borders of 
Moldavia took place in late 1460 – early 1470. Complete 
renovation of the old fortifications in Khotyn fortress due to 
emergence of new weapons – firing artillery – was made that 
time.  

Thus, Hospodar Stephen’s III active international policy 
brought settling of the military and political relations with 
Hungary and Poland. Strengthening of the northern and north-
eastern borders of Moldavia also took place that time. Having 
seized Kiliya and having made a few campaigns to Wallachia 
1473-1474), Stephen III weakened Ottoman influence in the 
north of the Danube. The Turkish-Moldavian conflict came to 
its culmination in 1474 as a result of refusal to pay annual 
tribute to the Sultan that incurred a numerous Ottoman army 

to the state. 
Key words: Northern Bukovyna, M oldavian State, mili-

tary and political relations, Poland, Hungary, Ottoman Em-
pire. 
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Вступ. Проблема співвідношення розвитку пра-

ва та формування держави займає значне місце в іс-

торичній науці. Дослідження окремих стадій та спе-

цифіки побутування тих чи інших юридичних норм у 

конкретний історичний період дозволяє проаналізу-

вати процес політогенезу, а також більш глибоко 

висвітлити конкретні соціальні відносини та світо-

глядні норми. Необхідно зауважити, що життєздат-
ність людських об’єднань багато у чому залежала від 

урівноваження інструментальних здатностей та шту-

чних обмежень агресивності1. Саме тому, є актуаль-

ним аналіз проявів злочинності та реакції соціуму на 

них. Слід відмітити, що у різні історичні періоди їх 

суть, зміст, специфіка форм проявлення розрізняють-

ся. Особливу увагу, у зв’язку з цим, привертає вбивс-

тво. Це пояснюється тим, що феномен смерті та від-

ношення до нього є ключовим у людській свідомості. 

Крім того, вбивство є, практично, крайнім проявом 

насильства над особистістю.  

Уявлення про «насильство» у різних культурах 

та історичних періодах були досить неоднозначними. 

Те ж поняття фізичного вбивства складно піддається 

визначенню. Прикладом може бути інфантицид – 

винесення дітей у ліс в голодні роки. Як вбивства не 

сприймались і людські жертвоприношення. Крім то-
го, у традиційній свідомості незнайомець часто 

сприймається як «нелюдь» та ворог, вбивство 

«чужого» було меншим «вбивством». Кожна культу-

ра створює свій дискурс їх легітимізації. 

Окремою категорією вбивств є ті, що виконані 

на замовлення. Головні причини та мотиви замовних 

вбивств знаходяться, як правило, у площині політич-

них, економічних та соціальних відносин, де подібні 

методи виступають, як ефективний спосіб вирішення 

проблем. Їх розгляд в контексті ранньосередньовіч-

ної скандинавської історії (кінець VIII – середина ХІ 

ст.) дає можливість дати відповіді на ряд запитань, 

що стосуються специфіки формування державних 

інституцій у Данії, Норвегії, Швеції та Ісландії, а та-

кож детально висвітлити розвиток соціальних проце-

сів та особливості світогляду та етики досліджувано-

го періоду.  

Дослідження побутування замовних вбивств є 

актуальним і тому, що в сучасних умовах становлен-

ня громадянського суспільства та правової держави 

виникає необхідність багатоаспектного осмислення 

юридичної відповідальності. 

Метою дослідження є висвітлення особливостей 

побутування замовних вбивств у ранньосередньовіч-
ному скандинавському суспільстві. Її реалізація пе-

редбачає вирішення наступних завдань: проаналізу-

вати положення звичаєвого та кодифікованого права, 

що стосуються вбивств, виділити категорії населен-

ня, що здійснювали наймані вбивства, особливості їх 

мотивації, висвітлити взаємовідношення звичаєвого 

права, як системи правосуддя із замовниками та най-

манцями. Досить цікавим є і питання самоіденти- 

фікації злочинців.  

Основними джерелами для дослідження соціа-

льної структури та особливостей характерних право-

порушень і відповідальності за них у епоху вікінгів є 

збірки законів. Початково юридичні норми не мали 

запису та передавалися усно, запам’ятовували та тра-

ктували закони окрема категорія людей – законогово-

рителі (швед. lagman, норв. lagmann, исл. 

lцgsцgumaрur). Кодифікація юридичних документів 
припадає на ХІІІ ст. Незважаючи  на пізній період 

запису, вони зберегли елементи більш ранніх звичаїв. 

Їх аналіз дозволяє висвітлити як соціальну структуру, 

так і особливості характерних правопорушень та від-

повідальності за них. Про це свідчать і архаїчні аліте-

ративні формули у їх текстах.   

Особливе місце серед ранніх писемних джерел 

Швеції мають обласні закони. Серед них можна виді-

лити «Гуталаг» – обласне право Готланда2, 

«Вестгьотлаг» – один з найдавніших шведських зако-

нів3, норвезький збірник «Закони Гулатінга» – один з 

чотирьох варіантів Ландслову (Landslov)4. Законодав-

чим джерелом з історії Ісландії є Сірий Гусак 

(Gragas) – кодифікація ХІІ ст5. Особливою категорі-

єю наративних джерел є саги. На сьогодні продовжу-

ється дискусія щодо їх характеру та правдивості по-
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Третьяков Алексей. Заказные убийства в древне-

скандинавском обществе (VIII – первая половина. XI 

ст.).  

В статье автор исследует явление заказных убийств в 

раннесредневековом скандинавском обществе. Анализиру-
ется взаимодействие законов направленных против данного  

вида преступлений. Выделены основные категории убийц и 

показана их мотивация. Рассмотрены вопросы, связанные с 

самодентификацией преступников и связь их действий с 
мировоззренческими установками эпохи викингов. 
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даної у них інформації, що пов’язано з боротьбою 

ісландської «книжної» та європейської фольклорної 

шкіл. Проте з 1970-х рр. переважаючою стала пози-

ція, що в сагах при розповіді про представників окре-

мих категорій людей виокремлюються певні стерео-

типні моделі, які, по суті, представляють собою набір 

очікувань соціуму до всіх членів цієї групи. Незважа-

ючи на умовність оповідних елементів саг, значна 
кількість фактів відповідає тогочасним реаліям. Це 

можна побачити у ситуативних конкретизаціях та 

коментарях авторів6. Як зазначає Р. Кук, «якщо авто-

ри саг могли  вигадувати або перероблювати деякі  

деталі чи події, то вони не могли видумати культуру 

й суспільство, яке зображувалось  ними з такою пос-

тійністю. Розуміння цього факту підштовхує нас до 

соціокультурно-антропологічного підходу»7. Окремо 

слід виділити групу саг, відомих, як «саги про ісланд-

ців». Їх цінність для дослідження побутування явища 

замовних вбивств пояснюється тим, що основою сю-

жетів даних джерел був опис конфлікту між окреми-

ми людьми та цілими родами. Ще одним джерелом є 

ісландська «Книга про зайняття землі», генеалогічні 

списки якої мали, крім іншого, на меті обґрунтувати 

право тієї чи іншої родини на земельну власність8.  

Світогляд давніх скандинавів відображено у та-
ких літературних пам'ятках, як «Старша Едда»9, під-

ручнику для скальдів Сноррі Стурлусона – 

«Молодша Едда»10. Ранній період історії формування 

давньоскандинавського суспільства висвітлено у 

«Сазі про Інглінгів» та «Колі земному»11 цього ж 

середньовічного автора. 

Розглядаючи історіографію проблеми, необхід-

но виділити групу досліджень присвячену проблемі 

смерті та вбивства у давньоскандинавському та сере-

дньовічному суспільстві. Серед загальних праць слід 

виділити монографію Ф. Арьєса12. Концепцію смерті 

у епоху вікінгів за матеріалами саг було розглянуто 

Х. Еліс13. Питаннями дослідження юридичної систе-

ми Давньої Ісландії присвячені дослідження Д. Ба-

йок14. На ритуальний характер помсти вказували у 

своїх дослідженнях Х. Палссон15 та А. Висоцький16. 

Зв’язок помсти та спадкування у епоху вікінгів розг-
лянуто В. Міллером17. Аналіз юридичного пересліду-

вання та життя давньоскандинавських злочинців, 

поставлених поза законом, міститься у працях Б. Хір-

ша18, К. Сміта19, А. Фаулкса20.  Ментальної антропо-

логії та структурі давньоскандинавського соціуму 

присвячені численні роботи А. Гуревича21. Методо-

логії використання давньскандинавських саг та міфів 

у відтворенні соціальних та політичних реалій приді-

лено увагу у дослідженні О. Пріцака22. Серед україн-

ських дослідників, що займаються історичною тана-

тологією, слід виділити статті Д. Короля. Участі жі-

нок у військових формаціях та їх ролі у помсті прис-

вячено статті Л. Гардели23, С. Нікольського24. Незва-

жаючи на значну кількість праць, замовні вбивства в 

ранньосередньовічній Скандинавії мало висвітлені і, 

практично, не ставали окремою темою дослідження. 

Основна частина. Ранньосередньовічна сканди-

навська юридична система значною мірою ґрунтува-
лась на звичаєвому праві. Основною метою законо-

давства було забезпечення компромісу між членами 

соціуму. Незважаючи на високий рівень насилля у 

суспільстві в епоху вікінгів, однією з головних цінно-

стей була домінанта закону («на праві країна буду-

ється») та збереження традиції (siрr). Все це мало на 

меті досягненню миру (friрr). Взагалі, вікінгські саги, 

незважаючи на войовничі сюжети, відстоюють етику 

миролюбства, яка має суть прагматичний характер – 

конфлікт приносить шкоду всім сторонам25.  
Вбивство у давньоскандинавському законодав-

стві диференціювалося на звичайне та ганебне. За 

тяжкі правопорушення у Скандинавії епохи вікінгів 

існували наступні види покарання:  

Фьорбаугсгард – мале об’явлення поза законом, 

трьохрічне вигнання. Термін складається з двох час-

тин. Фьорбауг («кільце життя») – це та плата, яку 

віддавав засуджений своєму годі. Першим віддава-

лось срібне кільце, згодом – марку срібла. За немож-

ливості сплати об’явлення поза законом було автома-

тичним. «Гард» у назві – межі у яких мав право зна-

ходитися засуджений. Зазвичай – це три хутори на 

відстані не більше ніж один день шляху. До трьох 

років злочинець міг знаходитися у цих межах. Після 

цього він мав виїхати з країни на три роки. При цьо-

му він отримував статус недоторканого (heilagr). По 

закінченню терміну всі звинувачення з нього зніма-
лися, і він мав право повернутися до звичайного жит-

тя, з поновленими правами26.  

Скогганг – це пожиттєве та повне позбавлення 

прав. Існували наступні назви людини засудженої до 

нього: skуggangsmaрr, skуggarmaрr та alsekr. Ця кате-

горія злочинців могла бути безкарно вбита будь-

якою людиною. Крім того, засуджений виключався з 

соціуму і був змушений шукати сховище у незаселе-

ній місцевості27. 

За «Вестгьотлагом» ганебне вбивство входило 

до переліку urbotamal – злочинів, які, безумовно, не 

могли бути викуплені штрафом і автоматично стави-

ли злочинця поза законом. До них належали і вбивст-

ва, що були вчинені зненацька (вбивство сплячого, 

беззахисного та ін.)28. До ганебного вбивства за 

«Законами Гулатінга» (гл. 57. (IV.3)) належить на-

вмисне вбивство або скалічення людини. Такий зло-
чин карався поставленням поза законом та конфіска-

цією родового нерухомого майна – одаля, без права 

на відшкодування. За підбурювання до вбивства вин-

ний мав сплатити передбачений штраф. Цікавим мо-

ментом є те, що «Закони Гулатінга» передбачають 

позбавлення миру та конфіскацію майна месників та 

поставлених поза законом29. У сагах про оголошених 

поза законом важлива складова – безправ’я ізгоя: 

вбити його має право кожен, ті, що допомагають йо-

му, ризикують життям. Оголошений поза законом 

здійснює довгі переходи в пошуках допомоги, він 

регулярно змінює місце перебування, він бездомний, 

він – страшна людина. Згідно ісландським законам 

ніхто не міг бути поставленим поза законом більш 

ніж на 20 років. Поставлені поза законом, через те, 

що ніхто не міг дати їм прихистку, були зазвичай 

змушені блукати та займатись грабунком30. Крім то-

го, вони часто ховались у печерах або на малодоступ-
них островах, жили більше за рахунок рибальства та 

продуктів, які відбирали у поселенців31. Слід відміти-

Третьяков О. Замовні вбивства... 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 3 (11)                                     41 

ти той факт, що ісландцями позитивно сприймались 

злочинці, які були поставлені поза законом у Норве-

гії та зуміли уникнути покарання. 

Починаючи розгляд явища найманих вбивств у 

ранньосередньовічному скандинавському суспільст-

ві,  слід звернути увагу на те, що посилення влади 

конунгів та родової аристократії, а отже і розвиток 

феодальних відносин, припадають на Х – ХІ ст. До 
цього періоду державні інституції були досить слаб-

кими, значну роль відігравала родова знать – хесріри 

та впливові (сильні) бонди – вільні селяни общинни-

ки. Саме тому замовні вбивства стали широко вико-

ристовуватись у політичній боротьбі.  

Зміцнення влади Харальда Прекрасноволосого у 

Норвегії супроводжувалося знищенням та вигнанням 

політичних опонентів - знатних людей та сильних 

бондів, багато з яких, як відомо, емігрували в Іслан-

дію. Випадки, коли конунг наказував їх вбити відомі 

з «Книги про зайняття землі»32. 

В родових сагах фіксуються випадки, коли ко-

нунги розсилали людей за кордон для того, щоби 

вислідити та вбити втікачів, поставлених поза зако-

ном, наприклад, в Ісландії та Гренландії. Так, був 

підісланий Торгейр Хаварссон, який мав відомстити 

за поранення дружинника норвезького конунга33. 
Мандрівка Тормода Скальд Чорних Бровей до Грен-

ландії з метою помсти була викликана дорученням 

конунга Олафа Харальдссона34. Для ілюстрації поши-

реності даного явища можна навести казковий сюжет 

про відправку Ярлом Хаконом до Ісландії магічно 

оживленої дерев’яної людини, яка мала відомстити 

за приниження скальду Торлейфу35. Згідно пряді про 

Тораріна Буйного, конунг Олаф Харальдссон відіслав 

до Ісландії свого слугу з дорученням до свого дру-

жинника вбити Тораріна, за що сплатив 10 марок та 

пообіцяв свою дружбу36. 

Ліквідація незручної для конунга людини могло 

бути неофіційною умовою для підвищення статусу в 

дружині, супроводжуватися цінними подарунками 

зброї та коштовностей37. У випадку виконання за-

вдання в іншій країні існував ризик бути поставле-

ним поза законом, що, у свою чергу, могло призвести 
до смерті. 

Запровадження християнства у Норвегії Олавом 

Трюгвассоном було досить жорстоким. Про це свід-

чить більшість саг, що стосується цього періоду. 

Дружинники могли використовуватись і для примусу 

незадоволених релігійними реформами. Пам'ять про 

це залишилась у матеріалах саг,  так у «Сазі про Ас-

мунда сина Атлі» мовиться про наступне: «Конунг 

каже: 

– Є людина на ім'я Соті, родом з Гебридських 

островів, найбільший вікінг. На початку він жив тут, 

у країні, і не хотів приймати християнство. Потім він 

відправився воювати, і з тих самих пір, до цього часу, 

він постійно знаходиться в вікінгському поході. Нині 

я маю намір просити тебе знайти його і сказати йому, 

що він або прийме християнство, або буде вбитий, і я 

споряджу тебе в подорожі так, як знайду найбільш 

доцільним»38. 
Прикладом замовного вбивства з політичних 

мотивів може бути вбивство великого бонда Ейнара 

сина Еіндріді за наказом Харальда Суворого39. Замо-

влення на знищення людини могло вирішувати і ди-

настичні проблеми. Прикладом може бути наказ Кну-

да Могутнього вбити чоловіка своєї доньки40. 

Політичне вбивство на замовлення правителя – 

супротивника описане і у «Пряді про Еймунда»41. 

Наказ дружиннику у сагах часто описується завуа-

льовано. Таке використання їх київськими князями 
було неодноразовим. За наказом Володимира «два 

варяги» вбили його брата Ярополка42, 1015 р. дру-

жинники–варяги вбили Гліба за наказом Святопол-

ка43. 

Іноді правителі тримали при собі з зазначеною 

метою берсерків: «ярл тримав їх для справ особли-

вих»44. Про це ж свідчить прохання берсерків вико-

ристовувати їх для помсти ворогам, а не домашніх 

справ45.  

Проблема непокори общинників часто вирішу-

валася ліквідацією їх лідерів, як це відбулося з Заліз-

ним Скьоггі46.  

Використовувалось найманство і для покращен-

ня «криміногенної ситуації». У голодні роки, в Іслан-

дії, коли збільшувалась кількість злочинів, з метою 

ліквідації грабіжників вдавалися за допомогою до 

«лісових людей». За порадою Ейольва сина Вальгерд 
був прийнятий закон за яким кожен хто вб’є трьох 

засуджених, звільнявся від покарання47. В ряді випад-

ків замовне вбивство могло бути здійснене у рамках 

закону, коли призначалась нагорода за знищення по-

ставленого поза законом. Зазвичай така сума не пере-

вищувала трьох марок срібла, більшою могла бути у 

виняткових випадках, крім того замовник часто обі-

цяв сприяти у знятті звинувачень48. Іноді наймали 

вільних людей для вбивства поставлених поза зако-

ном, як у випадку з Ейольвом Сірим найнятим для 

пошуку Гіслі Кислого. При цьому найманці часто 

полювали зі своїми помічниками49. 

Умови виконання замовлення могли приймати 

досить незвичайне спрямування. Так, в «Сазі про 

Віглунда» вбивство Торгріма Заносливого стало умо-

вою згоди батька дівчини на укладання шлюбу50. 

«Контракт» міг стати і умовою надання прихистку 
поставленому поза законом51. Найманих вбивць мог-

ли посилати неодноразово, у випадку невдач їх попе-

редників. При цьому довжина шляху часто не грала 

ролі52. 

Одним з головних мотивів використання найма-

нців для вбивства було бажання помститися у випад-

ку приниження. У напівлегендарній «Сазі про Золо-

того Торіра» (гл. Х) Торгейр дає гроші Стейнольву, 

щоби той влаштував засідку на Торіра, який одружи-

вся на нареченій замовника. Для послаблення пози-

цій жертви він також платить три марки срібла двом 

людям за вбивство його побратима53. 

Питання входження жінок у військові формації 

є досить складним та суперечливим. Існують похо-

вання жінок зі зброєю, але їх інтерпретація викликає 

ряд запитань. Деякі з них можливо трактувати як 

захоронення носіїв сакральної традиції (сейд – кон), а 

озброєння – як ритуальні предмети54. У фантастичній 
сазі «Сон Одді Звіздаря» розповідається про дівчину 

якій: «були не по нутру всі жіночі заняття. Увійшло у 

Всесвітня історія 
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неї в звичай всюди ходити в обладунках і при зброї і 

вона або поранила або позбавляла життя всякого, хто 

смів стати їй поперек дороги або чимось їй не сподо-

бався»55. У подальшому, за описом, вона стала займа-

тися вікінгськими походами. У «Сазі про Хервьор та 

Хейдріка» головну героїню описують наступни чи-

ном: «також вона частіше чинила погано, ніж добре, і 

коли їй це було заборонено, вона втекла в ліс і стала 
вбивати людей заради грошей»56. Випадок, коли жін-

ка билася нарівні з чоловіком описується у «Сазі про 

Гіслі»57. 

Згадка у сазі жінки–воїна або найманки яка ви-

конувала замовні вбивства, фактично, є легендарною 

і може входити до валькірічного міфу. 

Жінка як активний месник не фігурує у право-

вих джерелах Скандинавії. Проте, наративні джерела 

свідчать, що часто жінка, яка має певний вплив часто 

діє руками своїх слуг та рабів. Так, Гудрьод, син Ха-

львдана, був убитий рабом власної дружини Аси58. У 

«Сазі про Хёрде і ocтpoвітянах» Торбьёрг спершу на 

сході привселюдно заявив: «Я вб'ю сама або велю 

вбити будь-кого, хто вб'є Херда, мого брата. 

Найманих вбивць могли посилати неодноразово, 

у випадку невдач їх попередників. При цьому довжи-

на шляху часто не грала ролі59. 
Досить регулярними були конфлікти між ісла-

ндськими бондами за викинутих на берег китів, які 

були великим джерелом харчів та сировини. Часто 

вони суміщалися з суперечкою за частини суміжних 

земельних ділянок. При цьому «сильні бонди» не 

гребували користуватися правом сильного, що при-

нижувало гідність іншої сторони. Це, у свою чергу, 

породжувало двосторонню агресію та використання 

для помсти найманців60. 

Окремою категорією найманих вбивць були ра-

би. Рабство у епоху вікінгів мало, як загальновідомо, 

домашній характер. Проте, права їх були дуже обме-

женими. За вбивство рабом людини згідно 

«Гуталагу» відповідав господар, він мав сплатити 

вергельд та видати раба61. 

Раба могли купити спеціально з метою викорис-

тання для вбивства. Про подібний випадок йдеться у 
«Сазі про Егіля». Один з героїв сюжету Стейнар ку-

пує фізично розвиненого раба, дає йому бойову соки-

ру та натравлює на сусіднього землевласника, з яким 

конфліктує через пасовища62. У «Сазі про синів Дро-

плауг» також оповідається про використання раба з 

метою вбивства. У цьому випадку він належав вітчи-

му замовника і він, як і у більшості подібних випад-

ків був забезпечений зброєю63.  

Раб Гріми Кольбак був підісланий нею для вбив-

ства Торгейра за збезчещення її доньки. Платою було 

надання свободи та дарунки, а також поміч у перехо-

вуванні та виїзді з Ісландії64. 

Для помсти за приниження честі в «Пряді про 

Торстейна» відправляються два робітника65.  

Для представника традиційного суспільства ха-

рактерною є міфологічна свідомість. Вона регулюва-

ла всі сторони життя, була своєрідним зразком для 

поведінкових стереотипів. Головним божеством дав-
ньоскандинавського пантеону був Одін –- покрови-

тель знаті, воїнів, скальдів. Його постать є досить 

багатогранною. У скандинавській міфології він ви-

ступає і як злочинець, порушник кордонів, батько 

розбрату. Одне з його імен – Бьольвьорк (Лиходій). 

Саме тому, його модель поведінки та образи і атри-

бути широко використовувалися вбивцями, які таким 

чином, часто, ритуалізовували свої дії66. 

Один з описових маркерів злочинця у сагах – 

одяг. Він був споріднений з соціальним статусом. 
При описі зовнішнього вигляду вбивці це може бути 

плащ з капюшоном, що приховує ідентичність67, ка-

пелюх насунутий на брови. Капелюх та плащ, у свою 

чергу, – одяг Одіна. З такою ж метою могло викорис-

товуватись викривлене ім’я. Ще одніє рисою є мов-

чазливість. Тормод Скальд Чорних Бровей для того, 

щоб не викликати підозру у людини на яку має напа-

сти одягається плащ навиворіт та називається Отрюг-

гом сином Тортюгга (Ненадійним сином Підступно-

го)68, а переховуючись від помсти перевдягається у 

лахміття волоцюги. 

Для поставлених поза законом характерним бу-

ло приховування своїх імен, замість цього вони нази-

валися іншими іменам. У «Сазі про Віглунда» двоє 

братів в одному випадку називають себе Вандрад 

(«Обтяжений бідами») та Торрад («Свонравний»), у 

іншому – Ерном та Хравном69. 
У текстах саг часто вживаються назви одягу, які 

характеризують людей, які займаються бродяжницт-

вом або за певних причин видають себе за жебрака: 

жебрацький одяг (stafkarla-gervi), жебрацький убір 

(stafkarla-bъning,  stafkarla-klжрi), жебрацький капе-

люх (stafkarla-hцttr)70. У «Пряді про Еймунда» опису-

ється: «Еймунд нарядився у жебрацький одяг (= sta-

fkarlsbuning)». Для того, щоби залишитись невпізна-

ними, воїни могли споряджаютися як купці71. 

Висновки. Наше дослідження не завершує озна-

чену тему. Вона вимагає подальшого аналізу та ви-

вчення. Підсумовуюче все вищевикладене, слід ска-

зати, що трансформація родоплемінного ладу у фео-

дальні відносини породжувала численні політичні та 

соціальні конфлікти. Це збільшувало роль насильства 

у суспільстві, що, у свою чергу, викликало розвиток 

явища найманства. 
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Olexiy Tretyakov. Contract killings in old scandina-
vian society (in the late VIII - middle XI.). The article deals 

with the phenomenon of contract killings in early medieval 

Scandinavian society (VIII - middle XI.). 

It is shown in the research that the transformation of trib-
al system of feudal relations gave rise to numerous political and 

social conflicts. It was a major factor in the increase of violence 

during the Viking Age. Relationships in Scandinavian society 

regulated early medieval oral law, what was codified later in 
the XII - XIII centuries. Its social function was to create a syst-

em of compromises and peace. The publication traces the main 

forms of liability provided for murder. All the way it explains 

the basic forms of the revealed outlaw, exile and, in fact, a 
large quantity of illegal persons. 

In the article was considered a significant role of the con-

tract killings. Head of state or community used to do contract 

killings in the political struggle. Most of all them were realized  
also in the vendetta conflicts. There were use killers to escape 

the people who were in outlaw position of society. The main 

categories of killers were such as: 

- arms - professional soldiers. For confidential solve pr-
oblems they were getting more influence and improved its fina-

ncial situation. 

- freemen who received compensation from the customer. 

In some cases they acted at their own risk. Some are regularly 
made such job. 

- outlaw persons. Sometimes they was allowed to having 

patronage of famous bonds or hesrirs. In moments of crisis 

there was hunting process in the community for the people who 
were in a similar status. The opportunity gave them chance to 

withdraw the sentence and return to normal life. 

The author of the article analyzes the possibility of enteri-

ng women miliary formation and their possible part in the con-
tract killings area. Attention is paid to identity the perpetrators, 

their relationship with elements of ritual worship of the god 

Odin (as the patron saint of soldiers), criminals and infringer 

boundaries of social norms. 
Key words: contract killings, early medieval Scandina-

vian society, the Viking warriors Age, outlaw, slaves. 
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Постановка проблеми. Однією із знакових 

подій початку ХХ ст. стали масові страйки 

українського селянства Галичини й Буковини – як 

засіб відстоювання своїх економічних прав, що стало 

свідченням  піднесення національної та суспільної 

активності українців та подальшого поступу 

українського національного руху загалом. Провідну 

роль у цих процесах відіграла нова генерація 
світської інтелігенції, зокрема найактивніша її части-

на – письменники та публіцисти.  

Науковий інтерес до порушеної проблеми об-

ґрунтований також необхідністю адекватно відобра-

зити історичний період зароджені і перебігу страйко-

вого руху галицького й буковинського селянства,  що 

дасть можливість краще осмислити суть і спрямова-

ність змін, які відбуваються нині у державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Означена тема частково порушувалася в окремих 

дослідженнях В.Ботушансько 1, М.Вітенка2, 

Ф.Погребенника3 та О.Красівського4. Проте зазначені 

автори розглядали участь галицьких і буковинських 

письменників у рільничих страйках початку ХХ ст. 

вибірково. Тому комплексного дослідження із зазна-

ченої проблематики ще й досі немає. 

Мета статті полягає в тому, щоб розкрити 
вплив літературної інтелігенції на страйковий рух 

сільськогосподарських робітників Галичини й Буко-

вини початку ХХ ст. 

Для досягнення мети автор ставить наступні 

завдання: 
 проаналізувати передумови та  причини аграр-

них страйків; 

 визначити просвітницьку та агітаційну роль 

літературної інтелігенції  в організації страйкового 

руху;  

 дослідити масштаби практичної допомоги 

письменників у безпосередній організації страйків;  

розкрити участь окремих літераторів-правників 

у захисті страйкуючих у судах; 

показати відображення страйкового руху у 

художній творчості галицьких і буковинських 

письменників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи на широкі можливості, надані 

австрійською конституцією 1897 р. народам, що на-

селяли імперію, у сфері політичного, суспільного та 
соціально-економічного розвитку, у силу певних 

об’єктивних обставин, галицькі та буковинські 

українці не змогли повною мірою ними скористати-

ся. Насамперед це стосувалося економічного посту-

пу. Головна причина полягала у недовершеності 

аграрної реформи 1848 р. у цих окраїнних землях 

імперії. Скасування панщини не привело до 

ліквідації великого землеволодіння. В результаті, 

незважаючи на те, що шляхта перестала існувати як 

самостійна верства, вона і надалі зберігала своє 

привілейоване становище. Станом на 1892 р. вели-

ким землевласникам Східної Галичини належало від 

32 до 43 % усієї орної землі (найпоширенішими  були 

латифундії) від 500 га, а на селянську (малу) земель-

ну власність припадало 57 % земель5. На Буковині 

нараховувалося 56 володінь розміром понад 100 га, 

що становило понад 49 % усього великого 
землеволодіння6. В той же час з великої земельної 

власності користало близько 59 тис. осіб, на малій 

жило 2,3 млн осіб, а 2,7 млн осіб були взагалі беззе-

мельними, або мали таку незначну кількість, що це 

не давало їм достатніх засобів до життя7. Такі 

обезземелені селяни змушені були йти в найми і тво-

рили сільський пролетаріат. 

Слушним є зауваження В. Ботушанського8, що 

дані про землеволодіння не завжди є точним 

відбитком землекористування. Адже більшість вели-

ких землеволодінь надавалися власниками в оренду і 

суборенду місцевим підприємливим полякам, євреям 

та вірменам, які не завжди дбали про інтенсифікацію 
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ввіреного їм господарства, а намагалися отримувати 

прибутки за рахунок посилення експлуатації та зани-

ження платні найманим робітникам – українським 

селянам. Звичайно, що такі дії орендарів наштовхува-

лись на певний супротив – стихійні бунти, псування 

реманенту, підпали тощо. Ці форми непокори на 

основі реальних фактів описав В. Стефаник у новелі 

“Палій”9. Однак такі форми невдоволення так і не 
переросли в потужні акції, які б принесли певні ре-

зультати. Головна причина цього полягала у тому, 

що, з одного боку, не було серйозних спроб 

організації масового спротиву, а з другого, – 

внаслідок  багаторічного перебування в 

конституційно-правовому полі монархії Габсбургів, а 

також культурно-просвітньої роботи українських 

національних товариств і церкви у галицького й бу-

ковинського селянства була достатньо висока грома-

дянська і правова свідомість. 

Одним із наслідків емансипаційних процесів у 

Європі другої половини ХІХ ст. стала боротьба 

індивіда за особисті політичні, соціальні та 

економічні права. Особливо активізувалися у 80 – 90-

х роках ХХ ст. робітники у європейських країнах – 

Бельгії, Франції, Англії, Швейцарії. Вони 

піднімалися на протестні акції – мітинги, 
демонстрації, страйки, бойкоти тощо. Незважаючи на 

складність такої боротьби, позитивних результатів 

було досягнуто. Зокрема, вдалося, певною мірою, 

врегулювати деякі аспекти соціально-трудових 

відносин, насамперед тих, що стосувалися заробітної 

платні, тривалості робочого дня та умов праці. 

Невдовзі застрайкували робітники Праги, Відня, Кра-

кова, Львова та інших міст. Оскільки у зазначений 

період українська преса набула достатнього розвитку 

і мала значну читацьку аудиторію, то українська 

спільнота постійно інформувалася про згадані 

протестні акції10.  

Починаючи з 1890 р., у Львові, а згодом і в 

Чернівцях, Дрогобичі, Станіславові та інших містах 

стали традиційними першотравневі демонстрації, під 

час яких робітники висували економічні вимоги до 

роботодавців. Ці акції підтримали і окремі українські 
літератори, зокрема, М. Павлик у статті “Робітниче 

свято Першого мая” не тільки виклав історію 

відзначення вказаної дати в Європі, але і закликав 

долучитися до цього українське селянство: “[…]

святкуйте сей раз Перше Мая і меж собою, братя 

хлібороби, сходіться того дня, радьтеся над своєю 

долею”11. 

Із утворенням у 1890 р. Русько-української 

радикальної партії – першої політичної партії 

європейського зразка, програма якої передбачала 

відстоювання політичних, економічних та соціальних 

інтересів українських селян Галичини й Буковини, її 

активні діячі з числа літературної інтелігенції 

І. Франко, М. Павлик, В. Будзиновський та ін. вису-

нули ідею організації страйків сільсько - 

господарських робітників з метою підвищення 

заробітної платні. Одним з найактивніших 

пропагандистів та організаторів селянського страйку 
став відомий на той час публіцист В. Будзиновський. 

На VІ з’їзді Радикальної партії 13.09.1897 р. ним бу-

ло виголошено реферат “Страйки по громадах”, у 

якому переконливо доводилося, що: “Одиноким 

средством а цілком певним є страйк і бойкот. При 

помочі страйку можем добитися своїх прав. Страйка-

ми можна примусити панів, щоби згодилися на наші 

вимоги. Якщо не згодяться на реформу виборчу, ми 

застрайкуємо…”12. Зазначена пропозиція здобула 

підтримку І. Франка, М. Павлика, С. Даниловича, 
К. Трильовського та інших літераторів – учасників 

з’їзду. Про це свідчила резолюція з’їзду викладена у 

виступі В. Охримовича: “З’їзд узнає, що страйк і бой-

кот, се одиноке глобальне оружиє, котрим руский 

народ зможе з себе скинути ярмо економічної і 

політичної неволі. Для того взиває головний заряд 

партії […] розпочати як найсильнішу акцію зі страй-

ком, щоби по змозі уряджувалося як в ділах 

економічних, так і в політичних. Організувати 

якнайбільше страйків і бойкотів, котрі будуть шко-

лою для переведення загального аграрного страй-

ку”13. З того часу розпочалася агітаційно-

просвітницька робота серед селянства з організації 

такого страйку, головна роль у методично-

інформаційному забезпеченні якої належала пред-

ставникам літературної інтелігенції. 

Після розколу РУРП у 1899 р. частина 
літераторів увійшла до складу Української 

національно-демократичної парті. В подальшому 

діячі обидвох партій відіграли значну роль в 

організації селянських страйків у Галичині й 

Буковині. 

У 1901 р. провід Української національно-

демократичної  парті ї  (УНДП)  дор учив 

В. Будзиновському редагувати друкований орган 

партії – газету “Свобода”. Маже в кожному номері 

він агітував українське селянство до загального 

страйку, в результаті чого той здобув неабияку попу-

лярність серед селян. 

На конгресі УНДП у 1901 р. В. Будзиновський 

запропонував підготувати та організувати найближ-

чим часом страйк селян Східної Галичини. Цю ідею 

підтримали представники проводу українського наці-

онального руху. Письменники та публіцисти, викори-
стовуючи будь-яку легальну можливість, взялися за 

підготовку страйку, насамперед роз’яснюючи селя-

нам через пресу, а також особисто – на зборах чита-

лень, народних вічах – правила організації успішного 

страйку у межах чинного законодавства. Зокрема, під 

час віча у Коломиї, яке відбулося 18.04.1902 р., “[...] 

