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ДО ЧИТАЧА 

Одним з найважливіших факторів розвитку незалежної Української держави є її 
науковий потенціал. Про його великі можливості свідчать процеси, які відбуваються 
в Запорізькому державному університеті. За останні два роки 15 викладачів вузу 
захистили докторські, а понад 20-кандидатські дисертацій Зараз у нас 38 докторів 
наук, професорів, понад 200 кандидатів наук, доцентів. Близько 40 науковців пра-
цюють над докторськими дисертаціями, а 85 аспірантів готують кандидатські дисер-
тації з 24 спеціальностей. 

Значно покращилась матеріально-технічна база. В межах 16 головних наукових 
напрямків, серед яких фізика твердого тіла, диференціальні та інтегральні рівняння 
математичних моделей природничих наук, розробка чисельних методів у рівняннях 
математичної фізики, математична кібернетика, методологічні проблеми 
дослідження духовної сфери, історія України та проблеми, пов’язані з розбудовою її 
незалежності, східно-слов’янські мови в їх історичному розвитку, історія літератури, 
вивчення, охорона і раціональне використання рослинного та тваринного світу та 
інші, склалися творчі колективи, які в минулому 1992 році виконали науково-
дослідних робіт на 51 млн. карбованців. 

Розпочали роботу спеціалізовані ради, які мають право приймати до захисту 
кандидатські дисертації з шести спеціальностей: фізика напівпровідників і 
діелектриків, застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і 
математичних методів у наукових дослідженнях, історія України, громадських 
рухів і політичних партій, загальна історія та соціальна філософія. Прийняті перші 
рішення про присудження вченого ступеня кандидатів наук. 

Як бачимо , вже зараз можна говорити про певні позитивні зрушення на цій 
важливій ділянці. Але результати аналізу стану наукової роботи в університеті 
свідчать про необхідність подальшого вдосконалення її організацій ВИХОДЯЧИ З 
соціальних потреб на етапі переходу до ринку, ректорат передбачає концентрувати 
свої зусилля на перетворенні університету в науково-виробничий та учбовий комп-
лекс. З цією метою передбачається перетворити провідні факультети університету 
на інститути, які б забезпечували підготовку молодих фахівців відповідного профілю 
через залучення студентів до науково-дослідницької роботи над актуальними проб-
лемами по темах, які фінансуються як через держбюджет, так і на госпдоговірній 
основі. 

Першим кроком на шляху до цього стало створення в межах університету куль-
турологічного наукового Центру Нижньої Наддніпрянщини. Головна мета цього -
координація зусиль науковців, які займаються дослідженням проблем історії, освіти 
і культури нашого регіону. Зараз іде формування відділів: історії Запорозького ко-
зацтва, краєзнавства, археології та етнографії, який очолюватиме доктор історичних 
наук, професор Карагодін А.І., міжнаціональних відносин і новітньої історії регіону, 
мовознавства і літературознавства, а також соціології" духовної сфери на чолі з 
професорами: доктором історичних наук Турченком Ф. Г., доктором філологічних 
наук Чабаненком В. А. та доктором філософських наук Воловиком В.І. 

Над виконанням наукових робіт, обсяг яких складає десятки мільйонів карбо-
ванців , уже працюють 12 докторів та близько 40 кандидатів наук. Серед проблем, що 
зараз вивчаються ними, - "Історія населення Подніпров’я по матеріалах охоронних 
археологічних досліджень" (доцент Тощев Г.М.). 

"Зарубіжна історіографія Запорозького козацтва" ( проф. Івонін Ю.Е.), 
"Виникнення і діяльність українських національних партій (кінець XIX-1920 p.)" 
(проф. Турченко Ф.Г.), "Історія української трудової і політичної еміграції" (проф. 
Некоз М.Д.),"Дослідження живих народних говірок Нижньої Наддніпрянщини" 
(проф. Чабаненко В. А.), "Дослідження характеру індивідуальних і групових ду-
ховних потреб в трудовому колективі і факторів оптимізації їх розвитку в умовах 
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оновлення всіх сфер суспільного життя", "Соціальна технологія включення середніх 
шкіл в ринкові відносини" (проф.Воловик В.І.). 

Планується щорічно видавати "Культурологічний вісник", перший номер якого 
Ви зараз тримаєте в руках. Він буде розповідати про історію нашого краю, запорозьке 
козацтво, інші цікаві сторінки з минулого і сьогодення Нижньої Наддніпрянщини, 
про її людей - наших уславлених земляків, знайомитиме з роботами і знахідками 
вчених-гуманітаріїв Запорізького держуніверситету та інших вузів регіону -
істориків, археологів і етнографів, мовознавців і літературознавців, соціологів, 
політологів, культурологів. Щорічник розповідатиме про визначні культурні події, 
про все найбільш цікаве в духовному житті краю, з якого для нас з Вами починається 
наша улюблена Батьківщина. Сподіваємось на Вашу увагу і майбутню творчу 
співдружність, дорогі друзі. 
5 



ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА, КРАЄ-
ЗНАВСТВО, АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ 

В.А.ЧАБАНЕНКО 
КОЛИШНІЙ ВЕЛИКИЙ ЛУГ ЗАПОРОЗЬКИЙ І ДУХОВНА 

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

В середині 50-х років нашого століття з утворенням так званого Каховського моря 
перестав існувати предковічний і славетний Великий Луг, тобто дніпровські плавні 
від острова Хортиці до острова Скалозубового, що був колись проти села Осокорівки 
Нововоронцовського району Херсонської області. Відомий усьому науковому світові 
ще з часів Геродота як країна Гілея (1), цей то-пооб’єкт відіграв виключно важливу 
роль в історії Нижньої Наддніпрянщини і всієї України, в становленні й збагаченні 
духовної культури українського народу. 

З різних об'єктивних та суб'єктивних причин Великий Луг і його околиці - береги 
стали тією місцевістю, де зароджувалися, міцніли зв'язки української духовної куль-
тури із аналогічними культурами найдавніших і середньовічних цивілізацій Причор-
номор'я, Середземномор’я, Середнього Сходу й Балтики. 

За старогрецькою легендою, в пониззі Дніпра побував Геракл. Тут він одружився 
з прекрасною дівчиною - змією, яка народила трьох синів - Агафірса, Гелона і Скіфа. 
Від останнього буцімто й пішли скіфські царі, котрі облюбували Гілею і зробили її 
центром своїх володінь. Що прилеглі до бористенських / дніпровських / плавнів 
землі були осередком Скіфії, свідчать не тільки легенди, а й дані археологи'. Адже 
саме тут, по берегах колишнього Великого Лугу, виявлено найбільші скіфські го-
родища: Кам'янсько-Дніпровське, на Лисій горі біля м. Василівки та на острові 
Хортиці. І знову ж таки, саме тут у всесвітньовідомих курганах Солоха й Гайманова 
Могила знайдено найкоштовніші витвори скіфського мистецтва. 

Лугове пониззя Бористена, без сумніву, було добре відоме старогрецьким, а 
пізніше і староримським колоністам, зокрема мешканцям Ольвії. їхні амфори та інші 
ужиткові речі в цьому регіоні знаходять ще й тепер. 

Гілея приваблювала перших християн. Е легендарні відомості про те, що її 
відвідав по дорозі до Києва апостол Андрій. Він піднімався нібито на Лису гору біля 
нинішнього села Біленького Запорізького району і звідти милувався красою плавнів 
та степів (2). 

Через нижньонаддніпрянські плавні проходив знаменитий шлях "із варяг у 
греки". Ця обставина сприяла світовому розголосу про красу краю, його незліченні 
багатства й винятково вигідне військово-стратегічне положення, причому слава 
поширювалася не лише завдяки усним переказам мандрівників, а й писемним 
хронікам. Однією з таких хронік був твір візантійського імператора Константина 
Багрянородного "Про управління імперією" /946 - 953 pp./. 

У 13-15 століттях до Великого Лугу та його околиць із своіх кримських колоній 
проникали генуезькі купці. Ведучи торгівлю, вони водночас знайомили місцеву 
людність із європейською культурою епохи Відродження, переймалися тутешніми 
соціально-економічними інтересами. 
6 
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Інтенсивні міжетнічні взаємини, в тому числі й у сфері духовності, відбувалися 
на Нижній Наддніпрянщині протягом 16-19 століть. Звичайно, домінуючими при 
цьому були взаємини українсько-тюркські, а точніше - українсько - кримськота-
тарські та українсько - турецькі.      

Протягом 15-18 століть Великий Луг був головним південним форпостом козаць-
кого Запорожжя. По його берегах у різні роки знаходилися майже всі військові 
укріплення / Січі / козаків. Е здогад про те, що одне з таких укріплень було навіть у 
самій товщі плавнів, і містилося воно, можливо, на Великому Городищі біля річки 
Лопушки / це приблизно за п'ять з половиною кілометрів на південь від Дніпра в 
напрямку до сучасного села Скельок Василівського району Запорізької області /. 
Мається на увазі найдавніша Запорозька Січ, яка існувала від початку 16 століття до 
1575 року з перервою / 1532 1557 pp. / (3). 

Великий Луг не тільки захищав, а й годував запорожців, за що вони шанобливо 
прозвали його своїм батьком. Упродовж кількох віків він був мрією і пристанищем 
волелюбних лицарів, тому з плином часу його назва перетворилася в один із символів 
української свободи, козацької героїки та земних благ. 

Символізувавшись, топонім "Великий Луг" наповнився особливим змістом, 
внутрішньою експресивністю й збагатив виражально-зображальні засоби 
української мови. Тепер ця географічна назва здатна виступати в художньому й 
публіцистичному мовленні як яскрава стилістема, як узагальнення, що має 
важливий культурно-історичний і соціально-політичний підтекст. Для ілюстрації 
можна взяти хоча б ті випадки вживання згаданого топоніма, які знаходимо у творі 
Катерини Мотрич "Молитва до України". Звертаючись до Бога, поетеса благає:" 
Зупини ту немилосердну косарку, що косить і косить український Великий Луг". А 
по якомусь часі вона вигукує: "Україно! Вродлива, горда козачко з Великих Лугів!.." 
(4). 

Набувши семантичної соціолінгвістичної вагомості, назва "Великий Луг" / як, до 
речі, й саме поняття про реалію, що цією назвою позначалася /глибоко ввійшла в 
національну свідомість українців і стала активно залучатися до сфери *іх уснопо-
етичної творчості. Перш за все вона, звичайно, потрапила в царину фразеології. 
Здавна в нашій мові вживаються такі, наприклад, паремії, як-от: Січ - мати, а 
Великий Луг-батько"; "Наш Луг-батько, а Січ-мати: от де треба помирати"; "Пугу!" 
- "Козак з Лугу!"; "Як козак у Лузі!" і т.п. (5). 

Із народної фразеотворчості популярний топонім потрапляє до народної 
піснетворчості. 

Новітня Гілея уславлена в численних легендах і переказах, про що свідчать, 
зокрема, фольклорні записи 19-20-го століть, виконані на території Нижньої 
Наддніпрянщини відомими вченими, письменниками і громадськими діячами: 
О.Стороженком, І.Срезневським, О.Афанасьевим-Чужбинським, Д.Яворницьким, 
Я.Новицьким, Г. Надхідним, І.Манжурою, А.Кащенком, Л.Падалкою, Яром Сла-
вутичем, О.Бердником, М.Киценком та ін. Значна частина цих записів опублікована 
в упорядкованій нами збірці "Савур-могила". 

Всі народні легенди та перекази, що стосуються Великого Лугу, являють собою 
не тільки естетичну, а й наукову, джерельно-фактологічну цінність. Вони містять 
чимало цікавих відомостей для етнографів, істориків, географів, гідрографів, бо-
таніків, зоологів та інших учених - дослідників. 

У зв'язку із зображенням запорозької козацької героїки і пізніших соціально-
історичних процесів на терені Нижньої Наддніпрянщини Великий Луг був і залиша-
ється об'єктом пильної уваги українських письменників. 

Як національну святиню, Великий Луг сприймав Т.Шевченко. У своїх творах він 
згадав його сім разів. Характерно, що ця власна назва осмислюється Кобзарем у 
строгій відповідності з естетичними принципами народної мовотворчості і вживаєть-
ся переважно в текстах, стилізованих під фольклор /під думу або пісню / 
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"Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі 
Із нашої України  
Чи там раду радять, як на турка стати, 
Не чуємо на чужині.  
Ой, повій, повій, вітре, через море 
Та з Великого Лугу, 
Суши наші сльози, заглуши кайдани, 
Розвій нашу тугу..." /1,197 / (6); 

-...Не хочу я, моя мати, 
За плугом ходити, 
Оксамитові жупани 
На ріллі носити. 
А піду я одружуся 
З моїм вірним другом, 
З славним батьком запорозьким 
Та з Великим Лугом (2, 169). 

Досить колоритним в лінгвостилістичному відношенні є Шевченкові параф-
растичні й метафоричні побудови з даним топонімом: 

Дотанцював аж до брами, 
Крикнув: - Пугу! пугу! 
Привітайте, святі ченці, 
Товариша з Лугу! /2, 54/; 

"Чи спиш, чи чуєш, брате Луже? 
Хортице! сестро?" Загула Хортиця з 
Лугом:" Чую! чую!" І Дніпр укрили 
байдаки...(1, 198). 

Навіть там, де слововжиток мав би бути, здавалося, стилістично нейтральним, 
у Шевченка назва "Великий Луг" звучить як віщий поклик нашої трагічної історії: 

Як мандрували день і ніч, 
Як покидали запорожці 
Великий Луг і матір Січ, 
Взяли з собою Матер Божу, 
А більш нічого не взяли, 
І в Крим до хана понесли 
На нове горе-Запорожжя (2, 46 ); 

На пригорі, ніби капличка, 
Козацька церква невеличка 
Стоїть з похиленим хрестом. 
Давно стоїть, виглядає 
Запорожця з Лугу... З Дніпром 
своїм розмовляє, Розважає тугу 
(2, 41). 

У серпні 1843 року Т.Шевченко, подорожуючи по Україні, відвідав острів 
Хортицю. Про це він писав 26 листопада наступного року в листі до Я.Кухаренка: 
"Був я уторік на Україні - був у Межигорського Спаса. І на Хортиці, і скрізь був і 
все плакав, сплюндрували нашу Україну катової віри німота з москалями, щоб вони 
переказилися". Не виключено, що саме тоді молодий поет спускався Дніпром і нижче 
Хортиці, тобто що він побував і в Великому Лузі. Адже цілком природно, що, 
забившись так далеко на південь від Києва, Шевченко не міг обмежитися відвідинами 
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лише Хортиці. Без сумніву, він не проминув і інші, такі близькі від острова, місця 
козацької слави. 

Великий Луг згадується й описується в прозових і драматичних творах 
Е. Гребінки / роман "Чайковський" /, П.Куліша /драма "Байда, князь Вишне-
вецький'7, Д.Мордовця /роман "Сагайдачний"/, О.Довженка /кіноповість "Поема 
про море"/, О.Гончара /роман "Собор"/, Ю.Мушкетика /роман "Яса"/ та ін. 

Соціолінгвістичній актуалізації топоніма "Великий Луг" і посиленню його 
функціональної активності в мові української художньої літератури та публіцистики 
посприяло святкування 500-ліття запорозького козацтва. Неабияку роль у цьому 
плані відіграли, зокрема, всенародні урочистості, проведені протягом 1990 - 1992 
років на острові Хортиці, біля Капулівки, на руїнах Олешківської Січі та в інших 
місцях. Ця актуалізація і функціональна активність особливо помітні в творчості 
сучасних поетів та публіцистів Нижньої Наддніпрянщини: М.Братана, В.Коржа, 
П.Ребра, О.Шостака, К. Сушка, А.Сокульського, В.Шевченка. Знаменно, що 1992-го 
року Запорізька обласна організація СПУ видала навіть додаток /поетичну анто-
логію/ до альманаху "Хортиця" під назвою "Великий Луг". 

Цілу бібліотеку складає нехудожня література українських авторів, у якій зна-
ходимо описи Великого Лугу або окремих його частин. Серед цієї літератури най-
помітнішими є: мемуари О.Стороженка "Спомини про Микиту Леонтійовича Коржа" 
(7), подорожні записи О.Афанасьева-Чужбинського " Поездка в Южную Россию. 
Очерки Днепра" (8) ,уже згадувані науково-популярний нарис А.Кащенка "Великий 
Луг запорожський" та наукове дослідження Д.Яворницькрго " Вольности запо-
розских казаков. Историко-топографический очерк". Значення перелічених і 
подібних їм творів важко переоцінити, оскільки вони зафіксували зниклу топог-
рафічну реалію майже з усіма її подробицями, унеможливили її забуття 
прийдешніми поколіннями. 

Тема Великого Лугу знайшла своє відбиття / нехай і фрагментарне / в ук-
раїнському кінематографі та живописі. Її торкнулися О.Довженко /фільм "Поема 
про море" /О. Мурашко /картина "Похорон кошового" / (9), В.Ковальов / картина 
"Остання рада на Січі" / (10) та інші художники. 