головним питанням, що розглядалося на ньому було 

“економічне положення нашого селянства, і як його 

піднести”. Реферував К. Трильовський… бесідник 

подав приміри, як платять робітникам в Коломийсь-

кім повіті… молотільник в середньому заробляє 18 – 

20 крейцерів... Віче закликало кожну громаду закла-

дати в себе комітети заробкові кількістю не менше 5 

чоловік...”14. М. Павлик переконував: “Мужики не 

перестають емігрувати, а пани бавитись, програвати 

по касинах здертих з мужиків мільйонів. А чи мусить 

так бути? Ні! …Оружиєм є страйк та бойкот”15. Пи-

тання підготовки селянського страйку також порушу-
вав М. Павлик у листі до з’їзду Русько-української 

радикальної партії16. Слушною, на наш погляд, була 

Гуйванюк М. Вплив літературної... 
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його пропозиція уміло використати наслідки страйків 

для подальшого розвитку українського національно-

го руху. 

До організації аграрного страйку особливо спри-

чинився талановитий публіцист та редактор 

В. Будзиновський, який мав природний дар дохідли-

во пояснювати народу важкодоступну інформацію. 

Це насамперед стосується його відомих статей “Про 
страйк і бойкот”17, “Про страйки”18, у яких він дета-

льно описав, як організувати у громаді страйк. Їх 

частково або повністю публікували майже всі україн-

ські часописи. В. Будзиновський доступно роз’яснив 

селянам як організувати страйк і бойкот, не поруши-

вши норми австрійського законодавства. 

В. Будзиновський рекомендував перед страйком про-

вести роз’яснювальну роботу серед жителів сусідніх 

населених пунктів, щоб вони “тримали” солідарність 

і не погоджувалися працювати у роботодавця, якому 

оголошено бойкот. Адже “[...] як хлопи виграють 

справу в однім селі, як оден пан буде більше платити 

за роботу, то й інші пани в сусідніх селах змушені 

будуть підвищити платню”19. 

Велика підготовча робота, що її здійснили пред-

ставники українського національного проводу, серед 

яких відзначилися окремі письменники, привела до 
того, що влітку 1902 р. розпочався найбільший у Схі-

дній Європі масовий страйк селян, який охопив по-

над 100 тисяч женців у 500-ах населених пунктах 

Східної Галичини та Північної Буковини. Страйкарі 

вимагали підвищення заробітної плати, скорочення 

трудового дня, забезпечення роботи взимку, скасу-

вання штрафів тощо. Значна частина їх вимог була 

виконана. “[...]там де платили ранійше 20 – 30 крейце-

рів там після страйку стали платити 60 – 80 крейцарів, 

де платили 50, там стали платити 80 крейцарів і біль-

ше”20, – стверджував В. Будзиновський. 

Якщо літератори – представники радикальної й 

народовської течій К. Левицький, Ю. Романчук, 

І. Франко, М. Павлик та ін. закликали всю українську 

інтелігенцію допомагати селянам порадами та прак-

тичними справами, то представники русофільської 

течії піддавали критиці такі організовані дії українсь-
кого селянства. Зокрема, письменник та редактор 

О. Мончаловський переконував, що страйки і завору-

шення є “[...]шкодою для самих селян тому, що підір-

вуть їх матеріальний стан”21, хоча справжньою при-

чиною подібних заяв був страх перед реальною спро-

бою успішної організації селянства їхніми політич-

ними опонентами. 

Як варто було очікувати, аграрні стайки призве-

ли до “полювання на відьом”, тобто здійснювалися 

спроби покарати найактивніших організаторів та лі-

дерів страйкуючих з метою залякати селянство від 

подібних виступів у майбутньому. Для цього залуча-

лися правники – здебільшого поляки, які, вміло мані-

пулюючи законодавством та маючи підтримку крайо-

вої влади, добивалися порушення кримінальних 

справ стосовно страйкарів. 

Правники – представники літературної інтеліге-

нції швидко та організовано надавали необхідну пра-
вову підтримку українським селянам. Ними також 

було організовано інформаційну кампанію у пресі, а 

також у австрійському парламенті та крайових сей-

мах Галичини і Буковини. Серед них назвемо такі, 

як: Я. Весоловський, Т. Галіп, С. Данилович, 

М. Лагодинський, В. Левицький, О. Назарук, 

Є .  О л есн и цьк и й,  В .  С т ар о со ль ськ и й , 

К. Трильовський, А. Чайковський, В. Охримович та 

ін. 

Особливо хочеться наголосити на безкорисливій 
титанічній праці із захисту селян-страйкарів пись-

менником і адвокатом А. Чайковським, тереном дія-

льності якого було Тернопілля. Як досвідчений прав-

ник, він аргументовано роз’яснював державним уря-

довцям повітового рівня міжливі покарання, які на 

них чекають, за порушення законодавства і переслі-

дування українського селянства; в результаті вдалося 

уникнути відкриття значної кількості кримінальних 

справ. У той же час, А. Чайковський активно захи-

щав українських селян у судах. Зокрема, 6-7 вересня 

1902 р. в окружному суді у с. Бережанах у криміналь-

ній справі проти 19 селян з с. Плотичі та с. Городля 

та 14 вересня того ж року проти 9 селян з 

с. Бурканова і с. Болотник – “[...] обжалуваних боро-

нив безінтресово”22. 

Деп утати ав стрійського парламен т у 

Ю. Романчук та К. Левицький також намагалися ви-
користати трибуну найвищого законодавчого органу 

держави для захисту переслідуваних страйкарів. 21 

жовтня 1902 р. вони внесли депутатський запит23, 

який викликав бурхливі дискусії, в результаті яких 

глава уряду д-р Кербер, був змушений визнати, що 

рільничі страйки у Галичині й Буковині мали підґру-

нтя. 

Навіть після закінчення страйку, представники 

української літературної інтелігенції намагалися не 

залишатися осторонь цих подій. Вони аналізували 

причини успіхів та невдач страйкарів та намагалися 

дати селянам слушні практичні поради щодо відсто-

ювання своїх економічних прав у майбутньому. По-

казовою у цьому плані є стаття К. Трильовського, 

вміщена у редагованій ним “Хлопській прав-

ді” (Коломия), у якій автор звернувся до жителів По-

куття і Гуцульщини влітку 1903 р. згуртуватися і 
знову застрайкувати. На думку автора статті: […] 

нам найбільше треба жадати, щоби нам платили пі-

шим робітникам від 1 зр 20 до 1 зр 50, а кіньми від 5 

зр до 6 зр”24. 

Відомий громадський діяч – письменник і публі-

цист М. Павлик підсумував наслідки аграрного 

страйку 1902 р. та виклав власну візію майбутньої 

боротьби українського селянства за економічні права 

у листі до з’їзду Русько-української радикальної пар-

тії25, що відбувся 22 жовтня 1902 р. М. Павлик закли-

кав українську інтелігенцію допомогти селянам поз-

бутися ейфорії від певних отриманих досягнень і 

налаштувати селянство до подальшої боротьби за 

свої економічні права. Цілком слушною була його 

заувага щодо необхідності докласти значних зусиль з 

виховання солідарності селянства усієї Галичини й 

Буковини. Найціннішим, на нашу думку, можна вва-

жати його заклик до діючих тоді українських полі-
тичних партій залишити суперечки і “[...] пристати 

до спілки і погодитися на хлопських інтересах, закла-
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даючи найперше спільний страйковий комітет у 

Львові, а рівночасно такі самі спільні страйкові комі-

тети по всіх повітах і по всіх селах”26. Незважаючи на 

значну підготовчу роботу, в 1903 селянський страйк 

був менш масштабним. Це зумовлювалося певними 

попереджувальними заходами як землевласників, так 

місцевої влади. 

Попри спроби поліції чинити різноманітні пере-
шкоди, українські літератори разом з іншими провід-

никами українського національного руху продовжу-

вали  агітаційно-роз’яснювальну роботу серед селян-

ства, насамперед, шляхом розповсюдження відповід-

них листівок авторства В. Будзиновського та 

М. Павлика. Зокрема, згідно з донесенням дирекції 

поліції у Львові, у 1905 р. у м. Калуші було конфіско-

вано 800 примірників листівки “Браття хлопи”, у якій 

згадані письменники закликали: “[…] Руські хлопи 

станьте до борби о ліпшу платню і о визволенє з під 

шляхетської неволі”. […] Зривайтеся як один муж в 

цілім краї до загального хлопського страйку і страй-

куйте доки не підвищать вам значно платню за робо-

ту на панських ланах”27. Зважаючи на те, що великі 

землевласники, заручившись підтримкою владних 

структур, за кілька років отримали певний досвід 

запобігання страйкам, представники літературної 
інтелігенції дещо змінили тактику і зробили ставку 

на пропаганду легальних шляхів організації рільни-

чих страйків, свідченням чого була листівка “Браття 

хлібороби”28 авторства В. Будзиновського. У ній ав-

тор закликав: “[…] Браття хлібороби! […] Ми взиває-

мо вас до легальної боротьби. Австрійська конститу-

ція дає нам ще способи законної боротьби перед не-

волею і визиском. Тим способом є загальний 

страйк”29.  

Окрім цього, українські партійні часописи “Діло”, 

“Свобода”, “Громадський голос” (Львів),  “Зоря”, 

“Руска Рада”  (Коломия), “Буковина” (Чернівці) та ін. 

регулярно вміщували дописи В. Будзиновського, 

І. Франка, К. Трильовського щодо способів легальної 

організації страйку. Практичною, на наш погляд, бу-

ла “Наука для страйкуючих”, надрукована у газеті 

“Свобода”, де селянам у доступній формі роз’ясню-
валося, що “[…] Спокійний страйк є законом дозво-

лений. Кожному вільно страйкувати, намовляти до 

страйку та організовувати страйк. [...]Але невільно 

іти на чужий ґрунт зганяти страйколомів, ані їх бити, 

ані їм грозити словами, і невільно примушувати кого

-небудь до страйку силою або погрозою”30. Також 

попереджували селян про те, що галицький намісник 

видав маніфест, у якому сказано, що “[...]за всякі ґва-

лти, розгорнення чужосторонніх робітників будуть 

виновні остро карані”31.  

Результат такої копіткої просвітньо-агітаційної 

діяльності не змусив себе чекати. “[…] Хлопскі 

страйки обхопили сих жнив 20 повітів, а в тих пові-

тах кілька сот сіл32. Звичайно, що масштабів страйку 

1902 р. не вдалося досягти, але це був добрий успіх, 

до якого значною мірою спричинилася і українська 

літературна інтелігенція. 

Висновки. Незважаючи на загалом позитивні 
зміни, що відбулися в соціально-економічній сфері 

Галичини й Буковини після 1848 р., українське се-

лянство повною мірою ними не користалося через те, 

що велике землеволодіння так і не було скасовано, а 

земельні магнати продовжували зберігати панівне 

становище  та диктувати свої умови. В той же час 

внаслідок певних соціальних змін, український селя-

нин поступово почав користуватися правами, нада-

ними конституцією, і активніше відстоював свої еко-

номічні та політичні інтереси. 
Проведення аграрних страйків з метою підви-

щення платні ініціювали літератори – активні діячі 

Русько-української радикальної партії І. Франко, 

М. Павлик, В. Будзиновський, С. Данилович та 

К. Трильовський.  

Практичні поради селянам щодо проведення 

страйків подав В. Будзиновський у статтях та брошу-

рах “Страйки по громадах”, “Про страйк і бойкот”, 

“Про страйки” тощо. Окремі письменники – 

В.Стефаник, Лесь Мартович, А.Чайковський та ін. 

проводили роз’яснювальну роботу безпосередньо в 

сільських читальнях та на спеціально організованих 

народних вічах.  

Результат просвітньо-агітаційної роботи переве-

ршив усі сподівання. Під час жнив 1902 р. застрайку-

вали українські селяни понад двадцяти повітів Гали-

чини й Буковини, і при цьому добилися реального 
підвищення зарплатні на 20 – 30%.  

Як Варто було очікувати, аграрні страйки приз-

вели до спроб покарати найактивніших організаторів 

та лідерів страйкуючих з метою залякати селянство 

від подібних виступів у майбутньому. Однак ці дії 

досить швидко були нейтралізовані літераторами-

правниками а також депутатами австрійського парла-

менту та галицького і буковинського сеймів.  
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Mykola Guivaniuk. Literary intellectuals’ impact on 

farm laborers’ strike movement in Galicia and Bukovyna 

in early twentieth century. The article highlights one of the 

most crucial events in the course of the national history in 

early 20th century, namely, farm laborers’ strike movement in 
Galicia and Bukovyna, for defending their traditional rights to 

economic thriving. The secular intellectuals’ elite – men of 

letters and publicists – played an outstanding role in encour-

aging farm laborers to go on economical strike.  
The focus of the research revolves around push-and-pull 

factors of agrarian strikes. Furthermore, literary intellectuals, 

having public education and propaganda in their hands, con-

siderably influenced strike movement organization and suc-
cored their immediate assistance.  

The author puts an emphasis on I. Franko, M. Pavlyk, 
V. Budzynovskyi, S. Danylovych, L. Martovych, 

A. Chaikovskyi, and K. Tryliovskyi’s significant contribution 

to organizing resistors’ movement.  

The researcher enhances the best value of literary intel-
lectuals in the course of educative and agitation activities and 

favorably reflects intelligentsia’s role in urging farm laborers 

of 20 districts of Galicia and Bukovina to strike during the 

Harvest of 1902 and gain increase of wages.  
Consequently, agrarian strikes resulted in farmers’in-

timidation and prevention them from being engaged in further 

mass unrest. Importantly, the laborers’ turmoil was immedi-

ately counteracted by legal writers, deputies of the Austrian 
Parliament as well as Galician and Bukovina Diet.  

Key words: propaganda/agitation, farm laborer strike, 

Galicia, Bukovyna, Ukrainian men of letters. 
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Вагомою складовою суспільно-політичного 

життя Наддніпрянської України другої половини 

ХІХ століття була діяльність українських громад. 

Утворена на початку 1860-х років Київська Громада 

стала основним осередком громадівського руху упро-

довж багатьох десятиліть не зважаючи на перерви у її 

діяльності, пов’язані з урядовими утисками українсь-

кого національного руху. Питання кількісного та пер-
сонального складу Київської Громади на сьогодні 

остаточно не з’ясовано. Проте з джерел відомо, що 

на початку 60-х років ХІХ століття її чисельність 

сягала сотні осіб, переважно студентів Університету 

св. Володимира1. Стара Київська Громада 70-х років 

ХІХ ст. налічувала понад 70 осіб, серед яких були 

педагоги, вчені, письменники, службовці тощо2.  

Метою даної розвідки є з’ясування соціального 

портрету діячів Київської Громади на прикладі тих 

членів Громади, які за свідченнями джерел та на дум-

ку дослідників Київської Громади могли входити до 

так званого “Комітету 12”, створенего для заснуван-

ня закордонного друкованого органу Громади та реа-

лізації закордонної місії М. П. Драгоманова у середи-

ні 70-х років ХІХ століття. Досягнення цієї мети є 

можливим за допомогою методу просопографії – 

створення колективної біографії групи осіб, об’єдна-
ної спільними інтересами, походженням, діяльністю 

тощо3 .  

Питання персонального складу “Комітету 12” 

залишається дискусійним (таб. 1). Достовірно відомо, 

що до керівного ядра Київської Громади входили 

В. Б. Антонович, В. Л. Беренштам, М. П. Драгома-

нов, П. Г. Житецький, М. В. Ковалевський, К. П. Ми-

хальчук, О. І. Лоначевський-Петруняка, Ю. Ю. Цвіт-

ківський. Крім того, серед членів “Комітету 12” та-

кож могли бути Ф. К. Вовк, М. І. Зібер, 

М. В. Лисенко, В. П. Науменко, Ф. Т. Панченко, 

І. Я. Рудченко, О. О. Русов, М. П. Старицький, 

Є. К. Трегубів, П. П. Чубинський, Я. М. Шульгін. 

Спроби з абсолютною точністю встановити пер-

сональний склад керівного органу Громади навряд чи 

є виправданими, адже за роки діяльності організації 

“Комітет 12”, членство у якому не було формальним, 

міг зазнавити змін та доповнень. Деякі з попередніх 

його учасників із тих чи інших причин могли втрача-

ти свій вплив на визначення основних напрямів дія-

льності товариства. 

Переважна більшість громадівців походила з 

родин незаможних дворян, української та польської 

шляхти, були серед них і вихідці з сімей священика, 
міщанина, службовців, лікаря, учителя. Показово, що 

серед членів “Комітету 12” лише Ф. Т. Панченко по-

ходив із селянської родини. Значна частина громадів-

ців, зокрема, Ф. К. Вовк, М. П. Драгоманов, 

П. Г. Житецький, М. В. Ковалевський, 

М. В. Лисенко, М. П. Старицький народилися на 

Полтавщині. О. О. Русов та Я. М. Шульгін були уро-

дженцями Києва. Більшість із них належали до одно-

го покоління: станом на 1875 рік середній вік грома-

дівського активу складав 32 роки, коливаючись від 

24 до 41 року. 

Майже усі громадівці були випускниками Київ-

ського Університету св. Володимира, причому знач-

на частина навчалася саме на історико-філологічному 

факультеті. Ще під час навчання їх об’єднала ідея 

відстоювання прав українського народу на вільний 

національний та культурний розвиток. Михайло Ста-
рицький згадував, що “національна боротьба, яка 

розгорталася у храмі науки, піднімала багато про-

блем, що спали до того часу в нашому мозку ... Ми з 

Лисенком просиджували іноді ночами, міркуючи над 

національними завданнями, минулим нашої батьків-

щини та долею-мачухою нашого селянина”11.  

М. П. Старицький описав зібрання студентів, 

яке проводилось українською мовою. Його учасники  

констатували, що “малоруський народ складає осібну 

націю, багату всіма даними для культурного розвит-

ку й участі на повний голос у слов’янському концер-

ті…”12. Мету своєї діяльності громадівці вбачали в 

“піднятті в народі самосвідомості”, культурно-

освітній діяльності – поширенні освіти серед народу, 

збиранні етнографічних матеріалів, науковому ви-

вченні української мови, розширенні сфер її вжитку, 
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Казакевич Ольга. Просопография Киевской Старой Громады (вторая поло-

вина ХІХ века). В статье представлена попытка построения коллективной биог-

рафии ведущих представителей Киевской Старой Громады, которые входили в 

так называемый “Комитет 12”. С помощью метода просопографии выявлены 
общие черты повседневной жизни, этапов карьеры и профессиональной деятель-

ности, которые объединяли украинских политических и культурных деятелей 

второй половины ХIХ века. Проанализировано происхождение, имущественное 

положение, общественные взгляды, мировозрение и культурно-просветительская 
деятельность членов Киевской Громады.  
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здійсненні перекладів на українську мову, підготовці 

книг для народу та ін. М. П. Драгоманов відзначав, 

що здійсненні перекладів на українську мову, підго-

товці книг для народу та ін. М. П. Драгоманов відзна-

чав, що серед тодішньої української молоді були мрії 

про встановлення на Україні чогось на зразок давньої 

козацької республіки і про повстання, [...] , але біль-

шість не була так радикальною і більше захоплюва-
лась літературними і національно-художніми інте-

ресами, а також і педагогічними, оскільки всі україн-

ці стояли за народну мову в школах”13. Влаштовува-

ли громадівці “вечорниці”, учасники яких 

“зобов’язані були без винятку бути в народному одя-

зі й говорити по-українському”14. Навіть страви та 

напої, на таких вечорах готувалися національні. 

Не випадково, одним із виявів самоідентифікації 

для діячів українського національного руху в другій 

половині ХІХ століття став народний одяг. Внутріш-

нім мотивом використання традиційного сільського 

вбрання було бажання маніфестувати національну 

ідентифікацію, усвідомлену на духовному рівні, та 

продемонструвати демократичну світоглядну пози-

цію.15 К. П. Михальчук згадував, що після вимушено-

го звільнення із гімназії, він ще рік проживав у Жито-

мирі, готуючись до вступу в університет; причому 
став досить популярним у місті, завдяки  своєму пуб-

лічному виступу з українським твором та незважаю-

чи на поліцейський нагляд, одягався лише в українсь-

кий костюм і демонстративно ходив у ньому по міс-

ту, “маючи на меті заманіфестувати цим українство, 

як особливу національність”16 . Серед членів Київсь-

кої Громади 60-х років український національний 

стрій мав символічне значення.  

М. В. Лисенко та П. Г. Житецький збираючи 

етнографічні матеріали у Кременчуцькому повіті 

також носили народний одяг. Як відмічала Олена 

Пчілка, “... в козацькому вбранні, з мужицькою мо-

вою на устах, звертали на себе велику увагу, се зда-
валося чудним, непевним. Отже їх перше цуралися, 

боялися якихсь лихих “паничівських жартів”... Але 

незабаром побачили, що в сих паничів справді нема 

нічого пустого на думці, що вони дійсно цікавляться 

таки піснями, тоді й дівчата й хлопці співали їм. ”\17 

Чимало громадівців прагнули пов’язати свою 

професійну діяльність із освітою, адже саме у ній 

вони вбачали шлях національного й соціального виз-

волення народу. Для багатьох з них педагогічна ка-

р’єра розпочалася ще на початку 60-х років ХІХ ст. у 

недільних школах. Згодом, у середині 70-х років ХІХ 

ст., більшість громадівців була пов’язана з педагогіч-

ною діяльністю. Члени “Комітету 12” викладали у 

різних навчальних закладах  –  Київському кадетсь-

кому корпусі (В. Л. Беренштам, М. В. Ковалевський, 

Є. К. Трегубів, Ю. Ю. Цвітківський), Київській Фун-

дуклеївській жіночій гімназії (П. Г. Житецький), Ко-
легії Павла Галагана (П. Г. Житецький, Є. К. Трегу-

бів) ,  2 -й Київськ ій чоловічій  гімназії 

(П. Г. Житецький, В. П. Науменко) у Києві, Петер-

бурзькій військовій гімназії (В. М. Ковалевський), 

М. В. Лисенко працював учителем гри на фортепіа-
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1 Антонович Володимир Боніфатійович (1834(1830)-
1908) 

+ + + + + 

2 Беренштам Вільям Людвигович (1838 (1839)-1904) + + + + + 

3 Вовк Федір Кіндратович (1847-1918)   ? +   + 

4 Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) Якщо виключати + + + + 

5 Житецький Павло Гнатович (1836(1837)-1911) + + + + + 

6 Зібер Микола Іванович (1844-1888)   +     + 

7 Ковалевський Микола Васильович (1841-1897) + + + + + 

8 Лисенко  Микола Віталійович (1842-1912) +   + +   

9 Лоначевський-Петруняка,  
(Лоначевський) Олександр Іванович (1841-?) 

? + + + + 

10 Михальчук Костянтин Петрович  (1840(1841)-1914) + + + + + 

11 Науменко Володимир Павлович (1852-1919) +       + 

12 Панченко Федір Тимофійович  
(? - на поч. 1900-х рр.10 

?     +   

13 Рудченко  Іван Якович (1845-1905)  +         

14 Русов Олександр Олександрович (1847-1915)       +   

15 Старицький Михайло Петрович (1840-1904) ?   + +   

16 Трегубів Єлисей Купріянович (1848-1920) ? ?       

17 Цвітківський Юрій Юрійович (1843-1913) + + + + + 

18 Чубинський Павло Платонович (1839-1884) +         

19 Шульгін Яків Миколайович (1851-19011)   +     + 

Таб. 1.  

Персональний склад “Комітету 12” Київської Старої Громади 

Казакевич О. Просопографія Київської... 
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но, О. І. Лоначевський-Петруняка був директорм Ки-

ївського ремісничого училища на Подолі. 

В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов та М. І. Зібер 

викладали в Університеті св. Володимира. Водночас, 

були серед громадівців й службовці. Зокрема, 

Ф. Т. Панченко служив військовим лікарем, 

К. П. Михальчук працював бухгалтером у виробничо

-комерційних компаніях, Ф. К. Вовк  у 1874-76 рр. 
був помічником ревізора губернського секретаря, 

О. О. Русов працював земським статистиком, його 

педагогічна кар’єра як учителя грецької мови у 1-й 

Київській гімназії тривала лише декілька років (1872-

1874 рр.) та перервалася через конфлікт з керівницт-

вом гімназії18. При цьому переважна більшість грома-

дівців займалася науковою або публіцистичною дія-

льністю. Серед них були визначні історики, філоло-

ги, етнографи, економісти, літератори, митці. Олек-

сандр Русов згадував, що “Драгоманов запропонував 

йому взяти участь у складанні збірника українських 

пісень та дум з історичними коментарями до них. Він 

й нині стояв на тому ж твердженні, що видання тако-

го збірника буде ще одним зайвим фактом, який до-

водить існування тієї мови, про яку русифікатори 

говорили як про щось не існуюче”19.  

Ще з початку 60-х років ХІХ старші представни-
ки Київської Громади полемізували з російськими 

вченими стосовно статусу української мови та мож-

ливих сфер її застосування на сторінках періодичних 

видань, а у подальшому їхні погляди та праця знайш-

ли підтримку серед представників молодшого поко-

ління. У середині 70-х років ХІХ століття О. О. Русов 

написав підручник “Граматика української мови”, 

який через цензурні утиски опубліковано не було20. 

Як губернський гласний (1898–1901 рр.) О. Русов 

домагався запровадження у школах викладання рід-

ною мовою.21 Володимир Науменко полемізував з Т. 

Д. Флоринським щодо книжної української мови. 

Багато зусиль  члени Київської Громади докладали 

для вшанування пам'яті Тараса Шевченка, видання 

його творів та популяризації творчості Великого Ко-

бзаря. Активна громадська позиція реалізовувалася 

також через багатогранну організаційну роботу, за-
снування та участь в роботі наукових та культурно-

мистецьких товариств. 

Усі представники “Комітету 12” (можливо, за 

виключенням Ф. Т. Панченка), були членами Півден-

но-Західного відділу Російського географічного това-

риства.  

З 1882 року багатьох громадівців згуртувала 

робота навколо часопису “Киевская старина”. В. Б. 

Антонович був одним із ініціаторів заснування та 

видання журналу та автором майже сотні публікацій 

на його сторінках. П. Г. Житецький брав участь в 

організаційній та редакційній роботі журналу, актив-

но займався питаннями передплати і фінансування 

журналу, обстоюванням інтересів видання перед ор-

ганами державної влади. В. П. Науменко був редак-

тором часопису  із липня 1893 р., а з березня 1902 р. 

– видавцем.  Є. К. Трегубів  брав активну участь у 

виданні “Киевской Старины”, особливо під час реда-
гування В. Науменка, він виконував обов’язки корек-

тора, експедитора, скарбника редакції23.  На сторін-

ках журналу у різний час також публікувалися 

В. Л. Беренштам, Ф. К. Вовк, М. П. Драгоманов, 

М. В. Лисенко, О. І. Лоначевський, К. П. Михальчук, 

В. П. Науменко, І. Я. Рудченко, О. О. Русов, 

М. П. Старицький, Я. М. Шульгін.  

Матеріальне становище переважної більшості 

громадівців можна визначити як середнє. Слід врахо-

вувати, що річний дохід представника інтелігенції 
другої половини ХІХ ст. міг коливатися від 240 крб. 

на рік, які заробляв земський учитель до 3 тис. крб. 

щорічного окладу ординарного університетського 

професора24. Можна констатувати, що більшість гро-

мадівців належала до матеріально забезпечених 

верств тодішнього суспільства, проте істотна частина 

їхніх особистих коштів була спрямована на підтрим-

ку української справи. 

Особливо значних коштів потребувало фінансу-

вання закордонної місії М. П. Драгоманова. Гнат Жи-

тецький зазначав, що громадівцями було вирішено 

видавати Драгоманову на друкування книжок 1500-

1600  карб. на рік і на особисте життя по 1200 карб. 

(“доцентське утримання”), крім одноразових видат-

ків25.  Відомо, що Я. М. Шульгін, який одного разу 

одержав у якості спадщини близько 15 тисяч карбо-

ванців, залишив собі невелику частину з цієї суми “за
-для наукового удосконалення в європейських зем-

лях” (1874-1876 р.), а решту 12 тисяч карбованців 

віддав до скарбниці Старої Громади на видання, осо-

бливо за кордоном, українських книжок26.  

Дехто з громадівців для отримання додаткового 

заробітку долучався до викладання приватних уроків 

(П. Г. Житецький, М. В. Лисенко), а часом це ставало 

вимушеною небхідністю.  За спогадами 

П. Л. Тучапського, М. В. Ковалевський після повер-

нення з заслання був позбавлений можливості викла-

дати у навчальних закладах, тож займався приватни-

ми уроками: “Уроки ці (у заможних київських осе-

лях, переважно, єврейських) оплачували доволі доб-

ре, але все ж не настільки добре, щоб дати можли-

вість і самому Миколі Васильовичу з донькою проіс-

нувати й допомагати Драгоманову.”27 Не зважаючи, 

на те, що під час заслання М. В. Ковалевський підхо-
пив виснажливу невралгію, йдучи на уроки 

“гористими вулицями Києва у мокречу та заметіль, 

загорнувшись у свій плед (шуби у нього не було) і не 

дозволяючи собі витратити зайвий двогривеник на 

візника”28. Окрім того М. В. Ковалевський декілька 

разів на рік (здебільшого взимку – на Різдво та на 

масляну) для збирання грошей здійснював поїздки до 

Одеси й Харкова у вагоні третього класу. 

Упродовж життя, більшість членів “Комітету 

12” зазнала переслідувань, які були наслідком репре-

сивної політики Російської імперії, спрямованої про-

ти української національної справи. Так, через полі-

тичні погляди не зміг завершити навчання в універ-

ситеті К. П. Михальчук. У подальшому засновника 

української діалектології неодноразово заарештову-

вали. На початку 1860-х років до суду викликали 

В. Б. Антоновича. Поліція проводила дізнання й об-

шуки у його родичів та знайомих, а за самим Антоно-
вичем було встановлено поліцейський нагляд29. У 

1862 році до Архангельська було заслано 
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П. П. Чубинського. У 1878 році заслання до Пскова 

зазнав В. Л. Беренштам. У 1879 році до Сибіру було 

адміністративно заслано М. В. Ковалевського. На-

прикінці 70-х років ХІХ століття за неблагонадій-

ність було звільнено з посади О. І. Лоначевського-

Петруняку. В 1879 році Я. М. Шульгін був адмініст-

ративно засланий на Сибір, як причетний до переве-

зення з-за кордону друкарні для Старої Громади30, у 
1897-1883 рр. він перебував у Єнісейську та Красно-

ярську31. Ф. Т. Панченко був заарештований через 

виявлені у нього галицькі та українські книжки, що 

складали громадівську власність32 у 1886 році. Через 

положення Емського указу 1876 р., були змушені 

залишити Україну М. П. Драгоманов та 

П. П. Чубинський як “невиправні й небезпечні агіта-

тори”33 . П. П. Чубинський виїхав до столиці Російсь-

кої імперії, а М. П. Драгоманов емігрував за кордон. 

Через урядові переслідування у 1879 році емігрував 

Ф. К. Вовк, а 1880 року через звинувачення в украї-

нофільстві до Санкт-Петербургу був змушений виїха-

ти П. Г. Житецький. Через українофільську діяль-

ність у відставку подав Ю. Ю. Цвітківський. Неодно-

разово потрапляв під слідство О. О. Русов, який вре-

шті-решт у червні 1889 р. разом з дружиною був ви-

сланий за межі Херсонської губернії34. У 1907 році 
було заарештовано М. В. Лисенка. Вже після розпаду 

Російської імперії у 1919 році був заарештований 

більшовиками та розстріляний В. П. Науменко 35. 

Таким чином, метод просопографії дозволяє 

визначити низку спільних рис у біографіях лідерів 

Київської Старої Громади. Більшість із них належала 

до покоління народжених у 30-40-х рр. ХІХ ст. й по-

ходила з середовища “середнього прошарку” тодіш-

нього українського суспільства. Вони були випускни-

ками переважно історико-філологічного факультету 

Університету св. Володимира, які обирали кар’єру 

викладачів середніх та вищих навчальних закладів 

або, рідше, службовців. Професійну діяльність гро-

мадівці суміщували з написанням наукових праць, 

присвячених здебільшого українській історії, етног-

рафії, мові й культурі.  

Члени Київської Старої Громади організовували 
та брали участь у діяльності наукових, культурно-

мистецьких товариств, займалися виданням україно-

мовних книг для широкого загалу читачів, полемізу-

вали із російськими вченими стосовно статусу украї-

нської мови та можливих сфер її застосування, вико-

ристовували будь-які можливості для вивчення та 

збереження культурної спадщини, розвитку українсь-

кої мови, літератури, театру, музичного мистецтва. 

Вони залучали молоде покоління до української 

справи через виховання та особистий життєвий прик-

лад. Практично усі громадівці витрачали власні кош-

ти на розвиток української справи, нерідко нехтуючи 

при цьому особистими потребами та комфортом вла-

сних родин. Але найбільшою мірою об’єднувала гро-

мадівців українська ідентичність та прагнення домог-

тися реалізації прав народу на вільний розвиток.  
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Kazakevich Olga. Prosopography of the Old Kyiv Hro-

mada (the late 19 c.). The article demonstrates an attempt to 

make the collective biography of leading members of the Kyiv 

Old Hromada. By applying the prosopography method, some 

common features of the everyday life, curriculum vitae and 
professional activity, which brought together the Ukrainian 

political and cultural figures of the late 19 c., were revealed. As 

it is known, the Kyiv Old Hromada was an unofficial associa-

tion of intellectuals who popularized and promoted the Ukrain-
ian language, history and culture both in Russian empire and 

Europe from 1860s. While the whole Kyiv Old Hromada com-
prised from 70 to 100 members, only a small part of them were 

deeply involved in the decision-making process. The were in-

volved in the so-called “The Committee of 12”. As far as mem-

bership in the Committee was informal, it is rather hard to es-
tablish precise list of its members. At different times the Com-

mittee included V. Antonovych, V. Berenshtam, F. Vovk, M. 

Dragomanov, P. Zhytetskiy, M. Ziber, M. Kovalevskiy, M. 

Lysenko, O. Lonachevskiy, K. Mykhalchuk, V. Naumenko, F. 
Panchenko, I. Rudchenko, O. Rusov, M. Starytskiy, E. 

Tregubiv, Ju. Tsvitkivskiy, P. Chubynskiy, J. Shulgin. Most of 

them belonged to the generation of those born during 1830-40s 

and descended from the families of commoners, Orthodox cler-
gymen, teachers, civil servants etc. Almost all of them studied 

at the Historical and Philological department of St. Vladimir’s 

University of Kyiv, which determined their future careers as 

researchers and teachers. Some of the Kyiv Old Hromada mem-
bers became known as prominent Ukrainian historians, lin-

guists and publicists; others achieved significant success in the 

field of music and theater. Thus, during their lifetime most of 

them had to work hard as teachers. Members of Kyiv Old Hro-
mada from their own funds sponsored numerous artistic events 

for the promotion of Ukrainian culture, published a scientific 

journal “Kievskaya Starina”, supported publishing of books in 

Ukrainian language etc. In 1876 the repression campaign 
against the Kyiv Old Hromada had started in the Russian em-

pire and most of “The Committee of 12” were either exiled or 

forced to leave their positions in the education sphere. How-

ever, the key figures of the Kyiv Old Hromada continued their 
public activity until the early 20th century. 

Key words: prosopography, the Kyiv Old Hromada, “The 

Committee of 12”, the Ukrainian national movement, nation 

building. 
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Problem field of the research. To meet the chal-

lenges of the present intellectual life the humanities are 

constantly stimulated for improvement of the founda-

tional categories and theories, and for selection of trust-

worthy scholarship, in order to represent the past in ways 

that might promote cross-cultural conversations recog-

nized as useful for the future of mankind. One of the con-

stituting factors of the cross-cultural frame of the new 
historical discourse is reconstruction and methodological 

analyses of the philosophical and ideological grounds of 

the national historiographies.  

This article presents analysis of practical realization 

of “Bildung”, “Geisteswissenschaften”, “Erlebnisse”, 

and other important concepts of historical hermeneutics 

in pedagogical and scientific heritage of Myron Korduba 

and Gregory Kupchanko with an intention to open new 

opportunities of bringing Gadamer's thought more fully 

into the contemporary cultural dialogue.  

The task and objectives of investigation. The pre-
sent publication suggests a doctrinal and methodological 

approach to analyses of Myron Korduba’s and Gregory 

Kupchanko’s creative heritage in the context of philoso-

phical, ideological and spiritual processes within the 

Ukrainian and European societies of that time. 

While speaking about the hermeneutic implications 

in M. Korduba’s and G. Kupchanko’s historiography, it 

is important to keep in mind that philosophical consid-

eration of history in the European humanitarian thought 

traces back to St. Augustine. The most quoted 

St.Augustines’ citations about time are usually taken 

from the eleventh book of his “Confessions”. In the con-

text of medieval and modern European philosophy of 

history the XXVII- th book of the eleventh chapter of 

“Confessions”, hence, may be treated as the appropriate 

locus to address the underlying causes of and factors 

contributing to the problem of the development of the 

"historical sciences" and their theory, particularly in 
nineteenth-century Germany. We would like to focus our 

attention upon the 36-th statement in which St.Augustine 

writes: “36. It is in you, O mind of mine, that I measure 

the periods of time. Do not shout me down that it exists 

[objectively]; do not overwhelm yourself with the turbu-

lent flood of your impressions. It is in you, O mind of 

mine, that I measure the periods of time. Do not shout 

me down that it exists [objectively]; In you, as I have 

said, I measure the periods of time. I measure as time 

present the impression that things make on you as they 

pass by and what remains after they have passed by – I 

do not measure the things themselves which have passed 

by and left their impression on you. This is what I meas-
ure when I measure periods of time”1. 

The upper mentioned quotation is important for our 

investigation as we consider the German Bildung tradi-

tion through the prism of St.Augustines’s concept of his-

toricity. From this point of view, Bildung, philosophy 

and education are virtually synonymous terms that desig-

nate an ongoing process of both personal and cultural 

maturation as they are regarded as realization of the 

“Inner Logos” on the personal or sociocultural scale.  

As to methodological techniques, the ideology and 

the pedagogical approach, as well as some expressions 

and theoretical generalizations by M. Korduba and 

G. Kupchanko, they are to a great extant akin to the up-

per mentioned treatment of Bildung. From their scientific 

and pedagogical activities there could be derived an ap-

proach which considered teaching history as a way for 

harmonization of the individuals’ mind and heart and for 
a unification of society. Intentional analysis of 

M. Korduba’s and G. Kupchanko’s texts showed that 

they expected harmonization of the self to be achieved 

through a wide variety of historical experiences and chal-

lenges to the individual’s accepted beliefs. Their peda-

gogical intention was to impact the individual’s mind 

with historical facts and symbols, and they expected that 

these challenges would entail agonizing alienation from 

one’s “natural consciousness” that leads to a reunifica-

tion and development of the self, akin to the ideas in 

Hegel’s writings. Yet, although under the great influence 

of Germant historiographic tradition, M. Korduba and 

G. Kupchanko worked out an approach somewhat differ-

ent – very close to Gadamerian hermeneutical reconsid-

eration of Bildung as one of the basic concepts of Euro-

pean philosophy of history. As G.Gadamer wrote “If we 

consider the concept of Bildung, whose importance for 
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Роман И., Акатрини В. Герменевтические импликации германской традиции Bildung 

в преподавании истории на Буковине (на материале историографии Мирона Кордубы и 

Григория Купчанко). 

На материале исследования вопросов преподавания истории в Буковинских школах конца 

ХІХ – нач. ХХ, проводятся исторические и методологические параллели между историографией 
М.Кордубы, Г.Купчанка и В.Дильтея. Показано, что герменевтические воззрения историков, 

унаследованные от германской традиции Bildung, порождены межкультурным диалогом, воз-

никшим в многонациональном контексте Буковины. 

Історія України 



АПСНІМ. – 2016. – № 3 (11)                                    56 

 

the human sciences we have emphasized, we are in a for-

tunate situation. Here a previous investigation gives us a 

fine overview of the history of the word: its origin in me-

dieval mysticism, its continuance in the mysticism of the 

baroque, its religious spiritualization …and finally the 

basic definition Herder gives it: "rising up to humanity 

through culture." The cult of Bildung in the nineteenth 

century preserved the profounder dimension of the word, 
and our notion of Bildung is determined by it”2. 

The numerous publications dedicated to the creative 

heritage of M. Korduba and G. Kupchanko have not paid 

enough attention to the upper mentioned methodological 

and philosophical background of their publications. This 

question is especially important taking into consideration 

the fact that both historians started their scientific career 

as students of the faculty of philosophy of Vienna Uni-

versity and only in the course of time and under the in-

fluence of different circumstances decided to major in 

history. 

It should be mentioned that information about 

G. Kupchanko found in the works of M.Dragomanov, 

I.Jaroshinskiy, E.Jaroshinska. M.Pavlyk, P.Stezko, 

G.Kupchenko, L.Kovaletz does not give enough grounds 

to form a clear understanding of the methodological an 

doctrinal ground of the historian’s works.  
The same state of affairs is ascertained concerning 

publications dedicated to the historiographical and artis-

tic heritage of M.Korduba. In publications of 

M. Hrushevskiy, A. Pritsak, L. Vinar, B. Golov, 

R. Fedoryschak, O. Kupchynskyi, O. Penishkevych, 

R. Fedoryschak, I. Fedoriv, J.  Serkiz and other authors, 

the methodological and doctrinal analysis of his scien-

tific and pedagogical work is either occasional and super-

ficial or absent.  

In any case, both from the point of view of objec-

tive description of the development of Ukrainian histori-

ography and from the position of perceiving its methodo-

logical grounds, it is important to take into serious con-

sideration the fact that the scientific and pedagogical ac-

tivity of these historians chronologically coincided with 

genesis of the phenomenological and hermeneutic ap-

proaches within the German sociocultural tradition. In 
this respect, presence or absence of phenomenological, 

hermeneutic and other philosophical implications may 

not only contrast the individual character of the authors’ 

contribution to the Ukrainian and European historical 

science but may also contribute to understanding of the 

mechanisms of the Ukrainian historiography of that time.  

A thorough analysis of the historians’ scientific and 

publicistic texts, approve hermeneutic implications of the 

German Bildung tradition in M. Korduba’s and 

G. Kupchanko’s approach to history education. The her-

meneutic features of their approach is exposed both on 

the level of their expressions and theoretical generaliza-

tions and on the level of methodological approaches and 

techniques used for their pragmatic needs. 

Along with the linguistic aspects of M. Korduba’s 

and G. Kupchanko’s way of historical investigation, such 

as their special interest to onomastic and toponymical 

research, a lot of facts exposing hermeneutic implications 
of German Bildung tradition for M. Korduba’s and 

G. Kupchanko’s approach to history is connected with 

their research of the Bukovinian ethnography. Methodo-

logical and doctrinal analyses of their interpretation of 

folklore, their criteria of selection of epic images, sym-

bols and texts, their commentaries to the ethnographical 

materials obtained by other ethnographers, derive an ap-

proach very close to the hermeneutic concept “Erlebnis” 

worked ou in W.Dilthey’s works3.  

One of the important intentions of Erlebniss is 
rooted in Dilthey's concept of progress defined as the 

growth in autonomy for the mind within the historical 

framework4. This presupposition in general coinside with 

M. Korduba’s and G. Kupchanko’s pedagogic approach, 

based on the idea characteristic to Bildung German tradi-

tion in which learning requires a passionate search for 

continual growth, tempered by reason that is developed 

through intense study of one’s intellectual tradition. In 

many places of M. Korduba’s and G. Kupchanko’s texts 

there could be found passages approving their belief that 

fulfillment comes through practical activity which pro-

motes the development of one’s talents thus directing the 

pedagogical effort for developing in students an ability to 

engage in immanent critique of one’s society, challeng-

ing it to actualize its own highest ideals along with devel-

opment of one’s society5.  

As it is widely accepted in the modern philosophi-
cal literature, the German term Bildung dates back to 

16th century Pietistic theology, according to which, the 

devout Christian should seek to cultivate his talents and 

dispositions according to the image of God, which was 

innate in his soul (in this respect the concept of Bildung 

was very close by its meaning to the Russian word 

«образование»). By the time when M. Korduba and 

G. Kupchanko engaged into the Bukovinian educative 

processes, Bildung was becoming a term with both spiri-

tual, philosophical and even political connotations. 

Yet the specific feature characteristic for 

M. Korduba’s and G. Kupchanko’s stile is an appeal to 

the intertextual semantic structures of Bukovinian cul-

ture, which in terms of Humboldtian tradition would be 

called “the inner form” of Bukovinian culture. And this 

constitutes another special point for comparison of 

M. Korduba’s and G. Kupchanko’s approach and the 
concept of “Erlebniss” in W.Dilthey’s hermeneutics. To 

make this idea more clear it is important to drive some 

historical parallels between the sociocultural conditions 

in which M. Korduba’s, G. Kupchanko’s and 

W.Dilthey’s conceptions of history had been worked out. 

Evidently, while tracing back the sources of 

Bildung implications for W.Dilthey’s hermeneutic con-

cept of history and historicism we should not disregard 

the ideas of Johann Gottfried Herder. In a series of 

works, Herder developed and defended the conception of 

history that inplanted hermeneutic principles at the very 

heart of the German Bildung tradition. Many hermeneu-

tic ideas and principles are found in his works “To a Phi-

losophy of History for the Formation of Human-

ity” (1774), “Ideas for the Philosophy of History of Hu-

manity” (1784-91) and his “Letters for the Advancement 

of Humanity”(1793-1797). G.Herder profoundly influ-

enced such intellectuals as Hegel, J.S. Mill, and 
W.Dilthey. G.Herder developed fundamental ideas about 

the dependence of thought on language that today are re-
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garded through the prism of Wilhelm von Humboldt’s 

works. On the one hand, these ideas are widely viewed as 

the foundation of modern linguistics, but at the same 

time, Herder developed the methodological foundations 

of hermeneutics, or the theory of interpretation, that 

Schleiermacher later built upon.  

In case of M. Korduba’s and G. Kupchanko’s ap-

proach to history there should be mentioned the influence 
of Herders’ ideas upon anthropology and its methodol-

ogy. We should also take into consideration that both 

G. Kupchanko (who started his career as student of the 

Faculty of Law and soon entered the faculty of Philoso-

phy of the University of Vienna) as well as M. Korduba 

(who passed his doctorate in philosophy at the same uni-

versity) were surely aware of theoretical ideas and ap-

proaches derived from the German Buildung tradition. 

Of course, while speaking about the sociocultural 

context of M. Korduba’s and G. Kupchanko’s scientific 

and pedagogical activities, we should distinguish be-

tween the stylistic forms and approaches coming out of 

the “inner logos” of the Ukrainian history or of histori-

ans’ personal experience on the one hand, and from sty-

listic or methodological approaches produced as a reac-

tion to their socio-cultural contexts and the official de-

mands or ideological tasks enacted by the Austrian au-
thorities on the other hand. 

In order to have a better understanding of the fac-

tors that influenced the configuration of M. Korduba’s 

and G. Kupchanko’s historiographic efforts it is impor-

tant to say a few words about the historical context of 

their creative work. 

The education system at Bukovina was being con-

stituted gradually within the period from the late XVIII-

th early XX-th centuries being gradually enriched with 

new elements, modified and undergoing different kinds 

of reforms. The Bukovinian educative institutions were 

part of the general system of Austrian education and sub-

ject to its regulations, however, maintaining its own spe-

cial features. 

In 1780 the province had 382 priests, 89 deacons, 

427 monks and 87 nuns. Educated people were prepared 

mainly in monasteries. In 1774, there were three schools 
– the Metropolitan in Suceava, the archbishop’s shool in 

Radautsi and the school of the monastery in Putna, the 

last being the most famous among them. By the year of 

1780 - in Bukovina there were 5 schools, of which two in 

Suceava (the Moldavian and the Greek), one in Radautsi, 

one in Putna and one in Chernivtsi. Supervision of 

schools was under the control of the Bishop of Radautsi 

while the financial support was provided through a spe-

cial tax - 1 ducat from every priest and deacon6.  

From the point of view of the religious background 

of sociocultural conditions in which M. Korduba’s and 

G. Kupchanko’s approach to history was worked out, the 

upper mentioned situation, strange as it might seem, was 

resembling to the sociocultural context of early German 

Romanticism which is important for understanding  

W. Dilthey’s hermeneutic interpretation of historicity 

and historical consciousness7.  

Speaking about W.Dilthey’s interest to German ro-
manticism, Gadamer noticed that: “Romanticism began 

with the deep conviction of a total strangeness of the tra-

dition (as the reverse side of the totally different charac-

ter of the present), and this conviction became the basic 

methodological presupposition of its hermeneutical pro-

cedure. Precisely in this way hermeneutics became a uni-

versal, methodical attitude: it presupposed the foreign-

ness of the content that is to be understood and thus 

made its task the overcoming of this foreignness by gain-

ing understanding”. 
The situation in which M. Korduba and 

G. Kupchanko had to work out their own way in 

Bukovinian historiography was also preconditioned by 

the deep conviction of the occupied population of a total 

strangeness of the German Bildung tradition and this 

conviction became the basic methodological presupposi-

tion of the hermeneutical procedure in M. Korduba’s and 

G. Kupchanko’s historiography. Frendly to official ideol-

ogy or not, the historians had to take into consideration 

the intentional prestructure of the Bukovinian intellectual 

context of these times. The titles and the content of 

G. Kupchanko’s works give much evidence to the gen-

eral impulse for self-identification in the semantic fields 

of the Russian, Romanian and Austrian imperial ideolo-

gies8. 

History Education was under the control of govern-

ment regulations so the educative process was vectored 
in the direction to the standards of German Bildung tradi-

tion. The curriculum of 1835, exposes the humanitarian 

prerogative of the secondary education with the focus 

upon humanization of the individual, linguistic erudition, 

literacy and formation of philosophical religious world-

outlook. Here is a list of compulsory disciplines recom-

mended in the Act of May 14, 1869: religion (Law of 

God), language, calculus, basics of the science of nature, 

geography and history, physical training.  

In accordance to the upper mentioned act the main 

intention of teaching history was to cultivate among stu-

dents knowledge about important events, especially of 

Greek and Roman history, some important facts of local 

history with special underline upon the cultural elements 

along with constitution and political trends in the empire. 

In secondary schools history was originally combined 

with geography. In the lower classes children studied his-
tory in three sections: the ancient world, the middle ages, 

modern history of Austrian state and ethnography. In 

higher classes ancient Greek and medieval history was 

mastered thoroughly. Thus Schools of Bukovina carried 

out a comprehensive study of history, literature and cul-

ture: both of their native land and other nations. By the 

end of XIX century these subjects were completely sepa-

rated. Speaking methodologically, the mentioned princi-

ples corresponded to the fundamental concept of Bildung 

worked out within the philosophical tradition of German 

Enlightment. According to Enlightenment philosophy the 

nature of Bildung was predominantly social: education 

was considered as necessary not only for an individual, 

but mostly for the state. In this respect as soon Bilding 

was taken as an upbringing of the civil and social quali-

ties of personality, the educative effort of such historians 

as M. Korduba and G. Kupchanko converged with the 

official policy of the Austrian state. Here is one of the 
caracteristic mottos published in a local pedagogical pe-

riodical: “the history of the native land and people is the 

Історія України 



АПСНІМ. – 2016. – № 3 (11)                                    58 

 

science that makes us human”9. When Bukovinian his-

rorians decided to achieve the pedagogical effect not 

through descriptions of bloody battles but by stories of 

people who served their country not with sword and fire, 

but through sincere and thorough work, this, evidently, 

was also quite pertinent to the German Bildung tradition. 

The same could be said about the demand to avoid politi-

cizing history while directing studies on national educa-
tion.  

However, it should be mentioned that in the condi-

tions of imperial policy the declared principles not al-

ways coincided with the real motives of the authors. For 

example, in the bukovinian schools history for a long 

time was taught on the basis of the textbook "Pictures of 

world history for folk and preparatory schools" written 

by M.Korduba, where the author pays considerable atten-

tion to the disclosure of Ukraine's history, from ancient 

times to the modern era. The author of the textbook fin-

ishes his narration by the history of Bukovina, with espe-

cially detailed description of the Austrian period. In this 

respect it is worth mentioning that special attention to the 

Austrian period of the Bukovinian history as well as in-

clination to comparative analyses of Bukovinian ethno-

cultural traditions and the achievements of the German 

speaking world is characteristic both for M. Korduba’s 
and G. Kupchanko’s publications. Today it is difficult to 

say whether this was just a tribute to the ruling class of 

the society or a complex cluster of predispositions ac-

quired during the long period of studying in the German 

speaking educative environment and in the University of 

Vienne. In our case the important fact is that scholarship 

in the Austrian institutions of higher education was the 

point of intersection of M. Korduba’s and 

G. Kupchanko’s approach with the hermeneutic concepts 

of German Bildung tradition. It was not the search of 

philosophical or theological theories that urged the 

Ukrainian humanitarians to search the aspects of social 

cultural life that participated in structures other than the 

state and over which the state had no authority or control. 

In this search for new semantic spaces the talented 

Ukrainian writers, journalists and historians like 

I.Franko, M.Dragomanov, M.Hrushevskiy, M. Korduba 
and G. Kupchanko and other intellectuals found the nar-

ratives and symbolic forms which touched the most sub-

tle cords of ethnic mentality connected with the inner lo-

gos of national cultures not visible for official censor-

ship, usually these were the semantic field closely con-

nected with the sacral archetypes of culture. 

In this respect W.Dilthey’s vision of hermeneutic 

situation resembled to the approach the Bukovinian his-

torians worked out in their relation to the regulations of 

the official ideology. As W.Dilthey used to say: “No 

matter how deeply the strong hand of the state reaches 

into the living unity of the individual and lays hold of 

him, still the state obligates and subjects individuals only 

partially, only relatively; there is something in them 

which is only in the hand of God”10.  

Turning back to the parallel between the intellectual 

context of German romanticism and the Historical Edu-

cation in Bukovina by the end of XIX-th. beginning of 
XX-th. centuries, their situation was compatible. In case 

of German Romanticism the hermeneutical universe of 

Erlebnis arose from its aspiration to preserve their spiri-

tual identity under the dogmatic press of scholastic dog-

matism. In case of Bukovinian Historical Education the 

hermeneutic situation arose due to the historians’ strive 

to preserve their cultural and spiritual identity under the 

press of official regulations of the governments’ cultural 

policy. It is just the case about which G.Gadamer spoke 

when reckoning about hermeneutic situations or situa-
tions when historical consciousness is born: “This obser-

vation indicates the special circumstance in which the 

hermeneutical problem appears. The problem clearly 

does not arise as long as one is involved directly in tak-

ing up and continuing a specific intellectual tradition. ... 

The hermeneutical problem only emerges clearly when 

there is no powerful tradition present to absorb one’s 

own attitude into itself and when one is aware of con-

fronting an alien tradition to which he has never be-

longed or one he no longer unquestioningly accepts”11. 
In Diltheian interpretation, Erlebnis is an experi-

ence with an intense effect on one's inner life, but not 

necessarily externally. Erlebnisaufsatz is an essay based 

on personal experience. Erlebnisse, lived experiences, 

are especially important in Dilthey. They are inner states, 

activities and processes that we are aware of or ‘live 

through’, but do not usually make objects of introspec-
tion. The connection with life is explicit: ‘Starting from 

“life” itself as a whole, Dilthey tried to understand its 

“lived experiences” in their structural and developmental 

inter-connexions’. In the same manner M.Korduba em-

phasized that the study of history “begins with the imme-

diate environment of the child, village, county, province, 

in order to develop patriotism and desire to serve its own 

country awakened by the history of its native places …

Hence, local history should be considered not as a way of 

national isolation, but as a means of awakening interest 

to the history of other nations”12.  

While exploring the different ways the concept of 

Erlebnis manifested itself in Dilthey’s hermeneutics, 

Theodor Plantinga13 notices that Dilthey viewed indi-

viduals as the basic historical units of study, because they 

interacted with society and were historically conscious. It 

was in this context that Dilthey thought that the bio-
graphical approach was the most fundamental tool of his-

tory. For Dilthey, though, biography meant much more 

than the recitation of the events in a specific person's life. 

Dilthey's definition of biography reflected as much the 

study of institutions that interconnected in the person's 

life as the individual life itself.  

Akin to Dilthey’s treatment of biography as a mani-

festation of history through Erleibniss was the 

M. Korduba’s approach to bringing students to under-

standing their history through biographies of prominent 

personalities like Yaroslav the Wise and his successors 

after collaps of Kievan Rus, Alexander the Good and 

Stephan the Great, the Great Martir St. John of Suceava, 

and other representatives of the Orthodox Church in the 

history of Ukraine in general and of Bukovina in particu-

lar.  

Speaking about hermeneutic implications and com-

patability of M. Korduba’s and G. Kupchanko’s ap-
proach with Dilthean Erlebniss, there could be driven 

many other parallels, yet, the purpose of our publication 
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is not to enumerate their detailed list, but to attract the 

historians’ attention to the evolution of hermeneutic 

paradigm in the European historiography and its heuristic 

potential in the pragmatic problems of history education 

once again approving G.Gadamer’s idea that: 

“Geisteswissenschaften were the starting point … pre-

cisely because they related to experiences that have noth-

ing to do with method and science but lie beyond science 
– like the experience of art and the experience of culture 

that bears the imprint of its historical tradition. … The 

modern social scientists, … insofar as they recognize 

hermeneutical reflection as unavoidable, nevertheless 

advance the claim …of raising understanding up out of a 

prescientific exercise to the rank of a self-reflecting ac-

tivity by “controlled alienation” – that is, through 

“methodical development of intelligence”14. 
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Роман І., Акатріні В. Герменевтичні імплікації німе-

цької традиції Bildung у викладанні історії на Буковині 

(на матеріалі історіографії Мирона Кордуби та Григорія 

Купчанка). Публікація присвячена проблемам викладання 
історії в Буковинських освітніх закладах кінця ХІХ – поч. 

ХХ століття. Обґрунтовано необхідність методологічного і 

доктринального аналізу історіографічної спадщини 

Г.Купчанка та М.Кордуби. Показано спільні і відмінні риси 
науково-дослідницьких програм істориків. Показано спорі-

дненість методологічних принципів Г.Купчанка та 

М.Кордуби із герменевтичною концепцією Erlebnis 

В. Дільтая. Простежено органічний зв’язок між світогляд-
ними настановами Німецького романтизму, німецької осві-

тньо-виховної традиції (Bildung) і герменевтичними тенде-

нціями у філософії і методології історії. Розкрито світогля-

дні і культурно-історичні обставини та проблемогенні фак-
тори, що сприяли наближенню методологічних і педагогіч-

них підходів згаданих мислителів до герменевтичної про-

блематики. На матеріалі теоретичних і прагматичних про-

блем історіографічної діяльності М. Кордуби і Г. Купчанка 
аналізуються герменевтичні імплікації вітчизняної історіо-

графії на початку ХХ ст., успадковані від європейської ін-

телектуальної традиції завдяки специфічним обставинам, 

пов‘язаних із викладанням історії на Буковині. На основі 
проведеного доктринального і методологічного аналізу, 

робиться оцінка евристичного потенціалу герменевтичної 

ситуації, яку породив міжкультурний діалог у Буковинсь-

кому освітньому середовищі.  
Ключові слова: історична освіта, філософія історії, внутрі-

шня форма, Bildung, Geisteswissenschaften, Erlebnis, герменевтика. 
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 Постановка проблеми. Роль та значення 

культури в житті людини та суспільства виражається 

в її кількісних та якісних показниках, що реалізують-

ся в історичному розрізі. Феномен культури як 

суспільно-історичного явища зумовлює її 

поліфункціональність, що, в свою чергу породжує 

низку культурно-історичних процесів. Варто зазначи-

ти, що соціокультурний простір взаємопов’язаний і 
розмежувати його основні складники неможливо.  

В Україні культурно-історичні процеси мають 

специфічні особливості, пов’язані з природними, 

соціальними, етнічними, геополітичними, релігійни-

ми аспектами. Історія української державності безпо-

середньо впливала на розвиток культурних процесів. 

Митці, вчені, мислителі формували культурні ціннос-

ті в динамічних умовах становлення, розвитку, зане-

паду та критичних моментів існування України, фор-

муючи ідентифікацію культури в історичній парадиг-

мі. ХХІ століття – це період динамічного розвитку 

культури, поєднаний з перманентністю історичного 

плину. Реалії сучасної української державності зумо-

влюють формування цінностей матеріально-

технічного та морально-духовного характеру. Зазна-

чимо, що амплітуда ціннісних параметрів сучасної 

вітчизняної культури зазнає значних, а, подекуди й 
критичних значень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Українські вчені, мислителі, митці сучасності форму-

ють джерельну базу для дослідження вітчизняного 

соціокультурного простору та його культурно-

історичних чинників. Серед українських дослідників 

безпосередньо культурологічної тематики варто від-

значити М. Заковича, С. Грабовського, С. Макарова, 

В. Боканя, Є. Подольської. Вітчизняні дослідники М. 

Попович1, О. Гнатчук, В. Скуратівський розглядали 

культурно-історичні процеси в Україні виключно в 

контексті світових соціокультурних тенденцій.  

Важливим для розуміння еволюції культурно-

історичних процесів в Україні є аналіз ідей вітчизня-

них мислителів минулих поколінь, серед яких відзна-

чимо Д. Чижевського, Д.Антоновича, М. Грушевсь-

кого. 

Тенденції, що висвітлюють розвиток культурно-

історичних процесів досліджувались представниками 

окремих сфер культурного життя України як то: осві-

та, наука, література, мистецтво, музичне та театра-

льне мистецтво тощо. 
Метою нашої розвідки є дослідження культур-

но-історичних процесів в Україні на початку ХХІ 

століття в контексті тенденцій глобалізації та іденти-

фікації сучасного соціокультурного простору. Наразі 

ми простежуємо особливості формування культур-

них цінностей в специфічним історичних умовах. Не 

виключенням є й становлення української культурно-

історичної парадигми сучасності. У цьому контексті, 

важливим завданням постає аналіз основних склад-

ників культурного розвитку українського народу в 

історичних реаліях ХХІ століття.  

Відомий український мислитель Д.Антонович, 

досліджуючи культурно-історичні епохи в Україні 

ще в ХІХ столітті зазначав, що історичні зміни мають 

певний напрямок, історична дійсність не просто змі-

нюється — сьогодні в той бік, завтра в цей, а навпаки 

— весь історичний процес є процесом суцільним і 
цей суцільний процес не лише можна витлумачити, 

інтерпретувати як єдність, а що він дійсно такою єд-

ність2, . Для українців «культурно-історична свідо-

мість» ставала актуальною за умов «історичних ката-

строф». Сучасні події в Україні дають підстави стве-

рджувати, що всі культурно-історичні процеси наразі 

розвиваються саме в умовах історичної катастрофи, 

що виявляється в геополітичних, соціально-

економічних, моральних аспектах. 

 Моделі світобачення є базовими складниками 

культури незалежно від етнічного чи національного 

впливу. Культурно-освітні процеси формують 

світоглядні константи громадянина України та патрі-

ота своєї Вітчизни. Розгляд світоглядних пріоритетів 
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Скакун Игорь. Культурно-исторические процессы в Украи-

не в начале XXI века. 

В статье анализируются особенности культурно-исторических 

процессов в Украине в XXI веке. Актуализируется роль историче-

ских событий в формировании культурных традиций. Культура и 
история тесно связаны в социокультурной среде. Формируются осо-

бенности культуротворческого процесса в исторических реалиях 

современности. Культурно-исторические процессы играют важную 

роль в становлении украинской государственности. 
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суспільства в контексті національної чи народної 

культури  утверджує  тлумачення поняття 

„ментальності”. Українська ментальність формува-

лась на утверджувалась протягом багатьох століть, 

але лише на початку ХХІ століття це поняття почало 

набувати реальних обрисів зі своїми специфічними 

характеристиками. 

 Варто зазначити, що культура в Україні розви-
валась протягом усього свого існування в незмінних 

природних умовах. Як влучно зазначив М. Каган, 

сучасна людина перебуває на перехресті трьох шля-

хів: перший – використовувати природу завдяки нау-

ково-технічній силі задля власних потреб; другий – 

підкоритися силі природи, поєднавшись з її могутніс-

тю; третій відкриває перед людиною перспективу 

нового, ще не звіданого історією – діалогу людини з 

природою (як зовнішньою – фізичною, так і внутріш-

ньою – біологічною). Такий діалог дозволить сфор-

мувати між людиною та природою не релігійні чи 

технологічні, а морально-естетичні стосунки. Зовсім 

не випадкове поняття “діалог”, яке ще донедавна 

означало вербальний зв’язок людини з людиною, 

набуло в наші дні розширеного значення стосовно 

різних наук. Діалог почали застосовувати у висвіт-

ленні взаємозв’язку людини з природою. Діалог озна-
чає таку форму міжсуб’єктної взаємодії, що поширю-

ється на стосунки суб’єкта з квазі-суб’єктом 

(природним об’єктом, річчю, образом нашої уяви), 

якому ми приписуємо якості суб’єкта і починаємо 

ставитися до нього як до суб’єкта3. 

В той же час, характерною ознакою є адаптація 

української культури до історичних умов 

(захоплення територій, геополітичний фактор, співіс-

нування з потужним державами зі своєю 

домінуючою культурою). Важливим моментом по-

стають особистісні константи культурності 

українців. Своєрідність культурно-історичних проце-

сів характеризується особливими ментальними ас-

пектами нашого народу. Аналізуючи історичний роз-

виток української держави та етногенез українців, 

можна стверджувати, що адаптаційні культурно-

історичні процеси виконують свою місію щодо утве-
рдження та подальшого розвитку нашої культури в 

природних та соціальних умовах ХХІ століття. 

 Українці протягом багатьох століть творили 

самобутню культуру. Геополітичне становище Украї-

ни виключало ізольованість нашої культури і зумов-

лювало інтеграцію до світового соціокультурного 

простору. Поєднання культурних цінностей минулих 

поколінь з прогресивним здобутками світової спіль-

ноти сприяло розвитку культурно-історичних проце-

сів. Принагідно зазначимо, розвиток виключно націо-

нальної чи етнічної культури зумовлює регресивні 

тенденції її розвитку. Історично склалося, що ста-

лість української культури чітко переплітається з її 

готовністю долучатись до новітніх, прогресивних 

світових культурно-історичних процесів. 

 Хід історичних подій сформував два основних 

аспекти розвитку сучасної вітчизняної культури. З 

одного боку – українська культура увібрала 
прогресивні досягнення світової культури 

(передовсім йдеться про західні цінності); з іншого – 

втратила частку власної культурної самобутності.  

 Створення культурних надбань чи окремого 

культурного процесу розширює світоглядні пріорите-

ти суспільно-історичної думки. Розглядаючи світо-

гляд як сукупність переконань, оцінок та принципів, 

які визначають найзагальніше бачення та розуміння 

світу та місце особистості у ньому, культура постає 

чільним фактором особистісного та суспільного бут-
тя. Все це ми простежуємо у прагненні покращення 

матеріально-побутових умов життя, забезпеченні 

духовних цінностей, бажання ефективної реалізації 

людського потенціалу . 

 Пізнавальні культурно-історичні процеси доз-

воляють адекватно усвідомити значення діяльності 

людини у суспільстві, шукаючи оптимальні шляхи 

забезпечення її потреб в чітко вираженому 

соціокультурному середовищі. В українській 

культурі ХХІ століття осмислення цих проблем спів-

ставлене з цінностями, притаманними нашому наро-

ду, який формував та утверджував їх століттями. Ку-

льтурно-історичні процеси, які базуються на пізнава-

льних потенціях людини формують умови, в яких 

вони виконують своє призначення. Серед таких чин-

ників виділимо сімейно-родинні, релігійні, 

громадянські аспекти, в яких актуалізуються 
світоглядні орієнтири людини чи суспільства.  

 Окремим складником культурно-історичних 

процесів в Україні у ХХІ столітті є  інформаційна 

парадигма, яка здійснює передачу набутого 

соціокоду від попередніх поколінь до сучасників та 

комунікацію  між сучасними спільнотами. 

Інформативність  нерозривно пов’язана з 

комунікацією, оскільки нагально потребує засобів 

для власної ретрансляції в соціумі. Інформативно-

комунікативні культурно-історичні процеси набува-

ють безпосередніх форм і опосередкованих якостей.  

 Характерною ознакою інформативності в су-

часній українській культурі є відсутність протягом 

тривалого історичного часу доступу до прогресивних 

елементів культури. Українці почасти долучались до 

нововведень та винаходів у інформаційно-

технологічному розвитку (друкарство, телерадіо- 
комунікації, мережа INTERNET тощо) значно 

пізніше ніж провідні високоцивілізовані держави. Це 

викликало формування інформаційного вакууму, в 

якому опинилась українська культура, і унеможлив-

лювало здатність впливати на загальноісторичні про-

цеси. Сучасні тенденції інформатизації культурно-

історичних процесів та їхній комунікативний потен-

ціал започаткували нові тренди в сучасному україн-

ському соціокультурному полі.  

Водночас, варто відзначити й певні негативні 

елементи, які виявляються в загальному інформатив-

ному плині, який надходить до українського суспіль-

ства. З іншого боку, обмеження потоку зовнішньої 

інформації сприяло формуванню фундаментальних 

традицій самобутності української культури. Україна 

протягом тривалого часу уникала парадоксу сучасної 

культури – дефіциту міжособистісного спілкування 

при величезній масі контактів. Потреба в такому 
спілкуванні завжди була нездоланно привабливою і 

реалізовувалась в традиційних для українців родин-

Скакун І.  Культурно-історичні процеси... 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 3 (11)                                     62 

них та громадських ареалах. Сучасна криза духовно-

сті є нічим іншим, як процес надолуження українсь-

кою культурою новітніх інформаційних і комунікати-

вних тенденцій, що зумовило відхід від традиційного 

інформаційного поля як в духовному, так і в матеріа-

льному аспектах. Варто усвідомити, що перехідний 

період сповнений як позитивних, так і негативних 

елементів з потужного інформаційного потоку4. 
 Мнестичність культурно-історичних процесів 

вказує на передачу соціально важливої інформації, 

яка визначає фундаментальні ознаки культурності та 

цивілізованості нації. Кожна нація чи народ 

володіє власним соціокодом – інформацією, яка 

ідентифікує їх в соціокультурному просторі світової 

культури. Мається на увазі не увесь культурно-

інформативний потік українознавства, а актуалізація 

інформації, що стосується надбань виключно 

української культури. Прикладом є вишиванка, яка 

для українців є своєрідним символом, та виконує 

функцію поєднання святковості та практичної 

буденності. 