Із знищенням Великого Лугу / так само, як і з за-топленням Дніпрових порогів 
та з розкопками степових могил / Нижня Наддніпрянщина фактично втратила своі* 
найголовніші природно-ландшафтні особливості, що, безперечно, негативно 
відбилося на світосприйманні, загальній культурі і навіть характері переважної' 
більшості її мешканців. І все ж пам'ять про колишні козацькі володіння досі не згасла. 
Над Великим Лугом, Хортицею і Січами витають романтичні згадки теперішньої 
молоді про ратні подвиги, волю та славу її пращурів. 

Уже не одно десятиліття серед нашої наукової і культурної громадськості живе 
ідея відродження Великого Лугу. Вона якнайкраще гармонує з ідеєю духовного 
відродження України, з ідеєю відродження української державності. 
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Ю.Е.ИВОНИН 

АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ ГУПЕЛЬ О ЗАПОРОЖСКОМ 
КАЗАЧЕСТВЕ 

Среди работ немецких историков и этнографов о запорожском казачестве следует 
выделить опубликованную в 1790 г.в Риге книгу А.В.Гупеля (1737 - 1819) "О каза-
ках". Рига в это время находилась в составе владений Российской империи, но по 
существу была немецким городом с сильным влиянием немецкой, особенно прусской 
культуры и науки. В частности, на Гупеля оказали влияние взгляды крупного немец-
кого философа и теолога Иоганна Готфрида Гердера, долгое время жившего в Риге. 

Основные воззрения И.Г.Гердера нашли отражение в его знаменитом труде 
"Идеи к философии истории человечества", опубликованном в 1784-1791 годах в 
четырех частях (1). Для Гердера был характерен отказ от евроцентризма в истории 
культуры и убеждение в равноправии народов. О славянах Гердер писал с большой 
теплотой, отмечая их трудолюбие, добродушие и гостеприимство, а также предска-
зывая большое историческое будущее славянским народам. Интересно отметить 
довольно негативное отношение Гердера к государству, ибо всюду, где власть исполь-
зуется не в интересах народа, он видел проявления деспотизма (1, с. 470; 2, 
с.633,635,637). Весьма любопытным представляется следующее наблюдение Гердера 
об Украине в "Дневнике моего путешествия в 1769 году". Он писал буквально следу-
ющее: "Украина может стать новой Грецией", поскольку прекрасное небо, 
жизнерадостность жителей и тучные земли сделают когда-нибудь ее 
цивилизованной страной. Далее Гердер предполагал, что Венгрия, Украина, части 
Польши и России будут объединены новой культурой, которая пробудит "сонную 
Европу" (3, с. 199) 

Гупель был в первую очередь этнографом (известны, например, его описания 
Лифляндии и т.д.). (4). В краях, где жили казаки, Гупель не был, черпая информацию 
из произведений немецкоязычных авторов - Мюллера, Тотта, Манштейна. В своем 
сочинении "О казаках" Гупель описывал хозяйственные занятия и быт, государст-
венную и военную организацию, вооружение, военную тактику казачества, не толь-
ко запорожского и украинского, но также донского и т.д. Занимаясь главным образом 
борьбой против татар, казаки, по мнению Гупеля, представляли собой нерегулярную 
земельную милицию. Впрочем, Войско Запорожское носило более регулярный ха-
рактер, чем отряды других казаков. Рижский этнограф подчеркивает, что в 1654 году 
украинцы или малороссы, как он временами их называет, были снова подчинены их 
прежним государям, а именно русским царям /Гупель употребляет слово "владе-
тели"/, хотя большая часть снова готова была вернуться под власть польской короны. 
По своему социальному статусу, отмечал Гупель, казаки не принадлежали ни к 
дворянам, ни к крестьянам; войдя в состав Русского государства, они сохранили свои 
старинные свободы и военно-демократический строй. В книге Гупеля подчеркива-
лось также, что большая часть территории Украины при польском "господарстве" 
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именовалась Украиной или Малой Русью, а меньшая часть именно Запорожьем, 
почти находившимся под татарским и турецким влиянием (5, с.21, 22, 30, 32). 
Начало формирования запорожского казачества Гупель относит к 1471 году, а его 
особенности объясняет соседством с поляками, литовцами и татарами. Запорожцы 
частью были колонистами, частью регулярными войсками (5, с.37, 44), что не совсем 
точно, если понимать все это в буквальном смысле. Относительно этнического 
происхождения украинцев Гупель делал акцент на то, что они были одной из ветвей 
русской нации (5, с. 172-173). Касаясь положения казачьей старшины уже после 
разгрома Сечи, Гупель отметил, что она получила все права и привилегии русского 
дворянства (5, с. 179). 

Вместе |тем Гупель обращал внимание читателей и на то, что казаки несколько 
отличались по образу жизни и обычаям от тогдашнего русского народа (очевидно, 
имелись в виду все русы -'Ю.И.) и представляли собой как бы отдельный народ. 
Интересно следующее замечание Гупеля, которое лишний раз может показать, как 
мог Европейский интеллигент эпохи Просвещения относиться к воинству, жившему 
на границе Европы и Азии:"Они были храбрыми, но дикими". С одной стороны, 
некоторая симпатия, а, с другой, подчеркивание дикости и низкой культуры с точки 
зрения интеллектуальной элиты. Не будет лишним упомянуть и о других наблю-
дениях Гупеля. Так, он замечает, что жители украинских городов, как правило, не 
местного происхождения, хотя отдельные казаки после 1783 года начали заниматься 
ремеслом и торговлей. Гупель также подчеркивал, что поселенцы, происходившие 
из Польши и Украины, и жившие рядом с казаками, были свободны не только от 
военной службы, но и от крепостного права (5, с.182,183,184,185, 209). 

Говоря о языке украинцев и казаков, Гупель замечал, что хотя это и был русский 
язык, но не чистый, а немного "испорченный" (etwas verderbte), благодаря польскому 
влиянию, родственный диалект. В речи казаков Гупель отмечал заимствования из 
татарского и турецкого языков. Близость же языка украинцев к русскому языку 
Гупель устанавливал с помощью сравнительной словарной таблицы и показывал, что 
главные ключевые слова (брат, сестра, человек, люди, нос, рот, горло, дерево, и т.д.) 
в украинском языке русского, а не польского происхождения (5, с. 188,189-199). 

Причины восстания под руководством Богдана Хмельницкого Гупель, как и 
Энгель, видел в притеснениях польских панов, введении крепостного права, попыт-
ках окатоличивания. Самого Богдана Хмельницкого Гупель охарактеризовал как 
человека большого ума и действительно историческую личность (5, с.198-199). 

Освещая отношения казаков с российским правительством, Гупель делал упор 
на стремлении последнего превратить казаков в обычных подданных, что и было 
сделано согласно манифесту 1775 года. Казаки с того времени, писал Гупель, когда 
пользовались своими привилегиями, за целое столетие стали добрыми, спокойными, 
довольными и счастливыми подданными, государства. Исходя из этого, он задавал 
вопрос:"Правильно ли называть потерей ограничение привилегий?" (5,с.239-240). 
Скорее всего, здесь сказывалась не столько прорусская, сколько пропрусская 
ориентация Гупеля. Пруссия была активным участником разделов Польши, а в тот 
момент и союзницей России. К тому же рижские немцы были, как правило, 
ориентированы на Пруссию. 

В целом в работе Гупеля дана довольно объективная оценка запорожского каза-
чества, вполне в духе идей эпохи Просвещения. Но прежде всего, это труд этно-
графический, педантичный и написанный в истинно гелертерском ученом духе. 
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  A.P. ДАВЛЕТОВ 
ВОИНСКИЕ СОЮЗЫ И ПРОЦЕСС РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 

ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ (1919-1933 гг.) 

Поражение кайзеровской армии в первой мировой войне и победа Ноябрьской 
революции предопределили крах Германской империи Гогенцоллернов. Возникшая 
в результате Веймарская Республика была построена на довольно непрочном фунда-
менте. По мнению М.Реймана основная причина этого положения была в том, что 
"капиталистический государственный аппарат не был разбит.остались нетронутыми 
экономические позиции монополистического капитала и феодального юнкерства. Не 
были уничтожены корни агрессивного германского милитаризма. Кайзеру свергли, 
но Крупп, Симменс, Стинненс и генералы остались" (1). 

С помощью Версальского договора от 28 июня 1919 г. страны-победители нанесли 
тяжелый удар по армии и флоту Германии, существенно разоружив немецких воен-
ных: армия не должна была превышать 100000 человек (из них не более 4000 
офицеров), устанавливалось количество и виды вооружений (в основном 
стрелковое), запрещалось иметь крупный военно-морской флот(с экипажем не 
более 15000 человек), полностью запрещалась постройка и приобретение 
танков, тяжелой артиллерии, подводных лодок, военных самолетов, 
производство химического оружия и создание мото-механизированных частей; 
был распущен кайзеровский генштаб. Союзники получили различного военного 
имущества на сумму свыше 49 млрд.марок (2). Кроме того, она должна была 
выплатить победителям репарации в сумме 132 млрд. золотых марок (3). За 
соблюдение условий Версальского мира в Германии наблюдали три Союзные 
Контрольные комиссии (до  1927 г. Включительно -А.Д.).  
 Однако, как ни силен был удар Парижской мирной конференции 1919 года по 

структуре вооруженных сил германского милитаризма, он отнюдь не означал полно-
го и окончательного разоружения Веймарской Германии. Главным в подготовке 
процесса ремилитаризации было не сохранение запасов оружия, численности старой 
армии и флота, а создание индустриальной базы для возрождения военно-промыш-
ленного потенциала и сохранение испытанных войной, а также подготовку новых 
кадров. 

Нет необходимости доказывать актуальность изучения истории германского 
милитаризма, который сумел на протяжении жизни одного поколения развязать две 
мировые войны. Интерес к этой теме постоянен и устойчив. Отечественная (4) и 
зарубежная (5) историография данной проблемы довольно обширна. Однако в лите-
ратуре, посвященной возрождению вооруженных сил Германии в период существо-
вания Веймарской Республики (1919 - 1933 гг.) есть немало нерешенных вопросов. 
В настоящей статье предпринята попытка анализа роли, структуры, методов работы 
наиболее крупных воинских союзов и их места в процессе ремилитаризации Веймар-
ской Германии. 

Военно-промышленный комплекс Германии искал возможность быстрого вос-
становления собственных вооруженных сил для борьбы за новый передел мира. 
Кроме того, немногочисленного рейхсвера и сил полиции было недостаточно для 
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борьбы с революционным и рабочим движением в стране. 
В этих условиях стали возникать в различных регионах Германии и успешно 

развиваться разнообразные полулегальные добровольческие объединения во-
еннизированного толка. Наиболее крупными из них были парамилитаристские 
воинские союзы. Определяя "парамилитаризм" в качестве разновидности 
"милитаризма духа" историки ФРГ (например К.Финкер, Х.Маух и др.) выделяют 
это явление, как коллективную реакцию населения на тяжелое экономическое поло-
жение страны после первой мировой войны. В идеологическом плане 
"парамилитаристское мировоззрение нашло свою кульминацию в месиве, состоящим 
из национализма, антипарламентаризма, антисемитизма и антикоммунизма" (6). 

Крупнейшей организацией этого типа следует считать союз "Стальной шлем". 
Его основал в декабре 1918 г. ликерный фабрикант Ф.Зельдт вместе с офицерами и 
солдатами 66-го пехотного полка в г.Магдебурге для борьбы против революционного 
движения в стране. Число местных групп этой организации возросло с 30 в марте 1920 
г. до 600 в январе 1922г. и 1200 в апреле 1923 г. [7 ]. Быстрому росту количества членов 
этой группировки способствовало сокращение штатов рейхсвера и расформирование, 
после официального запрещения правительством страны, нелегальных воинских 
организаций типа "Фрайкора","Оргеша", "Консула" и др. Руководитель "Стального 
шлема" Зельдт (дослужившийся до гауптмана в кайзеровской армии) имел обширные 
связи в кругах офицерского корпуса, промышленников и банкиров, был членом 
правления Немецкой Народной партии. Вторым по влиянию вождем союза был 
бывший офицер Генштаба Т.Дюстерберг. С 1919 по 1924 гг.он являлся так же управ-
ляющим Немецкой Национальной Народной партии в г. Галле, позже был кандида-
том националистов на президентских выборах 1932 г.Главным идеологом 
организации, олицетворявшем реваншизм и антикоммунизм ее руководства был 
Э.Штадтлер/небезизвестный Генеральный секретарь "Антибольшевистской Лиги" 
(8). 

Какие цели преследовал "Стальной шлем",можно выяснить из резолюции, 
принятой в январе 1929 г.в Магдебурге на конференции функционеров организации. 
В ней говорится, что "Стальной шлем" считает своей целью "добиться внутреннего и 
внешнего освобождения Германии; изменить скверную Конституцию; устранить 
самодержавие парламента и создать сильную правительственную власть" (9). Прог-
рамму действий союза его основатель и руководитель Зельдте четко сформулировал, 
выступая на митинге в Кенигсберге 6 мая 1929 г.:"В первую очередь "Стальной шлем" 
представляет собой вооруженную организацию, которая должна заменить разбитую 
в 1918 г. военную силу государства и которая стремится восстановить то положение, 
при котором более высокие слои определяют судьбу народа" (10). 

По своей организационной структуре "Стальной шлем" как бы распадался на три 
слоя. Основным ядром считался "Кернштальгельм", который состоял исключительно 
из участников первой мировой войны. Далее шел "Ринштальгельм",объединявший 
взрослых членов союза, не принимавших участия в военных действиях. И наконец, 
"Юнгштальгельм", состоящий из молодых людей в возрасте до 20 лет. По социально-
му составу в этом союзе были сконцентрированы представители правящей элиты, 
руководимые юнкерством, а также большое число мелкой буржуазии, крестьян, 
рабочих (преимущественно сельскохозяйственных), служащих и подмастерьев-
ремесленников. 

Количество членов "Стального шлема"с 500 тыс.в 1924 г. возросло до 1 млн. в 
конце 1930 г. Вместе с другими этот воинский союз служил мощным дополнением 
вооруженных сил Веймарской Германии. Большую финансовую и моральную под-
держку лидерам "Стального шлема" оказывали лично члены семейства Гогенцоллер-
нов (кронпринц и пять его братьев входили в его состав) (11). Руководство союза 
располагало специальной системой учебных центров, где регулярно и под руковод-
ством старых кадровых офицеров проходила военная подготовка членов 
организации. Причем, в их распоряжении были "не только ружья, но и хороший запас 
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пулеметов, орудий мелкого калибра, танки, аэропланы и броневики" (12). После 
прихода к власти правительства А.Гитлера (30 января 1933 г. -А.Д.), в котором 
Ф.Зельдте был назначен министром труда, "Стальной шлем" совместно с штурмо-
выми отрядами НСДАП составили "вспомогательную полицию", влившись таким 
образом в структуру "третьего рейха". 

Вторым по величине воинским союзом был "Юнгдойче Орден"-"Младогер-
манский Орден" или сокращенно "Юнгдо".0н был основан в январе 1919 г.обер-лей-
тенантом Артуром Махрауном в Касселе вместе с офицерами и унтер-офицерами 
83-го пехотного полка для борьбы с революционными выступлениями. Лидер 
"Юнгдо" был сыном главы городского совета Касселя, активно участвовал до первой 
мировой войны в буржуазном молодежном движении. Будучи представителем бур-
жуазных кругов в офицерской касте, он стремился с помощью буржуазно-либераль-
ных реформ расширить сферу влияния германского милитаризма. Так в одной из 
своих работ он заявлял, что "создание и сохранение групп бойцов есть сегодня скорее 
умственно-психологическое чем физическое дело" (13). Заместителем Махрауна и 
канцлером Ордена был Отто Борнеман, обер-секретарь юстиции и офицер резерва. 
Канцлер "Младогерманского Ордена" был широко известен в буржуазно-либераль-
ных кругах Германии своими резкими выступлениями против сословного чванства и 
кастового духа юнкерства, так как считал, что это затрудняет пропаганду идеи 
"народного сообщества". 

В качестве образца для организационного строительства "Юнгдо" были взяты 
структуры средневековых рыцарских орденов, насаждалась внутренняя сплочен-
ность и "надпартийное единство". Во главе союза стояли офицеры бывшей кайзеров-
ской армии, но, в отличии от представителей "Стального Шлема", 
придерживавшиеся буржуазно-либеральной ориентации. В целом "Младогер-
манский Орден" представлял собой типичный продукт послевоенного развития гер-
манской буржуазии. Его идеологическая платформа представляла собой смесь мел-
кобуржуазного реакционного романтизма, средневековых пережитков и политичес-
кого интриганства."Юнгдо" считался расовой организацией, т.е. допускающей в свой 
состав исключительно "арийцев", под которыми в германских националистических 
кругах понимали так называемых "чистокровных немцев". В политической области 
"Младогерманский Орден" до начала мирового экономического кризиса 1929 - 1933 
годах занимал активную антипарламентскую позицию,принципиально отвергая са-
му систему политических партий Веймарской Республики. В 1930-1931 годах в этой 
установке произошли изменения, и "Юнгдо" стал активно участвовать во всех пар-
ламентских интригах на стороне блока правых партий. 

В социальной сфере союз выступал с лозунгом необходимости установления в 
стране классового мира и гармонии, что однако не мешало членам "Юнгдо" в период 
после военной реакции расстреливать сотни рабочих (например в 1923 году в Руре и 
Гамбурге) (14). В то же время выдвигалось требование борьбы против "плутократии 
финансового капитала" и была поставлена задача создания в Германии "корпо-
ративного государства" по итальянскому образцу (авторские права на этот термин 
принадлежат Б.Муссолини). 

В основе социального состава "Младогерманского Ордена" были "пенсионные" 
офицеры-профессионалы (в связи с Версальскими ограничениями отправляемые на 
пенсию в 35-летнем возрасте), мелкие буржуа, чиновники, студенты, представители 
интеллигенции. О силе "Юнгдо" как политической организации свидетельствуют 
крайне противоречивые данные о ее численности: от 20000 до 1500000 человек. Для 
1924 - 1929 годов можно говорить о наличии 200000 функционеров (15). 

Следующим по своему значению был воинский союз "Вервольф" - "Оборотень", 
имевший так же второе название - "Средненемецкий охранный союз". Он был осно-
ван в июле 1923 году в Галле, как филиал "Стального Шлема" для воспитания 
немецкой молодежи в реваншистском духе, однако уже через год 
отделившись, конституировался в самостоятельную организацию. Вождем 
союза 
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стал гауптман кайзеровской армии и советник юстиции Галле ф.Клоппе. "Вер-
вольф", насчитывая в своих рядах 40 000 человек, отличался от других воинских 
союзов Германии особенно интенсивной обработкой молодежи в милитаристско-
реваншистском духе и нескрываемой пропагандой войны. Например, в директиве 
Клоппе от 2 мая 1928 года прямо говорится о том, что "мы подталкиваем войну, так 
как без нее мы не видим возможности разрешить окончательно германский воп-
рос" (16). После прихода к власти в Германии нацистского кабинета, молодежные 
организации "Вервольфа" объединились с "Гитлерюгендом". 

Воинский союз "Викинг" был прямым наследником знаменитой своими 
террористическими актами бригады "Эрхардта" и нелегальной организации ультрап-
равых "Консул" (17). Его основу составляли отборные, шовинистически настроенные 
солдаты и офицеры кайзеровской армии, оказавшиеся вне рейхсвера из-за Вер-
сальских ограничений, для большинства из которых "Викинг" был промежуточной 
станцией от "черного рейхсвера до НСДАП. Лидером этого союза был экс-корветен-
капитан ВМФ Г.Эрхардт. Программная цель организации - "создание новой 
национальной армии и активная борьба с марксистами и евреями". Основное средство 
для достижения этого - террористические акции, поставившие в конечном итоге союз 
вне рамок закона. Финансовым спонсором и политическим покровителем "Викинга" 
не без основания считался герцог фон Саксен-Кобург Гете, один из самых богатых 
людей в Германии. К концу 20-х годов количество членов союза не превышало 10 000 
человек. 

Среди других воинских союзов, успешно действующих на всей территории Вей-
марской Германии, можно назвать "Немецкий Народный Союз обороны и отпо-
ра", "Кольцо немецких оруженосцев","Национальный Союз германских солдат", 
"Союз немецких моряков","Оберланд","Бисмаркюгенд","Танненбергбунд" и множе-
ство более мелких объединений. Всего в различные воинские союзы Веймарской 
Республики входило 3 000 000 человек (18). 

Основа большинства из них - офицеры и солдаты кайзеровской армии, многие 
бывшие военные преступники. Согласно ст. 227 - 230 Версальского мирного договора 
Германия объявлялась агрессором в минувшей войне и в соответствии со ст. 228 
должна была выдать державам Антанты военных преступников, которых союзники 
насчитали более 3 000 человек. Правительство Германии отказалось выдать их 
победителям (этот список открывал экс-кайзер и его ведущие генералы- А. Д.) и после 
долгих дискуссий было решено привлечь их к ответственности перед Имперским 
судом в Лейпциге. В мае 1921 г. над 45 военными преступниками был начат судебный 
процесс, но осуждено было на незначительные сроки заключения всего 9 человек 
(19). 

Наличие в руководстве ряда воинских союзов представителей германского гене-
ралитета (Людендорфа, Герингена, Вебера,Меркера и др.) и их значительные за-
слуги в деле подавления революционного и рабочего движения в 1919 - 1933 годах 
дало основание историкам ФРГ (В.Гёрлитцу, К. Хорнунгу и др.) считать Веймарскую 
Республику "классическим примером спасения демократии с помощью недемок-
ратически мыслящих милитаристов" (20). Общеизвестно, к чему привело это "спа-
сение". 

Готовя развертывание новой массовой армии, необходимой для осуществления в 
будущем реваншистских целей, ВПК Германии заботился о том, чтобы в ее рядах все 
важнейшие командные звенья и ответственные посты находились в руках надежных 
элементов. Отсюда тенденция к нелегальному увеличению количества 
профессиональных военных, и внутри Веймеровской Германии и путем подготовки 
милитаристских кадров за рубежом. Наряду с размещением военных предприятий в 
Швеции, Голландии, Испании с января 1921 года рейхсвер начинает тайные контак-
ты с руководством Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Именно в России Германия 
"нашла безопасные центры подготовки военных кадров" (21). Речь идет о создании 
совместной школы ВВС в Липецке (с 1924 г.), о школе химической войны у Саратова 
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(с 1927 г.), танковой школе под Казанью (с 1926 г.). Можно выделить .такие общие 
формы сотрудничества, как: 

1. Взаимное ознакомление с состоянием и методами подготовки обеих армий 
путем направления командного состава на маневры, полевые учения, академические 
курсы; 

2. Совместные химические опыты; 
3. Организация совместных центров подготовки военных специалистов; 
4. Взаимные командировки в генштаб высшего военного руководства (22). 
Среди лиц, улучшивших свою квалификацию в России, можно назвать Кес-

сельринга, Штумпфа, Шперле, Моделя, Горна, Браухича, Кейтеля, Манштейна, 
Гудериана и десятки других будущих военачальников "третьего рейха". Сотрудниче-
ство РККА и рейхсвера продолжалось до 1933 года включительно. 

В Веймарской Республике, которой, согласно условиям Версальского мира, не 
разрешалось создание легальных запасов кадровых войск, роль своеобразного 
хранилища принадлежала многочисленным воинским союзам, чьи организации 
охватывали практически всю территорию страны. Именно, эти организации стали 
прибежищем широких социальных слоев, находившихся в Веймарской Германии под 
угрозой деклассирования и пауперизации, и особенно бывших военнослужащих, 
оказавшихся вне рейхсвера в силу его ограниченной численности (100 000 человек -
А.Д.). Ведь в этот период на одно место в рейхсвере претендовало не менее семи 
кандидатов. 

Именно в воинских союзах Веймарской Германии получили спецподготовку 
кадры будущей армии А.Гитлера, оставившей кровавый след в истории всего челове-
чества. 
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Л.Г.ЗЛОБИНА 
АЛЕКСАНДРОВСК В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века 

В начале XIX в. Александровский посад представлял собой небольшое поселение, 
в центре которого находилась крепость, обнесенная валом. Внутри селения насчиты-
валось 14 небольших кварталов и 3 проезжих улицы. 

Согласно имеющихся в нашем распоряжении материалов можем отметить, что 
исторический центр города находился на этом месте, где ныне расположен театр и 
сквер напротив него (1). Здесь были построены солдатские жилища. В районе нынеш-
него Малого базара возникла Александровская слобода. 

К началу века здесь насчитывался 141 двор с 884 жителями, социальный состав 
которых выглядел следующим образом (по дворам): 113 - мещане; 17 - духовенст-
во, чиновники, офицеры; 11 - купцы (2). 

С преобразованием посада в уезде происходит расширение географической 
территории, а также наблюдается приток населения. С 1808 года наблюдается рав-
нение вала, постройка второго ряда жилых домов, которые впоследствии образуют 
Николаевскую улицу (3). Постройка домов в два ряда происходит и со стороны р. 
Сухой Московки. 

Сообщение между городком и окружающими поселениями значительно 
улучшилось в результате строительства мостов. В 1807 году был построен мост через 
реку Сухую Московку и реку Капустянку длиной 4 сажени и шириной 3 сажени. В 
этом же году возвели мост через р. Мокрую Московку аналогичных размеров (4). 

В 1805 году в Александровске была открыта почтовая экспедиция. Почта достав-
лялась сюда 2 раза в неделю через реку Мокрую Московку. В арсенале было 16 
лошадей. Средства на ее функционирование брались из фондов общественных 
повинностей (5). 

Остановимся на состоянии административного устройства. 5 июня 1806 года 
Александровск стал уездным городом, а 10 сентября дворяне произвели выборы во 
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все органы управления города и уезда. До описанных событий функции управления 
осуществлялись Александровской ратушей (ведала контролем за выполнением госу-
дарственных повинностей, сбором податей, цеховым управлением и т.д.), в состав 
которой выбирались бургомистр, ратманы. Первым бургомистром был мещанин 
Николай Яковлевич Коронфельд. Городская ратуша продолжала свою деятельность 
до 1866 года. 

Обратимся к выборам в уездные органы власти, созданные в городке на основе 
"Учреждения для управления губерний" (1775г.) в соответствии со статусом уезда. 

Состав избранных в органы власти уезда весьма красноречив: 12 помещиков 
заняли руководящие должности, еще 35 мелких дворян - должности чиновников (6). 
Названное количество избранных распределили должности в городской думе, уезд 
ном казначействе, почтовой конторе.  

Предводителем дворянства был избран коллежский ассесор Эммануил Иванович 
Марк (7). Остальные избранные представители заняли должности городничего, гла-
вы почтовой конторы, стали членами городской думы, уездного и нижнего земского 
суда, уездного казначейства, дворянской опеки. Ввелись должности стряпчего, зем-
лемера, врача с двумя помощниками и бабкой - повитухой. 

Официальное начало деятельности присутственных мест состоялось 15 октября 
1806 года в присутствии Советника губернского правления Шмелева. 

Определенная торжественность сопровождала обряд вступления в должность 
городничего. Избранный на нее давал клятвенное обещание не щадя живота своего 
до последней капли крови" служить императору и законам. К Присяге его приводил 
глава местной церкви в присутствии бургомистра, губернского секретаря. Церемония 
заканчивалась целованием креста (8). 

Остановимся подробнее на характеристике деятельности некоторых органов ме-
стного управления. Александровское уездное казначейство (1806 - 1919гг.) было 
подчинено Екатеринославской казенной палате. Этот орган ведал экономической 
жизнью и городка и уезда. В его функции входил прием податей и сборов, гербового 
сбора, осуществление контроля за сохранностью и выдачей государственных денеж-
ных средств, свидетельств на право торговли и промыслов. И если выдача свиде-
тельств на право торговли и промыслов осуществлялась в ратуше, то уездное казна-
чейство тщательно следило за денежной стороной этого процесса (9). 

Одним из аспектов деятельности городской ратуши был социальный: перевод из 
одного состояния в другое, рассмотрение дел об опеке и др. В нашем распоряжении 
имеются материалы дел, касающихся именно опеки над малолетними наследниками. 
В качестве примера приведем дело, возникшее в результате трагической смерти 
кормильца. Купец III гильдии Петр Богословский во время своей торговой поездки 
был ограблен и убит разбойниками. Осталась жена Прасковья и малолетние дети. В 
таких случаях вопрос о дальнейшем их существовании решает дворянская опека. 
Интерес здесь не только в освещении нравственно-социального, но и правового 
аспекта. По положению производится опись имущества, решается вопрос с долгами, 
Позже, если жена вступает во владение наследством (вернее, его остатками), она 
должна оплатить 1 % казне от стоимости наследства. Только в подобном варианте она 
остается в купеческом сословии. В данном случае Прасковья Богославская, не имея 
возможности оплаты, решает перейти из купеческого сословия в мещанское (10). 

Можно привести целый ряд подобных дел, имевших место в первой половине XIX 
века в Александровске: документы об опеке малолетнего мещанина Г.Корсунского; 
документы о разделе имущества Дм.Нижегородцева; дело о наследстве умершего 
купца Л.Ильчанского, опека над имуществом мещанина А.Евсеева (11) и др. 

Несомненный интерес представляет и такой факт в истории нашего городка, как 
утверждение общественных должностей. Так, в 1815 году на городском собрании 
купечества и мещан была утверждена должность смотрителя иностранных товаров. 
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Первым смотрителем был единогласно избран купец III гильдии Грошов (12). 
Подобный факт говорит о том, что, во-первых, купечество Александровска было 
обеспокоено прибытием конкурирующего иностранного товара уже в 1815 году. 
Во-вторых, выработанная на собрании инструкция смотрителя обращает внимание 
на вопрос качества иностранных товаров, перечень их наименований. В-третьих, 
значит уже в первые десятилетия существования нашего городка он был связан с 
внешним рынком. 

Кстати, об успешном развитии торгового дела в городе, особенно после Указа 
Александра І в 1824 году "Об устройстве гильдий и торговли прочих сословий", 
говорит и такой факт, как переход в купеческое состояние ряда жителей, таких как 
Ключенко С.Н., Бобров В.В., Лющина М. Т. (13) и др. 

Для нового города и уезда был выработан герб. На геральдическом щите изобра 
жено: на верхнем зеленом поле крестом поставлены два ружья со штыками, на 
нижнем малиновом поле - черный лук с тремя стрелами, обращенными вниз, знаме 
нуя силу русского оружия и слабость силы татарской; герб был утвержден в 1811 году 
(14).       

Таким образом, в первое десятилетие в городе Александровске начала 
функционировать система городского управления. 

Обратимся к количественному и качественному составу населения городка. 
Состав обывателей этого маленького городка был таким же разношерстным, как 

и население уезда. 
Здесь были мещане, дворяне, купцы, представители духовенства, военные, а 

также и ссыльнокаторжные, колодники, "всякие дезертиры, непомнящие родства" 
(15). 

Приведем несколько сравнительных данных о росте разных категорий населения. 

1806г. 
 

купцы 54 муж. 39 жен. 
мещане 232 муж. 297 жен. 

духовенство}   

военные} 103 муж. 61 жен. [2] 

чиновники}    

ИТОГО:       389 муж; 397 жен. 

 

1816г. 
 

купцы 14 муж. 20 жен. 
мещане 323 муж. 299 жен. 

ремесленники  45 муж. 34.жен. 

мещане, евреи 10 муж. 14 жен. [3] 

ИТОГО: 392 муж. 367 жен. 
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1829г. 
 

дворяне 21 
духовенство 12 

купцы 15 

мещане 410 

посадские 
жители 

10 

служащие 
чиновники 

40 

разночинцы 
(не служат) 

25 

войск для внут 
ренней охраны 

113, 

полицейская 
манда 

ко- 4 [4] 

 

ИТОГО: 650 чел. 

 

1850г. 
 

купцы 90 муж. 81 ЖЄН. 
в том числе   

евреев 34 29 

мещане 660 669 

в том числе   

евреев 36 34 

ремесленники   

иностранцы 25       19 

в том числе   

цыган 16 11 

ИТОГО: 775 муж. 769 жен 

Данные "ревизской сказки" (1850г.) заверены подписями бургомистра Басова и 
ратмана Гаврилова (16)). Остальные категории населения насчитывали более 2-х тыс. 
человек. 

Несколько слов скажем об имеющихся казенных и частных заведениях. 
С самого начала существования посада здесь не было тюрьмы. С образованием 

уезда возникла потребность (по положению уезда) в этом заведении. Однако ратуша 
этим вопросом не занималась, считая сооружение тюрьмы делом казны. Только по 
категорическому настоянию губернатора в 1807г. для колодников была устроена 
тюрьма, темный, сырой погреб (17). 

Особое место и значение в жизни городка занимала церковь Свято-Покровская 
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(сооружена в 1788 году). Своеобразна история ее постройки - по просьбе местных 
жителей. В ее создании особая роль отводится военному священнику крепости Федо-
ру Кашевскому. 

Следует отметить, что значение деятельности духовенства, церкви в регионе в 
процессе заселения при многорелигиозных воззрениях было чрезвычайно важно при 
проведении разнообразных мероприятий, вплоть до прививок во время эпидемий. 

Кроме Свято-Покровской церкви в 1806 году имелось 2 каменных дома, 441 
деревянный дом. Общая площадь застройки города на этот период равнялась 4 га. 