Прикметною ознакою сучасного розвитку украї-

нської історичної науки є відчутна гуманізація та 

демократизація її історіографічного дискурсу, що є, 

передусім, віддзеркаленням закріплення демократич-
них основ суспільного життя й утвердження інтелек-

туальної свободи особистості. Водночас 

історіографічний поступ є також відповіддю на 

інтеграційні виклики світового  наукового 

співтовариства. Закономірно, що поглиблена 

антропологізація історичних студій виразилась не 

тільки у зверненні до замовчуваних, непопулярних 

тем, а й у предметній об’єктивізації тих рівнів і 

сегментів суспільного минулого, що раніше не визна-

валися за конструктивно-чинні в ході історії. Це 

підтверджує поява таких новітніх дослідницьких 

напрямів як історія ментальностей, інтелектуальна 

історія, усна історія, історія суб’єктивності, гендерна 

історія, історія приватного життя5.  

 Окремим важливим елементом  функціонуван-

ня культурно-історичних процесів є їхня символіч-

ність. Культура будь-якого її носія має своєрідний 
символічний зміст. Природно, що ці аспекти характе-

рні й для української культури, яка сформувала своє-

рідний арсенал символіка матеріальної та духовної 

культури. 

Прикладом символічного різноманіття українсь-

кої культури є надання окремим подіям, явищам та 

предметам знаковості та виняткової ролі в житті лю-

дини. Окремі періоди української історії характери-

зуються певною символічністю. Первісна доба на 

території українських земель представлена артефак-

тами археологічних культур. Релігійно-державницька 

та релігійно-військова символіка характерна для 

княжої та козацької доби. Національно -

патріотичного змісту набула культура в часи утверд-

ження української державності6. 

  Для підтримки рівноваги і порядку в соціоку-

льтурному полі існують нормативно-правові параме-

три, характерні для культурно-історичних процесів. 
Регулювання здійснюється на морально-духовному, 

законодавчому, звичаєвому, ціннісному рівнях. 

Аксіологія культури виражає якісний стан культури в 

конкретному історичному розрізі. Ціннісні константи 

культурних надбань українців ХХІ століття чітко 

виокремлюють позитивні та негативні складники 

культурного доробку людини чи суспільства. Сучасні 

культурно-історичні процеси класифікуються як: 

допустимі чи заборонені, масові чи ексклюзивні, бу-

денно-практичні чи новаторські тощо.  
 Ціннісна парадигма української культури. пос-

тійно моніториться та оцінюється в системі 

національних культур. Змушені констатувати, що 

поряд з позитивними чинниками культуротворчого 

процесу, у ХХІ столітті формуються та утверджують-

ся антигуманні аспекти культури. Не останню роль в 

цих негативних тенденціях відіграють історичні умо-

ви розвитку сучасної вітчизняної культури. 

 У цьому контексті, роль регуляторів культур-

но-історичних процесів виконують не лише норми, 

але й зразки поведінки. Ідеал, взірець – характерні 

явища для української історії. Сучасний образ захис-

ника України, її соборності та незалежності продов-

жує традиції княжої та козацької доби, національно-

визвольної боротьби українського народу, яка трива-

ла століттями. Цей аспект безпосередньо впливає на 

культурно-історичні процеси в сучасній Україні, фо-
рмуючи її ціннісні пріоритети, збагачуючи її держа-

вотворчі традиції. 

 Серед особливостей культурно-історичних 

процесів виділяють ті, що формують  загальнолюдсь-

кі цінності та забезпечують функціонування життєді-

яльності людини й суспільства. Процес соціалізації в 

сучасній українській історії передбачає забезпечення 

надання умов людині діяти як повноправний учасник 

суспільного життя. Активну роль відіграє і людина, 

прагнучи до ефективної реалізації свого потенціалу. 

Це виступає універсальним фактором саморозвитку 

людини. Розвиток цивілізацій передбачає процес її 

систематизації, що виражається в системі культурних 

цінностей. У цьому контексті, чільне місце посідає 

роль гуманістичної функції, яка визначає людину як 

єдине джерело створення культури. Принагідно за-

значимо, що гуманістична традиція має потужні по-
зиції в історико-культурній парадигмі українців. Гу-

маністи епохи Відродження,            Г. Сковорода, 

представники філософії серця, українські митці-

реалісти та романтики зробили вагомий внесок в роз-

виток культурно-історичних процесів в Україні. 

 Людина виявляє ініціативу задля дослідження 

аспектів, які грунтовніше пояснюють не лише її при-

роду, а й соціокультурну діяльність. Відомий україн-

ський філософ Г. Сковорода стверджував, що “хто не 

вірить у сутність людини, не шукає її – не знаходить і 

не знає її”7. У цьому вбачається активність і вияв 

ініціативності людини, що є складниками антропоце-

нтричної концепції. 

В українському соціокультурному просторі ХХІ 

століття по-новому трактується образ людини та її 

доля. Основним регулятивом побудови нових стра-

тегій дослідження є людський потенціал і його ак-

туалізація в історичних умовах сучасності. У свою 
чергу, культурно-історичні процеси у сучасному 

розумінні – це модель розвитку, зорієнтована на мак-

Історія України 
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симальне розкриття потенціалу кожної людини. Ни-

нішня культурно-історична епоха культивує прогре-

сивні ідеали розвитку вітчизняного соціокультурного 

простору.  

 У цьому контексті, перспективами подаль-

ших досліджень є дослідження взаємодії двох клю-

чових тенденцій сучасного соціокультурного розвит-

ку – глобалізації та ідентифікації культури в контекс-
ті історичного плину. Культурно-історичні процеси, 

характерні для ХХІ століття пронизані сталими цін-

нісними та динамічними евристичними аспектами, 

які визначають роль та місце вітчизняної культури в 

історії сучасної світової цивілізації. Важливими для 

подальших розвідок є взаємовплив історичних умов, 

в яких формуються культурні процеси з культурними 

факторами, які визначають вектори історичного роз-

витку нашої держави. 

Висновок. Культурно-історичні процеси забез-

печують баланс відкритості та самобутності культу-

ри. Основними завданнями функцій сучасного соціо-

культурного простору сучасності постають: чітке 

реагування на дисбаланс глобалізації та ідентифікації 

культури, прогнозування  для узгодження 

гармонійного розвитку культури, готовність до ста-

лих та кардинальних змін в суспільно-політичному, 
соціально-економічному чи морально-духовному 

житті. 
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Ihor Skakun. Cultural and historical processes in 
Ukraine at the beginning of the XXI century. This article 

deals with the features of the cultural and historical processes in 

Ukraine in the XXI century. Here are presented in compare 

way historical events and cultural traditions. Culture and his-
tory are closely linked to the socio-cultural environment. These 

markers are forming process features of culture-historical reali-

ties of the nowadays. Cultural and historical processes play an 

important role in the formation of Ukrainian statehood. 
In Ukraine, the cultural and historical processes have got 

specific features associated with the natural, social, ethnic, 

geopolitical, religious aspects. History of Ukrainian statehood 

was directly influenced by the development of cultural proc-
esses. Artists, scientists, philosophers created the cultural dis-

course in the dynamic state and development, disappearing or 

re-existence of Ukraine. Humanistic tradition is leading in the 

Ukrainian historical and cultural paradigm. Y. Drohobych, M. 
Rusin, H. Skovoroda, philosophers, according to the 

“philosophy of Heart”, Ukrainian artists-realists and romance 

members, represents the Kyiv anthropological school have 

made a significant contribution to the development of cultural 
and historical processes in Ukraine. 

The study of cultural and historical processes in Ukraine 

at the beginning of the XXI century is used in the context of 

globalization and identity of the Modern social and cultural 
space. Currently is going a research of the formation specific of 

cultural values in special historical situation. Belong here also 

Ukrainian and development of cultural-historical paradigm of 

modernity. Our intelligence provides analysis of the major 
components of the cultural development of the Ukrainian peo-

ple in historical realities of the XXI century. 

Cultural and historical processes are balanced cultural 

identity. The main tasks of modern social and cultural space 
became such as: responding to a clear imbalance of globaliza-

tion and identity of cultures and readiness to changes in politi-

cal, social, economic or moral and spiritual space. 
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esses, Ukrainian culture, the history of Ukraine. 
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 Яскраве і самобутнє весілля українців 

досліджували вже кілька поколінь вчених. Цій справі 

віддали данину чимало вітчизняних і зарубіжних 

етнографів, істориків, фольклористів, музикознавців 

та інших фахівців. Величезний список їх праць не 

піддається точному обліку. Проте й сьогодні 

лишається ще чимало прогалин і темних місць в 

історичній еволюції весільного ритуалу, у пізнанні 
його архаїчної структури, закономірностей форму-

вання часових і локальних варіантів, у 

розшифруванні первісного змісту магічних актів, 

міфологічних образів і символів. 

 Ознайомлення з численними публікаціями і 

відповідними теоретичними працями, наші власні 

експедиційніспостереження, підводять до висновку, 

що наразі краще задокументована і проаналізована 

перша – урочиста частина весілля /від сватання до 

обряду комори/, ніж друга, наповнена 

різноманітними іграми , танцями, жартами, 

витівками, сороміцькими піснями, рядженням, карна-

вально-сміховими елементами, які і визначили назву 

усього  дійства – «весілля» /від дієслова 

«веселитися»/. 

 Брак належної уваги до розважально-ігрового 

компонента – давня вада вітчизняного народознавст-
ва. Свого часу її помітив і спробував пояснити 

Хведір Вовк. Описуючи у своїй класичній праці 

вакхічну атмосферу перезви, коли у хаті молодого 

горілка ллється рікою, жінки співають 

«найцинічніших пісень» і нарешті розпочинають   

«несамовиті танці», автор робить характерну ремар-

ку: «На жаль, українська етнографія майже не має 

потрібних матеріалів для вивчення цієї частини 

весільних звичаїв, хоч якраз ця частина дуже важли-

ва і вивчення її мало б кинути світло на 

найстародавнішіта найцікавіші риси культу й звичаїв 

у примітивних слов'янських народів і дати пояснення 

фактам, що й досі зостаються для нас 

незрозумілими»1. Такий стан речей, на думку Хв. 

Вовка, був обумовлений, з одного боку, 

«соромливістю етнографів», що працювали над цим 

питанням, а з другого  -  «суворістю російської цен-

зури…»2 . 

 Названі причини були оприлюднені на 

сторінках французького журналу «L'Аnthrоpologie» у 

1891 році, але фактично вони не втратили своєї 

актуальності й для наступного часу. Так, у 20-х роках 

ХХ ст.  академік М.Грушевський, солідаризуючись з 

Хв. Вовком, мусив визнати, що на перешкоді дослі-

дження оргіастичного елементу весілля «ставали і 
цензурно-поліційні заборони і власна прюдерія зби-

рачів3. Значні, часто непереборні, труднощі чекали 

збирачів на стадії публікації етнографічних матеріа-

лів еротичного і обсценного характеру. У самодержа-

вній Росії ХІХ століття лютувала політична і церков-

на цензура, мораль станового суспільства була на-

скрізь пронизана святенницькими антисексуальними 

настановами. Існували й інші більш глибинні причи-

ни не лише зовнішньої, але й внутрішньої цензури. 

Як засвідчили новітні дослідження, сфера еротичного 

у культурі слов'янського язичництва була одвічно 

сакралізована і табуйована, а після хрещення Русі, у 

зв'язку з формуванням нового світогляду, всі сексуа-

льні тексти набули статус антикультурних4.  Внаслі-

док накладання «потрійного табу» /язичницького, 

християнського, моральної цензури/ еротичний пласт 

обрядовості й усної словесності східних слов'ян на-
довго випав з поля зору академічної науки. Соромли-

во-пуританське ставлення  самих вчених до еротич-

них пісень, ігор, магічних актів, почасти, пояснює 

той факт, що за ними у літературі закріпилися назви 

«непристойних», «неморальних», «сороміцьких», а 

також термін – «фольклорні криптадії» /від грецьк. 

криптос – скритний, потайний/. 

 Відомо, що певна частина «сороміцьких» фоль-

клорно-етнографічних матеріалів українців, хоча і зі 

значними купюрами, була опублікована в класичних 

працях П.Чубинського і Я.Головацького, які побачи-

ли світ у Санкт-Петербурзі й Москві. У повному об-

сязі  подібні тексти могли друкуватися лише за межа-

ми Росії, наприклад у Львові, на сторінках видань 

НТШ, у серії «Матеріали до українсько-руської етно-

логії». Унікальним й неперевершеним науковим ви-

данням «сороміцьких» матеріалів до наших днів ли-
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Курочкин Александр. Малоизученные аспекты традиционной украин-

ской свадьбы. 

 В статье акцентируется необходимость внимательно проанализировать раз-

влекательно-игровую программу традиционной свадьбы украинцев, включающую в 

себя, в частности, «непристойные» обряды, песни, игры и танцы. Изучение этих 
явлений народной культуры долгое время тормозилось из-за преследований полити-

ческой, церковной и моральной цензуры. 
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шається підготовлена В.Гнатюком публікація україн-

ського молодіжного і весільного фольклору для лей-

п ц і г с ь к о го  м і ж н а р о д н о г о  щ о р і ч н и к а 

«Antropophyteia»5.  

 Цензурні гоніння на еротичний і обсценний 

фольклор продовжувалися і в радянські часи. Достат-

ньо згадати, що навіть в академічних виданнях украї-

нських весільних обрядів і пісень, які побачили світ у 
видавництві «Наукова думка» /70-80 роки минулого 

століття/, укладачі були змушені,викривляючи реаль-

ні факти, відмовитися від публікації значної кількості 

аутентичних текстів «непристойного» змісту. 

 Кардинальні  зміни у підходах до фольклорної 

еротики та інших заборонених тем відбулися вже 

після краху СРСР і всієї системи тоталітарного ідео-

логічного контролю. З початку 90-х років 

«сексуальна революція», яка вже давно відшуміла на 

Заході, змітаючи застарілі догми і табу, швидко утве-

рджується на пострадянських просторах. Одним з 

глашатаїв її в Україні став заснований 1992 р. ілюст-

рований літературно-художній й науково-

популярний журнал про кохання «Лель». У наступні 

роки на сторінках цього та інших періодичних ви-

дань було надруковано чимало  раритетних творів, 

що належать до «заповітних» пластів  українського 
фольклору. 

 Перший великий збірник українських 

«сороміцьких» пісень побачив світ у 2001 р. й одразу 

став бібліографічною рідкістю6.  Друга у сучасній 

історії спроба  системного узагальнення української 

пісенної еротики була здійснена у 2003 році7. На від-

міну від видання 2001 р., підготовленого на матеріа-

лах ХІХ століття, у наступний збірник були включені 

також записи, зроблені у ХХ і вже ХХІ столітті. 

Центральне місце у цій підбірці займають обрядові 

пісні весільного циклу /усього 382 тексти/, згрупова-

ні за ходом сценарію шлюбної церемонії. Цей матері-

ал відрізняється особливим багатством тем і різнома-

нітністю сюжетів, багато з яких вражають стійким 

збереженням архаїчних світоглядних уявлень й обря-

дових символів. 

 «Сороміцькі» весільні пісні в багатьох випад-
ках супроводжували і коментували еротичні весільні 

ігри та танці. Останні, поруч з маскуванням і ряджен-

ням, елементами музичного й образотворчого мисте-

цтва належать до найдавніших компонентів обрядо-

вої та святково-видовищної культури. Довгі тисячо-

ліття вони існували у єдиному синкретичному орга-

нізмі разом з віруваннями і релігійними культами. 

Конкретним вираженням цієї єдності виступали магі-

чні ритуали, які виражали найвищу напругу міфоло-

гічної суспільної та індивідуальної свідомості, допо-

магаючи людині гармонізувати ритми власного жит-

тя з природними процесами, забезпечуючи добуван-

ня їжі й продовження роду. 

 Первісна культура базувалась на синтезі світо-

глядних уявлень і форм мистецтва. Але з часом у 

зв'язку з руйнуванням давньої ідеологічної /

міфопоетичної / праоснови, вона втрачає свою ціль-

ність, розмежовується на ряд складників, які перетво-
рюються на окремі фольклорні жанри і види мистец-

тва. Позбавлені магічного вмотивування, давні риту-

альні форми або ставали явищами художньої діяль-

ності й святкової розваги, або поступово витіснялися 

зі сфери побуту. 

 Перш ніж аналізувати конкретні етнографічні 

матеріали, варто розібратися у тому, звідки бере по-

чатки традиція упередженого ставлення до весільних 

розваг, ігор і танців. Традиція ця така ж давня, як і 

християнство на землях України, тобто має тисячолі-
тню історію. Започаткували її ревнителі християнсь-

кого благочестя – церковні письменники і проповід-

ники раннього середньовіччя, які вели послідовну 

боротьбу з усіма проявами язичеського світогляду, 

релігії і культури. 

 Втім, вороже ставлення християнства до танців 

має значно глибшу історію. Тут необхідно згадати 

євангельську оповідь про бенкет у правителя Галилеї 

Ірода Антипи, під час якого його пасербиця Саломея 

своїм любострасним танком спричинилась до страти 

Іоана Хрестителя / Матф.14,6-12/. Цей символічний 

сюжет став непереборним бар'єром на шляхах взає-

модії християнської віри з хореографічним мистецт-

вом.  Прикметно, що і католики і православні впро-

довж віків активно творили церковну музику і співи, 

але про церковні танці нічого не відомо. 

 Християнська полеміка проти світських танців 
така ж давня як критика нікчемності театральних 

вистав. Теологу і філософу Августину /354-430/ при-

писують вислів: «Танець є колом, в середині якого 

знаходиться чорт». Інший відомий церковний діяч ІУ 

ст.. Іоанн Златоуст, проклинаючи народні забави язи-

чників, підкреслював, що «жена на игрищах есть лю-

бовница сатаны и жена дьявола. Ибо пляшущая жена 

многим мужам жена есть. А что мужи? После пития 

начинают плясание, а по плясанииначаши блуд тво-

рити с чюжими женами и сестрами, а девицы теряют 

свою невинность. Потом все они приносят жертвы 

идолам…»8.  

 Для з'ясування генезису й семантики весільних 

обрядових ігор і танців важливі памʾятки 

середньовічної літератури. Вони не містять 

конкретної інформації про зміст і репертуар давньо-

руських забав, але зате виразно характеризують 
світоглядні основи цього пласту народної культури. 

Представники церковних кіл послідовно засуджували 

«ігрища бісовські» в одному ряду з музикою, співом, 

танцями, личинами, «срамословієм», скоморохами та 

іншими тяжкими гріхами, вважаючи їх спадщиною 

язичництва. Характерні слова з повчання митрополи-

та Даніїла, який писав: «идҍжеестьплясаніе, тамоесть 

сатана»9.  

 Особливий інтерес для нашої теми становлять 

церковні повчання проти «безсоромних». 

«непристойних», «богомерзьких», «грубих» ігор і 

танців у народній звичаєвості, зокрема весільній. За 

ними ховається не лише ворожість до традицій 

поганської релігії, а й загострене аскетичною морал-

лю християнства почуття відрази до всього мирсько-

го, сексуального, плотського. 

 У великому списку гріхів, за які картали обер-

нених у нову віру насельників Київської Русі, 
нерідко згадуються народні ігри й танці, без яких не 

обходилося жодне громадське або родинне свято. 

Курочкін О. Малодосліджені аспекти... 
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Вже з перших сторінок Початкового літопису 

дізнаємося, що у радимичів, в'ятичів і сіверян були 

ігрища й танці між селами. Цікаво, що говорячи про 

них, давній автор /ним вважають чернеця Києво-

Печерського монастиря Нестора/ в одному ряду зга-

дав і лихослов'я і «бісовські пісні», трактуючи ці 

звичаї як антитезу «праведному» весіллю. Наведемо 

цей відомий уривок: « А радимичі і в'ятичі, і сіверяни 
один обичай мали: жили вони в лісі, як ото всякий 

звір, їли все нечисте, і срамослів'я [було] в них перед 

батьками і перед невістками. І весіль не було 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.  Вже з цього 

повідомлення можна зробити попередні висновки, 

що дохристиянська модель укладання шлюбу 

обов'язково включала виконання таких форм 

поведінки, які категорично засуджувалися 

літописцем. Знаючи особливий пієтет Нестора до 

київської землі, можна думати, що дана модель 

весіль була добре відома також й язичникам-

полянам. 

 Важливо відзначити, що в давньоруських 

памʾятках народні ігри та танці, як і звичаї рядження, 

фігурують в одному негативному контексті разом з 
особливим плясом професійних акторів-скоморохів. 

Специфіку діяльності останніх в той же час виразно 

характеризують такі їх постійні визначення як 

«ігреці», «плясці», «глумці», «перелесники», 

«сміхотворці», «чудці». «шпільмани» тощо. 

 Як відомо, виступи давньоруських скоморохів 

супроводжувалися грою на музичних інструментах: 

гудках, гуслях, дудах, сопелях, бубнах тощо. З метою 

перевтілення вони нерідко використовували маски й 

рядження. Скоморохи були неодмінними учасниками 

масових громадських свят, ігрищ та обрядодійств, їх 

натхненниками і організаторами. Без них не обходи-

лися урочистості в палацах князів і бояр, сільські 

весілля, ритуальні бенкети дружинників і міських 

ремісників. Своїм умінням сміятися і веселити ско-

морохи завоювали велику популярність в народі. 

Деякі дослідники схильні бачити в них не лише 
носіїв сміхової культури, а й спадкоємців язичеських 

традицій жерців-волхвів, цілителів і ворожбитів. Є 

підстави думати, що давньоруські жерці-волхви як і 

сибірські шамани, використовували у своїй магічній 

практиці ритуальний танець. Митрополит Іларіон 

згадує одне церковне Слово, яке «натякує», що вол-

хви приходили в екстаз, певне, коли вони молилися. 

«Всіх же ігранійпроклятієестьвертимоєплясаніє»11.  

 Після прийняття християнства скоморохи стали 

об'єктом постійних звинувачень з боку церкви, їх 

життєрадісне  мистецтво послідовно таврувалося й 

переслідувалося. Митрополит Іоанн П /1077-1089/ 

викривав захоплення своєї пастви іграми й танцями; 

й зокрема здійснення шлюбів без церковного 

вінчання «з плясками, гудҍніемъи плесканіємъ»12.  

 Хоча духовенство запопадливо боролося з по-

тягом народу до «бісовських» розваг, але ефект 

проповідей і викриттів, вочевидь, був дуже незнач-
ним. Про це свідчать пам'ятки церковної літератури, 

краще  збережені на теренах Росії. У Стоглаві /гл.16, 

пит.16/ забороняється участь у весіллях скоморохів і 

глумців. У невеликій статті «О многихънеисправле-

нияхъ, не угодныхъ Богу» невідомий автор 

відзначив, що на шлюби закликали не ієреїв з хреста-

ми, а скоморохів з гудами і скоморохи переряджува-

лись у «бісівський образ», тобто були в масках і не-

звичайному вбранні. Автор гостро виступав проти 

звичаю справляти весілля з музикою і танцями13. 
 Важливим засобом боротьби духовенства проти 

народних ігор і плясок був церковний обряд сповіді. 

У сповідних запитаннях, адресованих пастві, часто 

згадуються небажані пісні, ігри та танці: 

«Илиплясалъеси на пиру. Или на позорыходилъеси», 

«Илиплясала и пҍснипҍла. Илискомороховҍслушала 

и в сладостьигрыихсмотрҍла»14. 

 З позицій християнського благочестя музика, 

танці та ігри вважалися справою гріховною, сата-

нинською. І тому бісів – спокусників й чортів нерідко 

зображували в танці або грі. Преподобний Феодосій, 

який багато потерпів від злоби бісів, одного разу, як 

повідомляє Печерський Патерик, чув здійнятий 

бісами галас, неначебто від рухомих колісниць «… и 

другым же въбубныбіющим, и инҍмъ же 

въсопҍлисопущим, и таковсҍмъкличющим, якои тря-

стися и печерҍотъмножестваплищазлыхдуховъ»15.  
 Критика пісень і плясок зустрічається в багать-

ох творах повчального характеру, автори яких зали-

шалися невідомими. Благочестиві книжники основну 

мету своїх творів бачили в тому, щоб вчити людей 

жити аби вгодити Богу. Серед найбільших гріхів у їх 

творах часто згадуються «смҍхотворение и все 

игрыбҍсовския». 

 Ігри й танці таврувалися передусім як гріховні 

розваги, що відволікали віруючих від благомислія і 

храмів. Але крім цього духовенство добре 

усвідомлювало, що більшість народних пісень і 

обрядів були залишками давнього язичества. І тому 

слушно пастирі називали ігри й танці поганським 

звичаєм. У Слові Христолюбця читаємо, що «не 

подобаетъкрестьянамъигръбҍсовскихиграти, ижее-

стьплясания, гудба, пҍснибҍсовския и жертва идоль-

ская». За рукописом Софійської бібліотеки №1285, 
шлюб, супроводжуваний  іграми і музикою, 

прирівнювався до ідолопоклонства16. 

 Протягом багатьох століть у реальному житті й 

побуті народу постійно зіштовхувалися і протистоя-

ли одна одній дві норми святкового проведення 

дозвілля: язичницька і християнська. В той час як 

перша передбачала створення веселої життєрадісної 

атмосфери з багатим застіллям, випивкою, піснями, 

музикою, веселощами й танцями, друга начисто 

відкидала всі ці плотські радощі. Як наголошується у 

«Слові истолкованоммудростью о твари о 

днинеделі», руським людям належало неділю прово-

дити благочестиво: «не працювати, не гніватися, ні 

клеветати, ні засуджувати, не пити вина, «ниіграюще 

ігри бҍсовскихъ». Але в більшості випадків, як це 

змушені були констатувати церковні автори, до їхніх 

проповідей мало дослухалися. «Ноаще плясцы или 

гудци» - музика, или иной какой-нибудь игрецъ позо-
ветъ  на игрище, или на какое идольское зборище, то 

всҍсъ радостью спҍшать /текутъ/. Когда же намъ 

Етнологія 
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предстоитъ послушать апостольскія и пророческия 

вҍщнія, то мызҍваемъ и чешемся и потягиваемся, 

дремлемъ и говоримъ: дождь или холодъ, 

«ілилҍтсноино» - вероятно, жарко»17. 

 Важливо наголосити, що на теренах України, як 

прикордонній смузі між католицьким Заходом і пра-

вославним Сходом, зустрілися дві ідеологічні конце-

пції сприйняття сміху. За спостереженням Ю. Лотма-
на і Б. Успенського, в культурі Заходу сміх ніби 

відокремлений невидимим бар'єром від релігійних та 

етичних норм. Натомість православний Схід оцінює 

сміх немовби зсередини та знизу. Тому цей сміх на-

лежить «антисвіту» і є гріховним та кощунним18. Не-

примириме ставлення діячів східної церкви до сміху 

та його носіїв добре ілюструють погляди відомого 

українського полеміста кінця ХУІ ст. І. Вишенського. 

Як апологет чернечого подвигу, він  уважав, «що 

думки про вічне життя ніколи несподобиться бачити 

розум, котрий блудить у сміхах, лайці, марнослів'ї, в 

кунштах, блазенствах, глумуваннях…»19  

 Всі види музикування І. Вишенський відносив 

до світу низьких, матеріально-тілесних забав, котрі 

не можуть навчити «чогось пожиточного і 

богобійного».  Звертаючись до читачів, він запитує: 

«Чи гадаҍш що чогось розсудного від дудки і скрип-
ки, і флюярника розібрав? Чи гадаєш, що ти від тру-

бача, сурмача, пищальника, шамайника органіста, 

регаліста, інструменталіста і бубоніста щось чув про 

дух і духовні речі?20 З творів афонського 

проповідника недвозначно випливає що митці та 

сміхотворці є антиподами благочестивого інока і че-

рез це належать до числа відверто негативних істот, 

де поруч «діролазці, найманці, лиходії, розбійники, 

вовки, драпіжники, пси, волхви, чародії, вояки, 

жовніри, кровопроливці, скоморохи чи машкарники, 

які пройшли через усі види мирської злоби й обезчес-

тили ство…»21  З особливим обуренням афонський 

полеміст картав тих, хто чинить «Сатанҍ офіру /

жертву – О.К./ танцами и скоками»22 . 

 Непримириме ставлення діячів православної 

церкви до світських святково-розважальних традицій 

яскраво демонструє і творчість поета-ченця ХУП ст.. 
Климентія Зіновіїва. З непідробним гнівом він висту-

пив проти народної танцювальної музики – 

«танечного шаленства» і «многовертимогоплясання», 

які, на його думку, часто супроводжувалися 

цинічними, еротичними рухами, що не відповідало 

нормам християнської моралі. Наведемо характерний 

вірш благочестивого ченця: 

 І тєпє /р/ тáнцовъмнóго на свҍтҍбываетъ: 

ко/ж/ды/й/ члвҍкъ правду на тоєпризнаɛтъ. 

 Яко то на ігрыщахъ и на тыхъпозорахъ: 

и по ко/р/чемныхъвɛздҍсвояволны/х/ дворах. 

 І на вɛсɛл/ъ/я/х/ брачны/х/ та/к/ жɛ танцыбываютъ: 

имноговɛ/р/ тимы/мъ/ пляса/н/ɛмъбгу з/ъ/грҍшаю/т/ 

 Мóщ/ъ/но браку зако/н/ну обы/и/ти без того: 

име/н/нобе/з/ плясан/ъ/а того проклятого…23  

 Ієрархи православної церкви невтомно застері-

гали своїх вірних «от соблазнительных и злочестивих 

обычаев». Зокрема 24 грудня 1864 року був виданий 
указ київської духовної консисторії: «О неделании 

прихожанами при отправлении законних браковзако-

нопреступныхдействий, яко то: по улицах безчинств 

криков и воплиев, плесканий, пений, скверних и ины-

хмногихбезсудий и беззаконний, и народныхсоблаз-

нов»24.  

 Бучний характер весільних розваг українців 

лишався постійною турботою представників духо-

венства й пізніше. Ось що писав з цього приводу свя-

щеник з Чернігівщини Ф. Васютинський: 
«Спостерігаючи весільну перезву мимоволі подума-

єш: та чи мають ці люди хоч яке-небудь поняття про 

те, що таке християнський шлюб? Адже танці, гамір, 

крик, насмішки, рукоплескання, нескромні пісні хіба 

не свідчить про те, що весільні гості цілком забува-

ють про Бога і зовсім не думають про повагу до на-

станов церкви»25.  

 Довгий шлейф критичних нападок церковних, а 

потім і світських авторів на ігри й танці та інші тра-

диційні святково-обрядові розваги східних словʾян, 

зокрема українців, який тягнеться з ХІ до ХХ століт-

тя, переконливо свідчить, що спадщина дідів і праді-

дів утримувалася дуже стійко. Враховуючи консерва-

тизм побутового середовища, можна припускати що 

чимало розважальних форм і стереотипів поведінки 

дійшли до нас з давніх часів. Їх додержувалися тому, 

що це була стала традиція, яку треба було підтриму-
вати й не можна було порушити. Цілком ймовірно, 

що певна частина весільних танців та ігор українців, 

відомих нам фрагментарно з етнографічних описів 

останніх двох століть, сформувалась ще в давньору-

ську добу, до прийняття християнства. Але як це до-

вести? Гіпотеза підтвердиться, якщо вдасться показа-

ти, що моделі ігрової поведінки недавнього минулого 

базуються на світоглядній основі землероба-

язичника. Подібне завдання належить до кола про-

блем палеетнографічної реконструкції. 

 Від О. Веселовського йде традиція бачити в 

архаїчних танцях та іграх колиску первісного мисте-

цтва й поетичної народної творчості. За його теорією, 

саме обрядова пісня-гра, яка відповідала «потребі 

дати вихід, полегшення, вираження накопиченій фі-

зичній і психічній енергії шляхом ритмічно впоряд-

кованих звуків і рухів, становить найдавнішу форму 
синкретичної поезії, з якої спочатку виокремились 

лірико-епічні хорові пісні, а згодом – епос, лірика й 

драма»26.  У процесі історичної трансформації і дез-

інтеграції колишній єдиний синкретичний комплекс 

розпадається на окремі жанри, види мистецтва, руй-

нується його ідеологічний базис, домінантою якого 

був міф. І тому, щоб зрозуміти систему глибинних 

смислових значень язичницького, міфопоетичного 

світогляду, треба спробувати заново відтворити втра-

чену цільність давньої обрядової гри-хореї. 

 Виходячи з компонентної структури ритуалу, 

процес його реконструкції можна представити як 

пошук і зіставлення семантично споріднених верба-

льних, акціональних і предметних текстів. Там, де 

вдається знайти точку схрещення /збігу/ однокорене-

вих, але з часом зруйнованих ритуально-

міфологічних структур /назвемо їх синкретичними 

вузлами/, там зростає вірогідність того, що ми набли-
жаємося  до адекватного сприйняття світоглядних 

уявлень давнього землероба-язичника. 

Курочкін О. Малодосліджені аспекти... 
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 Тут доречно нагадати вагому думку учня  

О. Веселовського – Є. Анічкова про те, що «зв'язок 

пісні та обряду - зв'язок органічний. Переходячи від 

обряду до пісні, ми переходимо лише до іншої сторо-

ни одного й того ж явища»27. З врахуванням цієї тези, 

а також тих міркувань, що були висловлені нами ра-

ніше, варто проаналізувати деякі весільні танцюваль-

ні та ігрові сюжети у співставленні з так званими 
сороміцькими піснями. І ті й інші первісно мали од-

накову часову приуроченість – виконувалися на заве-

ршальному етапі весілля в його оргіастично-

карнавальній фазі, де все, образно кажучи, ставилося 

з ніг на голову. І ті й інші просякнуті еротикою й 

незаслужено злегковажені як об'єкти народознавчих 

студій. Процеси руйнації традиційної культури, а 

почасти й не завжди уважні фіксатори весільного 

ритуалу, штучно розірвали ці два пласти народної 

творчості. Знову поєднати їх в єдине синкретичне 

ціле, показавши евристичну перспективність такого 

підходу, - ось в чому полягає головне завдання сучас-

них палеоетнографічних студій. 
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Kurochkin Oleksander. Unexplored aspects of traditi-
onal Ukrainian wedding. The article emphasizes necessity to 

carefully analyze entertainment and game program of tradi-

tional Ukrainian wedding, which includes, in particular, the 

"obscene" rituals, songs, games and dances. The study of these 
phenomena of popular culture was for a long time hampered 

due to political persecution, the church and the moral censor-

ship presure. Nevertheless, vivid and original Ukrainian wed-

ding studied several generations of scientists. This case paid 
tribute to many ukrainian and foreign ethnographers, historians, 

folklorists, musicologists and other experts. 

Lack of focus on entertainment and gaming component is 

an old flaw of our ukrainian ethnology. Censorship and persure 
of erotic folklore continued in Soviet Union times. Suffice it to 

recall that even in academic publications “Ukrainian wedding 

ceremonies and songs”, which were published in 70-80 years of 

the last century, editors were forced to distort facts, and to es-
cape from publication some of authentic texts because of its 

"obscene" content. 

The history of wedding folklore discuss the reasons of 

disappearing of any rituals. Initial culture was based on a syn-
thesis of philosophical ideas and art forms. But over time, due 

to the destruction of old ideological foundations of ancient 

ritual form or phenomena became artistic activities and holiday 

entertainment, or gradually were replaced by the sphere of life. 
Key words: wedding, heathendom, Christianity, game, 

song, dance, erotic ritual. 
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Вступ. Визначальна роль в прийнятті новонаро-

дженого, догляді за породіллею та дитиною в тради-

ційному суспільстві відводилась повитухи, названій 

у румун і в українців Буковини моша або моаша. 