К середине века здесь уже было построено 5 каменных зданий (3 
административных здания, тюрьма и продовольственный склад), 469 деревянных и 
глинобитных зданий, 3 постоялых двора, трактир, почтовая конная станция, 
больница на 25 коек. Все это располагалось на 4 безымянных улицах без освещения 
и твердого покрытия. Водопровод и канализация отсутствовали (18). Наблюдаются 
изменения и в торговой жизни городка. 

Если в начале века торговля в городке велась через ярмарки ( 3 р. в год), на 
которых торговали предметами домашнего обихода, шерстью, хлебом, то к середине 
века здесь имеются 25 точек станционной торговли (лавки, винные погреба, ма-
газины), в которых торговали 90 купцов, не считая лиц, купивших себе право лавоч-. 
ной торговли. 

Самые незначительные изменения произошли в развитии просвещения. К се-
редине века функционировало уездное училище, приходское училище, частный 
пансион и одна начальная школа (это на весь уезд, насчитывающий к середине XIX 
в. 110468 человек). 

Несмотря на приведенные выше сведения, показывающие несомненный рост, 
укрепление городка, Александровск все же по-прежнему был тихим провинциаль-
ным поселением, стоящим в стороне от оживленных торговых путей страны. И только 
строительство здесь железных дорог во второй половине XIX века станет толчком к 
его интенсивному развитию. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. ГАЗО,ф.316, оп.3, од.67, Л. 2. 
2. Горбань Г.В. Александровск - Запорожье. Свято-Покровский собор.- Запо 

рожье: Интербук, 1991.- С.25. 
3. ЦНБ, ОР , Новицкий Я.П. ф.1, д.11568.- С.1. 
4. ЦНБ,ОР, Новицкий Я.П.д.11566.-Л.170. 
5. На содержание почты расходовалось 95 руб. в год. См.:Жигалов О., Мунько Т. 

Столітній початок біографії /Запорізька правда.- 1969. - 19 липня. 
6. Жигалов О. Из истории Александровска /Большевик Запорожья. - 1940. 26 

мая. 
7. ГАЗО,ф.1,оп. 1,д.179,-л.З-4, 17. 
8.Там же,д.158,-л.4. 
9. ГАЗО. ф. 1, оп.1, д.66, -л.32. 
10. Там же, дд.131, 72, 240, 262. 
11. ГАЗО, Ф.1, оп.1, д. 102.-90 Л. (Здесь же инструкции смотрителя). 
12. Там же, ф.12, оп.2, д.233,- л.7 (40 - е годы XIX в.). 
13. ППСЗ, т.З.- 24741 от 2 августа 1811 года. 
14. ЦНБ, РО, Новицкий Я.П., ф.1, д.11568.- Л.1. 
 
21 



Історія запорозького козацтва ... 

15. ГАЗО, ф.12, оп.2, д.57, л.44. 
16. Новицкий Я.П. Статистико - экономическое описание города Александровска 

и уезда по архивным данным 1829 г. /Екатеринославские губернские ведомости 
/.1888.- N80.- С.7 ( Очевидно только мужское население). 

17. ГАЗО, ф.12, оп.2, д.233, л.1-2, д.262.-Л. 2. По имеющимся данным население 
г. Александровска к сер. XIX в. насчитывало 3729 человек. Отсюда 3729 - 1544 = 2185 
чел. 

18. ЦНБ, РО, Новицкий Я.П. д.11566.- л.З. 
19. История городов и сел Украинской ССР. Запорожская область. К., 1981.- С.71. 

О.І.САВЧЕНКО 
ЕМІГРАНТСЬКА ПРЕСА ПРО АНАРХІСТСЬКІ ГРУПИ НА 

ЗАПОРІЖЖІ /1907-1909 pp./. 

Історія анархізму в Україні ще залишається одним з маловивчених 
питань. Тільки в останні роки з'явилося декілька публікацій, присвячених цій проб-
лемі (1,2,3,4, 5). Як правило, більшість з них пов'язана з особою відомого анархіста 
Н.Махна, а отже має безпосереднє відношення до історії нашого краю. 

Проте діяльність анархістів на Запоріжжі у дожовтневий період досліджена явно 
недостатньо. Основною причиною цього слід вважати майже повну відсутність 
історичних джерел, яка пояснюється не тільки нелегальним характером роботи 
анархістських груп, але і їх зневажливим ставленням до організації архівної справи 
взагалі.  

З огляду на це, значно зростає вага такого оригінального джерела, яким є 
періодична преса анархістських організацій Росії. На початку XX ст. їх журнали 
видавалися у ряді західноєвропейських країн. Анархістська еміграція мала постійний 
зв'язок з соратниками на батьківщині і через власну кореспондентську мережу була 
добре проінформована про українські події На сторінках журналів "Анархист", "Бун-
тарь" , "Буревестник" регулярно друкувались матеріали про діяльність анархістських 
організацій в Києві, Катеринославі, Одесі, Полтаві, Херсоні, Олександрівську та 
Гуляй-Полі. 

Анархістські групи в Україні, які з'явилися ще на початку 20 ст., значного 
поширення набули в роки першої російської революції. У цей час пропаганда 
анархізму серед індустріального пролетаріату, найбіднішого селянства і учнівської 
молоді почала давати помітні результати. Розширюється географія анархістських 
груп, зростає їх чисельність. Головним центром анархізму в Україні стає Катеринос-
лавська губернія. У травні 1905 року тут сформувалася "Катеринославська група 
анархістів-комуністів", яка незабаром здійснила перший акт "економічного" терору. 
Вона організувала вбивство директора машинобудівного заводу, звинуваченого у 
масовому звільненні робітників (5,С41). Після цього терористичні акти стали 
провідною формою боротьби катеринославських анархістів. 

Дивлячись на терор як на неминучого супутника класової боротьби, анархісти 
вважали, що він випливає без посередньо з самої суті класової боротьби, так як вона 
зникає тільки із ліквідацією класових привілеїв, а також є неминучим внаслідок того, 
що експлуататори ніколи добровільно не відмовляються від своїх привілеїв. "Таке 
насилля, масове або одноособове, ясне і зрозуміле, - зауважував орган анархістів 
"Буревестник", - воно є відповіддю на насилля наших ворогів, які активно заважають 
задоволенню вимог трудового народу" [6, С.4 ]. Через терор вони розраховували 
примусити капітулювати найбільш старанних захисників царського режиму. При 
цьому анархісти неодноразово заявляли, що вдаються до терору не тому, що їм 
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приємна смерть ворога, а тому, що в силу простого закону самозбереження, вони 
змушені "усувати" його. Подібну тактику вони вважали не тільки виправданою, але 
і моральною. "Середовище, яке створює необхідність і неминучість терористичних 
актів, неморальне, - писав один з ідеологів анархізму, - проте сам акт як заперечення 
цього середовища... є етичним фактором (7, С.З). 

Саме під впливом катеринославської організації" розгорнули роботу анархістські 
групи на Запоріжжі. Найбільш повна інформація про їх діяльність містилася в жур-
налі "Буревестник", що виходив в Парижі у 1906-1910 pp. Він повідомляв, що до 
Олександрівська досить часто потрапляли листки та брошюри, привезені з Ка-
теринославу, хоча до 1908 року систематична агітація анархізму в місті не велася. 
Проте це не заважало багатьом заводським робітникам доброзичливо ставитися до 
анархістів. Значно зросли їх симпатії після вбивства анархістами начальника Олек-
сандрівських залізничних майстерень, винного в масових арештах учасників грудне-
вого збройного повстання (8, С. 8). 

Треба зазначити, що цей терористичний акт широко висвітлювався на сторінках 
емігрантських видань анархістів. Вперше повідомив про це журнал "Буревестник" в 
номері за 30 квітня 1907 року. В ньому сповіщалося, що 7 березня 1907 року в 
Олександрівську було вбито начальника залізничних майстерень Василенка. В 
публікації підкреслювалося, що терористичний акт анархістів пролетаріат міста 
зустрів схвально. Знущання Василенка викликали у них ненависть ще тоді, коли він 
працював майстром (9, С.7). 

Перебіг подій в Олександрівську потрапив також на сторінки журналу 
"Анархіст", який видавався в Женеві у 1907-1909 pp. Інформація про це містилася в 
його першому номері від 10 жовтня 1907 року. Журнал наводить дані про те, що саме 
на свідченнях Василенка будувалися звинувачення 70 учасників збройного повстан-
ня в Олександрівську у грудні 1905 року (10, С.30). Проте в публікації відсутні імена 
виконавців терористичного акту. 

Їх прізвиша зустрічаємо в "Буревестнике", який наводить імена відомих ка-
теринославських анархістів - Василя Бабешка та Петра Аршинова (8, С.6). Виконав-
цям за маху спочатку вдалося зникнути з місця події, але пізніше поліція натрапила 
на їх слід і заарештувала. В квітні 1907 року група анархістів здійснила збройний 
напад на в'язницю і визволила товаришів (10, С.ЗО). Деякий час після цього В.Ба-
бешку вдавалося переховуватися в Катеринославі. Однак незабаром його знову 
схопили. Вдруге опинившись за ґратами, він відмовився просити помилування і 
здійснив ще одну, цього разу невдалу, спробу втекти. Наприкінці 1908 року В.Бабеш-
ка стратили в катеринославській в’язниці. 

Великим некрологом на його смерть відгукнувся ще один журнал анархістів 
"Бунтарь", який виходив у 1908 - 1909 роках у Женеві. В ньому розповідалося про 
життя і боротьбу В.Бабешка - катеринославського робітника, активного учасника 
грудневого збройного повстання в Олександрівську (11, С.9). Краще склалася доля 
іншого виконавця терористичного акту - П.Аршинова. Відомо, що в роки громадян-
ської війни він став одним з найближчих сподвижників Н.Махна і літописцем мах-
новщини (12, С.13). 

Коли на початку 1908 році катеринославська організація, зазнавши відчутних 
ударів, почала здавати провідні позиції, олександрівські анархістські групи тільки 
робили перші кроки. "Буревестник" повідомляв, що весною 1908 року в місті виник 
невеликий гурток анархістів-комуністів з робітників севастопольських залізничних 
майстерень. Влітку почала діяти ще одна група, до складу якої увійшли робітники 
місцевих фабрик і заводів. На протязі літа діяльність даної групи обмежувалася лише 
письмовою та усною пропагандою. (8, С.9).  

На прохання олександрівських анархістів в місто часто приїжджали їх катеринос-
лавські соратники. Завдяки спільним зусиллям, 1 травня 1908 року вдалося провести 
перші загальноміські збори. Як пише "Буревестник", на них відбулися жваві дискусії" 
між анархістами і соціалістами-революціонерами, причому есери "зустріли їх 
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терпимо і поставилися дружньо" (8, С.9). З метою розгортання пропагандистської 
роботи катеринославські анархісти привезли до Олександрівська агітаційні листки 
"До робочого люду" та "До усіх селян". У великій кількості вони розповсюджувалися 
на заводах землеробських машин Мензіса, Бадовського, в обох залізничних майстер-
нях, а також серед селян Вознесенівки, Кічкаса, Хортиці і Янцева. В журналі 
підкреслюється, що ці прокламації" викликали суцільне пожвавлення і особливо 
сподобалися місцевому революційно настроєному селянству (8, С.9). 

В цьому ж номері "Буревестника" вперше подається інформація про діяльність 
анархістів Гуляй-Поля. На той час воно являло собою велике село з десятитисячним 
населенням. Промисловий пролетаріат був представлений тут невеликим загоном / 
400 чол./ робітників чавуноливарного заводу, а основний соціальний прошарок ста-
новило селянство. Саме серед них анархісти розгорнули широку агітацію в роки 
революції. В квітні 1906 року в село прибув пропагандист, який організував перший 
у Гуляй-Полі анархістський гурток. Від усної пропаганди його члени незабаром 
перейшли до друкованої. З Катеринославу сюди доставили прокламації, а також 
окремі номери анархістських журналів "Безначалие", "Хлеб и воля", "Анархист", 
"Буревестник". У кожному з названих видань друкувалися адреси для листування, 
що сприяло встановленню контактів місцевих груп із закордонними анархістськими 
центрами (8, С.9). 

Агітаційна робота анархістів вела до поширення іх ідей серед селян. Для ії 
посилення гурток випустив два власних пропагандистських листка "До робітників" і 
"До селян". З усіх кінців повіту до Гуляй-Поля потягнулися селяни "побалакати про 
комуну та розжитися книжками". До червня 1907 року місцеві анархісти вже вели 
систематичні гуртки, в яких налічувалося до 60 селян і робітників (8,С.1О). 

Ведучи агітаційну роботу серед селянства, члени групи не залишали позаувагою 
представників місцевих органів влади, яких вони вважали винними у знущаннях над 
народом. На протязі 1907 року вони здійснили в Гуляй-Полі декілька терористичних 
актів (8, С.10). 

З інших джерел та історичної літератури відомо, що у цей час в Гуляй-Полі діяла 
анархістська організація на чолі з А.Семенютою "Союз бідних хліборобів", який 
проіснував з 1906 по 1908 pp. Терор членів цієї організації був направлений проти 
сільської поліції, чиновників та поміщиків. До складу групи входив Н.Махно. У 
червні 1908 року "Союз бідних хліборобів" був розгромлений, а Махно засуджений 
Одеським військово-окружним судом до смертної кари, яка згодом була замінена 
каторгою (1, С.114-115). 

Проте, як свідчать публікації в "Буревестнике", і після його розгрому 
терористична діяльність анархістів в Гуляй-Полі не припинилася. 22 листопада 1909 
року анархісти-комуністи здійснили вбивство станового пристава Караченцева, а 
дещо раніше, під час терористичного акту, було поранено стражника Суботу. Після 
проведення цих акцій анархісти видали гектографічні листки, в яких пояснювали 
населенню, що їх дії були помстою поліції за катування ув'язнених товаришів 
(13, С.6). З цього ж журналу можна довідатися про ще один терористичний акт на 
Запоріжжі. На початку 1909 року олександрійські анархісти вбили провокатора, 
колишнього анархіста, відомого в місті під псевдонімом "Льовка", який видав поліції 
їх соратників (14, С.7). 

Таким чином, матеріали, надруковані в емігрантській пресі анархістів, потребу-
ють більш широкого використання в наукових розробках. При певному критичному 
ставленні та всебічному аналізі вони становлять велику цінність для дослідників -
краєзнавців. 
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С.И.АНДРУХ 
Г.Н.ТОЩЕВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗАПОРОЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА И ЕЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Археологическая лаборатория Запорожского государственного университета соз-
дана в 1986 году. В ее задачу входило: проведение спасательных работ на памятниках 
Нижнего Поднепровья и Крыма, выявление и постановка на учет новых архео-
логических памятников, пропаганда знаний о древнейшем прошлом края. 

Создание лаборатории по времени совпало с деятельностью Министерства куль-
туры Украины и Института археологии АН Украины по подготовке Свода 
памятников истории и культуры, целью которой являлись сбор и учет материалов, 
оформление должной документации на каждый памятник, создание условий для их 
сохранения. О необходимости проведения таких широкомасштабных работ свиде-
тельствовал тот факт, что достоверные данные о каждом памятнике, в том числе и 
археологии, отсутствовали. 

Активно включившись в выполнение программы, сотрудники лаборатории про-
вели тщательное обследование шести районов Запорожской области - Приморского, 
Бердянского, Куйбышевского, Веселовского, Черниговского и Новониколаевского. 
Результатом деятельности явилось создание точных археологических карт этих 
районов и взятие на государственный учет свыше 1000 объектов от эпохи камня до 
периода средневековья, каждый из которых подробно описан и сфотографирован. 

Параллельно с археологическим обследованием территории области проводились 
раскопки памятников на Крымском полуострове. Здесь в зону строительства у 
пгт.Планерское вошли поселение эпохи бронзы и курганы, которые в соответствии с 
действующим законодательством были исследованы. За два года раскопок (1986 -
1987 годы) на поселении вскрыта большая площадь, получены интереснейшие дан-
ные о малоизученных памятниках так называемого каменско - ливенцовского типа 
середины 11 тысячелетия до нашей эры. В исследованных курганных насыпях обна- 
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ружены материалы и другого периода - эпохи средневековья. Сотрудниками экс-
педиции был осмотрен и памятник античного времени на горе Сара-Кай, где собрана 
большая коллекция материалов. 

Разработка темы "История населения Нижнего Поднепровья по археологическим 
данным" включала необходимость изучения древних памятников различных 
периодов. Поэтому на протяжении ряда лет значительные по объему раскопки про-
водились на территории соседней Херсонской области. Так, в 1988 году отряды 
археологической экспедиции исследовали курганные могильники у сел Новокаиры и 
Новорайск Бериславского района, материалы которых (14 насыпей с 83 погре-
бениями) относятся к различным периодам. 

Особый интерес для специалистов представляло подвергающееся разрушению 
Дремайловское поселение эпохи поздней бронзы у села Новоберислав. В 1989 - 1991 
годах здесь вскрыта значительная площадь, где обнаружены остатки многокамерных 
жилищ, ямы культового назначения, в целом выявлен значительный архео-
логический и остеологический материал, который датирует памятник позднеса-
батиновским периодом. 