Історіографія та джерельна база дослідження. 

Проблема ролі повивальної бабки, повитухи чи моаші 

добре вивчена як українськими, так і румунськими 

етнологами. З українських авторів відзначимо роботи 
О. Боряк1, в яких використано широку джерельну 

базу, в тому числі власні польові матеріали, детально 

проаналізовано процес трансформації родильної об-

рядовості українців. Однак, маючи за мету вивчити 

цю проблематику в загальноукраїнському масштабі, 

автор використав незначний матеріал з Буковини. В 

монографії Н. К. Гаврилюк «Картографування явищ 

духовної культури (за матеріалами родильної 

обрядовості українців)»2 проведена типологізація і 

картографування основних елементів родильної об-

рядовості більшості областей України. На жаль, захі-

дний регіон, разом з Чернівецькою областю, випали з 

поля зору авторки. 

Наближеною до досліджуваної нами теми, є 

робота чернівецьких вчених-медиків Т. М. Бойчука, 

І. Д. Шкробанця, О. М. Юзька, О. А. Андрієць, І. Р. 

Ніцович "Історія розвитку акушерства та гінекології 
на Північній Буковині"3, де розвиток акушерства в 

краї подається в ретроспективному аспекті, відслід-

ковується процес еволюції акушерства як медичної 

галузі. 

В дослідженнях румунських етнологів тема по-

витухи найбільш вдало розкрита в роботах Л. Бердан 

"Магічні практики віщування та ворожіння в родиль-

них обрядах"4, І. Гіною «Цей світ, потойбічний світ. 

Румунські іпостасі безсмертя»5. 

Питання взаємовпливу традиційних культур 

українців і румунів в царині обрядів пов’язаних з 

родинами піднімалося в публікаціях автора даної 

статті в співавторстві з К. Парайко.6 

Цінні відомості про інститут родопомочі, на 

рівні окремих буковинських сіл, наприкінці ХІХ ст. 

вміщено у фондах Державного архіву Чернівецької 

області. Архівні справи проливають світло на існу-

вання та діяльність повитух і акушерок в регіоні7, 

найбільш розповсюджених у ІІ половині ХІХ ст., 

хвороб та причин смерті породілль, на діяльність 

генерального санітарного інспекторату Буковини8, 

акушерських шкіл9, лікарень, пологових будинків10 

тощо. Ці відомості представляють цінність у контекс-
ті процесу поступового переходу населення від пос-

луг баб-повитух до акушерок, заснування лікарень та 

пологових будинків, який йшов інтенсивно саме у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Серед архівних матеріалів, відзначимо рукопис 

монографії співробітника Чернівецького державного 

медичного інституту С.К. Лобинцева11, присвяченої 

розвитку медицини на Буковині, в якій містяться дані 

про процес трансформації ролі моаші на початку ста-

новлення радянської мережі медичної допомоги на-

селення Буковини. 

Окремий корпус документів складають матеріа-

ли рукописних фондів наукового архіву Чернівецько-

го музею народної архітектури та побуту. Зокрема, 

серед них інтерес представляє "Звіт про етнографічну 

експедицію з вивчення народних традицій і побуту 

румунського населення Герцаївського району: Вели-
ка Буда, Байраки, Годинівка, Горбова, Тарнавка, Ост-

риця, м. Герца", в якому вміщені матеріали, що пред-

ставляють інтерес для вивчення діяльності та ролі 

повитух в обрядах, пов’язаних з народженням дити-

ни12. 

Значний пласт матеріалів про народну медицину 

румунів Буковини у другій половині ХІХ – на почат-

ку ХХ ст. зберігається у меморіально -

документальному фонді будинку-музею С.Ф.Маріана 

у Сучаві (Румунія)13. Заслуговує на увагу також руко-

пис його праці «Родини у румунів». Етнографічний 

матеріал поділений на 25 розділів, один з яких назва-

ний «Стіл повитухи». 

Не позбавлені наукового значення цілий ряд 

праць, які дають змогу провести порівняльну харак-
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теристику основних аспектів народної медицини ру-

мунів та українців Буковини. Так, у публікаціях 

Г. Купчанко14, де можна знайти фактаж медичного 

аспекту родильної обрядовості, дані щодо вживання 

назви моша на вказаній території. 

У публікаціях австрійського етнографа 

Р. Ф. Кайндля15 знаходимо відомості про санітарний 

стан краю у ХІХ ст. У 2000 році була перевидана 
його праця "Гуцули", де окремим третім розділом 

"Цілительство" подані численні домашні лікувальні 

засоби, зокрема і "для викиду плоду"16. Дослідник 

спробував об’єктивно пояснити причини, через які 

гуцули не зверталися до представників офіційної 

медицини, а користувалися послугами знахарок та 

повитух. Представляє інтерес також його спільна 

робота з О. Манастирським «Русини на Буковині»17, 

де вони проаналізували цикл родильної звичаєвості з 

медичної точки зору. 

Локалізувати інформативну базу щодо населен-

ня Хотинського повіту Бессарабської губернії Росій-

ської імперії (бессарабської частини сьогоднішньої 

Чернівецької області), допоможуть роботи 

П. Нестеровського18, А. Защука19, П. Свіньїна20, 

В. Бутовича21, З. Арбурє22, В. Моісіу23 ňа ін. В них 

можна знайти фактичний матеріал про стан медичній 
галузі в краї, про протистояння офіційної медицини 

(акушерок) і народного цілительства (баб-повитух). 

Всі автори підтримали пріоритет методів раціональ-

ної медицини, їхню ефективність та безпеку для паці-

єнток. 

Величезний фактологічний матеріал, зібраний 

шляхом польових досліджень в 1997- 2016 роках, 

накопичений в особистому архіві автора даної статті. 

Він стосується різних аспектів народної лікувальної 

практики румунів і українців буковинської етногра-

фічної зони, в тому числі дослідженої тематики роди-

льної обрядовості. Роль повитухи, як центральної 

постаті в процесі ведення вагітності та народження 

дитини і родильній обрядовості, знайшла в них своє 

об’єктивне висвітлення. До корпусу фактологічної 

бази слід віднести також дані І етапу конкурсу студе-

нтських науково-дослідних робіт з народної медици-
ни, що проходив у 2013-2014 н. р. в Буковинському 

державному медичному університеті. У результаті 

проведення польових досліджень, була отримана 

етнографічна інформація з народної медицини, що 

походить з 65 населених пунктів України24. 

Отже, історіографічний та джерельний матеріал 

дозволяє прослідкувати процес трансформації ролі 

повитухи (моаші) в протистоянні до офіційної меди-

цини в історичному розрізі ХІХ ст. - першої полови-

ни ХХ століття на терені Буковини. Одночасно цей 

матеріал надає можливість провести компаративний 

аналіз між трансформаційними процесами в родиль-

ній обрядовості на порубіжжі двох культур: українсь-

кої та румунської. 

Термінологія. Родопомічниці – це були досвід-

чені, компетентні в справі прийняття пологів жінки, 

переважно похилого віку, часто вдови. Вони раціона-

льними, а також магічними засобами, допомагали 
породіллі при родах, також здійснювали низку сімей-

них обрядів. Типологізація народної термінології 

дозволила Н.К. Гаврилюк підсумувати розповсю-

дження назви повитухи наступним чином: у північ-

них, східних та південних районах України її назива-

ли баба, бабушка, бабка; на Правобережжі – бабка-

бранка; для Середнього Подніпров’я були характерні 

словосполучення, пов’язані з словами род, пуп, різа-

ти – баба-пупова, пупорізка, пупорізниця, породільна, 

різна та ін.25 О. Боряк додає ще декілька назв – пови-
вальна бабка, акушерка (кушорка) або лікарка / лікар 

(дохтурка, мєдічка), характерних для перехідного 

періоду від повитухи до акушерки і гінеколога26. На-

ші польові дані підтверджують розповсюдження зга-

даних назв в україномовних областях України, однак 

на території Чернівецької області була більш розпо-

всюджена назва моша в українських селах: Кам'яна, 

Спаська, Банилів-Підгорний, Чорнівка, Бабине, Онут, 

Добринівці, Верхні Станівці, Шипинці, Усть-Путила, 

Дихтинець, Старі Бросковці, чи моаша в румуномов-

них селах: Несвоя, Молодія, Стальнівці, Куліківка, 

Мамалига та ін. Назва моша проникла навіть за межи 

Буковини, наприклад, вона була відома в м. Хорост-

ків Гусятинського району Тернопільської області. 

Зареєстрована також назва царська жінка в селі Ста-

рі Бросківці27 та Нижніх Петрівцях Сторожинецького 

району Чернівецької області28. Типологізація назви 
родопомічниці, локалізується в південній частині 

Буковини назва моаша та царська або сільська моа-

ша29. 

Етимологія. Григорій Купчанко, аналізуючи 

назви родичів, які існують на Буковині в українців, 

писав: «У буковинських подолян батько називається 

неньо, мати – мама, дід – дід, бабуся – моша…»30. 

Тлумачні словники дають пояснення цьому слову. В 

них однозначно відзначено, що моша – це «стара 

жінка», «бабуся», «прабабуся31, «та, що допомагає 

сільським жінкам при родах»: „Mărita-m-oi, mărita, / 

Pân-a trăi moșica” / «Віддамся я, віддамся / Поки жи-

ва мошика"32; „Frunză verde de pe coastă / Să tr-

ăiască moașa noastră” / «Лист зелений зі схилу / Най 

живе наша моаша»33. В традиційному суспільстві, 

моаша обиралася з роду (великий рід), а в невеликих 

громадах вона задовольняла потреби всього села. 
Слово вперше атестовано в ХV ст.34, з чого багато 

авторів вбачають етимологію слова мош (стара лю-

дина, дід) від албанського моше «moshë»  

(вік,літній)35, або автохтонним, яке походить з албан-

ської мови (A. Філіппідє, A. Россеті, I. Руссу, 

Ă. Бринкуш), навіть румунської, яке перейшло до 

угорської (masa), сербської та словенської мов36. 

Виходячи з широкого спектру думок лінгвістів в 

дослідженій нами сфері, особливий інтерес представ-

ляє проблема типологічних зв’язків албанської мови 

з мовами інших íŕđîäів Балканського півострова – 

наявність схожості в побудові деяких граматичних 

форм в албанській мові з румунською, болгарською і 

новогрецькою мовами. Енциклопедія Сучасної Укра-

їни визначає албанську мову як палеобалканську, 

генетично наближеною до іллірійської мови37. Дане 

положення підтверджується словником Ф.А. Брокга-

уза і І.А. Ефрона38 з поясненням того факту, що бага-
то слів, походження яких не можна пояснити елемен-

тами індогерманської мови належать, очевидно, мові, 

Мойсей А. Особливості спільного... 
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якою розмовляли давні іллірійці до переселення в 

місця сьогоднішнього їх проживання; вони частково 

характерні також румунській мові, яка має з албансь-

ким споріднений етнологічний субстрат. Ця спорід-

неність, на думку румунського дослідника 

К. Маноїлеску, вбачається в фонетичній будові, мор-

фологічній структурі, синтактичній конструкції, фра-

зеології, формулюванні слів та словнику. З 160 слів, 
які вважаються дакськими в румунській мові, 90 слів 

існують також в албанській мові. Багато з них є базо-

вими словами обох мов (brad, mânz, gât, buză…) та 

безумовно належать до архаїчного фонду39. 

Виходячи зі сказаного, можна погодитись з по-

ясненням В. Скурту, який вважає слово моша доро-

манського походження. На його думку, воно спорід-

нене з албанською формою та відноситься до іллірій-

сько-фракійсько-дакських мов, тобто належить до 

давнього карпато-балканського автохтонного фонду. 

Термін був запозичений з румунської мови болгара-

ми, угорцями, українцями, поляками40. 

Основна частина. Польові дослідження, прове-

дені на території південної частини Буковини, дово-

дять, що повитухою могла бути матір породіллі; ро-

дичка, бабуся похилого віку; своячениця або бабуся 

жінки; стара уміла жінка41. Етнографічний опис краю 
Ватра Дорней, складової частини історичної Букови-

ни, висвітлює загальну картину ролі моаші в сільсь-

кому соціумі. Згідно цього опису, в кожному селі 

існувала одна авторитетна моаша, яка користувалася 

довірою більшості сімей, та 2-3 бабки, до яких звер-

талися тільки у випадках крайньої необхідності. Моа-

ша була шанованою особою в громаді, будучи досві-

дченою жінкою похилого віку. За відсутності моаші, 

її функції виконувались старшою жінкою з родичок. 

В гірських умовах, коли хата від хати знаходилась на 

досить далекій відстані, бували випадки, коли роди 

приймав чоловік, який чітко виконував вказівки своєї 

дружини42.  

О. Боряк, яка достеменно вивчила постать баби-

повитухи в українців, визначила її як носія спеціаль-

них народних акушерських знань, основною функці-

єю якої було надання допомоги породіллі (як раціо-
нальними, так і ірраціональними засобами) під час 

пологів. Вона завжди була жіночої статі, переважно 

похилого віку, досвідчена, «знаюча», – джерелом її 

практичних знань були як досвід власних пологів, 

так і інших жінок43. Народній акушерській практиці 

виявилися добре відомими такі ключові ідеї та кон-

цепції наукового акушерства, як мануальний вислід 

вагіни, методи активізації черевної мускулатури, по-

ворот плода за ніжку, постава породіллі під час поло-

гів, її психотерапевтичне заспокоєння, оживлення 

дитини, способи відтинання пуповини, спеціальні дії 

при кровотечі, затримці посліду, зрушенні матки то-

що44.  

Проведена нами польова розвідка показує, що 

кількість повитух у населених пунктах різнилася. 

Наприклад в українських селах: Кам’яна, Лівінці, 

Добринівці, румунських селах: Молодія, Мамалига 

зазвичай практикувала одна моаша. Наявність двох 
повитух зареєстровано в українських селах: Банилові

-Підгірному, Шипінцях, Усть-Путилі, 2-3 повитухи – 

в румунському селі Несвої, м. Новоселиці (змішаний 

населений пункт), українських населених пунктах: 

Кельменцях, Чорнівці, Іспасі, Дорошівцях, Онуті, 

Нижніх Станівцях Кіцманського р-ну, Старих Броскі-

вцях та ін. В українському селі Бабині Вижницького 

району п’ять повитух надавали допомогу породіллям 

в різних кутах села. Критерії підбору кандидаток на 

роль моші в межах сучасної території Чернівецької 
області були аналогічні як тим, що існували в україн-

ському етнічному просторі, так і тим, що були харак-

терні для румунської сільської громади. «Бабка стар-

шого віку, яка уміла це робити; спритна, уважна, чис-

та, акуратна; вміла дати раду породіллі; уміла прий-

мати пологи та розумілася на травах; вона сприйма-

лася сільською церквою», - ось основні вимоги до 

сільської родопомічниці на порубіжжі двох етнічних 

культур45.  

Вагома автентична інформація в сфері родиль-

ної обрядовості, зібрана С. Ф. Маріаном в другій по-

ловині ХІХ ст. зі всіх куточків румунського етнічно-

го простору, в тому числі з Буковини, дозволяє ствер-

джувати що моаша була справжнім представником 

народної медицини. Вона як цілителька добре знала 

властивості різних трав та могла використати ці знан-

ня на практиці. Один з рецептів трав, який викорис-
товувала повитуха при купанні новонародженого, 

автор описав в роботі "Родини у румунів" (1892). За 

дослідником, моаша до горщика (обов’язково ново-

го) додавала стеблину василька (зірваного у День 

Хреста), срібні монети, квітку півонії, господнє дере-

во, частку медового стільника, хліб та цукор, одне 

яйце, трохи молока та освяченої води. Всю суміш 

додавала до купелі новонародженого виголошуючи 

спеціальне заклинання46.  

Перед початком пологів повитуха виставляла 

свій інструментарій. С. Ф. Маріан звернув увагу на 

одну деталь: моаша, серед інших приладів, мала ців-

ку (трубку), якою у випадку загрози життю жінки 

вдихала повітря у легені, або звільняла дихальні шля-

хи породіллі. Вона ж приймала дитину, різала пупо-

вину, роблячи всі необхідні маніпуляції, мила ново-

народженого, перший раз годувала його через чисту 
ганчірку кислим молоком. Після цього вона масажу-

вала все тіло жінки овечим маслом чи горілкою, по-

тім, вставляючи маленьку подушку біля матки, обго-

ртала її широким поясом. Після цього моаша кип’я-

тила горілку з цукром та добре змеленими зернами 

жита і давала породіллі випити одну чи дві склянки47.  

За С. Ф. Маріаном повитух кликали і до пологів, 

особливо якщо породілля хворіла. Представляє 

інтерес народна медична практика лікування: моаша 

брала 8-9 насінин кавуна та декілька гілочок щебру-

шки, подрібнювала їх та додавала у горілку або на-

віть воду та давала це випити вагітній. Після цього 

брала кілька лушпинь цибулі і клала їх на уламок з 

вугликами та обкурювала вагітну димом цибулі 

(Калафіндешти південної частини Буковини). У випа-

дку переляку, вагітну обкурювали димом з ніздрів 

лисиці48. 

Матеріали наших досліджень підтверджують 
профанну частину дій моші. Коли вона заходила до 

хати породіллі їй давали теплу воду, ножиці, рушник, 

Етнологія 
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зеленку і нитку (с. Спаська Cторожинецького р-ну 

Чернів. обл., с. Попельники Снятинського р-ну Івано-

Франків. обл.), повитуха здійснювала певні маніпуля-

ції: масаж, розтирання, компреси (румун. села: Моло-

дія Глибоцького р-ну, Мамалига Новоселицького р-

ну Чернів. обл., україн. село Колінки Городенківсь-

кого р-ну Івано-Франків. обл.); поїла породіллю спе-

ціальним зіллям з трав (с. Гвіздець Коломийського р-
ну Івано-Франків. обл.), обкурювала димом з засуше-

них трав (с. Колінки, м. Красилів Хмельн. обл., с. 

Великі Дідушечі Стрийского р-ну Львів. обл.). 

Інформатори с. Дихтинець Путильського р-ну 

загадали, що перед прийняттям пологів повитуха 

добре мила руки, обрізувала нігті, змащувала руки 

жиром. Інструментарієм їй служили ножиці та нитка.  

Свої емпіричні знання моша використовувала і 

після пологів. Вона, в більшості з досліджених сіл, 

відвідувала породіллю і новонародженого за необхід-

ності (румун. село Несвоя Новоселицького р-ну Чер-

нів. обл., україн. села: Банилів-Підгірний Сторожине-

цького р-ну Чернів. обл., Гвіздець, Устечко Заліщи-

цького р-ну Терноп. обл., м. Борщів Терноп. обл.), 2-

3 дні після пологів (с. Онут Заставнівського р-ну Че-

рнів. обл., м. Красилів), перший тиждень (румуни с. 

Молодія, українці с. Іспас Вижницького р-ну Чернів. 
обл.), 2-3 рази на місяць (с. Добринівці Заставнівсь-

кого р-ну Чернів. обл.), до хрещення дитини (с. Баби-

не Вижницького р-ну Чернів. обл.), один місяць (с. 

Мамалига), протягом одного року (с. Кам’яна Сторо-

жинецького р-ну, Усть-Путила Путильського р-ну 

Чернів. обл.). В с. Спаська вона давала породіллі го-

рілку, поварену з кмином і цукром «щоб скорочува-

лись болі». Моша брала активну участь в обряді 

«продажу дитини», що мали лікувальну мету, коли 

хвору дитину умовно «продавали» жінці, у якої всі 

діти були здоровими, чи родичам49.  

Моаша виконувала весь сценарій магічного 

впливу на результати пологів, що був дуже важли-

вим моментом в розумінні породіллі, як і в концепту-

альному світосприйнятті всього жіночого загалу. Це 

мало безумовний позитивний вплив на психіку жін-

ки, яка знаходилась у стресовому стані. Повитуха 
виконувала примовляння на всіх етапах пологів та в 

процесі соціалізації дитини50. Це підтверджується 

результатами польових досліджень. Інформатор з 

с. Молодія Глибоцького району вказувала на сакра-

льну частину дій повитухи: «вона приносила з собою 

хліб і свячену воду, зайшовши в дім хрестилася, чи-

тала спеціальну молитву. Потім в будинку розв’язу-

вала всі вузли та відкривала замки на скринях, щоб 

відкрилися родові ходи». У Дихтинці Путильського р

-ну моша, щоб прискорити пологи, на поперек поро-

діллі прикладала теплі компреси; під час важких по-

логів жінку поїли чаєм з ромашки, календули, арні-

ки. У Мамализі Новоселицького р-ну у минулому 

полегшували пологи за допомогою шматка глини, 

який прикладали породіллі до живота. У с. Нагоряни 

Камянець-Подільського р-ну (Хмельн. обл.), щоб 

полегшити пологи, повитуха відкривала всі замки, 

скрині, а влітку і двері. Схилившись над породіллею 
баба повторювала: “Ой, опростай, Боже, мою онуче-

ньку, її душечку та роженцю, другу душечку та су-

женцю”51. 

В результаті своєї діяльності повитуха набувала 

високого соціального статусу в сільських громадах. 

Церква з нею співпрацювала та визнавала її, в селі її 

поважали, вона в нерідких випадках користувалася 

любов’ю своїх пацієнток. На родинах, купанні, хрес-

тинах, весіллях, навіть при похованнях вона є одним 

з найбільш поважних персонажів. В більшості дослі-
джених нами селах, повитухč також користувалися 

загальною повагою. Їх часто брали за «хрещену» (с. 

Банилів-Підгірний), вважали «другою мамою» (с. 

Мамалига, с. Кам’яна, м. Новоселиця, с. Старі Брос-

ківці, с. Гвіздець), «бабусею» (румун. село Куликівка 

Герцаївського р-ну Чернів. обл.). Повитуху, як і по-

роділль, після пологів вважали нечистими, і вони 

проходили в церкві обряд очищення (Спаська Сторо-

жинецького р-ну, м. Новоселиця, Бабине Вижниць-

кого р-ну).  

В деяких місцевостях існує спеціальне свято 

застілля моаші, де всі її «онучки» організовують для 

неї пригощання, віншування, танці52. Так, у Лівинцях 

Кельменецького р-ну повитуха була головною осо-

бою на родинах, саме вона накривала на стіл та 

приймала гостей. У деяких селах саме повитуха не-

сла новонароджену дитину до церкви, де її передава-
ла вінчальним батькам (Спаська, Чорнівка, Молодія, 

Мамалига, Куликівка). У с. Іспас та Бабине Вижни-

цького р-ну, Верхні Станівці Кіцманського р-ну, Ста-

рі Бросківці Сторожинецького р-ну інформатори па-

м'ятають, що у разі важкої хвороби, новонароджену 

дитину повитуха могла навіть охрестити.  

Всі описані обставини дали право румунському 

етнологу І. Гіною підсумувати роль моаші як такої, 

яка при народженні проводила безпомилково сакра-

льні та профанні дії, призначені для приведення на 

цей світ новонародженого, його інтеграції в сім'ю та 

батьківський рід, гарантування здоров’я матері та 

дитини. Вона була сильною особистістю, най важли-

вою у прийнятті рішень, шанованою суспільством за 

її природні або здобуті працею якості. Вона викону-

вала об’єм роботи, якій сьогодні вирішується цілим 

пологовим закладом: готувала та допомагала жінці 
при родах, повивала дитину, повідомляла батькові 

стать дитини, здійснювала миття новонародженого, 

радила породіллі як годувати та доглядати дитину, 

доглядала, використовуючи знання та практику емпі-

ричної медицини, за станом здоров’я породіллі та її 

сина чи доньки53. До аналогічних висновків в україн-

ському етнічному просторі  прийшла і 

Н. К. Гаврилюк. Вона пояснювала вказаний феномен 

тим, що життя породіллі і новонародженого в тради-

ційному селі багато в чому залежало від знань та дос-

віду повитухи, її вміння користуватися народною 

медициною. Не випадково, на її думку, повитуха, 

якщо її практика була успішною, користувалася зага-

льною повагою односельців. До відчуття пошани 

приєднувались також різні магічні стереотипи, поро-

джені тривогою та невпевненістю в благополучності 

результату пологів. Тому багато обрядодій, викона-

них повитухою, розглядались як такі, що могли при-
нести користь здоров’ю породіллі та малюка, наділи-

ти новонародженого позитивними якостями, вплину-

Мойсей А. Особливості спільного... 
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ти на його долю, забезпечити благополуччя54. 

Отже, як ми бачимо, суттєвих відмінностей у 

сприйнятті ролі повитухи-моші на фронтирі двох 

культур не відмічається. Вони були наявні тільки в 

назвах та кількості родопомічниць. Нічого дивного в 

немає, адже протягом століть ці два народи існували 

разом, впливаючи один на одного, змінюючи часом 

домінуючі ролі в просторі спільного проживання. Не 
дивно, що деякі дослідники нашого краю звертали 

увагу на цю особливість мешканців порубіжжя двох 

етносів. П. Нестеровський в 1910 р. ділився з читача-

ми своїм подивом: «В’їдеш інколи в тутешнє село і 

сам не знаєш, серед кого опинився – малоросів чи 

молдаван. Довкола чуєш малоруську мову, натомість 

все молдавське, принаймні з зовнішнього боку. Цей 

дивний вплив народу, який за своїм інтелектом стоїть 

не вище, але навіть нижче русинів, не припиняється і 

тепер. На моїх очах відбувається під молдавським 

впливом зміна в селянському одязі, в розвагах то-

що»55. Прискіпливий дослідник Бессарабії російської 

доби П. Казаку описав зовнішній вигляд бессарабсь-

ких сіл, не виділяючи їх етнічної належності. 

«Зовнішньо вигляд сіл Бессарабії, – писав він, – з 

плотами та парканами; хатами, побілені вапном, по-

мальовані арабесками та національними кольорови-
ми візерунками, покриті очеретом, дранкою, або тон-

коногом; криниці зі звідами, цебрами та гаками; се-

ляни у сіряках і качулах, серед узгір’я холмів, покри-

ті кукурудзою чи пшеничними полями, – загальний 

вигляд людей і сіл зоставався незмінно молдавським 

століттям з усіх боків, як і довкілля»56. Чи можна 

було тут провести чітку межу в звичаях, обрядах та 

матеріальній культурі між двома народами? Звісно, 

що ні! Обидві культури вбирали найкращі за формою 

та найбільш практичні за змістом елементи традицій-

ної обрядовості, не звертаючи особливої уваги на їх 

етнічну складову. В ХІХ столітті населення краю 

гуртувалося за конфесійним принципом, тому спіль-

ність в християнстві знімала психологічний бар’єр у 

дифузійному процесі взаємопроникнення традицій-

них культур. 

Перший сигнал небезпеки для домінантного  
існування повитухи в родильній обрядовості пролу-

нав разом з початком епохи Просвітництва. Ідеї Про-

світництва знайшли в кінці ХVІІІ – першій половині 

ХІХ ст. своїх прихильників у всіх трьох імперіях 

(Австрійська, Російська, Османська), до складу яких 

входила територія сучасної Чернівецької області. 

Характерною рисою Просвітництва було прагнення 

його представників до перебудови всіх суспільних 

відносин на основі розуму, вічної справедливості, 

рівності та інших принципів, що, на їх думку, випли-

вали з самої природи, з невід'ємних «природних 

прав» людини. 

Рушійною силою історичного розвитку і умо-

вою торжества розуму просвітителі вважали розпо-

всюдження передових ідей, знань, а також поліпшен-

ня морального стану суспільства. В цій логіці ідей 

розвиток медицини співпадав з прагненням покращи-

ти санітарний стан міст та сіл, дбати про здоров’я 
своїх громадян. Відтак, серед очільників держав ста-

ло «модним» бути «просвітленим» монархом, який 

по-батьківськи дбає про благополуччя своїх підлег-

лих. Нові віяння цієї історичної віхи стали відчутни-

ми і на території Буковини, яка з 1775 р. стала скла-

довою частиною Австрійської імперії. 

В доповідній записці першого голови австрійсь-

кої військової адміністрації Буковини Габріеля фон 

Сплені дається опис санітарно-адміністративної 

справи в краї на той момент. «Все, що належало до 
санітарної служби, було запущене, – пише він, – ніде, 

крім Ясс, не було ні цирульника, ні хірурга, ні лікаря 

взагалі, а про аптеки не було й чутно. Вагітні жінки 

під час пологів кожного разу ризикували життям. 

Забобони і невігластво замість належної допомоги 

проти природної небезпеки часто прискорювали 

смерть»57 С. Смаль-Стоцький в своій роботі 

«Буковинська Русь», оцінюючи стан справ в краї на 

момент приходу австрійців, констатує: «про лікарів, 

акушерок, шпиталі тут ніхто не чував; За град палили 

1785 р. в Яблониці, Конятині, Довгополі відьми, за 

посуху (1790) топили їх в Шерівцях і Вербівцях»58. У 

1780 р. другій військовий губернатор Буковини гене-

рал Енценберг вніс пропозицію організувати підгото-

вку акушерок для потреб краю, але австрійський 

уряд відхилив її. У 1783 р. санітарний радник крайо-

вого управління отримав дозвіл на організацію підго-
товки акушерок для Буковини. Однак, не знайшлось 

жодної жінки, яка побажала б навчатися цієї профе-

сії. Тільки в 1786 р. йому вдалося набрати декілька 

жінок для навчання. Викладання здійснював один 

лікар та старша акушерка. Навчання на початковому 

етапі велося на німецькій, згодом і на польській мо-

ві59. 

З 1788 р. на Буковині була запроваджена нова 

адміністративна посада окружної акушерки, на яку 

була призначена Марія Теодорин. В тому ж році була 

відкрита перша лікарня в Чернівцях, а з 1809 р. при 

ній почало функціонувати пологове відділення, в 

якому проходили практичну підготовку акушерки, в 

1811 р. відкрита Чернівецька акушерська школа. Во-

на знаходилась разом з пологовим відділенням лікар-

ні і гуртожитком для персоналу. Кількість студентів 

не перевищувала 30-ти осіб60. 
На той час, в суспільній думці буковинців, аку-

шерство користувалось недобрим авторитетом. Воно 

вважалося, в певному сенсі, аморальним заняттям. 

Відношення панівних кіл до акушерства було знева-

жливим. Листування між директором Чернівецької 

гімназії Антоном Краль і Крайовим управлінням, де 

він просив перенести місце знаходження акушерської 

школи, оскільки «її перебування в одному приміщен-

ні з гімназією розбещує учнів гімназії» ілюструє яко-

мога краще негативне сприйняття, навіть освіченими 

людьми, нової галузі медичної допомоги для насе-

лення. Тому і набір до акушерської школи був неве-

ликим, а користування пологовим відділенням - об-

меженим.  

До послуг пологового будинку звертались, як 

правило, тільки в особливих випадках, в основному 

жінки з незаможних прошарків населення. Лікування 

тут було платним і тільки в особливих випадках і 
тільки вкрай нужденним надавалась безкоштовна 

допомога, однак при умові, що ці жінки мали в обо-

Етнологія 
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в’язковому порядку служити об’єктом, на якому вчи-

лися вихованки акушерської школи61. Заможні люди 

користувалися послугами досвідчених та наближе-

них до цих сімей повитух. Тим більше, що породіллі 

при прийомі пологів моашою суб’єктивно довіряли 

як її фаховим навичкам, так і тим магічним діям, що 

супроводжували цей процес. До офіційної медицини 

населення ще ставилось з упередженням. 
Австрійська влада, натомість, проводила рішу-

чий наступ на повитух. В 1807 р. Львівське губерна-

торство вимагало встановити жорсткий контроль за 

діяльністю баб-повитух. В 1808 р. вийшла Інструк-

ція для акушерок, яка описувала їх повноваження. 

Зокрема, практикувати в сфері акушерства і гінеколо-

гії дозволялося лише дипломованим особам, діяль-

ність яких контролювалася владою. Їм також заборо-

нялось виконувати або сприяти абортам. 1866 року в 

Чернівцях відкрився пологовий будинок, й акушерсь-

ка школа переходить в його підпорядкування. В кра-

йовому пологовому будинку при відкритті було 15 

ліжок, в 1911 році їх стало 2562.  

В бессарабській частині нашого краю медичні 

заклади виглядали набагато гірше. За оцінкою П. 

Свіньїна, в 1816 р. медичний стан Бессарабської об-

ласті був жалюгідним. З дня заснування в Кишиневі 
медичної управи в 1813 р., до 1816 р. складалася вона 

з одного міського лікаря, бо інспектор більше року 

був відсутній і тільки в тому році прибув туди 

«оператор» (тобто, хірург). В інших містах, окрім 

Ізмаїлського та Скулянського карантинів, штатні 

лікарі були відсутні. Тому, за словами Свіньїна, жи-

телі при хворобах змушені звертатися до шарлатанів, 

старих бабок. Ліків у всьому краї ніде не можна було 

знайти, крім як в двох військових аптеках в Кишине-

ві63. 

Запровадження 1864 р. у Російській імперії 

управлінської земської реформи також позначилося 

пошуками нових форм надання акушерської допо-

моги, зокрема, апробовувалися системи роз’їзного 

та стаціонарного медичного обслуговування насе-

лення. Було поставлено завдання спеціальної підго-

товки кадрів родопомічниць.  
Д. П. Кострицький, лікар, який в першій поло-

вині 1890-х рр. проводив медичні дослідження у 

всіх населених пунктах Романкоуцької волості, оха-

рактеризував стан медичної справи у всьому Хо-

тинському повіті. Весь повіт, за його словами, був 

поділений на 7 лікарських дільниць, в 2 з яких були 

по 25 ліжок, а в решті п’яті дільницях існували при-

йомні покої на 4 ліжка в кожному. В кожній дільни-

ці працював постійний лікар, який завідував покоєм 

та виїзджав не менш як два рази в місяць на фельд-

шерські пункти. Крім земських лікарень, за його 

свідченням, ще існували дві приватні лікарні: помі-

щика Казимира в с. Васкоуцях на 5 ліжок і поміщи-

ка Крупенського в с. Ломачинцях. При обох медич-

них закладах були постійні лікарі, автор досліджен-

ня працював лікарем в Ломачинцях. Медична допо-

мога в приватних лікарнях була безкоштовною64. 

Діяльність повивальних бабок регулювалася на 
законодавчому рівні. Так, указ імператора Олексан-

дра ІІІ визначав порядок призначення та звільнення 

повивальних бабок (1881). Законодавчий посібник 

під назвою “Звід законів і урядових розпоряджень 

щодо повивальних бабок, сільських повивальних 

бабок та повитух” (1886) спеціально забороняв тим, 

хто отримав кваліфікацію “сільська повивальна 

бабка”, практикувати в містах. Циркуляр 

“Поліпшення умов служби сільських медичних чи-

нів” (1915) також визначив коло обов’язків акушер-
ки65. Для підтримки повивальної справи в містах 

було засновано низку медичних товариств зі своїми 

статутами, де, зокрема, йшлося про необхідність 

удосконалення професійної підготовки повитух. 

Проте запроваджені заходи виявилися недостатні-

ми й на початок ХХ ст. у сільській місцевості пов-

сюдно переважала практика ненавчених повитух.  