В связи с проведением различного рода хозяйственных работ в районах области 
остро стоял вопрос о необходимости проведения охранных раскопок курганов, нахо-
дящихсана этих участках. Поэтому в 1989 -1990 годах экспедиция провела раскопки 
насыпей у сел Григорьевка Запорожского района ( 4 к./42п.), Розовка Акимовского-
района (1 к. /14 п.), Скельки Васильевского района (5 к./26 п.), пгт. Васильевка (1 
к./14 п.), пгт.Каменка - Днепровская (7 к. /29 п.). В насыпях выявлены разновре-
менные погребения. 

Раскопки велись и в археологически малоизученных районах. Так, в 1991 году 
обследовалось поселение у села Карла Маркса Бердянского района. Материалы 
памятника открывают новые перспективы в изучении культур эпохи бронзы (куль-
тура многоваликовой керамики и сабатиновская), неолита (сурско - днепровская). 

Но основной объем проводимых работ связан с исследованием памятников у села 
Знаменка Каменске - Днепровского района, где они ведутся с 1988 года. Вследствие 
разрушения береговой линии водами Каховского водохранилища создалась угроза 
существованию разновременных могильников, что и послужило причиной прове-
дения охранных работ. 

К началу раскопок значительная часть могильников уже оказалась разрушенной 
береговыми оползнями, строительными работами, хозяйственной деятельностью. За 
пять лет работ получен значительный материал, пока еще не введенный в научный 
оборот, вследствие чего считаем возможным остановиться на характеристике 
памятника подробнее. 

Древнейшие материалы, полученные раскопками в местности под названием 
"Мамай - гора", относятся к эпохе неолита. Это время характеризуют грунтовые 
погребения, относящиеся к азово - днепровской культуре. Часть из них была разру-
шена оползнями. 

В возникших позже насыпях, расположенных на самой высокой точке, найдены 
захоронения эпохи бронзы, но значительное увеличение числа курганов относится к 
скифскому периоду. 

Изучение могильника показало, что его ядро составляют длинные и округлые 
насыпи высотой до 8 м. В 1989 году в результате топосъемки установлено, что вокруг 
основной группы фиксируются пятна от снивелированных курганов (более чем 200). 
Однако, как показало дальнейшее тщательное обследование, ни визуальные наблю-
дения, ни данные аэрофотосъемки не отражают реальной ситуации. Концентрация 
объектов здесь настолько велика, что они просто размываются. В связи с этим 
очевидной стала необходимость отказа от традиционной методики раскопок в преде-
лах рельефновыраженного кургана или видимого на поверхности "пятна", к методике 
вскрытия могильного поля всплошную. В результате стало возможным выявление 
26 



Культурологічний вісник 94 

комплексов, не прослеживающихся на поверхности и, кроме того, исследование, 
межкурганного пространства. За пять полевых сезонов общая вскрытая площадь 
составила 26670 кв.м - к востоку и югу от курганного ядра, выборочно к северу, на 
береговом обрыве. Всего вскрыто 136 объектов, некоторые из них объединены в 
курган условно. Из них три возведены в эпоху бронзы ( N 4, 26, 28), остальные - в 
скифское время и эпоху средневековья.        

Кроме курганов N 3, 4, 5, 43У, имеющих высоту от 0,4 до 1 м, остальные были 
снивелированы. Курган N 3 имел крепиду, в 38 комплексах отмечены рвы диаметром 
от 5 до 36 м. В них встречены обломки амфор, реже - фрагменты лепной посуды, кости 
животных. Во рву кургана N 4 найдены, кроме того, скелет лошади и человеческий 
череп, кургана N 13 - амфора, три лепных сосуда и серьга, кургана N 92 - черепа 
лошадей, кургана N 129 - скелет лошади. 

В 133 объектах выявлено 271 скифское захоронение. В пределах одного комплек-
са встречено от одного до девяти погребений. Согласно классификации В.С.Ольхов-
ского, в конструкциях погребальных сооружений возможно выделение следующих 
типов: ямы - 28 (преимущественно детские захоронения), катакомбы І типа - 147, ІІ 
типа - 5, III типа - 28, V типа - 30, VI типа - 3, VIII типа - 7, IX типа - 2, не прослежены 
9, 12 конструкций в классификацию не укладываются. 

В пределах одного комплекса сооружались преимущественно конструкции одно-
го типа, хотя отмечена и взаимовстречаемость типов I и V, I и III, I и VIII, III и V и 
т.д. Прослеживается и следующая особенность в их расположении на могильном 
поле: к востоку от курганного ядра из 30 объектов только в двух представлены 
катакомбы III и IX типа (5 погребений), в остальных же погребальные сооружения 
представлены катакомбами 1 типа. Южнее ядра расположение катакомб смешанное, 
но в западной части данного участка отмечено преобладание катакомб 1 типа. 

Все погребения, исключая к.92, совершены по обряду ингумации. Из 271 погре-
бения 145 не потревожены, а в 44 скелеты сохранились частично, что в общем 
позволяет судить о положении погребенных в 70 % от общего количества. 
Положение костяков - вытянутое на спине, с редкими вариациями в размещении 
рук. Только в одном случае зафиксирована поза, в которой руки скорчены на 
"животе" (к.114, п. 1, детское захоронение). В катакомбах І типа преобладает 
западная ориентировка (71), в четырех случаях отмечена ориентировка головой на 
восток, в трех - на СВ и в одном 
- на север. В катакомбах II типа костяки лежали головой ко входу, ориентированы на 
запад, ЮЗ и ЮВ. В катакомбах III типа доминировала северная ориентация (10), 
ССЗ (3) и западная (3), еще 6 погребенных ориентированы единично на СЗ, ССВ, В, 
ЮЮЗ И ЮЮВ. В катакомбах V типа - преимущественно на ССЗ (9), по три костяка 
- на СЗ и север и одно на запад. Для погребенных в ямах свойственна ориентация на 
запад, реже - с отклонением к северу или к югу. 

Зафиксировано 5 случаев дозахоронений в катакомбах І, III и V типов. В послед-
нем случае дозахоронение было совершено через второй входной колодец с 
частичным нарушением предшествующих костяков. В катакомбе III типа до захоро-
нение совершено через тот же колодец; первый костяк, лежавший головой на север, 
потревожен, поздний уложен головой на юг. В катакомбе І типа погребенный с 
западной ориентацией наложился на костяк с восточной; в подобной конструкции 
первый подросток с ЮЮВ ориентацией смещен со своего места более поздним, 
уложенным головой на ССЗ. Кроме того, обнаружено также 24 парных захоронения и 
шесть с тремя костяками. 

Во входном колодце катакомбы І типа находился скелет лошади, в яме и ката-
комбе VIII типа найдены скелеты собак. В ямах и катакомбах І типа выявлены и 
скелеты черепах. 

Наиболее многочисленной категорией инвентаря в погребениях могильника 
являются украшения. Ожерелья из бус и бисера, различных по форме и цвету, 
выявлены в 114 могилах, серьги - в 58, браслеты из бронзы и железа - в 55, кольца и 
перстни - в 12. 
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В коллекции находок имеются также детали головных уборов и одежды в виде 
бус, полусфер, розеток; зеркала (10), на щитке ручки одного из них изображение 
Медузы Горгоны. В яме и катакомбах І и III типов найдены железная, многосоставная 
(железо, бронза, стекло) и плечевая гривна из драгоценного металла. 

Многочисленной категорией инвентаря является также оружие. Мечи и их фраг-
менты обнаружены в 5 катакомбах (І и VIII тип), наконечники копий, ворворки и 
втоки в 11, наконечники стрел - в 96. В п.4 к.4 ( VIII тип) выявлено три колчанных 
набора с 320 наконечниками. Боевой топор представлен одним экземпляром, 
панцирные пластины от защитного вооружения находились в катакомбе VIII типа. 

Посуда представлена лепной и гончарной керамикой, амфорной тарой. Лепные 
сосуды (19) обнаружены в погребениях, рвах и насыпях. Среди них горшки вытяну-
тых и приземистых пропорций, чашки, кувшин и гутус. Среди гончарной керамики 
- кувшины, лекиф. Чернолаковую посуду характеризуют блюдо на кольцевом под-
доне и канфар (IV в. до н.э.). 

Наиболее многочисленная группа привозной керамики - амфорная тара Герак-
леи Понтийской, Фасоса, Менды, Хиоса, Херсонеса, Синопы, типа Солоха I и Солоха 
II. Их фрагменты найдены преимущественно в насыпях и во рвах. Реконструировано 
5 амфор ( Синопа с клеймом, Хиос, Херсонес, типа Солоха I). Найдено также два 
клейма Фасоса первой половины - середины IV в.до н.э. и Херсонеса конца IV в. до н. 
э. В основном весь амфорный материал укладывается в рамки конца V - конца IV в.до 
н.э. Наиболее архаичен обломок венчика пухлогорлой хиосской амфоры V в. до н.э. 
из кургана с кремацией. 

В погребениях обнаружены также котел на полой ножке с ручками (катакомба 
І типа), семь берестяных или деревянных чаш, иногда с бронзовыми или серебря 
ными заклепками.  

В 124 могилах найдены ножи, в 70 - глиняные, бронзовые и свинцовые пряслица, 
в 33 - шилья, в 3 - оселки. 

Материалы памятника дают возможность полагать о функционировании 
могильника на протяжении всего IV в. до н.э., не исключая и захода в V в.до н.э. 
Наиболее ранними типами погребальных конструкций выступают катакомбы І типа 
и ямы. Подавляющее большинство исследованных комплексов представлено захоро-
нениями рядовых общинников и незначительная часть - более состоятельных членов 
общества, и возможно, родоплеменной аристократии ( к.З, 4, 15, 16, 21, 43, 62, 90, 
92). 

По количеству захоронений могильник Мамай - гора пока не имеет аналогов в 
степном Причерноморье. По своим характеристикам он сопоставим с памятниками 
Нижнего Поднепровья, и прежде всего, с могильником Гайманово Поле. Работы на 
памятнике планируется продолжить еще на протяжении ряда лет. 

С 1989 года ведутся исследования и расположенного вблизи села Великая Зна-
менка грунтового могильника эпохи средневековья. Вскрытая площадь составила 
1085,5 кв.м; здесь выявлено 339 погребений. Костяки лежали вытянуто на спине в 
ямах прямоугольной или овальной формы. Инвентарь представлен в основном укра-
шениями из бронзы и драгоценных металлов. Особый интерес вызывают сердолико-
вая гемма - печать, золотой киотец, каменный нательный крест с серебряными 
обоймами, бронзовые бляшки в виде головы быка и подвески в виде дракона, кусаю-
щего себя за хвост. В числе иных находок - поясные пряжки, предметы быта, фраг-
менты керамики с прочерченными крестами. Могильник предварительно датируется 
XIII - XIV веками, является наиболее крупным из числа известных в причерно-
морских степях. 

Сотрудники лаборатории проводят исследования в тесных контактах с иного-
родними специалистами. На протяжении ряда лет в работе экспедиции принимают 
участие коллеги из Киева и Кишинева, для всесторонней обработки полученных 
материалов привлекаются ученые из Одессы, Севастополя и Симферополя. В экс- 
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педициях постоянно участвуют студенты разных курсов исторического факультета 
ЗГУ, многие из них после завершения учебы пополняют коллективы музеев и запо-
ведников, где продолжают заниматься археологией. Наиболее опытные студенты 
принимают участие и в работах других экспедиций - Приазовской, Херсонской, 
Северо - Крымской. 

В последние годы активизировалась и научная деятельность, о чем свидетельст-
вуют проведенные на базе лаборатории ЗГУ конференции и семинары различного 
уровня - "Международные связи в средневековой Европе" (1988 год), " Проблемы 
скифо - сарматской археологии Северного Причерноморья" (1989 год), "Проблемы 
изучения катакомбной культурно - исторической общности" (1990 год), в работах 
которых приняли участие специалисты более чем из 40 городов бывшего СССР. В 
апреле 1994 года запланировано проведение международной конференции "Пробле-
мы скифо - сарматской археологии Северного Причерноморья" ( 2 Граковские 
чтения). 

Сотрудники археологической лаборатории принимали активное участие в работе 
иных конференций, проведенных в Кишиневе, Киеве, Одессе, Донецке, Кировогра-
де, Херсоне, Мелитополе и других городах Украины. 

Материалы конференций и полевых археологических исследований оперативно 
находят отражение на страницах различных печатных изданий, из которых прежде 
всего необходимо назвать периодические выпуски - "Вестник краеведа" ( 1989 -
1991), " Древности степного Причерноморья и Крыма", т.І - III (1990 - 1992). 

Создаваемые в наше время программы, направленные на сохранение и приумно-
жение культурного наследия, открывают широкие перспективы для научной дея-
тельности археологической лаборатории Запорожского госуниверситета. 
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МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ 
ІСТОРІЯ РЕГІОНУ 

Ф.Г.ТУРЧЕНКО 
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА В 

КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
XIX СТОЛІТТЯ 

Одна з найхарактерніших особливостей розвитку української політичної думки 
XIX ст. її органічний зв'язок з національно-визвольним рухом. Логіка суспільного 
життя в бездержавній Україні неодмінно вплітала всі істотні прояви національно-
культурної діяльності в контекст українського національного відродження, 
сприяючи усвідомленню українським етносом себе як окремої нації, як суб'єкта 
історії і тодішнього світу. 

Сучасні українознавчі все більше схиляються до переконання, що українське 
національне відродження XIX століття в цілому вписується в рамки 
східноєвропейських національних рухів і має однотипну з ними внутрішню логіку. 
Відомий чеський вчений Мирослав Грох запропонував трифазову модель 
національних рухів, національних відроджень: фаза "А", або "академічна", на якій 
"невеличкі групи академічних інтелектуалів уперше виробляють категорію нації; 
фаза "В", або "культурницька", чи "фаза національної агітації", коли "більш широка 
мережа патріотів", що гуртується навколо газет, журналів, культурних товариств, 
починає "розповсюджувати слово більш конкретною агітацією"; фаза "С", 
"політична", або "ера масових національних рухів", що позначаються "політичною 
мобілізацією". Одночасно ці фази були і ступенями формування на основі 
відповідних етносів історичних спільнот з вищим рівнем самосвідомості - націй. 

З певними застереженнями трифазова модель національного руху більшістю 
авторів приймається і для України . 

Дещо модифікований її варіант пропонує І.Лисяк-Рудницький. Він пише про три 
стадії (доби) українського національного відродження: шляхетську добу (1780-1840 
роки), народницьку добу (1840-1880 роки) і модерністичну добу (1880-1914 роки) 
(1). Неважко помітити, що в основу періодизації І.Лисяка - Рудницького покладено 
соціально-політичні фактори, у той час як М.Грох і його послідовники прагнуть дати 
узагальнюючу, синтетичну періодизацію. Розглядаючи еволюцію української 
політичної думки, слід враховувати різні підходи. 

Для XIX століття характерне виникнення, розвиток і гегемонія в українській 
політичній думці двох головних напрямків : консервативного і народницько-демок-
ратичного. Саме ці два напрямки запліднювали український національний рух, 
стимулюючи його визрівання, сходження на рівень партійно-політичної боротьби. 

Як напрям політичної думки консерватизм обґрунтовував особливу цінність 
традиційного ладу і збереження освячених століттями установ і форм 
життєдіяльності. В історичному минулому консерватори шукали надійні підстави 
для вироблення нових політичних доктрин, які відповідали запитам часу. 

Основною політичною доктриною народників було народоправство, яке, за їх 
переконанням, було органічно властиве українцям у минулому і яке необхідно повер-
нути. Державну діяльність українських гетьманів, які у свій час обмежували народо-
правство, вони вважали шкідливою, антинародною, а виступи народних мас проти 
державної влади на захист своїх інтересів розглядали як однозначно справедливі. "В 
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конфліктах народу і власті вина завжди на стороні власті", - так 
характеризував М.С.Грушевський одне з головних положень народницької 
ідеології. 

Перший, "академічний" етап в історії українського національного руху ка-
надський історик П.Магочій охарактеризував ще як "стадію збирання спадщини". В 
інтерпретації І.Лисяка-Рудницького - це "шляхетська доба". На цьому етапі окремі 
освічені люди, як професіонали, так і любителі-ентузіасти, збирають і обробляють 
мовні, фольклорні, літературні та історичні рештки свого народу, відкривають для 
себе і оточення факт його існування в історичних і географічних вимірах. Почався 
цей етап після остаточного скасування гетьманщини у 1780 році і продовжувався до 
1840 року (2). 

Цей етап відзначений активною інтелектуальною діяльністю освічених пред-
ставників українського шляхетського стану. Це ще їх час, хоча попереду вже маячила 
перспектива повного зникнення, розчинення в середовищі російського дворянства та 
інших станів суспільства. Прагнення вийти з глухого кута своєрідним чином стиму-
лювало пошукними історичних документів, старих рукописів і грамот, дослідження 
генеалогії. На основі цих джерел вони прагнули довести свою знатність, родовитість, 
"рівність" з російським дворянством. 