У 1873 р. «Кишинівській єпархіальний вісник» 

д р у к у є  д о р о ж н і  з а м і т к и  св я щ е н и к а 

С. Богословського, який описав свої враження від 

спостереження земських лікарів та акушерок. «Це 

прискорбне явище і його недоцільність, необґрунто-

ваність у нас земської медицини цілком і повністю 

пояснює ту зневіру та холодність до нас з боку се-

лян», – підсумував він свої враження від побаченого, 

– ďияцтво старост і сотників як буденна реальність. 

А мандрівний лікар, який тут може практикувати, за 
словами священика, асоціюється у селян з тою 

«несимпатичною особою, яка в минулому жахала 

людей процесом перетаскування мертвих тіл з хати 

до хати та їх анатомуванням». Далі він розповів про 

побачене ним прийняття пологів у сільських умовах 

повитухою. Будучи запрошеним напучувати хвору, 

Богословський побачив жахливу картину: «вмираюча 

жінка, яка ніяк не могла розродитися, була прив’яза-

на до сволоку стелі хати таким чином, що вона ледве 

торкалася пальцями ніг землі. Наслідок – смерть ма-

ми і дитини»66. На жаль, таких випадків невдалої ро-

боти моаші було дуже багато на всій території Буко-

вини і Бессарабії. Це викликало справедливе невдо-

волення і критику з боку офіційної медицини, ство-

рювало негативний авторитет повитухам.  

На початку ХХ ст. В.П. Семенов-Тяньшанський 

реєстрував наявність в Хотині 3 лікарень на 18400 
осіб населення67. Якщо порівняти ставлення влади до 

медицини на Австрійській та Російській частинах 

сучасної Чернівецької області, то слід сказати, що 

воно було подібним з тією різницею, що австрійці 

упроваджували її більш швидкими темпами та з німе-

цькою акуратністю, а росіяни повільними темпами та 

з провінційною недбалістю. 

Однак поступ медицини офіційної та позиції 

медицини емпіричної тривав невпинно. Якщо в 1849 

р. на Буковині (звісно, більша частина в Чернівцях) 

працювало 20 лікарів та один лікар припадав на 17-

154 особи населення, то в 1870 році їх стало 65, а 

1906 р. -150. Зростала й кількість акушерок: на поча-

тку 1870-х років на Буковині їх було вже 150 осіб. 

При цьому, дуже незначна їх частина перебувала на 

службі в якості дільничних акушерок, більшість з 

них обслуговувала заможні верстви населення, за-

ймаючись приватною практикою. Зростання кількос-
ті акушерок стає помітним на початку ХХ ст.: у 1906 

р. було зареєстровано 449 акушерок, які практикува-
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ли на Буковині. Але відсоток тих із них, які працюва-

ли в системі дільничного обслуговування залишався 

незначним68.  

Поступово зростає і авторитет акушерок, яких в 

народі називали старою назвою моаша. Акушерка 

заробляла в середньому від 40 до 160 крон в рік, а в 

селах іноді і до 200 крон. Часто вони задовільнялися 

лише тим, що бідна сім'я була спроможна дарувати 
їм після пологів. 

До 1914 р., коли розпочалася Перша світова вій-

на (1914-1918), Чернівецька акушерська школа випу-

стила близько 500 фахівців. У 1913 р. в Чернівцях 

відкрився новий пологовий будинок, який продовжив 

працювати і в румунський період. Всього акушерська 

школа, за весь час свого існування, випустила майже 

1000 спеціалістів. Вони почали приймати пологи в 

повітових лікарнях. Однак, більша частина міщанок і 

майже всі сільські жінки продовжували народжувати 

вдома, звертаючись до повитух, які не мали медичної 

освіти, але в більшості своїй добре могли впоратися з 

прийманням пологів. Тільки більш заможні сім'ї ко-

ристувалися послугами приватних лікарів та акуше-

рок. Смертність новонароджених залишалася висо-

кою – 33%69. 30 % всіх акушерок краю були сконцен-

тровані в Чернівцях. Майже половина сільських на-
селених пунктів була позбавлена навіть платної ме-

дичної допомоги. У 1892 р. від загальної кількості 

чернівчанок, які народили, до пологового будинку 

звернулися 6,5 %, в 1900 році – 6,6 %, в 1906 р. –  

10 %70. Тому роль моаші залишалася на той час пере-

важною. 

Отже, до початку Першої світової війни, як на 

території Буковини, так і в Хотинському повіті Бес-

сарабської губернії, всупереч факту зростання кіль-

кості лікарень, лікарів та акушерок, моаша домінує в 

сфері надання допомоги породіллі в найбільш відпо-

відальний та вирішальний для неї та для її сім'ї мо-

мент життя. Моаша представляє на цьому етапі на-

родну медицину в своєму емпіричному варіанті із 

значною частиною допоміжної магії, хоча і піддаєть-

ся нищівній критиці з боку офіційної влади та дипло-

мованих спеціалістів в галузі акушерства і гінеколо-
гії.  

У 1918 đ. пłńë  ̇ розпаду Австро-Угорської  та 

Російської імперій наш край став складовою части-

ною королівства Румунії. Після Першої світової вій-

ни, в результаті якої рівень життя населення став 

катастрофічно низьким, санітарний стан краю був у 

тяжкому стані. Епідемії та соціальні хвороби забира-

ли тисячі людських життів. Демографічні показники, 

зокрема дитяча смертність, відображали в повному 

об’ємі цю складну ситуацію. 

Проміжні заходи, які приймала румунська адмі-

ністрація, не дали суттєвих результатів для покра-

щенні стану справ. Вважається, що «Санітарний за-

кон охорони» проф. Молдована 1930 року став моме-

нтом позитивного зрушення в сфері охорони здоро-

в’я, особливо на селі. Згідно з цим законом, були 

створені санітарні округи, наділені профілактичними 

повноваженнями. В кожному такому окрузі мав бути 
один лікар на 1000 сільського населення. Діяльність 

лікарів мала бути направлена на зменшення дитячої 

смертності та соціальних хвороб. У порівнянні з 1918 

р., коли подібних округів по всій Румунії було 400, в 

1944 р. їх стало 120071. В нашому краї ситуація була 

аналогічна тій, що існувала у всій Румунії. До того 

виникали нові надзвичайні ситуації. В 1921 р. під час 

величезної пожежі в Хотині згорів головний корпус 

повітової лікарні. Тільки в 1935 р. був збудований 

новий головний корпус. Наприкінці 1930-х рр. Хо-
тинський повіт ділився на 28 санітарних ділянок, в 

яких працювало 28 лікарів, 56 фельдшерів, 32 акуше-

ри. Лікарні діяли в Хотині, Новоселиці, Кельменцях, 

Романківцях, Сокирянах72. На початку Другої світо-

вої війни в Хотині розпочала свою діяльність школа 

медсестринства, яка давала освіту в галузі акушерст-

ва73.  Якщо до війни на Буковині нараховувалося май-

же 500 акушерок, то в 1922 р. їх було не більше 150, 

а наприкінці 1930-х рр. ця кількість зменшилася до 

100 осіб. Внаслідок зменшення кількості акушерсь-

ких кадрів зросла дитяча смертність. З метою виправ-

лення такої негативної ситуації румунська адмініст-

рація зобов’язувала випускниць акушерської школи 

відпрацювати 5 років після завершення навчання у 

селі74.  

Покращення ставлення до акушерок в середови-

щі простих людей не відчувалося. Однією з причин 
цього може бути висока платня за перебування у лі-

карні. Зокрема, усі пацієнти були поділені на 3 класи. 

Вартість ліжко-місця на добу становила 75 леїв для І 

класу, 50 - для ІІ класу і 25 – для ІІІ класу. Одночасно 

не можна стверджувати, що платне лікування у поло-

гових будинках було основною причиною холодного 

відношення жінок до допомоги під час пологів з боку 

офіційної медицини. Варто звернутися до анкетуван-

ня, проведеного С. Верхратським, хірургом за фахом, 

який проводив етнографічні дослідження з народного 

акушерства в 1920-х роках на Україні. Оскільки про-

цеси, які відбувалися в різних країнах в сфері транс-

формації народного сприйняття акушерства майже 

ідентичні, вважаємо ці дані дуже цікавими. 

С. Верхратський своїм спеціальним анкетуванням 

хотів вивчити причини відмови селянок від профе-

сійної допомоги. Аналіз анкет довів, що 3500 селянок 
боялись акушерок, 83 – не звикли до них звертатися, 

78 відповіли що «кушерка» далеко знаходиться, 263 

жінок не бачили необхідності звертатися за такою 

допомогою. Крім того, відмічалось що транспорту-

вання акушерки було ускладненим, а забезпечення 

чистою білизною у великій кількості для селянського 

господарства також створювало складності. Окрему 

увагу дослідник звернув на те, що акушерка не вико-

нувала низки обрядових дій75.  

Таким чином, не стільки вартість, скільки пси-

хологічний поріг переходу до іншої форми медичної 

допомоги, в якій був відсутній також і магічний ком-

понент, був бар’єром до використання послуг більш 

цивілізованої форми прийняття пологів. Тут прохо-

дила межа між двома цивілізаційними сприйняттями 

світобудови: сакральним і профанним. Чисто раціо-

нальна методика прийняття пологів не сприймалася 

на психологічному рівні. Тільки довгий період існу-
вання акушерства як медичної галузі, з явною пере-

вагою в результатах приймання пологів, міг призвес-
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ти до корінних зрушень в психологічному сприйнятті 

жінок акушерства і гінекології в сфері медичної до-

помоги. Але до Другої світової війни цього зрушен-

ня, на жаль, не відбулося.  

Після Другої світової війни стан справ з медич-

ним обслуговуванням краю був дуже складним: були 

закриті дві поліклініки, три амбулаторії, консультації 

для жінок і дітей, дитячі ясла; зменшена кількість 
ліжок у лікарнях (наприклад, в обласній, дитячій лі-

карні та пологовому будинку кількість ліжок змен-

шилося до 60 %)76. Міська лікарня була перетворена 

на військову казарму. Така ж ситуація спостерігалася 

і в районних центрах та селах: медичні установи пог-

рабовано, закрито чи скорочено. Із 405 лікарів в об-

ласті залишилося лише 120 осіб, інших розстріляно 

або вислано за межі Буковини, середніх медпрацівни-

ків залишилось одиниці77.  

Не дивлячись на тяжкі повоєнні умови, віднов-

лення мережі лікувальних закладів в області та збіль-

шення кількості медичних працівників прийняли 

прогресуючий характер. В 1944 р. на 10 тис. населен-

ня в Чернівецькій області приходилось 4,8 лікарів 

(22,4 – в містах та 0,9 в селах), а вже в 1948 р. на 10 

тис. населення приходилось 10 лікарів, але різниця 

між містом і селом зберігається великою. Акушерок 
у всій області нараховувалося 274 осіб, з них в Черні-

вцях – 65, у селах – 209. В містах до жіночих консу-

льтацій звернулись 4628 вагітних, в селах 1706 жі-

нок. В селах вагітні жінки ставали на облік в більш 

пізні строки, тоді як в містах в більш ранні78.  

З 1945 р. почалась інтенсивна відбудова та орга-

нізація нових лікувальних закладів, у тому числі, і 

пологодопоміжних. Було відкрито 5 пологових буди-

нків, нараховувалось 310 акушерських ліжок, 292 

фельдшерсько-акушерських пунктів. У 1946 р. на 135 

ліжок працювало 10 лікарів, зареєстровано 2578 по-

логів, 10 кесарських розтинів, 10 плодоруйнівних 

операцій, 29 випадків накладання акушерських щип-

ців79. 

Така динаміка спостерігалася до кінця 1940-х 

років, вона була продовжена в 1950 –х роках. Протя-

гом цього історичному відтинку часу, особливо на 
початковому етапі, у породіллі зберігалася можли-

вість вибору між акушеркою і повитухою. Масовий 

характер приймає практика акушерок запрошувати 

під час пологів повитух80.  Були навіть випадки сумі-

щення цих двох ролей. Наприклад, в селі Печеніжин 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Ганна Вакарчук була одночасно бабкою та санітар-

кою в лікарні81. 

Процес витіснення повитух акушерками у кож-

ній області – районі – селі мав свою специфіку. Його 

інтенсивність визначалася різними факторами –  не 

останню роль відігравали, приміром, природні умови 

розташування того чи іншого населеного пункту, 

віддаленість від міста, стан доріг, наявність медич-

них кадрів та доступність акушерської допомоги то-

що.  

Приблизно з 1940-1950-х рр. поступово зникає 

потреба в повитухах; з’являються перші акушерські 
пункти, а пізніше пологові будинки. Однак у де-

яких місцевостях Буковини певна кількість жінок 

продовжувала народжувати вдома до 1960-1970 рр. 

Поступово забуваються звичаї і обряди у виконані 

повитух. В основному, на даному етапі, у населен-

ня Сторожинецького району залишилась лише згад-

ка про їх існування. Наприклад, під час опитування, 

румуни м. Сторожинця згадали про «мошу Моска-

лашку з Ділки (один з кутів Сторожинця)», яка 

приймала пологи ще до Другої світової війни і вва-
жається ними останньою професійною повиту-

хою82. У с. Тарасівці Новоселицького р-ну Чернів. 

обл., наприклад, з кінця 1940-х рр. працював поло-

говий будинок в одній з хат розкуркулених селян. 

Всі вагітні жінки були на обліку і до пологів їх на 

дому відвідували медсестри. Моаші вже не практи-

кували під тиском влади (Інформатор: Мойсей Лю-

бов Герасимівна, 1933 р. н.).  

В иснов ки .  Вихо дя чи з  н ая вно го 

фактологічного матеріалу, можна стверджувати, що 

з другої половини ХІХ ст., в нашому краї (як в авст-

рійській, так і російській частинах) посилився тиск 

офіційної соціально-медичної системи на повитух. 

Доведено, що комплекс заходів проводився на рівні 

державної політики, регіональних проектів і про-

грам, навчальних закладів, а також з ініціативи ме-

диків і громадських діячів. Така політика була про-
довжена також при румунській адміністрації. Акти-

вне запровадження державної політики з охорони 

здоров’я жінки знайшло своє продовження за ра-

дянських часів: відкриття фельдшерсько-

акушерських пунктів, колгоспних пологових буди-

нків, з одного боку, та адміністративний примус 

зайнятися родопоміччю для повитух. 

Але співіснування акушерок і повитух, яке 

тривало десятиліттями, мало переважно неагресив-

ний характер. Повитухи були підтримані правосла-

вною церквою. В свою чергу, вони використовува-

ли церковну атрибутику, брали участь в церковних 

обрядах. Цей фактор був використаний атеїстич-

ною радянською владою як додатковий аргумент в 

процесі заборони діяльності повитух. Починаючи з 

1950-х років їх практика в нашому краї зникла. 

Етнічний компонент на фронтирі двох культур 
не залишив помітних слідів на термінології, весь 

процес родопомочі, обряди та дійства післяродово-

го періоду. Навпаки, ми можемо відмітити процес 

акультурації в цій сфері народної культури та май-

же суцільну дифузію обрядодійств в українців і 

румунів Буковини. 
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Moysey Antoniy. Specifics of the concurrent func-

tioning of a midwives and obstetricians in maternity rites 

of Ukrainian and Romanian population in Bukovyna.  
The proposed research deals with the process of disappear-

ance of the one of characters in maternity rituals - the mid-

wife (Mosha) under the pressure of new realities created by 
official medicine. The article is based on ethnographic and 

historical data of the Bukovyna region. Historiography and 

Source investigate presented topics in comparative perspec-

tive, shows how it was described theese problems by Roma-
nian and Ukrainian ethnographers. Some attention was paid 

to terminology midwife name and its etymology. For insight 

into the problem by using a building material obtained during 

field research. It allows to the author to indicate midwifes and 
obstetricians function in a traditional century’s period: medi-

cal, social and magical activities. The word Midwife is used 

for indication the person, who used own empirical knowledge 

before, during and after accouchement; performed special 
magical effect on the whole process of childbirth. As a result 

of her activities midwife acquired high social status in rural 

communities. Church cooperated with her and recognizes all 

midwife magical actions. Respect her job the village citizen 
have been protected and she enjoyed uncommon love their 

patients. She was one of the most respected persons for all 

village families, bathing, christenings, weddings and even 

burials. 
Along with the development of the official medicine, 

this became progress especially in the second half of the nine-

teenth century. Bukovyna as a part of the Austro-Hungarian 

Empire and its Bessarabian part (today’s Chernivtsi region), 
which administratively belonged to the Russian Empire, be-

gan a noticeable pressure on midwives as communities char-

acter. The article presents a statistical analysis of the growth 

of special medical establishmentsin the Bukovinian region 
during XIX - early XX centuries, until the complete disap-

pearance of the midwife (Mosha) in public family rituals. At 

the same time the process followed to reduce the influence of 

this important character, and transformation its function and 
some elements of its activities. 

Key words: the midwife, “mosha”, the obstetrician, Buk-

ovyna, Chernivtsi region, puerperal rites. 
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Introduction. Terrain public ouvert à tous, le 

marché, se révélant comme le lieu d’échanges 

économiques et communicationnels entre les personnes 

d’origine linguistique, ethnique et culturelle variée 

présente un grand intérêt pour l’analyse 

sociolinguistique. Cet intérêt s’explique par le fait que le 

type d’interaction sociale au marché reproduit certains 

aspects de la structure, du fonctionnement, et de la 
dynamique de la situation sociolinguistique globale de la 

société dans laquelle il s’insère1. Ainsi, en tant qu’objet 

d’étude, le marché a été abordé de nombreuses façons : 

le fait du multilinguisme aux marchés africains2,  les 

échanges vendeur-client au marché plurilingue3,  le 

caractère de rituel entre les acteurs sociaux du marché4, 

etc.  

Considérant les villes comme le carrefour où les 

gens de toutes les ethnies du pays se retrouvent, Louis-

Jean Calvet affirme que les marchés des villes sont bien 

les lieux où, quotidiennement, le brassage des ethnies se 

fait2. Dans son ouvrage sur les langues des marchés en 

Afrique, l’auteur a pris les marchés comme révélateurs 

ou comme indicateurs de grands mouvements 

véhiculaires. A part les présentations générales des 

marchés (étendue, volume, nature des activités 

commerciales), l’accent principal est mis sur le 
recensement des langues parlées dans les marchés 

africains, l’identification des langues véhiculaires, des 

langues majoritairement parlées ainsi que des langues 

maternelles des usagers. L’analyse du plurilinguisme et 

des phénomènes véhiculaires en Afrique francophone est 

fait dans différentes perspectives. Par exemple, la 

problématique des langues dans les marchés de Cotonou 

(ville de Benin) est traitée selon trois dimensions: aspect 

historique, la mise en présence des langues au moment 

de la création du marché; l’évolution de la situation 

linguistique par rapport à la ville et par rapport à 

l’ensemble du pays.  

Les recherches de F. Kerleroux en France sont 

orientées sur l’analyse de l’interation de deux partenaires 

des marchés (marchand/acheteur). En examinant les 

différentes productions discursives, le linguiste démontre 

les régularités des énoncés, le mode d’enchaînement des 

énoncés et la répartition des rôles entre ces partenaires4. 

L’intérêt particulier présente l’enquête de 

J. Lindenfeld5.  Les travaux de terrain sur l’interaction 

sociale (verbale et autre), faits par ce savant sur les 

places marchandes en Californie et en France proposent 
une étude interdisciplinaire dans le cadre de l’ethnologie 

urbaine, de l’ethnographie de la parole et de la sociologie 

interactionniste5. Contrairement aux remarques de 

certains ethnologues urbains considérant la place 

marchande comme un endroit où les rapports sont 

impersonnels,  J. Lindenfeld développe l’idée que 

l’usage abondant de la parole, d’un ton parfois agressif, 

donne au marché un caractère plus personnel. L’auteur 

considère que la sociabilité de la place marchande passe 

en partie par la parole, à travers les pratiques discursives 

s’y produisantes5. 

L’étude qui suit va présenter les résultaits de 

l’enquête de terrain effectuée au mois de novembre-

décembre 2015. Plus précisement, nous allons 

développer l’analyse sociolinguistique de deux types de 

marchés parisiens.  Nous allons nous intéresser à  trois 

perspectives:  sociodémographique, ethnographique et 
linguistique. 

Primo, nous allons mettre en relief les 

caractéristiques sociodémographiques des commerçants 

parisiens. Il s’agit de la description de la catégorie de 

sexe, de classe d’âge, ainsi que celle de l’origine des 

vendeurs.  

Secundo, nous nous proposons d’examiner le 

paysage linguistique des marchés parisiens.  

Tertio, nous avons pour but de faire remarquer la 

présentation générale de deux types de marchés 

parisiens, notamment les marchés du centre-ville et ceux 

qui sont éloignés du centre de la capitale, leur mode de 

fonctionnement, leurs caractéristiques commerciales, 

l’échange commercial vendeur-acheteur s’y déroulant 
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ainsi que les façons d’attirer la clientèle. 

Objectif et la méthodologie de l’enquête. Les 

objectifs qui nous ont guidés lors de nos visites des 

marchés parisiens étaient les suivants : 

Les marchés parisiens de différents arrondissements 

présentent-ils des caractéristiques sociolinguistiques 

communes ou distinctes? Quel est le profil 

sociodémographique et sociolinguistique des vendeurs 
parisiens? Quelle est l’ambiance régnante sur les 

marchés parisiens?  Comment est-ce que se passe 

l’interaction commerçant-client sur les marchés 

parisiens? 

L’enquête de terrain  a été réalisée par différentes 

techniques de collecte des données. Ainsi, l’observation 

directe et l’entretien sur questionnaire destiné aux 

commerçants et aux clients ont eu lieu sur tous les six 

marchés.   

Il s’agit d’une recherche empirique, focalisée sur le 

recueil des données verbales. L’enquête par observation 

a consisté à collecter des informations nombreuses et 

diverses sur les usages linguistiques en interaction et 

dans le contexte général du marché. La grille 

d’observation comportait les paramètres suivants : le 

statut des participants sur le marché; l’identité sociale des 

participants (sexe, classe d’âge); le type 
d’interaction (transaction commerciale uniquement, 

transaction commerciale plus autre (salutation, nouvelles, 

discussion, marchandage, plaisanterie, etc.), seulement 

une conversation) ; le caractère de la relation entre les 

participants : distante, neutre, proche ; l’usage des 

langues ; l’emploi de la criée. 

Les entretiens par questionnaires reflètent nos 

propres interrogations et ont pour but de dégager les 

représentations des vendeurs et des clients des marchés 

parisiens. Ces entretiens portent sur les caractéristiques 

sociolinguistiques des vendeurs et des clients (leur âge, 

sexe, origine, période de résidence à Paris), leurs 

compétences linguistiques (langue(s) maternelle(s), 

langues connues, langues utilisées au marchée). En plus 

dans nos entretiens nous avons abordé l’appréciation de 

l’interaction commerciale commerçant-client par les 

questions supplémentaires. Il y avait des  questions 
destinées particulièrement aux vendeurs : depuis quand 

travaillez-vous au marché? faites-vous d’autres marchés? 

utilisez-vous la criée pour attirer les clients? avez-vous 

des clients fidèles?; ou au clients : quelle est votre 

motivation des visites du marché? quelle est votre 

attitude envers la criée des vendeurs? avez-vous des 

vendeurs fidèles? 

Les deux entretiens ont été accompagnés par 

l’observation sur le vif de la situation sociolinguistique 

sur le marché ainsi que des échanges s’y produisant. 

Certains informateurs ont été intéressés par les questions 

de l’entretien qui les incitaient à l’argumentation. Ce 

type de méthode complété par les notes et 

l’enregistrement sonore des appels nous a permis 

d’obtenir quelques réponses à nos interrogations notées 

ci-dessus. 

Cadre géographique de l’enquête. Six marchés 

polyvalents ont constitué le cadre principal de l’enquête 
de terrain. Notamment il s’agit des marchés du centre-

ville dont deux sont situés au V-ième arrondissement : le 

marché de Monge, situé autour d’une jolie fontaine sur la 

place Monge et celui de Port-Royal, établi le long de 

l’hôpital du Val de Grace, ainsi que le marché de Raspail 

(VI-ième). Nous avons également visité et exploré les 

marchés plus éloignés du centre de Paris : celui de 

Belleville (XI-ième) le plus cosmopolite de Paris; le 

marché couvert  d’Aligre / Beauvau (XII-ième), un des 

moins chers et celui de Barbès (XVIII-ième). Ce dernier 
d’après nos observations confirmées par les réponses des 

informateurs s’avère le moins cher.  

 Cinq marchés sont bi-hebdomadaires et acceptent 

des vendeurs non sédentaires. Le marché d’Aligre est 

ouvert 6 fois par semaine, les vendeurs y sont sédentaires 

affirmant avoir des acheteurs attitrés. Nous avons 

remarqué que les clients qui viennent sur ce marché 

régulièrement connaissent bien leur commerçants, même 

s’ils n’achètent pas toujours chez les mêmes. D’après les 

réponses au cours de l’entretien  les acheteurs sont plutôt 

guidés par les prix et ou la qualité des produits.  

La population de l’enquête. Les entretiens aux 

marchés parisiens étaient menés de façon non uniforme, 

selon les circonstances. De cette façon l’enquête par 

entretien a touché 160  participants des marchés parisiens 

dont 104 vendeurs et 56 clients.   La population des 

vendeurs enquêtés a été recrutée d’après le critère de la 
representativité des commerces aux marchés. Tous les 

vendeurs interrogés ont été abordés sur la place 

marchande, à l’étal où ils travaillent, ce qui nous a 

permis de compléter notre enquête par les observations 

directes. Dans cet article nous allons nous focaliser sur 

les caractéristiques sociolinguistiques des commerçants 

parisiens.  

Tableau №1:  

Catégorisation des participants du marché  par  

statut. 

Quant à la classe d’âge des vendeurs nous avons 

réparti les informateurs en 4 groupes : 1) 20-29 ans, 2) 30

-39 ans; 3) 40-49 ans, 4) plus de 50 ans. Les ¾ des 

personnes enquêtées ont entre 20 et 40 ans, et un quart 

est agé plus de 50 ans.  

Nous nous rendons compte que le nombre des 

personnes interviewées n’est pas un échantillon 

statiquement représentatif et considérons cette première 

approche comme une pré-enquête. Mais, à partir des 

données recueillies, quelques tendences se font 
remarquer. 

Deux types des marchés parisiens. En général les 

Nom du 
marché 

 Nombre des 
commerçants 

Nombre des 
clients 

Port – Royal 11 16 

Raspail 10 3 

Monge 15 5 

Aligre 34 15 

Belleville 18 10 

Barbès 16 7 

Total 104 56 

Сопилюк Н. Два види паризьких... 
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caractéristiques de base de tous les marchés (la 

présentation des denrées, l’affichage des prix, le mode de 

peser) se ressemblent.  En ce qui concerne le profil 

commercial des marchés parisiens, nos observations à ce 

sujet font remarquer de divers types de marchandise à 

dominante alimentaire: fruits et légumes, produits 

laitiers, produits de mer, produits charcutiers, produits du 

boucher, produits de boulangerie, épices, plats à 
emporter (rôtisseries), ainsi que la maroquinerie,  

produits cosmétiques, vêtement, bijouterie, etc. Il est à 

noter que les marchands de légumes et de fruits sont 

représentatifs sur tous les marchés parisiens.  

L’enquête menée par observation directe et par 

entretien sur les marchés parisiens nous ont permis une 

répartition de ces derniers en deux groupes : d’une part 

les marchés du centre ville (celui de Monge, de Port-

Royal et de Raspail), et d’autre part les marchés 

populaires multilingues, éloignés du centre de la ville, 

comme celui de Belleville, d’Aligre et de Barbès. Cette 

distinction n’est pas tout à fait géographique. Ce sont le 

degré d’animation, la dynamique d’interaction vendeur-

acheteur qui ont  finalement influencé cette division.     

La population étudiée présente certaines 

caractéristiques démographiques. Il est à noter qu’aux 

marchés populaires la classe d’âge des commerçants est 
primée par les jeunes vendeurs entre 20-29 ans. D’après 

la caractéristique de sexe, la catégorie des vendeurs sur 

les marchés parisiens est dominée par la présence des 

hommes. En effet, nous avons contacté 87 hommes et 13 

femmes.  

 

Tableau №2 

Catégorisation des commerçants parisiens par 

sexe 

Le tableau présenté ci-dessus révèle deux aspects 

caractéristiques: d’une part, globalement, les femmes-

vendeurs ne sont pas représentatives aux marchés 

parisiens, d’autre part les femmes rencontrées aux 

marchés de Paris sont remarquables au centre-ville.  

On peut expliquer cette sous-représentativité des 

femmes par les paroles d’un informateur au marché de 

Barbès, selon lequel “le travail au marché n’est pas pour 

les femmes. C’est très dur, surtout ici, où il y a beaucoup 

de marchandise”. Les femmes qui sont présentes aux 

marchés le plus souvent aident leurs maris.  

Les marchés parisiens rassemblent une population 

hétérogène. Parmi les vendeurs de nombreuses 

communautés linguistiques et culturelles coexistent : les 

autochtones ainsi que les immigrés, à savoir originaires 

de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l’Egypte, du 
Bangladesh, du Sénégal, du Cameroun, de l’Inde, de la 

Chine, de l’Espagne, de la République Tchèque, etc.  Au 

centre de Paris plus de moitié des enquêtés sont d’origine 

française. Les marchés populaires présentent des 

caractéristiques communes : les vendeurs d’origine 

française n’y sont pas représentatifs, ce qui est expliqué 

par la répartition de la population dans les quartiers, 

selon le critère sociodémographique. Par exemple, au 

marché de Barbès il n’y avait aucun commerçant 

français, au marché de Belleville il y en avait 2 et un 
d’origine mélangée (indien-français) sur 18 personnes 

enquêtées,  au marché d’Aligre nous avons révélé 6 

français sur 34  commerçants. La plupart des 

informateurs des marchés populaires sont originaires du 

Maghreb. En général, les commerçants du marché 

d’Aligre sont issus de l’Algérie, de la Tunisie ou du 

Maroc.  

La population soumise aux entretiens aux marchés 

du centre de Paris est présentée généralement par des 

francophones. Les commerçants des marchés éloignés du 

centre sont en majorité arabophones pratiquant d’autres 

langues, notamment le français, l’anglais, l’espagnol, 

l’italien, le portugais, l’allemand et le chinois. En 

observant les échanges  vendeurs-clients nous avons 

remarqué des cas de code-switching. Les vendeurs eux-

mêmes affirment qu’il leur arrive d’adopter la lanque aux 

clients, ce qui confirme le fait que les caractéristiques 
sociolinguistiques des acteurs sociaux au marché 

influencent les pratiques discursives sur ce marché.  

 

Tableau №3  

Catégorisation des commerçants parisiens par 

première langue. 

L’observation directe ainsi que les entretiens avec 

les participants des marchés ont permis de comparer 

l’ambiance sur les marchés parisiens. Ainsi, aux marchés 

du centre-ville, dont la taille est plus modeste,  

l’interaction commerçant-client est plus longue et plus 

personnalisée. Les rapports entre vendeur et acheteur y 

sont, souvent, très ouverts comprenant, outre la 

transaction commerciale, de divers échanges : de 

nouvelles, d’informations et / ou de plaisanteries. A 

témoin les commentaires des informateurs : “on 

discute”, “on plaisante”, “on rigole”, “on se connaît”. 

Les commerçants sont nombreux à caractériser leur 

interaction avec les clients comme “amicale”, 
“familière”,“conviviale”, “sympa”, “aimable”, 

“gentille”.  Les clients du centre-ville manifestent la 

Marché 
Sexe 

Centre de Paris Quartiers éloignés du 
centre 

Mo
nge 

Port-
Royal 

Ras
pail 

Aligr
e 

Bellev
ille 

Barbè
s 

Hommes 11 7 5 33 16 16 

Femmes 4 4 2 1 2 – 

Totaux 15 11 7 34 18 16 

Nom 
du 

march

é 

fran
çais 

Berb
ère 
(arab
e, 
kaby
le) 

ang
lais 

ch
in
ois 

esp
agn
ol 

hi
n
di 

tch
èqu
e 

la
o 

Port - 
Royal 

9 2 - - - - - - 

Raspai
l 

8 2 - - - - - - 

Mong
e 

10 2 - 1 - 1 - 1 

Aligre 15 15 1 - 1 1 1 - 

Bellev
ille 

4 10 1 3 - -     

Barbè
s 

1 14 1 - - - - - 
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même attititude affirmant que l’interaction avec les 

vendeurs est “sympatique”, “chaleureuse”, 

“excellente”, “bien jolie”, “mignonne”, “agréable”, 

“magnifique”, “super”. 

Certains clients, dans la plupart des cas ce sont les 

retraités, disent venir au marché sans l’intention 

d’acheter. Globalement, le marché du centre de Paris est 

un lieu où se reconstitue, en partie, une société 
d’interconnaissance au niveau du quartier, ce qu’on peut 

illustrer par les témoignages des clients du marché de 

Port-Royal caractérisant leurs échanges avec les 

vendeurs : 

“L’interation avec ce vendeur (il s’agit du vendeur 

de fromage) se passe très bien, on se connaît depuis 

longtemps. On a un ami commun en plus” (un retraité de 

88 ans disant aller au marché “très très souvent”); 

Un autre client de 75 ans, affirmant habiter entre 

deux marchés, celui de Monge et celui de Port-Royal, et 

avoir des vendeurs attitrés de légumes, de fromage et de 

poisson : 

“ L’interaction? Très mauvaise (plaisante). Non, 

amicale. C’est absolument. Presque familiale. Il connaît 

ma famille, il connaît moi”. 

Par contre, aux marchés éloignés du centre de Paris 

l’interaction commerçant-client présente une simple 
transaction commerciale, parfois accompagée d’un 

commentaire des prix ou de la qualité du produit. Ceci 

concorde avec les déclarations des vendeurs qualifiant 

l’échange avec les clients “ rapide”, “ vite”, 

“commercial”.  Les réponses des clients confirment cette 

vision de l’interaction vendeur-acheteur  par les 

déclarations suivantes: “ L’interaction est formelle”, 

“commerciale”, “Ça va”. Au marché d’Aligre 

l’interaction vendeur-client du dimanche se passe plus 

vite  qu’en semaine.  

Aux marchés populaires les prix sont plus bas. Par 

ailleurs, en fin du marché on pratique la liquidation des 

produits en baissant les prix, ce qui incite les 

commerçants à faire recours à la criée. Ainsi, aux 

marchés populaires on assiste parfois à des vives joutes 

oratoires entre les vendeurs. Au marché de Belleville et 

de Barbès 80% des commerçant enquêtés ont signalé 
l’emploi de la criée. A témoin les commentaires des 

informateurs : 

“Ça aide, ç’est l’univers du marché” (marchande 

de fruits et de légumes d’origine française, 26 ans); 

“Ça attire les gens” (marchand de produits laitiers 

d’origine tunisienne, 34 ans); 

“C’est pour ramener la marchandise” (vendeur de 

vêtement à la sauvette, d’origine algérienne, 27 ans); 

“C’est normal pour accentuer les prix” (marchande 

de fruits et de légumes d’origine algérienne, 30 ans). 

D’après nos observations sur le vif, la criée est 

intense à la fin du marché, elle est souvent  utilisée par 

les marchands de fruits et de légumes dont l’âge oscille 

entre 20 et 40 ans. Chez les jeunes vendeurs la criée est 

parfois accompagnée des interjections, des siffléments, 

ainsi que d’autres éléments para-linguistiques :  on fait 

des prix ;  on casse les prix aujourd’hui ; cadeau; c’est 

un cadeau ; pas cher, pas cher; allez, les derniers, 
Approchez-vous (chez moi) !; choisis !; regardez, 

profitez-en !; Qui en veut ? Qui n’a pas goûté ? A qui est 

le tour ? 