Цю психологічну ситуацію точно описав П.О.Куліш: "Зі втратою в Україні 
останніх решток старовинного своєрідного громадського устрою виявилися спроби 
виразити свою народність перед судом сучасного і наступного поколінь" (3). Подібну 
точку зору сформулював сучасний польський українознавець Зенон Е.Когоут: "Таке 
зростання історичної самосвідомості відображало не дальший розвиток мало-
російських настроїв, а швидше, віру у неминучий їх кінець" (4). 

Але песимістичні установки авторів часто не відповідали тому відлунню, яке 
справляли їх твори. Одна справа - мотиви і обставини творчості, зовсім інша - 'if 
суспільний, історичний резонанс. Результатом творчої діяльності козацької верхівки 
була поява історичних рукописів і трактатів ("Історія Русів", літопис Г.Грабянки, 
"Летопись событий в Юго-Западной России" С.Величка, "История Малой России" 
Д.Бантиш-Каменського та інш.) ; пробудження інтересу до побуту і звичаів ук-
раїнського народу ("Записки о Малороссии " Я.Марковича, "Опис весільних 
українських обрядів" Г.Калиновського, "Запорізька Старина " І.Срезневського); 
створення талановитих літературних творів І.П.Котляревським ("Енеїда", "Наталка-
Полтавка", "Москаль-Чарівник"), Г.Ф.Квіткою-Основ"яненком ("Сватання на 
Гончарівці", "Шельменко-денщик", "Пан - Халявський"), П.П.Гулаком-Арте-
мовським і С. П. Гребінкою (байки, вірші, оповідання, повісті, романи) тощо. Творча 
діяльність украінської козацько-старшинської верхівки кінця XVIII - початку XIX 
століття поклала початок нової української літератури, української" історіографії, 
політології. 

Особливо яскраво "ожилий національний дух" виявився в художній літературі, 
писав В.Жмир (5). 

Дослідники української літератури кінця XVIII - початку XIX століття, вбача-
ють у ній сильні демократичні мотиви. Про демократизм ( прагнення "поставити у 
всій його голизні і гостроті питання про елементарні права особистості") (6) і на-
родність ("система поглядів на народ,...як на диво здорову, надійну, гідну пошани й 
любові силу, яка протистоїть розкладовій силі загнилих і змертвілих на службі 
режимові") (7), органічно властиві новій українській літературі, дослідники говорять 
як про беззаперечний факт. Але ніхто на основі цього не робить далекосяжних 
політологічних висновків про народницький характер цієї спадщини. Критики лише 
звертають увагу на риси, споконвічно властиві українському народу - свободолюбст-
во, індивідуалізм, працелюбність, поетичну вдачу і т.п., які блискуче відбилися в 
літературі кінця XVIII - початку XIX століття. Але літературознавці не знаходять в 
ній ідеї - "народоправства" - стержневої в народницькій політології. Для цього у них 
немає жодних підстав. 

Художня література кінця XVIII - початку XIX століття ретельно обстоює саме 
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усталені, перевірені досвідом минулого форми життєдіяльності, невід’ємною скла-
довою яких була закріплена в звичаях і законах соціальна ієрархічність. В цьому 
суспільстві кожен займає відведене йому місце. Варто лише згадати "Енеїду" І.П. 
Котляревського, де кастова нерівність подана як цілком природне явище і де навіть 
у пеклі зберігається сувора ієрархічна структура :там "були пани і мужики, 
шляхта і міщане, багаті і убогі, прямі були і кривоногі, були ви дющі і сліпці". 

Вершиною політичної думки першого етапу українського національного руху 
стала славетна "Історія Русів" популярний історичний трактат початку XIX століття, 
який довго ходив по руках у списках і був видрукуваний лише у 1846 році. Цей 
видатний політичний твір віддзеркалював погляди широкого кола освічених ук-
раїнців. Дуже влучно охарактеризував "Історію Русів" О.Оглоблін, назвавши її "Де-
кларацією прав України". 

Зміст та ідейне спрямування "Історії Русів" відкриваються не зразу, бо автор 
змушений був звертатися до езоповської форми викладу. Глибоко проаналізувавши 
цей твір, О.Оглоблін дійшов висновку, що у ньому змальовується ідеалізований образ 
вільної, ні від кого не залежної Малоросії, яка не зуміла зберегти свою самостійність, 
але гідна її, має історичне право на гідне місце у сім’ї вільних народів. Прагнення 
автора "Історії Русів" опертися на історичне право свідчить, що він стоить на ґрунті 
"українського історичного легітимізму", традиційного для політології консер-
ватизму. 

Немало дослідників весь пафос "Історії Русів" зводять до ностальгії за втраченими 
козацькими вольностями, за автономізмом і республіканізмом. Насправді, у цьому 
видатному творі закладено значно більше, ніж оплакування "втраченого раю". "Яке 
доправлення (винагорода.- Авт.) належиться за кров народу руського, пролиту від 
крові Гетьмана Наливайка до сьогодні, пролиту великими потоками за те єдине, що 
прагнув він волі, або ліпшого життя у власній землі своїй і мав про те задуми, всьому 
людству властиві?", - у цих полум'яних словах "Історії Русів" життєстверджуючого 
оптимізму не менше, ніж відчаю і безнадійності. 

1840-ті роки започаткували нову, "культурницьку," фазу українського 
національного відродження. П.Магочій називає її "організаційним етапом" і продов-
жує до 1900 років. І.Лисяк-Рудницький дає їй визначення "народницької доби" і 
обмежує 1840-1880 роками. 

Нове покоління інтелігенції - різностанової, різночинної - напружено шукає 
власні ідейні орієнтири, які б повніше відповідали завданням національного і 
соціально-політичного відродження українського народу. Стара політична традиція 
вмирала разом з тими групами, які її плекали. Відстоювати ідею самобутності, 
окремішності українського народу, його права на вільний розвиток на підставі втра-
чених, віджилих цінностей було безперспективно. 

Відродження цієї ідеї, оновлення і модернізація були викликані її злиттям з 
іншою, що прийшла з-за кордону і перетворилася в одну з наймогутніших сил 
наступних епох. Мова йде про націоналізм, вірніше, "неагресивний націоналізм". 
Ісайя Берлін - один з найвидатніших політичних теоретиків сучасного Заходу, поча-
ток ідеї "неагресивного націоналізму" зв'язує з творчістю німецького поета і 
філософа XVIII століття Готфріда Гердера. "Гердер, - твердить І.Берлін, - по суті, 
винайшов ідею незалежності. Він вірив, що достоту так, як люди мають потребу їсти 
й пити, мати безпеку й свободу руху, вони також потребують належати до якоїсь 
групи. Якщо їх цього позбавлено, вони почуваються самотніми, приниженими, не-
щасними. Ностальгія...,- це найблагородніше зі страждань. Бути людиною означає 
здатність почувати себе десь як удома" (8). Кожна нація, згідно з Гердером, має свій 
власний народний чи національний дух, тобто сукупність звичок, манер, спосіб 
почування й поведінки, "цінованих лиш за те, що вони свої". 

З визнання самобутності випливало схиляння перед старовиною, як перед 
невичерпним джерелом неповторної національної творчості. Цьому сприяло 
поширення філософи Шеллінга, в якій сформульована ідея месіанства з її постула- 
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том, що тільки тому народу дано здійснити свою місію в історії, який зможе внести 
до неї найкращу ідею, що відбиває його здобутки. Під кутом зору цієї філософії народ 
перетворювався в центр усіх помислів української інтелігентської громадськості. 

В умовах України ці нові віяння почали втілюватися в ідеології слов’янофільства, 
якому, на відміну від російського, що, за оцінкою М.П.Драгоманова "блискотіло 
стальною щетиною імперій", надається своєрідне національно-українське трактуван-
ня. Згадуючи пізніше про цей період, О.І.Герцен писав:" Пробудження слов'янських 
народностей скоро відбилося на Україні і збудило від летаргійного сну народну думку 
й почуття: з'явилося прагнення відродити свою конаючу народність і поновити само-
бутну літературу. Але ідея панславізму прищепилася в Україні зовсім не так, як у 
Москві... В Україні ця ідея зараз же втілилася у світлій формі федеративної спілки 
слов'ян, де б кожна народність зберегла свої особливості при загальній особистій та 
громадській свободі. Водночас з'явилося переконання, що лише в такий спосіб Ук-
раїна зможе постати із занепаду і зберегти свій власний, так несправедливо й без-
жально зневажений образ" (9). 

Втілення цього ідеалу в життя стало метою таємного Кирило-Мефодіївського 
братства, закладеного у 1846 році. В документах братства, у тому числі 
найвідомішому, складеному М.І.Костомаровим - "Книзі буття українського народу", 
було вироблено "першу політичну програму українських прагнень: це федерація 
слов'янських народів, в якій перше місце належить Україні" (10). 

Існують розходження щодо оцінки політико-ідеологічної орієнтації братства. 
Частина істориків і політологів оцінюють її як цілком демократично-народницьку. 
"Напрям демократичного народництва дозрів на час... Кирило-Мефодіївського брат-
ства" - стверджує І.Лисяк-Рудницький. В руслі демократичного народництва розгля-
дає діяльність братства В.Потульницький. Історик із США, Л.Винар вважає, що 
політична програма братства "включала державницькі концепції": Винар посилаєть-
ся на С.Ефремова, який ще у 1924 році писав: "Програма братчиків була логічним і 
неминучим завершенням того розвитку ідей серед українського громадянства, що 
початками сягає в сиву давнину; що не випадково вони взяли назву братства, а 
перейняли її од славної пам'яті українських братств минулого; що слов'янофільство 
їхнє так само на давніх базувалося традиціях і було відповіддю й на потреби свого 
часу; що автономізм був одгуком довгої та впертої боротьби українського народу за 
незалежність і національну індивідуальність" (11). 

Справді, політична доктрина Кирило-Мефодіївського братства може 
сприйматися як завершення певної історичної традиції - консервативної, і в той час 
- початок нової, народницької. Звідси і такі суперечливі оцінки. 

Ідейно-теоретичні погляди кирило-мефодіївців, які не співпадали цілком і в часи 
перебування в братстві, після його розгрому стали розходитися ще більше. Мабуть, 
розходження в поглядах найвідоміших кирило-мефодіївців є найґрунтовнішим аргу-
ментом на користь оцінки політологічної доктрини братства, як перехідної, 
проміжної. 

Найяскравіша особистість у складі братства - Т.Г. Шевченко. Вся його творчість, 
глибинний зміст його поезій спрямовані на відродження національної свідомості, 
вилікування знівеченої української душі, яка, користуючись метафорою самого 
Кобзаря, набагато замків була закрита в "підземному льоху". Т.Г.Шевченко 
відновив у свідомості земляків "перервану традицію... змагань за українську 
незалежну державність" . Так писав про нього ще у 1937 році відомий український 
історик-емігрант О.Лотоцький. 

Таке розуміння місця Т.Г.Шевченка в українському політичному процесі було 
вороже радянській науці, яка прагнула перетворити його в знаряддя офіційної 
ідеології, провісника радянської "дружби народів". 

Сучасний дослідник з української діаспори Р.Шпорлюк, один з найобізнаніших 
україно знавців сучасності називає Т.Г.Шевченка "видатним політичним мислите- 
33 



Міжнаціональні відносини і новітня історія регіону 

лем", який "прагнув незалежної України зі справедливим державним устроєм...". 
Така оцінка на Заході найпоширеніша. Поступово вона утверджується і у вітчизня-
ному українознавстві. 

Значний вклад в обґрунтування теоретичних підстав українського національного 
руху внесли видатні українські історики і мислителі М.І.Костомаров і П.О. Куліш, у 
свій час члени Кирило-Мефодіївського братства. Оцінюючи місце української 
історіографії в національному відродженні, М.С.Грушевський писав: "Великі 
історики України були її ідеологами, давали напрямок і тон не лише історичній, але і 
суспільній, політичній свідомості" (12). 

Ця формула М.С.Грушевського потребує коментарій. В своїй конкретній 
діяльності М.І.Костомаров і П.О.Куліш після розгрому Кирило-Мефодіївського брат-
ства відійшли від політики і у цілковитій відповідності з пануючими тоді в ук-
раїнських колах тенденціями розгорнули культурницьку діяльність. Але відлуння 
цієї діяльності, її вплив на дальший розвиток українського національного руху, його 
політизацію, були значними. Це той випадок, коли книги починають жити са-
мостійним життям і впливають на свідомість читача, незалежно від бажання їх 
авторів. 

М.І.Костомаров заснував народницьку школу української історіографії, у руслі 
якої працювали В.Антонович, М.Грушевський, О.Лазаревський, О.Єфименко, Д. 
Яворницький, Д.Багалій та інші. Це був значний для свого часу крок у розвитку 
національної самосвідомості українців. "Народництво було необхідним етапом нашо-
го розвитку ,- писав історик-державник українського зарубіжжя Б.Крупницький. - 
Це було шукання опори, підтримки з того боку, де ще знаходився народ. Бо на певний 
час нашого розвитку селянський народ в силу обставин, з огляду на те, що ми 
втратили власну еліту... репрезентував цілу націю" (13). 

М.І.Костомаров відкинув звичні канони офіційної імперської історіографії, яка 
не визнавала самого факту існування українського народу. Він показав його як 
окрему етнічну спільність зі своєю історією та самобутньою культурою. 

В статті "Дві російські народності", надрукованій у 1861 році на сторінках жур-
налу "Основа", Костомаров розглянув питання про корені українського та 
російського народів, висвітлив історичні умови, під впливом яких вони формувалися. 
Не заперечуючи того спільного, що було в історичному розвитку цих народів, він 
доводить історичну, мовну і культурну самобутність українського народу, яка про-
явилася у його національному характері та особливостях психічного складу. 

Але народницька заданість концепції М.І.Костомарова вела його в глухий кут. 
Абсолютизація інтересів селянства, прагнення в усіх нещастях і трагедіях звину-
ватити козацько-старшинські верхи принижувала, нівелювала державницьке нача-
ло в історії України. Тому і невипадковий його песимізм в оцінці майбутнього Ук-
раїни. М.І.Костомаров не виключав навіть повної денаціоналізації і зникнення ук-
раїнського народу. В статті "Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке", 
він твердив, що Україна традиційних цінностей та звичаїв приречена. 

Надзвичайно суперечливим був вплив на розвиток української політичної думки 
іншого видатного кирило-мефодіївця - П.О.Куліша. 

Розділяючи деякі ідеї української народницької історіографії, П.О.Куліш, 
разом з тим, гостро відчував її слабкі місця: наївне захоплення селянством, 
виправдання руйнівних та реакційних заворушень, упереджене ставлення до 
національної еліти, без якої неможливе державне будівництво і розвиток культури. 
У своїх історичних творах П.Куліш схилявся до крайнього консерватизму. 

Але державницькі ідеали Т.Г.Шевченка та "Історії Русів" так і не стали переко-
наннями П.Куліша. Конструктивну альтернативу народництву він так і не виробив. 
"Юнацькому серцю нашому, - писав П.О.Куліш, - блаженному в своїм спокою, під 
впливом загальноросійської науки і поезії", завдали рану автори таких парадоксів, 
якими повна... славнозвістна "історія Русів". А в своєму програмному "Епілозі до 
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"Чорної Ради", написаному у 1857 році він писав про "політичну ницість (ничтоже-
ство) Малоросії" та про "моральну необхідність злиття в одну державу південного 
руського племені з північним". 

Особливу роль в історії української політичної думки відіграв М.П.Драгоманов. 
Оцінки його впливу на політичний процес в Україні неоднозначні. Немало учасників 
українських Визвольних змагань XX століття, дослідників минулого і сьогодення 
вважають шляхи, якими Драгоманов спрямовував політичне життя України, без 
перспективними. І.Лисяк-Рудницький, відкидаючи такого роду оцінки, називає 
М.Драгоманова "найвизначнішим українським мислителем 19 століття." 

Немає одностайності в оцінці ідейно-політичної орієнтації М.П.Драгоманова. 
І.Лисяк-Рудницький вважає його представником народницького напрямку, В.А.По-
тульницький, навпаки, пише про нього, як про " можливо єдиного противника на-
родницької школи в українській політичній та історичній думці другої половини XIX 
- початку XX століття."(15). В іншому творі, спеціально присвяченому аналізу 
спадщини М.П.Драгоманова, І.Лисяк Рудницький приходить до компромісного 
висновку, твердячи, що той "був, мабуть, менше обтяжений народництвом, ніж 
багато його українських і російських сучасників, але він не був від нього вільний" 
(16). 