Par contre, les résultats de notre enquête de terrain 

démontrent que la criée n’est pas répandue sur les 

marchés du centre de Paris. En effet, plus de 80% des 

vendeurs contestent la pratique de la criée en l’appréciant 

d’une façon négative : “Ce n’est pas le style de notre 

travail, on ne casse pas la tête des clients, on respecte les 

clients” (vendeur de plats libanais, 62 ans). 
 

Tableau №3 

La pratique de la criée sur les marchés parisiens. 

Quant aux clients de ces marchés, il est intéressant 

de souligner qu’ils sont habitués à ces échanges verbaux 

de nature commerciale. Plusieurs informateurs que nous 
avons interrogés ont dit que cette cacophonie du marché 

ne les dérangeait pas du tout.  

Conclusion. Cette prémière étape de l’enquête 

réalisée aux marchés parisiens nous a permis de prendre 

connaissance du terrain du recherche et de définir le 

cadre des questions portant sur l’interaction verbale 

commerçant-client s’y produisant, ainsi que de faire une 

analyse comparative des marchés visités. Effectivement, 

les marchés du centre de Paris et ceux qui sont plus 

éloignés du centre de la capitale présentent des 

caractéristiques distinctives quand à la taille, au profil 

sociodémografique des commerçants, leur origine ainsi 

que les langues parlées. Les travaux effectués sur terrain 

attestent que les marchés parisiens éloignés du centre de 

Paris se font remarqués par la taille plus étendue que les 

marchés du centre-ville.  Ces derniers accueillent des 

commerçants d’origine à dominante française tandis que 
les vendeurs des marchés populaires sont 

essientiellement présentés par les hommes arabophones, 

originaires du Maghreb.  

L’observation directe de l’interaction commerçant-

client sur tous les marchés a fait ressortir les traits 

particuliers de l’ambiance y régnante. Sur les marchés 

populaires l’animation est plus intense qu’aux marchés 

du centre-ville, l’interaction entre vendeur et acheteur est 

très rapide, le plus souvent c’est une simple transaction 

commerciale. De plus ici il y a plus de bruit et la criée est 

très utilisée dans le but d’attirer la clientèle. 

Il est à noter que cette étude préliminaire ne 

présente pas toutes les particularités des  marchés 

parisiens dont l’analyse intégrale dans sa diversité et sa 

complexité nécessite un examen plus approfondi et à plus 

grande échelle. 
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Sopylyuk N. Two types of paris markets: sociolinguis-

tic and ethnographic aspects. This study is devoted to the 

sociolinguistic analysis of urban marketplaces in France. The 

article aims to examine socio-demographic, ethnographic and 

linguistic characteristics of Paris traders. A detailed presenta-
tion of two types of Paris marketplaces is provided, notably 

marketplaces in the city centre and more distant ones from the 

city centre.  The focus is made on the sociolinguistic and ethno-

graphic differences of two types of Paris marketplaces.  
Key words: city centre marketplaces, marketplaces dis-

tant from the city centre, socio-demographic characteristics,  

ethnographic characteristics, linguistic characteristics. 

 

Сопилюк Н. Два види паризьких ринків: соціолін-

гвістичний та етнографічний аспекти. У статті представ-

лено результати польових досліджень, проведених у листо-

паді-грудні 2015 року на шести ринках Парижа. У резуль-
таті включених спостережень та соціолінгвістичних опиту-

вань на паризьких ринках детально проаналізовано відмін-

ності двох типів ринків. З одного боку мова йде про такі, 

що знаходяться у центрі Парижа, зокрема на площі Монж 
(V-й округ), на бульварах Пор-Руаяль (V-й округ) і Распай 

(VІ-й округ), а з іншого – про ринки більш віддалені від 

центру столиці: Бельвіль (ХІ-й округ), Алігр (ХІІ-й округ) 

та Барбес (XVIII-й округ). Такий поділ не зовсім географіч-
ний, оскільки до уваги взято соціодемографічні та соціолі-

нгвістичні показники паризьких комерсантів. Особливий 

акцент зроблено на етнографічні характеристики ринків 

Парижа.  
Автор доводить, що за гендерною ознакою на ринках, 

віддалених від центру столиці, переважають чоловіки ві-

ком 20-29 років. Комерсанти зазначених ринків в основно-

му – арабафони магрибського походження. Однак, на 
центральних ринках більше половини опитаних продавців 

– французи. Зустрічаються тут також жінки, які часто до-

помагають своїм чоловікам.  

На ринках у центрі столиці взаємодія між продавцем і 
покупцем має досить дружній характер і часто, крім комер-

ційної операції, включає діалог на різні теми. Паризькі 

ринки, які віддалені від центру міста, відзначаються справ-

жньою атмосферою крамарства, де практично кожен про-
давець виголошує різні заклики з метою реклами свого 

товару. 

Ключові слова: центральні ринки, ринкові площі, які 

віддалені від центру міста, соціодемографічні особливос-
ті, етнографічні характеристики, лінгвістичні характе-

ристики. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО:  

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ, ПРИЧИНА 
СМЕРТІ 

 
TARAS SHEVCHENKO:  THE CASE  

HISTORY, THE CAUSE OF THE 
DEATH 

УДК 616.12-002.77-008.64+616.36-004+616.24-005.98]:821.161.2-1"18" 

Ключевые слова: 
ревматизм, порок 
сердца, отек легких, 
ссылка. 

Ляшук П., Ляшук Р. Тарас Шевченко: история болезни, причина смерти. 
Представлена история болезни и версия об непосредственной причине смерти Т.Г. Шевченка 

(ревматический порок сердца с тотальной сердечной недостаточностью), основанные на его пуб-
ликациях о состоянии здоровья, писем, воспоминаний современников, архивных материалов, а 
также аналитических медицинских исследований проблемы его ревматического процесса. 

 

 

 
 

Вступ. Тарас Григорович Шевченко (1814-
1861рр.) – геніальний поет, художник, мислитель, 
український пророк. Обсяг Шевченкіани можна порі-
вняти хіба що з обсягом літератури про найбільших 
світових поетів і митців1. Тяжкі умови життя поета, 
особливо під час і після заслання, постійне психоемо-
ційне напруження, невдалі спроби покінчити з самот-
ністю, переживання за народ, який так і не отримав, 
за життя поета, звільнення з кріпацтва ще більше 
погіршили перебіг невиліковної хвороби – ревматич-
ної вади серця. Про характер перебігу захворювання і 
причину смерті Т. Шевченка написано низку публі-
кацій, не в усьому однозначних. 

Результати історіографічного огляду літератури 
свідчать про необхідність доповнити попередні ана-
літичні медичні дослідження розвитку хвороби та 
причини смерті поета, в яких прослідковуються два 
недостатньо аргументованих положення. Перше: 
Т. Шевченко хворів на ревматичну ваду серця і цироз 
печінки, які розвинулися в результаті шкідливих зви-
чок 2 . Нами у статті доведено, що цироз печінки кар-
діогенний (застійний). Друге: причиною смерті поета 

була «водянка легень»6 . Відомо, що при терміналь-
ній серцевій недостатності, застійна рідина накопи-
чується  в підшкірній клітковині, черевній порожни-
ні, печінці та легенях, що й стало фатальним для пое-
та. За нинішніх можливостей медицини, можна було 
б, на певний час, продовжити життя Тараса Григоро-
вича Шевченка. 

Основна частина. Із публікацій про 
Т. Шевченка стає зрозуміло, що у 23-річному віці він 
вперше серйозно захворів. На той час, він ще був 
кріпаком, помічником петербурзького художника 
Ширяєва. На прохання останнього, комітет товарист-
ва заохочення художників надав йому грошову допо-
могу для лікування. На ці кошти Тарас Григорович 
лікувався у лікарні Св. Магдалини2. Тоді й у подаль-
ші роки ним опікувалися вихованці Медико-
хірургічної академії – лікарі Е. Барі, О. Жидовцев, 
П. Куцевич, А. Козачковський, О. Бланк (дід Леніна 
по матері)3. Описані поетом ознаки згаданої недуги4 
І. Б. Марцінковський розглядає як скарлатину5, збуд-
ник якої (стрептокок) має відношення до розвитку 
ревматизму, що знайшло підтвердження в подальшо-
му перебігу захворювання з ураженням серця і сугло-
бів. У наш час загальновизнаною є інфекційно-
алергічна теорія виникнення ревматизму. Доведена 
роль стрептококової інфекції у розвитку цієї патоло-
гії. Хоча уже тоді існувала концепція 
Г. І. Сокольського та Ж. Буйо про спільність уражень 
суглобів і серця. Можливо, що лікуючі лікарі 
Т. Шевченка могли не знати цих концепцій, оскільки 
їх мислення було зосереджено виключно на водянці 
недужого6. У сучасній медицині під «водянкою» ро-
зуміють не самостійне захворювання, а синдром хво-
роби серця або інших життєво важливих органів 
(печінки, нирок), який супроводжується набряками 
тіла, появою рідини в черевній порожнині (асцит), а 
також у плевральних порожнинах і навіть у серцевій 
сорочці (перикарді). Н. В. Тарновська в листі до сина 
писала з хвилюванням: «Бідний Шевченко хворий, і я 
боюся, чи не водянка у нього в грудях, він не лежить, 
але руки його важкі і обличчя його набрякле»7. У 
типових випадках при серцевих захворюваннях таке 
трапляється: спочатку набряки охоплюють нижні 
кінцівки, а вже далі, при наростанні явищ декомпен-
сації серця, вони поширюються на тулуб, а основною 
скаргою пацієнта є задишка на тлі застійних явищ у 
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легенях. Найчастішою причиною хронічної серцевої 
недостатності є ревматичні вади серця. Лікування 
активного ревматизму, протирецидивні заходи, допо-
мога при серцевій недостатності у ті часи були при-
мітивними, а про хірургічне втручання при вадах 
серця не могло бути й мови. Далі ми зупинимося на 
ретроспективному розпізнаванні недуги Т. Шевчен- 
ка, ролі застуди та умов перебування поета на заслан-
ні. 

До теми ретроспективної діагностики хвороби 
поета одним з перших звернувся Б. П. Александров- 
ский. Аналіз основних моментів хвороби проведено 
І. Марціновським і В. О. Бобровим 8. На медичне 
оточення поета, зокрема на роль у його житті україн-
ського лікаря А. О. Козачковського звернув увагу 
П. М. Ляшук. Саме в будинку лікаря 28.12.1845 р. 
Тарас Григорович, будучи хворим, написав всесвіт-
ньо відомий «Заповіт». 

Перебування поета на засланні в Оренбурзькому 
краї було особливо тяжким, не кажучи про вплив 
суворих природних умов та ізоляцію від зовнішнього 
світу. До гнітучого побуту «солдатчини» додалися 
ревматизм, скорбут, хвороби очей. Княжна 
В. Рєпніна, яка глибоко цінувала талант молодого 
поета, в листі до нього просила: «Тарасе Григорови-
чу, напишіть, як ви живете?». Він прочитав і під ци-
ми словами намалював себе в шинелі, згорбленого, 
замученого, а поруч солдата з нагаєм у руці, що шма-
глював його по спині й підписав: «Отак, як бачите». 
Більше – ні слова, так і надіслав їй 9. 

З Орської фортеці Т. Шевченко в листі до 
А. І. Лисогуба в 1847 р. писав10: «…восени мучив 
мене ревматизм…». У тому ж році, в листі до 
М. М. Лазаревського, він повідомляє: «… опріч нудь-
ги… бог покарав мене…ревматизмом…». У наступ-
ному році в листі до А. І. Лисогуба читаємо: «нудьга 
і безнадія давить серце…, а друге, нездужаю з того 
дня, як привезли мене в цей край, ревматизм, цингу 
перетерпів…». Конференц-секретарю Академій мис-
тецтв Т. Шевченко у квітні 1855 р. писав: «ревматизм 
меня разрушает…»11. 

Звільненням з 10-річного заслання не скінчили-
ся поневіряння Т. Шевченка. Дорогою він застудився 
і в Москву приїхав хворим, що загострило його неду-
ги. Повернення в Петербург, занурення в активну 
громадську діяльність і творчу працю на якийсь час 
відновили сили організму, але повернути втрачене 
здоров’я не могли. Петербурзький клімат гнітив йо-
го, побут залишався невлаштованим. Великодушні 
люди (сім’я Толстих) не тільки добилися звільнення 
Т. Шевченка із солдатчини, але й дали йому приту-
лок і роботу в самій Академії мистецтв. Проте, взим-
ку там було холодно й вогко. До того ж, це примі-
щення погано опалювалося в умовах суворої петер-
бурзької зими. Тарас Григорович майже завжди хо-
див у кожусі та овечій шапці. Складалося враження, 
що йому постійно було холодно. Це свідчить про 
його хворобливість та схильність до застудних захво-
рювань на тлі зниження захисних властивостей орга-
нізму та послаблення імунітету. В листі до названого 
брата Варфоломія він писав з відтінком песимізму: 
«Погано я зустрів оцей новий поганий рік. Другий 
тиждень не виходжу з хати аж обісіло… Багато б ще 
треба дечого сказати тобі, та нездужаю»12.  Негатив-
ний вплив на стан здоров’я мали також невдалі спро-
би одружитися. 

Важка хвороба вже дихала смертельним холо-
дом Тарасові Григоровичу в спину, а він ще мав на-

дію на одужання, хотів поселитися в рідній Україні, 
мріяв одружитися та дочекатися діточок… «От якби 
до весни дотягти!...та на Україну, - скаржився поет 
М. С. Лескову, - там може б, і полегшало, там може 
б, ще трошки подихав…помру я тут неодмінно, якщо 
залишусь».13 Різка зміна клімату під час арешту, з 
відправленням до Петербургу, так і для відбування 
покарання в Оренбурґський край, утримання у в'яз-
ниці під час слідства, негативні емоції від усіх цих 
подій, згубно вплинули на організм і сприяли виник-
ненню хвороби. Можна вважати, що в цей час 
Т. Шевченка непокоїли болі в ділянці серця, одночас-
но вони сприймалися як туга за Україною, рідними, 
знайомими та улюбленим заняттям. 

Уже після заслання, при відвідуванні в 1859 
році Т.Шевченка на його петербурзькій квартирі, 
художник В. В. Ковальов пізніше згадував: "...Я був 
вражений різкою зміною в його зовнішності: це вже 
не той широкоплечий, кремезний, русявий чоловік у 
сірому сюртуці, яким я знав його колись; переді 
мною був зовсім схудлий, лисий чоловік, без кровин-
ки на обличчі; руки його просвічувалися так, що вид-
но було наскрізь кістки і жили... Я мало не заплакав". 
Л. Ф. Пантелеев, згадуючи свою зустріч із поетом у 
1860 році, записав: "...Обличчя, помітно набрякле, 
мало виразні сліди багато чого пережитого Шевчен-
ком, зокрема й тієї слабости, яка в останні роки пе-
редчасно прискорила його життєвий кінець"14. Восе-
ни 1860 р. хвороба загострилася, що проявилось на-
ростанням серцевої недостатності. Відтоді здоров'я 
поета погіршувалося з дня на день. Січень і лютий 
він просидів майже безвихідно в кімнаті, зрідка тіль-
ки відвідуючи близьких знайомих. На останньому 
автопортреті, виконаному маслом у 1860 році, на 
блідому обличчі Т. Г. Шевченка помітні ціанотичний 
рум'янець, набряклість, які свідчать про тяжку, запу-
щену хворобу серця. Рішуче відкидаючи думку про 
смерть, поет продовжував працювати. У своєму 
останньому передсмертному вірші "Чи не покинуть 
нам, небого...", писав: 

А поки те, та се, та оне… / Ходімо просто –
навпростець  / До Ескулапа на ралець – / Чи не оду-
рить він Харона / І Парку-пряху.  

Використовуючи в цьому вірші пантеон істот 
древньо-грецької та древньо-римської міфології, поет 
ще вірить у мудрість лікарів і щасливе завершення 
хвороби. M. С. Лесков так згадував свою зустріч із 
Т.Шевченком у січні 1861 року: "... Сидів за столом 
боком до вікна. Перед ним стояв аптечний слоїк з 
ліками... "Ось, - пропадаю, – сказав він. – Бачите, яка 
ледащиця з мене зробилась". Я почав придивлятися 
пильніше і побачив, що й насправді в усій його істоті 
було щось дуже хворобливе... Він скаржився на біль 
у грудях і на жорстоку задишку. "Пропаду", — закін-
чив він і кинув на стіл ложку, з якої щойно проковт-
нув ліки..." 15. Квартира, яку було надано 
Т. Шевченку при Академії мистецтв, була поділена 
антресолями на два яруси. У верхньому ярусі, де вік-
но знаходилося на рівні підлоги і з якого завжди дуло 
холодом, він спав, а в нижньому працював. Прислу-
говував йому відставний солдат. Здоров'я погіршува-
лося з кожним днем. 

М. С. Лесков так згадував свою зустріч з поетом 
у січні 1861 р.: «Він скаржився на біль у грудях і жо-
рстоку задишку». Зважаючи на прогресування хворо-
би і невлаштованість його життя, товариші почали 
дбати про шпиталізацію Тараса Григоровича, але 
було вже пізно. За якимось незбагненним сценарієм 

Ляшук П., Ляшук Р. Тарас Шевченко... 
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Долі, смерть почала тупцювати під дверима холодної 
Шевченківської майстерні 9 березня 1861 р., у 47-му 
річницю від дня народження. Сильний біль у грудях 
не давав йому лягти і він мусив сидіти. «Муки страд-
ника були неймовірні, кожне слово коштувало йому 
страшних зусиль», - згадував М. М. Лазаревський. 
Незабаром приїхав Е. Я. Барі. «Вислухавши груди 
лікар сказав, що водянка перекинулась у легені. Му-
ки страдника були невимовні; кожне слово коштува-
ло йому страшних зусиль. Мушка, покладена на гру-
ди, трохи полегшила страждання", але не на довго. 
Майже всю ніч на 10 березня він провів сидячи в ліж-
ку, упершись у нього руками. О п’ятій годині випив 
склянку чаю, зійшов вниз у майстерню, охнув, упав, і 
о пів на шосту нашого дорогого, рідного поета не 
стало 16. Лікар Е. Барі підписав свідоцтво про смерть 
поета (надаємо скорочено, мовою оригіналу): «Дано 
сие в том, что академик Тарас Шевченко давно уже 
одержим органическим расстройством печени и сер-
дца, в последнее время розвилась водяная болезнь, от 
которой он умер сего 26 февраля. Санкт-Петербург, 
1861 г.»17. З нагоди іменин знайомі та друзі старалися 
провідати хворого поета, зробити йому щось приєм-
не, привітати, допомогти. Проте Шевченкові вже 
було не до свята, бо важка недуга остаточно зламала 
його фізично, а проклята смерть відраховувала остан-
ні години життя. За іронією долі, в Т. Шевченка май-
же збігаються день народження (9 березня) і день 
смерті (10 березня).  

Підсумовуючи ці скупі описи, можна виділити 
такі характерні ознаки хвороби: початок і загострен-
ня захворювання в осінньо-зимовий і зимово-
весняний періоди, болі в суглобах, тупі болі в серці в 
ранній період хвороби, тривалий період компенсації, 
блідість шкірних покривів, акроціаноза, швидка вто-
млювальність, загальна слабість, задишка, що вини-
кала при незначній фізичній роботі, непритомність, 
інтенсивні болі в грудній клітці, скованість рухів, 
набряки на обличчі, застійні зміни з боку печінки і 
вимушене сидяче положення на ліжку (ортопное). 

На підставі вищенаведеної симптоматики можна 
з найбільшою ймовірністю вважати, що у пацієнта 
був ревматизм а активній фазі, поворотний ревмокар-
дит, декомпенсована комбінована вада серця; поліар-
трит, серцевий цироз печінки; загальні набряки, на-
бряк легень. Розглянемо, який саме клапанний апарат 
серця був, найімовірніше, вражений16. У запущених 
хворих з недостатністю аортального клапана відміча-
ються головокружіння, схильність до зомління, зади-
шка, блідість шкірних покривів, болі в правому під-
ребер'ї при недостатності кровообігу, симптом 
Мюссе, тобто пульсація сонних артерій з коливання-
ми голови. Про останні не вказують ні один зі знайо-
мих поета, а вони в запущених випадках, характерні 
для недостатності аортального клапана. При стенозі 
устя аорти частіше відмічаються головокружіння, 
зомління, блідість, акроціаноза, задишка, втомлюва-
льність, інтенсивні стискаючі болі в ділянці серця і за 
грудниною. При застійних явищах у великому колі 
кровообігу – болі в правому підребер'ї, набряки. Час-
тіше ця вада трапляється у чоловіків. Враховуючи 
виражений ціанотичний рум'янець, можна сказати і 
про ураження мітрального клапана. При запущених 
формах стенози лівого передсердно-шлуночкового 
отвору характерні осиплість голосу і особливо часто 
кровохаркання. В даному випадку, найімовірніше, 
можлива недостатність мітрального клапана17. Ця 
недостатність могла бути спричинена як ураженням 

ревматичним процесом самого клапана, так і в наслі-
док значної дилятації лівого шлуночка серця, зумов-
леної стенозом устя аорти. Про значне розширення 
лівої половини серця можна судити з вираженої сер-
цевої недостатності. В стадії тотальної серцевої недо-
статності часто трапляється фібриляція передсердь, 
але, ні в одному із спогадів не вказується ні на нерит-
мічність пульсу, ні на перебої в роботі серця. Тому 
так можна розшифрувати назву комбінованої вади 
серця: Комбінований порок серця з переважанням 
стенозу устя аорти і недостатністю двохстулкового 
(мітрального) клапана. Дане твердження прослідко-
вується в публікаціях усіх відомих нам дослідників 
цієї проблеми. Можна доповнити функціональний 
діагноз: серцева недостатність ІІІ стадії. Безпосеред-
ньою причиною смерті став набряк легень. 
П. П. Коваленко, детально обґрунтовуючи діагноз 
основного захворювання, висуває недостатньо підт-
верджену думку про те, що цироз печінки міг розви-
нутися також з причини шкідливих звичок поета18. 
Лікарі Е. Барі та П. Куцевич лікували Т. Шевченка в 
останні дні його життя на рівні тогочасного розвитку 
медицини19. За нинішніх можливостей, можна було б 
на певний час продовжити життя поета20. 

На похороні Т. Шевченка в Петербурзі промов-
ляли: П. Куліш, В. Білозерський, М. Костомаров, 
В. Хорошевський (польською мовою) Ф. Хартакай та 
М. Курочкін; О. Афанасьєв – Чубинський та 
П. Таволга – Мокрицький. 21 

І.Дзюба писав: «Шевченко – це не тільки те, що 
вивчають, а й те, чим живуть. У чому черпають сили 
і надії. У глибини майбутнього слав Шевченко свої 
непохитні заповіти синам рідної землі. Він говорив 
до мертвих духом, які ще мали пробудитися, і до жи-
вих, і до ще ненароджених, і в Україні, і в світах – у 
кого ще є таке звертання до всього народу як до віч-
ної категорії і таке грандіозне розуміння народу як 
сукупності поколінь, і духу, і діянь – поза обмежен-
нями в часі та просторі?! І серед його заповітів пер-
ший і останній»22: 

…Свою Україну любіть, / Любіть її…Во время 
люте, / В останню тяжкую минуту / За неї Господа 
моліть. / З циклу «В казематі». 

Висновок. На підставі даних літератури, а 
також аналітичних медичних досліджень проблеми 
хвороби Т.Г.Шевченка, можна зробити висновок, що 
поет хворів на: ревматизм (активна фаза), поворот-
ний ревмокардит, поліартрит, комбінований порок 
серця з переважанням стенозу устя аорти і недостат-
ністю двохстулкового (мітрального) клапана. Серце-
ва недостатність ІІІ стадії, кардіальний цироз печін-
ки. Безпосередньою причиною смерті став набряк 
легень. За нинішніх можливостей медицини можна 
було б, на певний час, продовжити його життя. 
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Liashuk P., Liashuk R. Taras Shevchenko:  The Case 

History, The Cause of The Death. The case history and the 
version of the immediate cause of the death of Taras 
Shevchenko (rheumatic heart disease with total heart failure), is 
based on his publications on health, letters, memoirs of 
contemporaries, archival materials, as well as on analytical 
medical researches of the problem of his rheumatic process. 

As a young Shevchenko was first seriously ill. By the 
time he was still a slave, assistant St. Petersburg artist. De-
scribed symptoms can be seen as scarlet fever, the pathogen 
which is relevant to the development of rheumatic fever that 
came over further confirmation of the disease with damage to 
the heart and joints. Being a poet in exile in Orenburg province 
was particularly difficult. The heavy life added rheumatism, 
skorbut, eye disease. Release from 10 years of exile did not end 
troubles Shevchenko. Along the way, he caught a cold. Peter-
burskyy climate hnityv his life remained unsettled. In autumn 
1860 the disease has increased, the growth that is developed 
heart failure. We can assume that the patient had rheumatic 
fever and the active phase, the combined decompensated heart 
disease; arthritis, cardiac cirrhosis of the liver; General edema, 
swelling of the lungs. This assertion is evident in publications 
of all known us researchers. You can add a functional 
diagnosis: heart failure III stage The immediate cause of death 
was pulmonary edema. Shevchenko was treated at the level of 
contemporary medicine. In the present opportunities could 
extend the life of the poet. Difficult living conditions, particu-
larly during and after the exile permanent psychological ten-

sion, unsuccessful attempts to get rid of loneliness, feelings of 
the people who never got over the life of the poet freed from 
serfdom, increase the flow of end-stage disease. 

Key words: rheumatism, heart disease, pulmonary 
edema, link. 
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Вступ. Історія медицини як галузь науки на 
землях України пройшла складний і важкий шлях. 
Описання в літописах діянь монахів-цілителів Агапі-
та, Пантелеймона, Феодосія та інших можемо вважа-
ти одними з перших зачатків для пізніших 
«словників українських лікарів», подібні описання 
перших лічців-лікарів становлять початки всесвітньої 
історії медицини. Матеріали з історії народної меди-
цини, монастирської, козацької, цехової медицини 
знаходяться в давніх рукописах і першодруках. Про-
те Україна, позбавлена державності, не могла стати 
на шлях нормального розвитку своєї культури, науки 
і освіти. Упродовж століть поневолення наукові уста-
нови знаходилися в руках влади, переважно із воро-
жим ставленням до культури і мови корінного укра-
їнського населення. Згадаймо хоча б Валуєвський та 
Емський укази царського режиму, ліквідацію польсь-
кою санаційною владою українських кафедр у Львів-
ському університеті та numerus clausus на прийом 
студентів-українців. 

Мета та завдання дослідження. Проаналізува-
ти внесок окремих українських лікарів у створення 
громадської системи охорони здоров’я на Буковині 
та в Україні, показати їхню роль у цьому розвитку 
вітчизняної науки. 

Матеріали дослідження. У даній статті розг-
лядається формування історії медицини як науки на 
Буковині з співставленням до соціально-
економічного розвитку в Україні. На теренах України 
першим науковцем – істориком медицини можемо 
вважати Петра Пелехіна (1790-1871, уродженець Че-
ркащини) – професора Петербурзької медико-
хірургічної академії та медичного класу Києво-
Могилянської академії, який викладав історію меди-
цини. Проте тривалий час історія медицини, як і всі 
медичні науки, розвивалися на українській землі не 
українцями, мовою панівних держав і в їхньому дусі, 
як російська, австрійська або польська наука1. 

Низький рівень життя, постійний голод найменш 
забезпечених верств населення призводили до масо-
вих захворювань та смертності. Так, в 1830 році насе-
лення Буковини складало 250154 осіб, хворих – 8552, 
з яких померло 3809 осіб. Статистичні дані за 1868 – 

1906 рр.  свідчать про постійне зменшення природно-
го приросту населення, хоча народжуваність залиша-
лася високою. Смертність на Буковині складала в 
окремі роки 55 осіб на 1 тисячу населення. То був 
найвищий показник у Європі. У 1902 році народило-
ся 52,1 тисяч, а померло 38,2 тисячі чоловік. Особли-
во високою була дитяча смертність. У 1857 р. на Бу-
ковині народилося 28,9 тисяч дітей, а померло понад 
14 тисяч, в 1865 році - 21,5 тисяч та 15,5 тисяч відпо-
відно, або більше половини. Наприкінці ХІХ ст. сме-
ртність на Буковині дорівнювала 40 відсоткам від 
народжуваності, тоді як у Швейцарії такі показники 
складали - 7,6;  в Англії – 14,53. 

Буковина увійшла 1774 року до складу Австро-
Угорської імперії – і складала найвіддаленішу та най-
меншу за площею і населенням автономію. На Буко-
вині в 1776 році проживало понад 125 тисяч людей. З 
історичних документів Буковини відомо наступне. 
Впродовж 1774–1786 років Буковина знаходилась у 
складі Галичини, як окрема автономна адміністратив-
на одиниця габсбургської імперії (Австрії) з правлін-
ням військової адміністрації2. 

Історію медицини на українських землях дослі-
джували російські автори (В.Рихтер. История меди-
цины в России. М. 1814,1820; Оранский В.С. Матери-
алы для истории отечественной медицины. М. 1866; 
Куприянов Н. История медицины в России в царство-
вание Петра Великого. СПб. 1872; Материалы для 
истории медицины в России.Вып.1. СПб. 1981; Змеев 
Л.Ф. Былое врачебной России. СПб 1890; Чтения по 
врачебной истории России. СПб 1896; Материалы к 
истории медицины в России. М. 1907; Старинные 
памятники медицинской письменности. М. 1911 та 
ін.), проте трактували її як історію виключно російсь-
кої медицини. Подібно характеризувалася історія 
медицини у київських виданнях того часу (Лесеневич 
В.М. Очерки из истории медицины. Киев. Вып.1. 
1895; Вып.2. 1896). 

Дещо активізувався розвиток медико-історичної 
науки з відкриттям в підросійській Україні універси-
тетів – Харківського, Київського та Одеського. Істо-
рією медицини займалися професори В.О.Караваєв 
(1811-1892), Микола Козлов (1814-1889), Олександр 
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В статье рассмотрены матиралы медико-исторических трудов инонациональных врачей за 
господство Российской и Австро-Венгерской, Румынской империй, украинских врачей и исто-
риков медицины в период «украинского возрождения», врачей диаспоры и независимой Украи-
ны. Буковинский край, который в период 1800-1900 годов находился под Австро-Венгрией и 
Румынией, имел достаточно устойчивое развитие медицинской отрасли и соответствующей 
инфраструктуры. Здания лечебных учреждений, спроектированные и построенные в те годы, и 
по настоящее время работают как лечебные учреждения города Черновцы и Черновицкой обла-
сти.  
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Вальтер (1817-1889), Хрістіан Гюббенет (1822-1873), 
Карл-Георгій Гейбель (1839-?), Фрідріх Мерінг (1822
-1887). У більшості інонаціональні професори висвіт-
лювали питання всесвітньої історії медицини1. 

У той час на західних землях тодішньої України 
в 1867 році Буковина стала одним із 17 автономних 
коронних країв австрійської частини дуалістичної 
монархії (Австро-Угорщини) із титулом герцогства і 
зі своєю крайовою конституцією. Місцеве самовря-
дуванням здійснював Крайовий сейм як законодав-
чий орган і його відділ як крайовий виконавчий комі-
тет. Самоврядування Буковини підтверджене надан-
ням для краю в 1862 році крайового герба із зобра-
женням голови тура і трьох зірок. Адміністративним 
центром Буковини від 1779 року стає місто Чернівці, 
в якому на той час було понад 200 будівель і нарахо-
вувалося 1300 жителів. Уже в 1779 році для військо-
вих і міських жителів в Чернівцях відкри-
то військовий шпиталь, а в 1781 році – військову ап-
теку при якій працювали два фельдшери, а наприкін-
ці 1782 р. до міста прибув дипломований лікар. Ним 
був Йосип Глабах, який став також першим санітар-
ним радником військової адміністрації. 

У 1786 році мерією міста відкрито перший місь-
кий шпиталь. Для цивільного шпиталю в пивовара 
Вайнека було придбано будинок. Згодом, у 1824 р., 
цей шпиталь перевели до старої тюрми (сучасна пл. 
Філармонії), а в 1833 р. до спеціально збудованого 
приміщення. У 1798 році в Чернівці, з населенням 
понад 8 тисяч жителів, прибуває перша окруж-
на акушерка Марія Теодорин. У 1799 році при пер-
шому міському шпиталі відкрито пологове відділен-
ня. У 1806 році постановою Буковинського сейму по 
вул. Святого Миколая (теперішня вул. Садовського, 
будинки професійного училища № 13) відкрито по-
логовий будинок на 15 ліжок як самостійну медичну 
установу, а на його базі у 1809 році почала працюва-
ти платна школа практичного акушерства із терміном 
навчання 8 місяців. На базі цього пологового будин-
ку і школи у 1811 році була відкрита акушерська 
школа, що іменувалась "Czernowitzer Geburtshilfliches 
Lehrinstitut" (Чернівецький навчальний інститут 
пологової допомоги). Подібні акушерські школи бу-
ли створені і діяли у Відні, Львові, Зальцбурзі, Празі 
та Кракові. 

У 1825 році у Чернівцях почала діяти лікарня 
очних хвороб. В 1849 р. було споруджено і буди-
нок військового госпіталю, що розт ашувався по вул. 
Шпитальній (частина сучасної вул. Т. Шеченка). 

У 1849 році під час епідемії від холери у Чернів-
цях померло 578 чоловік із 15 тисяч мешканців. У 
1854 році в місті Чернівцях, яке мало на той час по-
над 26 тисяч населення, єврейська громада побудува-
ла ще один міський шпиталь на 250 ліжок (колишня 
перша міська лікарня на вул. Барбюса). Упродовж 
1854-1855 рр. звели будівлю єврейської лікарні (до 
1995 р. міська лікарня №1). Був призначений голов-
ний лікар міста, якому підпорядковувалися 9 міських 
лікарів, які працювали на державних посадах. Окрім 
них, в місті працювали приватні лікарі. Нестачу про-
фесійних лікарів на Буковині поповнювали лікарі – 
емпірики (цирульники). 

Протягом 1801 року, як і повсюди у Європі, у 
Чернівцях було створено 12 ремісничих цехів, серед 
яких були цехи аптекарів і хірургів. Лише 1864 року 
Крайова санітарна рада Буковини заборонила циру-
льникам хірургічну практику. У 1866 році було за-
сноване "Товариство лікарів Буковини", постійним 

членом якого був знаменитий хірург і науковець Йо-
ган Мікулич - Радецький.  

У 1868 році від епідемії холери померло 2300 
чоловік із 33 тисяч мешканців міста. 

У 1870 році створена Крайова рада здоров'я, в 
обов'язки якої входило здійснення всіх заходів щодо 
організації медичної допомоги населенню Буковини. 
Раду очолював крайовий санітарний референт, якого 
призначав своїм указом імператор. На 1 грудня 1870 
року затверджено Крайову раду здоров'я у такому 
складі: голова – лікар Антон Захар; заступник голови 
– лікар Карл Денаровський; члени ради: професор 
хімії доктор Ріхард Прібрам, професор хімії Йоган 
Штігель, крайові інженери Карл Оман, Вільгельм 
Мартін, Фердинанд Норман, аптекарі Віллібальд Ве-
льдович і Франц Крижанівський. Рада виконувала 
функції як дорадчого, так і санкціонуючого органу 
краю при вирішенні всіх проблем практичної охоро-
ни здоров'я, із призначенням на посади медперсона-
лу, веденням статистичного обліку, аналізу та звітно-
сті, вирішенням санітарно-гігієнічних і епідеміологі-
чних проблем. 

Рада здійснювала контроль за роботою лікарів, 
шпиталів, аптек, наглядала за кладовищами, керувала 
роботою карантинної й ветеринарної служб. У 1879 
році Крайова рада підпорядковує собі новий міський 
шпиталь, який отримує статус і назву Міської гро-
мадської лікарні на 500 ліжок, а згодом статус Крайо-
вої громадської лікарні на 700 ліжок (теперішня об-
ласна клінічна лікарня). З жовтня 1886 р. отримав 
нові приміщення, для спорудження яких магістратом 
було виділено земельну ділянку та кошти. 

Комплекс споруд крайової лікарні розташувався 
навпроти Народного саду і виходив на вул. Семиго-
родську (сучасна Головна). У період перебування 
краю в складі Румунії лікарня мала 8 відділень та 565 
ліжок. В 60-і та 90-і роки 20-го ст. комплекс будівель 
був доповнений ще двома спорудами. 

Використання оздоровчих ресурсів Буковини. У 
1844 році землевласник І.Василько відкриває у с. 
Лопушні санаторій з водами типу відомих лікуваль-
них вод курорту "Грефенберг" (м. Грефенберг в Авс-
трійській Сілезії). Бальнеологічний курорт 
"Лопушна" використовував для лікування ванни з 
холодною водою, солоні ванни, ванни із сироватки. У 
1917 році на хуторі Лужки біля Вижниці Р. Граблей 
побудував водолікарню, яка використовувала для 
лікування місцеві мінеральні води із високим вміс-
том заліза. 

У березні 1888 року був прийнятий закон "Про 
організацію публічної санітарної служби у громадах 
воєводства Буковини". Згідно з цим законом Букови-
на поділялась на окремі санітарні округи (волості), в 
кожному із яких уводилась посада громадського ліка-
ря, якого утримувала своїм коштом громада. Посаду 
громадського лікаря за конкурсом міг обійняти тіль-
ки лікар, котрий мав відповідну вимогам медичну 
підготовку та знав мову, якою розмовляла більшість 
населення округу. У містах і селах Буковини крім 
лікарів, що працювали у державних і громадських 
медичних закладах, практикували також дипломовані 
приватні лікарі, а до 1864 року – ще й лікарі-
цирульники. 

У 1875 році в Чернівцях, з населенням понад 40 
тисяч мешканців відкрито Чернівецький університет 
Франца Йосипа (теперішній Чернівецький національ-
ний університет ім. Ю.Федьковича). 

У 1880 році створено Буковинську лікарську 
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палату, президентом якої протягом 1880-1888 років 
обирався доктор медицини Василь Волян – директор 
Крайової громадської лікарні2. 

Важливу роль серед української медичної спіль-
ноти відіграли Ярослав Окуневський (1860-1929) 
військовий лікар, контр-адмірал Австро-Угорського 
флоту, мандрівник, публіцист, меценат, національно- 
просвітницький діяч. Ярослав Окуневський народив-
ся у сімї священника Іполіта та Теклі Окуневських у 
містечку Радівці, що у Південній Буковині (тепер 
Редауци Сучавського повіту, Румунія). У 1869 році 
родина Окуневських переїхала до Яворова неподалік 
Косова. Родина Окуневських залишила вагомий слід 
в історії української культури і громадського руху. 
Старший брат Ярослава - Теофіл (1858-1937) - відо-
мий у Галичині адвокат, засновник "Просвіти", посол 
до австрійського парламенту, Галицького сейму. Сес-
тра Ольга (1877—1960) була відомою піаністкою, 
чотири роки навчалась у Миколи Лисенка, акомпану-
вала на концертах Соломії Крушельницькій. Двою-
рідна сестра, Софія Окуневська — перша жінка- лі-
кар в Галичині, приятелька Ольги Кобилянської. Я. 
Окуневський навчався у Коломийській гімназії, був 
студентом медичного факультету Віденського уніве-
рситету, служив лікарем на флоті, де досяг чину ге-
нерала медичної служби. Згодом він переїхав жити 
до Городенки (Івано-Франківська область), де став 
головнокомандувачем у санітарних справах Держав-
ного Секретаріату ЗУНР. Коли Морське відомство 
УНР стало формувати полки морської піхоти, виник-
ли проблеми з їхнім медичним забезпеченням. Як 
колишній головний лікар Австро-Угорського флоту, 
керівник медичної місії ЗУНР у Відні адмірал Яро-
слав Окуневський зробив значний внесок у забезпе-
чення військ УНР. Використавши свої зв’язки у Від-
ні, він у 1919 році організував доставку медикаментів 
і військово-медичного майна на потреби армії. 

Софія Окуневська-Морачевська (1865—1926) — 
перша жінка-лікар Буковини і Галичини. С. Окунев-
ська була дочкою священика, який, втративши моло-
ду дружину, зрікся священичого сану, став повітовим 
лікарем у місті Сторожинець, що в Чернівецькій об-
ласті. Вищу медичну освіту вона здобула в Швейца-
рії і була не лише першою жінкою-лікарем Західної 
України, але і “...першою в Австро-Угорщині україн-
кою, яка закінчила університет". У 1894 р. С. Окунев-
ська-Морачевська (вона рано вийшла заміж за поль-
ського лікаря, вченого і літературного критика-естета 
Вацлава Морачевського) на медичному факультеті 
Львівського університету блискуче здала необхідні 
іспити і стала доктором медицини. Це була дуже та-
лановита і високо освічена жінка, “яку природа щед-
ро обдарувала і фізично, і духовно. Ніжна і відкрита 
душею, вона викликала щире захоплення у всіх, хто 
її знав. Упродовж свого недовгого життя вона багато 
читала, сама писала статті, оповідання та нариси 6. 

Наприкінці ХІХ ст. відомим на українських зем-
лях істориком медицини став Савелій Григорович 
Ковнер (1837-1896, уродженець м. Вільна). Він вчив-
ся в рабинській школі, був викладачем єврейського 
училища, опісля закінчив Університет св. Володими-
ра і став земським лікарем, працював довгий час у м. 
Ніжині, згодом у Києві. Знав багато мов, в тому числі 
стародавніх, підготував фундаментальні праці із все-
світньої історії медицини, що грунтувалися на пер-
шоджерелах («Історія стародавньої медицини і вступ 
до всезагальної історії медицини», Київ, 1878; 
«Історія середньовічної медицини», вип.1. 1893; 

вип.2. Київ, 1897)1. 
Розвиток медицини на західноукраїнських зем-

лях досліджували польські історики медицини: 
Gąsiorowski Zbiór wiadomośći do hystoryi sztuki le-
karskiej w Polsce: od czasów najdawniejszych, aż do 
najnowszych. Poznań, T.I-IV,1839-1855; Szumowski W. 
Galicja pod względem medycznym za J. Krupinskiego – 
pierwszego protomedyka (1772-1783), Lwów, 1907; W. 
Zwoździak. Historia wydziału lekarskiego uniwersytetu 
Lwowskiego. Archiwum historii medycyny, 1964-1965;  
B. Seida. Dzieje medycyny w zarysie, 1997 та ін. 

Можна припустити, що історія медицини в Ук-
раїні має глибокі традиції, багатий, хоч і розрізнений 
та нерівноцінний доробок та значні здобутки. Укра-
їнська історія медицини як наука розвивається на 
фундаменті, закладеному як українськими, так і ін-
шими вченими протягом століть, на працях лікарів-
науковців в краю та в діаспорі. Необхідно глибоко та 
об’єктивно оцінювати різні періоди її становлення, 
особливо в часи, коли її розвивали інонаціональні 
лікарі-науковці іншими мовами, коли вона знаходи-
лася під тиском ідеологічних та політичних догм. 
Підсумовуючи сказане, маємо всі підстави розгляда-
ти сьогодення як період найбільш активного форму-
вання української історії медицини як частини нашої 
історичної науки, як самостійної галузі медичних 
наук. Така галузь науки має, насамперед, об’єктивно 
висвітлювати розвиток всесвітньої медицини, без 
пропаганди ненависті суспільних груп, войовничого 
вульгарного атеїзму, представляти внесок зарубіж-
них, українських, російських вчених у світову меди-
цину, об`єктивно характеризувати медицину радян-
ського періоду з її позитивами і негативами. Важли-
вою складовою української історії медицини має бу-
ти історія медицини України (історія української ме-
дицини), яка зараз активно формується і про яку в 
добу тоталітаризму взагалі не було мови. Підсумком 
довготривалих комплексних систематичних дослі-
джень має стати багатотомна загальна і спеціальна 
історія медицини України, яка охоплювала би понад 
тисячолітній період її становлення, зокрема розвиток 
народної медицини, монастирської медицини, меди-
цини козацької та гетьманської держави, цехової 
(ремісничої) медицини, сучасної наукової 
(традиційної) та нетрадиційної медицини, розвиток 
медсестринства, вклад українських вчених і лікарів у 
розвиток медицини інших країн, розвиток теоретич-
них і клінічних медичних наук, розвиток системи 
охорони громадського здоров’я, становлення медич-
ної освіти (середніх і вищих медичних шкіл), розви-
ток медичної термінології, назовництва і літератури, 
становлення санітарно-медичного законодавства, 
розвиток медичної промисловості України, персона-
лії лікарів України. 

Українська історія медицини повинна розвива-
тися з врахуванням досвіду історичної науки Украї-
ни, досягнень світової історії медицини, на тих тра-
диціях, які були на українській землі, на фундаменті, 
закладеному як українськими, так і іншими вченими і 
літописцями протягом більше ніж тисячоліття, на 
працях лікарів-науковців в краю та в діаспорі. Вона 
повинна стати гідною і вагомою складовою українсь-
кої історичної науки та всесвітньої історії медицини. 

Висновок. Буковинський край, який у той 
період перебував під Австо-Угорщиною та Румуні-
єю, мав сталий розвиток медичної галузі та інфра-
структури. Створені системи санітарно-
епідеміологічного нагляду, охорони здоров’я насе-

Історія медицини 



 

АПСНІМ. – 2016. – № 3 (11)                                     91 

лення, включаючи такі професійні групи, як військо-
ві, ремісники, а також допомога вагітним жінкам в 
період пологів, працювали під ретельним контролем 
крайових рад. Будівлі лікувальних закладів, спроек-
товані та зведені у ті роки, і по теперішній час пра-
цюють як лікувальні установи міста Чернівців та Че-
рнівецької області.   

Перспективою подальших досліджень у цьому 
напрямку є вивчення історії медицини на Буковині у 
наші дні. 
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the Russian and Austro-Hungarian empires Romanian, Ukraini-
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History of medicine as a branch of science in the lands of 
Ukraine has passed a difficult and arduous journey. Description 
in the annals of the acts of the monks-healers Agapito, Pantelei-
mon, Feodosiya and other can be considered one of the first 
rudiments for later "dictionaries of Ukrainian doctors," a simi-
lar description of the first leccy doctors are beginning of the 
world history of medicine. Materials on the history of folk 
medicine, the monastery, Cossack, craft of medicine are in the 
ancient manuscripts and peredryag. However, the Ukraine, 
deprived of statehood, could not become the path of normal 
development of their culture, science and education. For centu-
ries of enslavement academic institutions were in the hands of 
the authorities, mainly of the hostile attitude to the culture and 
language of the indigenous Ukrainian population. Recall Val-
uev and EMS decrees of the tsarist regime, the liquidation of 
the Polish sanation government Ukrainian chairs at Lviv Uni-
versity and the numerus clausus on the admission of Ukrainian 
students. 

Bukovina region, which during the years 1800-1900 was 
under Avsto, Hungary and Romania, had a rather stable devel-

opment of medical industry and infrastructure. Despite the 
significant lack of doctors and medical personnel have been 
established system of sanitary-epidemiological surveillance, 
public health, including the provision of care in such profes-
sional groups as soldiers, artisans, etc., and System pregnant 
women during childbirth, working under the close supervision 
of regional councils and administatsiyi. The buildings of medi-
cal institutions, designed and built in the years and has been 
working as the hospitals of the city of Chernivtsi and Chernivtsi 
region. 
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Нові реалії, які постали в Україні після набуття 

незалежності, диктують нові напрямки діяльності 

гуманітарної науки, в тому числі розширюють обрії 

дослідницьких інтересів українських учених. Відхо-

дячи від старих радянських настанов зосереджувати 

увагу винятково на соціокультурних проблемах та 

етнічній культурі українців і слов’янства, етнологи 

відчули потребу інтеграції до світового наукового 

простору. Відтак, постало питання доповнення сфер 

наукових досліджень вивченням широкого спектру 

культури та етнопсихології народів світу. 

В зазначеному аспекті багато цікавого матеріалу 

нам надають наукові журнали етнологічного спряму-

вання європейських держав.  

Серед них неабиякого авторитету набуло щоква-

ртальне видання Французького етнологічного това-

риства «Ethnologie française» (Французька етнологія) 

– www.puf.com. Журнал виходить у Парижі у видав-

ництві «Presses universitaires de France» (Універси- 

тетська преса Франції) та має свою електронну вер-

сію французькою мовою. Засновано видання було 
1971 р. Жаном Кюїзенье, відомим французьким етно-

логом (праці: «Етнологія Європи», «Етнологія Фран-

ції», «Архітектура французьких сіл», «Пам'ять Кар-

пат. Тисячолітня Румунія: погляд з середини» та ін.), 

доктором філологічних наук, професором, керівни-

ком проекту Національного центру наукових дослі-

джень, видання висвітлювало антропологію Франції 

та франкомовних країн, а з кінця 1990-х рр. – етноло-

гію всієї Європи. Нині головним редактором і дирек-

тором видання є Мартин Сегален. 

В 2006 р. журнал «Ethnologie franзaise» був 

представлений науковому загалу українським анало-

гом «Народна творчість та етнологія» (спецвипуск № 

6 за 2006 р.) (гол. ред. – академік НАНУ Ганна Скри-

пник). Основні проблеми, представлені французьки-

ми фахівцями, були: музеї та суспільство, самобут-

ність та громадянство, національна ідентичність та 
націоналізм, регіональні ідеї в сучасній Франції, регі-

ональні культури та їх визнання (зокрема Французька 

Басконія, Бретань). Особлива увага зверталася на 

вимоги часу та на перспективи розвитку етнології та 

суспільних наук у сучасному світі. 

Аналізуючи тенденції розвитку етнології Фран-

ції, відомий вчений, професор Університету Е–

Марсель І, Національного центру наукових дослі-

джень: Інститут Середньоморської порівняльної ет-

нології, Крістіан Бромберже підсумовував 25-річний 

період її становлення як науки. Він вказав на склад-

ність пошуку загальної методики досліджень між 

етноісторичним вивченням сохи, сільських домівок, 

головних уборів, що представляють втрачений світ, 

та сьогоднішніми дослідженнями ставлення населен-
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Мойсей Антоний. Тематика научных работ на стра-

ницах журнала "Французская этнология" (2006-2016).  

В предлагаемом обзоре «Французской этнологии» 

проанализирована тематика, над которой работают наши 

французские коллеги в области этнографии, культурной 
антропологии и этнологии на протяжении последних десяти 

лет. Кроме того, журнал ежегодно посвящает один из номе-

ров определенной стране. Обзор познакомит читателя с на-

учной народоведческой проблематикой в таких странах как 
Венгрия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Польша, Ир-

ландия, Словения, Хорватия, Турция, Израиль, Италия. 

Рецензії 
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ня до радіоактивної загрози від атомних електростан-

цій; хірургії у шпиталях; телефільмів; профспілково-

го руху чи вміння користування пральними машина-

ми? Вчений ще тоді шукав відповідь на питання, що 

спільного у плані методології дослідження між зби-

ранням інформації про провінційне селище та масо-

вих зібрань (виборчі мітинги, великі спортивні зма-

гання, рок концерти, сукупність відвідувачів супер-
маркетів тощо). [«Народна творчість та етноло-

гія» (спецвипуск № 6 за 2006 р., c. 14).] На наш пог-

ляд, однозначна відповідь на це питання не знайдена 

до сьогодні. І в цьому ми переконаємось перегортаю-

чи сторінки «Ethnologie française» від 2006 року. 

За 10 років вийшло друком 40 номерів журналу. 

Їх тематика дуже різноманітна, але в своій 

сукупності створює цілісну картину розвитку як 

французької етнології і антропології, так і 

загальноєвропейської наукової проблематики. Кож-

ний номер журналу має загальну назву, в якій 

відображено напрямки досліджень, висвітлених в 

даній публікації. Простий перерахунок цих тем дає 

уявлення про загальні тенденції роботи наших 

європейських колег. Пропонуємо увазі нашого чита-

ча згадану проблематику за роками і номерами.  

2006 – «Від цензури до самоцензури» (1), 
«Угорщина. Джерела етнографії» (2), «Острови 

реальні, острови омріяні» (3), «Спорт і ризик» (4); 

2007 –  «Стоп -кадр:  фотографія  і 

антропологія» (1), «Велика Британія. Антропологія 

домашнього вогнища» (2), «Мемуари множинні, ме-

муари конфліктів» (3), «Антропологія школи» (4); 

2008 – «Мистецтво праці» (1), «Швеція. 

Етнологія міста» (2), «Корсика. Всі простори для 

дослідження» (3), «Європа та етнологія різних 

країн» (4); 

2009 – «Тварини розбрату» (1), «Норвегія. По-

гляд зсередини» (2), «Інвалідність. Між дискриміна-

цією та інтеграцією» (3), «Метео. Клімат і люди-

на» (4); 

2010 – «Новини підліткового періоду» (1), 

«Польща. Після комунізму» (2), «Нематеріальна спа-

дщина Французької Америки» (3), «Урбанізована 
природа» (4); 

2011 – «Анатомія відрази» (1), «Ірландія. Після 

Аренсберга та О Дуілеарга» (2), «Етнографія допомо-

ги» (3), «Поширення спорту» (4); 

2012 – «Батьки та батьківство в Європі» (1), 

«Словенія. Між Заходом і Сходом» (2), «Париж етно-

логів. Місця, люди ...»(3), «Не та сучасність, що була 

колись. В Бретані» (4); 

2013 – «Країни загублені, країни уявні» (1), 

«Хорватія. Гібридність та спротив» (2), «Продажна 

сексуальність» (3), «Сучасний іудейський світ» (4); 

2014 – «Кафе і ресторани міста» (1), 

«Туреччина. Держава в інтимі» (2), «Час біографіч-

ний та його розриви політичні» (3), «Літературна 

етнологія» (4); 

2015 – «Вимір небезпеки» (1), «Ізраїль повсяк-

денний» (2), «Чистота, бруд, увічливість» (3), 

«Питання зростання: повноваження на свій страх і 
ризик» (4); 

2016 – «Мистецтво і гра жанрів» (1), «Італія. 

Розлад в сім'ї» (2), «12 видатних фігур» (3). 

Оглядовим можна вважати № 4 за 2008 р., в яко-

му висвітлена тема «Європа та  етнологія різних кра-

їн». В ньому вчені знов повертаються до дебатів про 

шляхи розвитку етнології на сучасному етапі. Загаль-

не бажання всіх учасників дискусії, мабуть, сформу-

льоване в статті Мартина Сагалена і Андре Беррери-

Гонзалеса під назвою «Збудувати Європу навчання 
та пошуку». Не менш знаковою є стаття Ірен Бейе 

«Антропологія в європейському пошуковому просто-

рі. Світ в розбудові». На сторінках цього ж номеру 

публікації розгорнутий диспут з теми співіснування 

етнології і музеїв. 

В полі зору редакції постійно перебувають окре-

мі країни з їх основними проблемами в сфері етноло-

гії (до речі, Україна була представлена на сторінках 

№ 2 журналу за 2004 р.). За розглянутий період, як 

було вже відмічено, висвітлена наукова проблемати-

ка народознавства в таких країнах як Угорщина 

(2006/2), Велика Британія (2007/2), Швеція (2008/2), 

Норвегія (2009/2), Польща (2010/2), Ірландія 

(2011/2), Словенія (2012/2), Хорватія (2013/2), Туреч-

чина (2014/2), Ізраїль (2015/2). І вже в цьому році № 

2 журналу присвячений Італії під загальною назвою 

«Розлад в сім’ї». Сфери їх етнологічних пошуків 
представлені науковцями з кожної окремої країни.  

Угорські етнографи присвятили свої досліджен-

ня джерелам етнографії, їх історичному і соціально-

му контекстам, структурі угорської етнографії, на-

прямку пошуку та методології та ін. Найбільший ін-

терес викликає вивчення аграрної техніки в районі 

Карпат, шаманізму в угорській культурі, фольклору 

та усній традиції, музикології. Місто зі своїми про-

блемами починає вигравати важливу роль у виборі 

тематики досліджень для наших мадярських колег. В 

цьому контексті згадується дужа змістовна стаття 

відомого угорського етнолога Аттіли Паладі Ковача 

«Куди прямує європейська етнографічна наука», на-

друкована у журналі «Народна творчість та етноло-

гія» (№ 2 за 2015 р.), в якій вчений окреслив певні 

перспективні, на його погляд, напрямки розвитку 

етнології на сучасному етапі. Він звертав увагу на 
розвиток регіоналістики, етнографічного картографу-

вання, культурної екології, вказував на необхідність 

написання європейських праць широкого масштабу, 

висловлював очікування підвищення вимог до порів-

няльних європейських студій і субконтинентальних 

та інших розвідок великих географічних обширів. 

Ним було підкреслено необхідність порівняльних 

студій на рівні міжнародних досліджень народних 

вірувань і релігій. 

Британські етнологи високо цінують національ-

ні досягнення, тому, мабуть, стаття Софі Шевалье, 

Жанетт Едвардс та Шарон Макдональд була названа 

«Антропологія в Великій Британії: дисципліна на 

підйомі». В ній зроблена спроба теоретичного синте-

зу, пропонується загальний погляд на розвиток цієї 

галузі наукових пошуків, одночасно матеріал пода-

ється без зайвої наукоподібності. Найбільш характер-

ні теми, запропоновані науковцями в цьому номері 
журналу стосуються студій британських спільнот, 

взаємовідношень суспільства і індивідуумів з їх ма-

Мойсей А. Тематика наукових... 
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теріальною буденністю, сільської тематики, керамі-

кології і, звісно міста з його проблемами. Викликає 

певну цікавість тематика спелеології â ěłńňł. 

Номер журналу, присвячений Швеції, отримав 

загальну назву, пов’язану з етнологією міста. Теоре-

тичний підхід до проблематики висвітлений в статті 

Жан-Марі Приват, Анджели Рундквіст та Аннік Сьо-

грен: «Етнологія між соціальним аналізом та культу-
рною експертизою», де піднімаються питання наяв-

ності етнології, розмірковується над проблемою 

«Людина і світ», «Гноми і чоловіки». Погляд на етно-

логію Європи представлений Орваром Льофгреном. 

Біргітта Свенсон охарактеризувала розвиток етноло-

гії Скандинавії. Історія її розвитку розглядається че-

рез призму практики створення музеїв: Північного 

Музею в Стокгольмі (1873), Музею Трокадеро 

(1879), Національного музею народного мистецтва і 

традицій та ін. 

Загальна назва, яка стосується Норвегії, дубльо-

вана назвою статті Маріанн Е. Ліен і Маріт Мельхус: 

«Норвегія. Погляд зсередини». Автори роботи звер-

тають увагу читачів на географічні та кліматичні осо-

бливості своєї країни, що, природно, впливають на 

тематичну спрямованість етнологічних досліджень. 

Логічним продовженням заданого тренду є стаття 
Томаса Хілланда Еріксена «Рекурсивне бачення: Гре-

горі Батсон і етнічні парадигми Північного Моря». 

Автор піддає аналізу співвідношення між системною 

теорією Грегорі Батсона і ідеями впливової норвезь-

кої наукової школи, спеціалізацією якої були пробле-

ми етнічної належності. На думку автора, взаємозба-

гачення наукових ідей надало можливість для про-

гресу норвезької етнології, а Батсон, розмістившись 

на околиці дисципліни, став видатним теоретиком 

для багатьох генерацій норвезьких антропологів. 

Запропоновані для журналу теми є частково 

традиційними: стан моралі в державі, про сім'ю та 

націю, стандарти одягу для жінок, управління внутрі-

шнім поліетнічним складом населення (відношення 

держави до шведів і норвежців), як і специфічними: 

катання на полуночних лижах в Північному Льодови-

тому Океані, тема відновлення пейзажу на острові 
Лігра та ін. 

Аналітична стаття, в якій оцінюється стан поль-

ської антропології, належить Михалу Буковському. В 

ній вчений констатує той факт, що в Польщі етноло-

гія розвивалась більш з націоналістичної мотивації, 

ніж з імперіалістичної, він також підкреслює значи-

мість впливу соціології на цю народознавчу науку, 

розкриває сучасну антропологію своєї Батьківщини 

як різнобарвну та динамічну. Проблематика науко-

вих досліджень, представлена в номері «Ethnologie 

française», присвяченому Польщі, різноманітна: село, 

суспільство, міграція, національна спадщина, літера-

тура, релігія, етнічна ґенеза, народна медицина, коре-

ні антисемітизму, пластична хірургія. Представляє 

певний інтерес стаття Альберта Пієтта «Порівняльна 

онтографія: божества і колективні істоти», де їдеться 

про безпосередню участь дослідника у процесі з май-

бутнім його описом. 
Розвиток етнографії в Північній Ірландії та Рес-

публіці Ірландії проаналізований в статті Хастінга 

Доннана. Науковець передбачає, що «місце» і 

«населений пункт» залишаться основним  стрижнем 

антропологічного аналізу навіть в умовах змін, які 

відбуваються в культурі та суспільстві Ірландії, в 

умовах, коли переорієнтація від соціальної теорії до 

праці в «полі» також еволюціонувала. Тому, мабуть, 

основні статті, представлені в публікації присвячені 

збереженню фольклору Ірландії, музеєзнавству, релі-
гії, проблемі взаємовідношення науки і села. Сьогод-

нішній літературний дискурс розкритий в статті Оле-

ни Вульф «Сучасні письменники і нова Ірландія». 

У вступній статті до журналу, присвяченого 

Словенії, Райко Муршіч спробував ознайомити 

європейського читача з державою, якій на той час 

було 20 років. Тому він локалізував країну на карті 

Європи, одночасно окреслюючи історичний шлях, 

пройдений словенцями. З того ж мотиву, мабуть, нас 

знайомлять з міфологією про народних героїв 

Південних слов’ян. Решта тематики присвячена кале-

ндарним святам під час та після періоду соціалізму, 

еміграції словенців до Аргентини, словенському тан-

цю «полька» та його еволюції від традиції до сучас-

ності, вивченню співіснування людини і тварини на 

прикладі співвідношення «людина – бик». Селянська 

тематика представлена доволі цікавою статею Міріям 
Менсей «Заздрість та чаклунство в сільській Слове-

нії». Євгеніка та вивчення сексуальності у середови-

щі словенських підлітків, як і тема «словенського 

року» на сучасному етапі – наближає етнологічні 

пошуки до нових віянь у зазначеній галузі науки. 

Стаття Дана Подйеда та Аленки Бартулович 

«Експозиція людських останків в словенських музе-

ях: етична проблема» піднімає доволі актуальний 

моральний аспект роботи в цій площині і заслуговує 

на уважний розгляд. 

Проблеми, які турбують Словенію, природно, 

характерні і для Хорватії. Етнологи Хорватії концен-

трують свої погляди на внутрішні проблеми, як-от в 

статті «Локалізація транснаціоналізму. Транскордон-

на практика боснійців та хорватів» Ясни Чапо і Харі-

за Халіловича. Хорватських дослідників притягує 

тематика міста (Загреб на початку століття), хвилює 
питання нелегального безробіття, трудових мігрантів 

в Мюнхені,  вони вивчають долю політичних населе-

них пунктів (рідне село І. Тито в постсоціалістичну 

епоху). В полі їх зору знаходиться економіка тради-

ційної музики в сучасній Хорватії, дослідження хор-

ватського танцю тощо. Але, на наш погляд, найактуа-

льнішою є проблема, яка поставлена в роботі Санді 

Благоніча «Яким має бути хорват? Ефект відцентро-

вих та доцентрових перерозкладів колективної іден-

тичності». Вона має дати відповідь на одне з визнача-

льних питань створення нової європейської держави 

Хорватії – питання ідентичності та патріотизму, що 

дуже близька нам, громадянам незалежної України. 

Тематика турецької етнологічної науки відобра-

жає специфіку сучасної Туреччини: трибунал для 

дітей, жінка в суспільстві, медичний туризм, техніка 

персонального розвитку в турецькому соціумі, стан 

засуджених у в’язницях. Проблеми міста залишають-
ся важливими для турецьких науковців. В статті Бю-

кета Туркмена «Ісламський флірт. Виклик чи транс-
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формація ідентичності» досліджений досвід флірту 

жінок-мусульманок і його вплив на ісламську іденти-

чність. Питання здається другорядним, але в сучас-

них умовах Туреччини, де боротьба між світським 

світосприйняттям та релігійним не втратила свого 

політичного значення, виводить її на рівень актуаль-

них проблем етнології. 

Ізраїльське суспільство в своєму багатограннос-
ті форм існування є одним з найскладніших та най-

більш дивовижних у світі регіонів. Розташоване на 

стику Азії, Африки та Європи воно увібрало в себе 

культуру багатьох народів і держав. В номері 

«Etnologie française», присвяченому етнології Ізраї-

лю, відкривається сюжет трьох ключових проблем 

цієї країни: питання безпеки і оскарження кордонів, 

сенсів та мотивів харчування та здоров’я, наслідки 

сучасної імміграції та етнічної належності.  

В 2-му номері журналу за 2016 р., що присвяче-

ний Італії, широко розкриваються сучасні проблеми 

сім'ї в країні. Ретроспективно розглядається створене 

зображення італійської сім'ї в соціо-антропологічній 

літературі 1950-1970-х рр. Нові форми сім'ї та нові 

погляди на сімейну італійську практику розробля-

ються вітчизняними етнологами. Декілька статей 

висвітлюють нові явища в італійському суспільстві: 
транснаціональні сім'ї, румунські цигани в Італії і 

проблема соціальної допомоги, мусульманські та 

іммігрантські сім'ї. Публікуються результати дослі-

джень сім'ї в умовах суспільства споживання.  

В короткому огляді тематики, висвітленої в жу-

рналі «Etnologie française», можна ознайомитись з 

певним спектром проблем, над якими працюють на-

ші європейські колеги. Звісно, більш глибоко можна 

вивчити результати досліджень етнологів згаданих 

країн безпосередньо прочитавши праці авторів.  

 

Antoniy Moysey Specific of the scientific publications 
in the journal "French ethnology" (2006-2016).  The pr-

oposed review of "French ethnology" analyzees current ques-

tions on which are working our French colleagues in the field 

of ethnography, cultural anthropology and ethnology during the 
last ten years. In addition, the journal actually dedicates ually 

one of the volumes to one of the countries. Review will fa-

miliarize with scientific ethnology researches in such countries 

as Hungary, the UK, Sweden, Norway, Poland, Ireland, Sl-
ovenia, Croatia, Turkey, Israel and Italy. 

Key words: "French Ethnology", ethnography, cultural 

anthropology, ethnology. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
(Requirements for the articles) 

 
Рукописи для публікації у журналі приймаються в 

електронному варіанті. Матеріали не повинні 

перевищувати 16 стор. формату А-4, шрифтом Times 

New Roman, 12 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і 

нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 (20.000 – 

30.000 друк. знаків без резюме та ключових слів). 

Формат файлів – doc або rtf. 

Рукописи приймаються українською, російською, 

англійською та французькою мовами. 

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК 
(жирний прямий) – тільки для українських авторів. 

2. У наступних рядках вказують українською та 

англійською мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь, 

учене звання, посада, місце роботи автора (без 

скорочень); якщо авторів декілька, відомості про 

кожного подаються окремими рядками; 

Назва статті українською та англійською мовами. 

3. Анотація та резюме:  

Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків 

з пробілами; ключові слова – 5-10. Резюме англійською 

мовою –  100-250 слів / 1 сторінка (назва статті, 

прізвища та ініціали авторів, текст анотації); ключові 

слова – 5-10. Французькою мовою подається назва 

статті, прізвища та ініціали авторів. Резюме російською 

мовою – до 800 знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, 

текст резюме); 

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:  
4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями;  

4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

4.3 формулювання мети статті; 

4.4 виклад основного матеріалу дослідження; 

4.5 висновки та перспективи подальших досліджень. 

4.6 список  літератури (11 кегль). 

4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії. 

Останній підпункт не є обов’язковим.  

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з 

форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не 

менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. 

Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 
5. Посилання в тексті – прикінцеві, нумеру-ються 

поступово, відповідно до порядку їх цитування в тексті. 

Приклад: „…”
1
. 

Список літератури оформляється згідно ДОСТу та 

окремо наводиться латиницею: 

Reference: 

1.BojchukT.M.,MojsejA.A. Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva, 

Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva, 

2014, Vol. 1 (1), p. 7-18. 

У кінці статті потрібно написати „Дані про автора” 

українською та англійською мовами (до 800 друк. 

знаків). 

The manuscripts for publishing in journal must be 

given in electronic version. The materials for the 

publication must not exceed 16 A-4 size pages in 14 

points Times New Roman, 1,5 space; top and bottom 

margins – 2cm, left – 3cm, right – 1,5 (20.000 – 

30.000 characters apart from resume and key words). 

Files format – doc or rtf. 

We are waiting for the manuscript in Ukrainian, 

Russian, English and French. 

1.In the first line the index UCD(bold, straight) is 
put to the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines  indicate in the Ukrainian and 

English: the author’s last name, first name, scientific 

degree, academic status, position, workplace (no 

abbreviations); if there are several authors of the 

paper, information about them should be given in 

different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including 

quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 

100-250 words / up to 1 page  (the topic of the article, 

surnames and initials of its authors, summary text); 5-

10 of key terms. The title&the author’s last name, first 

name (in nominative case in bold straight) are 

indicating in French. Resume in Russian – up to 800 

symbols including quadrates; 5-10 of key terms. 
4. Summary text should have the following 

elements: 

4.1 general statement of the problem and its 

connection with important scientific or practical aims; 

4.2 analysis of the latest researches and 

publications, singling out of previously unsolved parts 

of the general problem, which are the focal point of 

the article; 

4.3 statement of the aim of the article; 

4.4 laying out of the main research material; 

4.5 conclusions of the research and perspectives of 

further studies in this area; 

4.6 bibliography (11 point) 

4.7 maps, schemes, tables, photographs. 

Pictures and graphics in the article should be of one 

of the following formats (jpeg, bmp, tif) raster at no 

less than 300 dpi (high quality original materials 
should be submitted).  

Tables are to be submitted as separate objects in 

Word format. Main table point 11, heading 12. 

5. Reference in the text – at the end of the article, 

should be numbered gradually, according to their 

citing order in the text. 

Illustrations and tables should be numbered 

gradually, according to the citing order in the text. 

At the end of the article you must submit 

"Information about the author" (up to 800 characters). 
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