Аналізуючи ці суперечливі оцінки, слід перш за все, визнати, що до Драгоманова 
українська політологія, попри окремі її досягнення, які втілилися в "Історії Русів", 
програмних документах Кирило-Мефодіївського братства, поезіях Т.Г.Шевченка, 
історичних і публіцистичних творах М.Костомарова і П.Куліша, все ж перебувала в 
початковому, далекому від завершення, стані і мала, за висловленням І.Лисяка-
Рудницького, "фрагментарний характер". М. Драгоманов, перший з мислителів но-
вого часу, охопив українську проблему в цілому, в комплексі всіх її аспектів, надав 
українській політичній думці певну повноту і завершеність. 

В його творах міститься яскрава і переконлива характеристика згубного впливу 
асиміляторської політики царизму на розвиток українського народу. На основі спо-
стережень і численних фактів М.П.Драгоманов доводить, що відірваний від власних 
коренів, денаціоналізований в місті чи в армії, український селянин виключається з 
контексту багатої рідної культури, залишаючись у той же час байдужим до культури 
панівної нації. Відбувається неминучий у таких умовах розклад національного ха-
рактеру і одержана в результаті цього помісь засвоює переважно погані якості чужої 
національності і втрачає хороші якості своєї. Відірвані від національного коріння, 
русифіковані українці зневажають свою культуру, історію, землю (17). 

Але основний пафос своєї творчості М.П.Драгоманов спрямовував у творче 
русло. Він шукав для свого народу кращої долі, достойної його минулого і досягнень 
світової цивілізації. Драгоманов був переконаний, що шлях українців у майбутнє 
співпадає з тенденціями вселюдського прогресу. Ці тенденції у його уяві зв'язувалися 
з соціалістичним ладом. Лише соціалізм в змозі забезпечити народу достойне життя. 
Саме до соціалізму, вважав Драгоманов, невідпорно прямує людство. Того українця, 
який не погоджується з цією думкою, він звинувачував в обмеженості, недалеког-
лядності:"...він не додумавсь, не довчивсь до кінця...". 

Безкомпромісність М.П.Драгоманова, однак, не мала належного підґрунтя. Він 
не був економістом і належних узагальнень щодо неминучості соціалізму не робив. 
Його соціалізм так само уразливий, як і впевненість в неминучості переходу до 
нього: "Ця ціль (соціалізм. - Авт.) зветься безначальство: своя воля кожному, й вільне 
громадянство, й товариство людей і товариств". Дослідники спадщини Драгоманова 
вважають, що це - анархістський різновид соціалізму, один з найнепривабливіших 
(поряд з тоталітарним його варіантом) і найменш прийнятих в сучасному 
соціалістичному русі, зате досить поширений в Західній Європі 70-80-х роках XIX 
століття. 

В особі Драгоманова українська політична думка вперше стала чи не перед 
найважчою для неї дилемою: які фактори-соціальні чи національні - слід вважати 
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приоритетними у визначенні майбутнього українського народу. М.П.Драгоманов 
максимально прагнув до їх органічного поєднання, гармонії, а в практиці віддавав 
першість соціальним. Саме в руслі політичного реформаторства і введення соціалізму 
він вважає можливим .задовольнити потреби українства. Створення власної 
держави не обов'язково забезпечує її громадянам соціальну справедливість і 
громадську свободу. Досвід багатьох цілком самостійних країн, на думку 
Драгоманова, підтверджує цю істину. 

Не слід думати, що Драгоманов взагалі відкидав будь-яку конструктивну роль 
держави в розвитку нації. "Безперечно, українці багато стратили через те, що в ті 
часи, коли більша частина пород людських в Європі закладали свої держави, їм не 
довелося того зробити", стверджував він. Але в умовах другої половини XIX ст.  
Драгоманов не бачив "сили й ґрунту для політики державного сепаратизму України  
від Росії", а проблему політичної самостійності України вважав не лише дуже важ-
кою, якщо не неможливою, а "при певних умовах зовсім не потрібною для будь яких 
інтересів українського люду" (18). 

Найкращим виходом для українського народу М.П.Драгоманов вважав досягнен-
ня "політичної автономії... у формі автономії земської: громад, повітів і країн, в котрій 
найліпше може виявитися і автономія національна". В такий спосіб, на його думку, 
міг бути реалізований ідеальний шлях розвитку ..України, коли справа "соціалізму 
йтиме "поруч із справою врятування своєї породи, з новим народженням 
національним". 

Ось чому він відкрито демонстрував своє негативне ставлення до "Історії Русів", 
назвавши "науку" її автора "туманом, що лише запаморочує мозок". 

Серйозні закиди робить М.Драгоманов і на адресу Т. Г.Шевченка, зокрема тому, 
що той, якщо і думає про волю, то була та "воля більш усього своєї породи, воля 
національна і державна", а не інтернаціональна, не воля у "братерській спілці" з 
іншими народами, перед усім, з російським. 

Поміркованість і обережність М.Драгоманова в національному питанні на тлі 
його соціально-економічного радикалізму - загадка, яку можна розгадати, згадавши 
про загальні обставини розвитку української політичної думки в другій половині XIX 
століття. Цей розвиток, влучно зазначив пізніше один з лідерів Української партії 
соціалістів-революціонерів М.Ковалевський, "йшов москвофільським річищем і не 
 виходив поза межі цієї  основної лінії" (19).  

В руслі цього річища опинилось ціле покоління української молоді, що вийшла 
на арену політичного життя в 70-80-і роки минулого століття. Воно, підсумовував 
особливості духовних процесів в  Україні в цей період О.Лотоцький, було жертвами 

 не тільки політики "обрусенія", а й жертвами тої ідейної течії, яку репрезентував 
Драгоманов... На тому ґрунті національного виснаження інтелігентні круги ук- 
раїнського громадянства, які не могли не відчувати критичного становища ук-.  
раїнської справи, знаходили в отих загальних гаслах духовну отуху, Спокійний для 

 сумління вихід: без ускладнень, на  гальмах загальнолюдських та "общерусских"  
засад спускатися та врешті потопати в єдинім "русском морі..." 

 Але в українському суспільстві не зникали сили, які прагнули вирватися з 
"москвофільського річища", повести рух власним шляхом. Плюралізм суспільної 
думки в Україні - її характерна риса з давніх пір. У 1876 році М.Драгоманов у статті 
"По вопросу о малорусской литературе" констатував: "Ми... бачимо, що упродовж 
усього 19 століття на малоруській мові висловлювалися і тепер висловлюються вся-
кого роду політичні, соціальні й релігійні ідеї - від монархічних до республіканських, 
від молитовника до атеїзму".   

На початок 90-х років припадає спроба відродження, обґрунтування в нових 
історичних умовах консервативно-державницького напрямку політичної думки. Ця  
спроба зв'язана з діяльністю групи "Братство Тарасівців" (1890-1893 роки), лідери  
якого І.Липа і М.Міхновський витворили власну програму, що на їх думку, ґрунту- 
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валася на світогляді Т.Г.Шевченка. В програмі були такі пункти: 
"Самостійна суверенна Україна, соборна, ціла й не подільна, від Сяну по Кубань, 

від Карпатів по Кавказ, вільна між вільними, рівна між рівними, без пана й хама, в 
будучому без класової боротьби; 

федеративна всередині, цебто федерація Лівобережної, Правобережної, Степо-
вої України, Кубані й Галичини; 

гетьман, як президент, і сейм; мета 
державна - перед усім і над усе; 
удержавлення поверхні і надр землі, грубого промислу й гуртового гандлю, 

трудова повинність, загальна державна асекурація, загальна безплатна й 
обов'язкова школа, свобода віри, відокремлення церкви від держави, національна 
армія; 

боротьба з імперіалізмом; 
боротьба зі свавільними утисками; 
...Україна для українців, себто тих, що визнають себе українцями; 
культура нації є своя наука, своя краса, свій розум, своя правда, своя воля, 

свій бог; 
не ми будемо, Вкраїні волі й долі не здобудемо" (20). 
Ці пункти програми "Братства Тарасівців" яскраво вказують на її са-

мостійницьку спрямованість. Як і всі державники-консерватори, "Тарасівці" 
шукали і знаходили обґрунтування своїх прагнень в минулому. "Наука й життя 
Вкраїнського народу доводять нам, що Україна була, єсть і буде завсігди окремою 
нацією, і як кожна нація, так і вона потребує національної волі для своєї праці й 
поступу"(21), - зазначалося в іншому документі "Братства" "Profession de foi 
молодих українців". Чітко вказувалося і на головну перешкоду на шляху 
досягнення "національної волі" - царську Росію:"...Коли Богдан прилучив до 
Московщини український народ "як вільний до вільного, як рівний до рівного", то 
нарід і сам Богдан зараз же зрозуміли, що се була помилка, бо "Москва не свій 
брат". Як бачимо, в оцінці цієї ключової історичної події просте жується вплив 
державницького підходу. Звідси і критика народництва ("народничества"): "Воно 
часом ідеалізувало вкраїнський народ". 

Таким чином, протягом XIX століття українська суспільна свідомість витворила, 
теоретично обґрунтувала, вплела в історичний контекст два головні напрямки 
політичної думки - демократично-народницький і консервативно-державницький. 
Пануючим в другій половині XIX століття був народницький напрям, з яким були 
зв'язані імена видатних українських істориків, публіцистів і політологів 
М.І.Костомарова, В.Б.Антоновича, М.П.Драгоманова, М.С.Грушевського та ін. Їх 
теоретична спадщина запліднила діяльність цілого спектру українських 
національних партій народницько-соціалістичного спрямування. 

Консервативно-державницький напрям української політичної думки - 
домінуючий в першій половині XIX століття, у 60 - 80-х роках проявлявся слабо. 
Лише на початку 90-х років ідеї державотворення на українському історичному 
ґрунті відроджуються, давши поштовх політичній консолідації національно-консер 
вативних сил.  
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С.М.ТИМЧЕНКО 
ТРУДНОЩІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 

СЕЛА /середина 50-х - 60-і роки/ 

Здійснивши з неймовірно тяжкими труднощами величезних масштабів роботу по 
відновленню вщент зруйнованої в роки війни соціально - побутової сфери, жителі 
українського села докладали самих енергійних зусиль, щоб впорядкувати свої посе-
лення, зробити повсякденне життя в них більш комфортабельним та привабливим, 
затишним. Хоча навіть уяви про такі речі того часу, зрозуміло, були істотно 
скромнішими, аніж асоціювання їх до більш пізнього періоду розвитку села. Та цьому 
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дивуватись не доводилось, бо навіть державно - партійні настанови були позбавлені 
виважених реальних оцінок існуючого становища. Офіційні документи в своїх пос-
тулатних установках, концептуальних ідеях в ейфорії підносились до самих 
рожевих, сяючих вершин, начисто геть втрачаючи реалії на явного прагматичного          
підґрунтя. Переконливим тому прикладом може бути та ж таки програма "розгорну-
того будівництва комунізму", прийнята XXII з’їздом КПРС. В названій Програмі в 
самій дзвінкій ейфорійності категорично стверджувалось, що поступово колгоспні села 
перетворяться в укрупнені населені пункти міського типу з упорядкованими 
житловими будинками, комунальним обслуговуванням, побутовими 
підприємствами, культурними і медичними закладами. Кінець - кінцем культурно-
побутові умови життя сільського населення зрівняються з міським (1). Одним словом, все 
виглядало настільки спрощено, що десь ось буде оголошено незабаром 
будівництво комунізму завершеним і все стане однозначно комуністичним, барвисто 
світлим, до безмежності сяючим. Життя ці перегини самим крутим чином безкомп-
ромісно спростувало, перекинуло геть в небуття. 

У вітчизняній історіографії питання соціально-побутового розвитку українського 
села в названий період не стали предметом спеціального наукового аналізу. Автори 
даної публікації виявляють спробу на основі нових документів з архівних 
фондів та інших джерел, основна маса яких вводиться в науковий обіг вперте, 
ВИСВІТЛИТИ проблеми та труднощі соціально-побутового розвитку українського 
села в контексті нового мислення. 

Відзначимо, що першочергове значення в справі поліпшення життя селян безперечно мали 
житлово-побутові умови. Тим більше, що сільські оселі, Споруджені до 
війни і у перші повоєнні роки , представляли собою недосконалі, а багато в чому й 
 примітивні приміщення, без належних побутових зручностей та нерідко навіть еле- 
 ментарного комфорту. З середини 50-х років на селі спостерігається тенденція до 
 реконструкції старих і будівництва нових хат. Цьому сприяло підвищення сплати 
 праці в колгоспах і радгоспах, збільшення прибутковості присадибного господарства. 
 За період 1953 - 1958 роки в нові будинки переселилось біля 600 тис. сільських 
 жителів. Пік його припадає на 1961 - 1965 роки, коли на селі було зведено 27531 

тис.кв.м житла. Проте вже в наступному п'ятиріччі намітився спад житлового 
будівництва, який триває до нашого часу. В 1965 -1971 роках було побудовано 26192 
тис.кв.м житла (2). Пояснювалось це тим, що в 60 - ті роки спостерігався інтенсивний 
відплив сільського населення, переважно молоді, із села. До того ж, переважна 
більшість зведених, на селі хат здійснювалась індивідуальними забудовниками. 
Відомо, що будівництво добре впорядкованого будинку вимагає від забудовника 
великих витрат коштів та праці. В більшості сіл республіки індивідуальні забу-
довники не забезпечувались кредитом, будівельними матеріалами, транспортом, 
висококваліфікованими робітниками. 

Не вдалося і в досліджуваний період істотно поліпшити якість сільського житла. 
Уявлення про це дають матеріали вибіркового обстеження житлово-побутових умов 
200 родин робітників радгоспів та 5,4 тис. колгоспників, здійснених органами 
статистики в десяти областях республіки у 1969 році. Виявилось, що тільки 11% 
обстежених сімей проживали в кам'яних або цегляних будинках, 36 % - у дерев'яних, 
33 % - саманних, 17 % - збірнощитових. 43 % обстежених хат мали солом'яну або то 
леву покрівлю, 19% були вкриті бляхою, 38% - шифером або черепицею. 97% 
 обстежених хат не мали водопроводу, 98 % - каналізації. Не було виявлено жодного 

газифікованого будинку. 
З цього можна зробити висновок, що вирішального перелому у поліпшенні якості 

сільського житла не відбулося. Існуючі відмінності у рівнях житлово-побутових умов 
жителів міста і села, труднощі в спорудженні осель на селі були одним з важливих 
факторів, які зумовили небажані міграційні процеси у сільських районах, негативно 
впливали на закріплення кваліфікованих кадрів у сільському господарстві. 

Натомість спостерігалось прагнення самих селян до впорядкування своїх насе- 
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лених пунктів, їх благоустрою. З ініціативи трудівників Запорізької, Хмельницької, 
Черкаської областей отримує нове дихання метод народної будови. Незабаром 
стало ясно, що колгоспам і радгоспам без фінансової та матеріальної допомоги не під 
силу широко масштабна робота по упорядкуванню та благоустрою сіл України. Ось 
чому було вирішено обмежитися спорудженням невеликої кількості 
експериментально-показових сіл у різних областях республіки. Їх будівництво 
розпочалося в 1965 році. В першу чергу будівництва увійшло 15 населених 
пунктів, на їх спорудження виділялось 55 млн. крб. Природньо, що серйозно 
вплинути на загальний благоустрій сіл республіки такі незначні масштаби 
будівництва сільських населених пунктів не могли. У загальній масі 
невпорядкованих українських сіл експериментально - показові села залишались 
пам'ятниками показухи. 

До того ж, у 60 - ті роки було взято курс на укрупнення сіл і розвиток тих з них, 
у яких будівництво було найбільш вигідним з точки зору економічної діяльності. Все 
це призвело до розмежування сіл на "перспективні" і "неперспективні". До таких було 
віднесено майже третину населених пунктів республіки. В результаті у них згорта-
лось житлове будівництво, електрифікація, радіофікація, закривались школи, 
підприємства торгівлі і побуту. Все це мало вкрай важкі негативні наслідки. З таких 
сіл спостерігався найбільший відплив людей, особливо молодих, у місто. 

Важливу роль у соціальному розвитку села відігравала електрифікація. 
Підключення в середині 5 0 - х  років колгоспів до державної електромережі дало 
потужний поштовх до постачання електроенергією села і використанню її в побуті. 

Як показали дані проведених ЦСУ вибіркових бюджетних обстежень, регіон 
Нижньої Наддніпрянщини в цьому плані вигідно відрізнявся від інших регіонів 
республіки. Вже на 1959 рік тут було електрифіковано близько 60 % сільських осель, 
а на 1969 рік електрифікацію села регіону було практично повністю завершено. 
Значною мірою цьому сприяв, на відміну від західних областей, високий рівень 
індустріального потенціалу краю (3). 

Однак, не дивлячись на очевидні позитивні зрушення в електрифікації житлових 
будинків на селі, тут залишалось чимало невирішених проблем та труднощів. На 
початку 70-х років на селі України було електрифіковано лише 82, 2% хат. Біля 
мільйона селянських родин не користувалися електроенергією . В результаті 
зберігалися серйозні відмінності у використанні в побуті електроенергії у місті і на 
селі. В сільській місцевості електроспоживання на комунально-побутові потреби 
складало 77,3квт.год. в рік в розрахунку на одну людину, в т.ч. внутрішньо-
квартирне приблизно 60 квт.год. У місті ці показники складали відповідно 233 і 152 
квт.год. З цього можна зробити висновок, що у сільській місцевості на комунально-
побутові потреби витрачали в 2,5 рази менше електроенергії", ніж у місті. Низькою 
залишалась забезпеченість сільського населення електропобутовими машинами та 
приладами. В 1968 році тільки 5% жителів сіл республіки користувалися хо-
лодильниками, 25% -телевізорами, 16% - пральними машинами. Аналогічною була 
ситуація і в сфері радіофікації. 

До кінця 60- х років було практично завершено телефонізацію сільрад, радгоспів, 
колгоспів республіки. Проте телефон був великою рідкістю у сільській хаті. Якщо в 
1970 році у містах нараховувалось 1218,4 тисяч особистих телефонів, то в селах лише 
167,3 тисяч (4). 

Велике значення для підвищення культури побуту мав розвиток мережі шляхів 
поліпшеного типу. Особливості розвитку соціально-побутової сфери села не дозво-
ляли розвивати комплексно соціальну інфраструктуру в кожному населеному 
пункті. Тому користуватись побутовими послугами жителі села могли тільки при 
наявності добре впорядкованих доріг та транспортного зв'язку. До середини 60-х 
років була вирішена проблема автобусного сполучення між обласними та районними 
центрами, що дозволило поліпшити транспортне обслуговування сільських жителів. 
Проте надзвичайно гострою залишалась проблема регулярного 
внутрішньорайонного автобусного сполучення. Пояснювалось це тим, що на початок 
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70-х років забезпеченість сіл автомобільними дорогами з твердим покриттям склада-
ла всього 40,5 процентів. Таким чином, проблема бездоріжжя на селі продовжувала 
негативно впливати на побут сільських трудівників. 

Важливу роль в поліпшенні соціально-побутових умов відігравало користування 
газом. В 1961 році розпочинається планова газифікація села. До 1965 року вдалося 
газифікувати 160 тис. хат. До початку 70-х років було досягнуто досить скромних 
результатів у газифікації сільської місцевості. У 1971 році з 6567435 наявних 
будинків на селі було газифіковано 887089 або 13,5 % , в тому числі зрідженим газом 
840433 і природним 46658. Внаслідок таких скромних результатів село за рівнем 
використання газу в побуті суттєво відставало від міста. Якщо в 1969 році на 
тисячу чоловік міського населення припадало 124 газові плити, то на селі всього 
24,4 процента(5).        

В цілому слід констатувати, що гучних починів, планів щодо благоустрою сіл, 
їх електрифікації, газифікації та радіофікації було немало. Проте за винятком 
окремих передових колгоспів республіки більшість сіл не було впорядковано. Не 
вдалося завершити суцільну електрифікацію та радіофікацію сіл. Багато населених 
пунктів в умовах бездоріжжя надовго були відрізані від зовнішнього світу. За тем-
пами газифікації українське село значно відставало від загальносоюзних показників. 

Важливе значення в соціально-побутовій сфері мали сільські заклади охорони 
здоров'я. У вказаний період збільшується їх кількість, поліпшується матеріальна 
база. Вже в 1963 році вдалося забезпечити всі сільські та районні лікарні рент-
генівськими кабінетами, клініко-діагностичними та фізіотерапевтичними 
лабораторіями. 

' ' ■ 
Держава продовжувала вирішувати соціальні проблеми села не за рахунок бюд-

жетних асигнувань, а за кошти самих колгоспів. Таким чином "спасіння утопаючих 
стало справою самих утопаючих". Якщо в 1956 році на їх кошти не було побудовано 
жодної лікарні, то в 1957 - було зведено лікувальні установи на 0,9 тис, в 1958 році 
- 1, 4, в 1959-5, 6, 1960-7, 8 тис. лікарняних ліжок. 

Все ж корінного перелому в поліпшенні охорони здоров’я сільського населення в 
розглядуваний період не відбулося. Зокрема не вдалося ліквідувати значний розрив у 
забезпеченні міських і сільських жителів лікарняними ліжками. Якщо в 1970 році їх 
кількість на 10000 чоловік в республіці складала 107,6, то на селі - 87,1. Хворі в 
сільських лікарнях із-за їх перевантаженості знаходились тут значно менше часу, 
ніж хворі у міських лікарнях. В 1970 році середня тривалість перебування хворого у 
міському лікувальному закладі складала 17, а у сільських - 14 днів . Як правило, на 
селі переважали невеликі лікарні, погано обладнані устаткуванням. В 1965 році з 
2241 сільських дільничних лікарень тільки 87,5% були обладнані клініко-
діагностичними, 61,1% фізико-терапевтичними лабораторіями, 45,6% -рентгено-
апаратурою, 2,8% електрокардіографами. Нерідко не тільки в сільських дільничних, 
але й районних лікарнях не було заміщено штатні лікарські посади. Так, у 1971 році 
з 476 сільських районів республіки в 34 не було дерматолога, 21 - фтизіатра, 17 -
отоларінголога, 14 - рентгенолога, 9 - окуліста, 8 - невропатолога, 1 - хірурга. 

В результаті сільському населенню лікарська медична допомога на початку 70-х 
роках надавалась в 3,7 раза менше, ніж міському (6). Значною мірою це компенсу-
валось лікувально-профілактичною допомогою, що надавалась середнім медперсо-
налом. Таким чином, в розвитку сільської медицини накопичилось чимало труд-
нощів, проблем, які значно знижували якість медичної допомоги, яка надавалась 
жителям сіл. 

В другій половині 50-х років на селі розгортається рух за створення дитячих 
дошкільних закладів, які б працювали протягом року. В 1957 році колгоспники артілі 
ім. Леніна Златопольського району Черкаської області через газету "Колгоспне село" 
закликали трудящих побудувати в кожному колгоспі постійні дошкільні заклади. Як 
правило, в селах існували сезонні ясла, які розташовувалися в малопристосованих 
для цієї мети приміщеннях, були примітивно обладнані. В розглядуваний період 
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зростання дитячих дошкільних закладів на селі супроводжувалося створенням нових 
та реорганізацією старих сезонних яслів в постійні. Проте завершити цю роботу не 
вдалося. В 1969 році за даними річних звітів колгоспів республіки тільки 41,4 з них 
мали постійні дитячі заклади, в решті колгоспів функціонували сезонні ясла. 

В роботі сільських дитячих дошкільних закладів зберігалось чимало невирішених 
проблем. Зокрема більшість яслів та дитсадків продовжувала знаходитись в 
малопристосованих приміщеннях. Як показали матеріали вибіркових обстежень 
дитячих дошкільних закладів в селах Запорізької області, в 1967 році тільки 19,4% 
з них знаходилось в приміщеннях, побудованих за типовими проектами, решта - в 
школах, орендованих селянських хатах, а також в різних переобладнаних під ясла 
приміщеннях. 

Таким чином, умови догляду та виховання дітей в багатьох сільських дошкільних 
закладах відставали від потреб його жителів. 

Активну роль у задоволенні різних побутових потреб сільських жителів, як 
відомо, відіграє торгівля. Запровадження гарантованої грошової  оплати праці кол-
госпників та пенсії сприяло підвищенню купівельної спроможності сільського насе-
лення, попиту на товари. В досліджуваний період зростає мережа торгівельних 
підприємств. 

Якщо в 1960 році на селі діяло 44850 магазинів і 9496 крамниць, то в 1970 році 
відповідно 56991 і 11157 (7). До середини 60-х років найбільш поширеним типом 
сільської торгівельної точки був невеликий торгівельний заклад із змішаним 
асортиментом промислових та продовольчих товарів, а в другій половині 60-х років 
в селах починають створюватись два типи магазинів: продовольчий (продмаг) і 
магазин "товарів повсякденного попиту" (проммаг). В кінці 60-х років такі магазини 
складали половину загальної кількості торгових підприємств на селі 

Все ж, переважна більшість сільських магазинів мала невелику торгівельну пло-
щу, була недостатньо обладнана підсобними приміщеннями, складами з хо-
лодильниками, не могла задовольнити попиту сільського покупця на цілий ряд 
потрібних йому товарів. Нерідко в їх розпорядженні були лише товари першої  не-
обхідності. Так, обстеження сільських магазинів Херсонської області в 1967 році 
показали, що "в багатьох селах відсутні спеціалізовані магазини. В зв'язку з цим завіз 
предметів культурно-побутового призначення (меблів, швейних, пральних машин 
та інш. товарів) не відбувається. В сілвпо таких сіл в основному завозилися тільки 
промислові товари першої необхідності"(8). 

Це призводило до того, що сільські жителі змушені були часто виїздити за межі 
села, району для придбання потрібних товарів. Вибіркове анкетне обстеження на 
початку 70-х років показало, що в УРСР 44,5% сільських родин виїздять у місто 
спеціально, щоб придбати потрібні товари. В розрахунку на одну обстежену сім'ю 
припадало 5,7 поїздок. Як причини виїздів вказувалися : відсутність потрібного 
товару за місцем проживання /39, 4%/, посилання на кращий вибір товарів у місті 
/29,7%/. За розрахунками центроспілки приблизно 20% товарів переважно трива-
лого користування сільське населення купувало в місті. У тому числі - швейних 
виробів -31, 8%, взуття - 21,4%, холодильників 33,8%, радіоприймачів 23,2%, 
швейних машин - 19,2%. 

Незадовільний стан сільської торгівлі негативно впливав на самопочуття людей. 
Вимушені поїздки у місто в пошуках потрібних товарів сприяли великим втратам 
часу та коштів для сільського населення. До цього слід додати і значно вищі ціни, які 
існували в підприємствах споживчої кооперації порівняно з державною торгівлею. 

Нерозвинутою на селі залишалась і система громадського харчування. Вона вра-
ховувала сезонне харчування механізаторів під час польових робіт, епізодичне в 
їдальнях, кафе, ресторанах, чайних, розташованих в деяких великих селах та 
райцентрах, також харчування дітей в яслах, садках та школах. Вибіркові бюджетні 
обстеження 5200 родин колгоспників органами ЦСУ УРСР в 1966 році показали, що 
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доля громадського харчування членів обстежених сімей складає всього 1,12% в 
загальному обсязі харчування . З цього можна зробити висновок, що приготування 
їжі в домашніх умовах по-старому залишалось традиційним на селі і займало чимало 
часу і праці у жителів, особливо у жінок. 

Значно більше в розглядуваний період було зроблено на селі в організації 
громадського випікання хліба. Багато колгоспів взяло рішучий курс на створення 
власних хлібопекарень. Ось що писав з цього приводу голова колгоспу 
ім.Дзержинського Знам'янського району Кіровоградської обл. В.Аленков: "Міські 
умови праці, міські побутові зручності - ось на що ми зараз взяли курс. 
Насамперед, ми вирішили "відучити" жінок від печі. Адже, що виходило раніше. В 
селі 480 дворів і в кожному випікали хліб, і що найменше у тиждень 480 чоловік 
було зайнято випіканням хліба, і, звичайно, за рік виходило 25 тис. людино-днів. І 
це при дефіциті робочої сили. Побудували ми колгоспну пекарню і тепер ніхто не 
хоче випікати хліб у домашніх умовах" (9). 

За 1959-1965 роки в селах республіки було споруджено 427 і відремонтовано 450 
хлібопекарень. Це дозволило звільнити від випікання хліба в домашніх умовах 4, 
5млн. сільських жінок (10). 

Рівень розвитку соціально-побутовоі сфери значною мірою визначається 
організацією побутового обслуговування, яке задовольняє не тільки життєво важливі 
потреби людей, але й економить їх вільний час. Слід сказати, що ліквідація промисло-
вої кооперації в середині 50-х років негативно позначилась на розвитку побутового 
обслуговування на селі. Так, у 1959 році на одну майстерню по ремонту та пошиттю 
одягу у сільських районах Запорізької області припадало від 7-9 до 13 тис. людей, в 
той час як у містах області 1,1 тис. За даними вибіркових бюджетних обстежень сімей 
колгоспників витрати на пошиття і ремонт одягу у приватних осіб складали 97% 
загальних витрат на ці цілі. 

У 1959 році вийшла постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по 
поліпшенню побутового обслуговування населення", яка зобов'язувала місцеві ради 
сприяти побутовому обслуговуванню сільського населення. За почином колгоспів ім. 
Щорса та "Україна" Лисянського району Черкаської області розгортається рух за 
створення в кожному колгоспі майстерень побуту . Проте і цим гучним планам і 
закликам не судилось збутися. 

"Навіть в економічно міцних колгоспах не було майстерень по ремонту та 
пошиттю одягу та взуття, лазень. В цілому з 33 тисяч сіл України в 1965 році в 15 
тисячах не було підприємств побутового обслуговування, приймальних пунктів. В 
результаті за рівнем побутового обслуговування село відставало від міста. Це видно 
з приведеної таблиці 1. 

Роки 

Всього В містах На селі 
 

1959 3,36 7,9 1,37 

1960 3,75 8,8 1,4 

1961 3,8 8,7 1,5 

1962 4,3 9,6 1,7 

1963 4,4 9,8 1,6 

1964 5,2 11,3 1,9 

1965 6,7 12,6 3,4 
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В цілому сільське населення республіки в 1965 році користувалося послугами 
підприємств побуту в 3,7 раза менше, ніж міське. В розрахунку на одного селянина 
обсяг послуг був у 4,2 раза менший, ніж на одного жителя міста. 

Навіть газети змушені були визнати кричущі недоліки в організації побутового 
обслуговування сільського населення. "Доводиться визнати, що для жителів багатьох 
сіл, - писала газета "Радянська Україна". - і сьогодні залишаються проблемою такі 
елементарні речі, як ремонт взуття, перукарські послуги, не кажучи вже про ремонт 
господарських речей, побутової техніки" (12). 

Внаслідок цих зусиль вдалося дещо розширити мережу підприємств побутового 
обслуговування на селі, збільшити обсяг послуг. Так, у 1967-1968 роках він зріс в 
цілому по республіці на 21,9%, а на селі - на 36%. З 3066 підприємств побуту, 
відкритих у 1967-1968 роках, біля половини вступили до ладу на селі. 

Все ж кардинально поліпшити побутове обслуговування сільського населення, 
ліквідувати значний розрив в обсязі надання різних побутових послуг сільському та 
міському населенню не вдалося. 

Обсяг побутових послугу розрахунку на одного жителя села був в 3,6 раза менше, 
ніж у місті. Аналіз роботи підприємств сільської служби побуту показує, що низькі 
темпи іі розвитку негативно впливали на умови праці та відпочинку людей села. 

Нерозвинутою на селі залишалась мережа комунальних закладів побуту: лазень, 
перукарень, тощо. Нерідко такі заклади були відсутні не тільки у невеликих селах, 
а й у населених пунктах, де проживало тисяча і більше людей. 

В кінці 60-х років тільки 43,8% колгоспів України мали за даними річних звітів 
лазні. До того ж багато з них числились на папері, в зимовий час не функціонували, 
мали невелику пропускну здатність. В результаті за даними вибіркових бюджетних 
обстежень родин колгоспників Запорізької обл. в 1966 році ми бачимо, що тільки 4% 
опитаних відвідували лазні. Як причину невідвідування 90,6% респондентів 
називали відсутність лазень в даному населеному пункті. 

Значно гіршою на селі була ситуація з перукарнями. Як показали вибіркові 
бюджетні обстеження сімей колгоспників десяти областей України в 1969 році, 82% 
опитаних не користувалися послугами перукарень. Як причину такого становища 
91 % респондентів називали відсутність перукарень на селі. 

В доповідній записці ЦСУ УРСР за результатами вибіркових бюджетних обсте-
жень колгоспників в 1969 році відмічалось:" Сільське населення перукарнями і лаз-
нями забезпечено вкрай недостатньо. Основна маса населення вимушена митися в 
примітивних умовах в себе вдома, стригтися у приватних осіб або займатися самооб-
слуговуванням" (13). 

Таким чином, сфера побутового обслуговування не задовольняла потреб 
трудівників села. За цієї причини надзвичайно високими залишались витрати часу 
на задоволення різних побутових послуг. За даними соціологічних обстежень вони 
складали в середньому 20 годин на тиждень на одну сім’ю - значно більше, ніж у 
міських жителів. 

Важливу роль в соціально-побутовій сфері села відігравали сільські культурно-
освітні заклади. Село, як відомо, не має розвинутої мережі спеціалізованих закладів 
культури: лекторіїв, кінотеатрів, театрів, музеїв, дискотек, картинних галерей тощо, 
їх функції на селі виконували клуби, Будинки культури, бібліотеки. Слабка ма-
теріальна база, брак кваліфікованих кадрів сприяли незадовільній роботі закладів 
культури на селі. 

Якщо у 1958 році на селі нараховувалось 24,9 тис. закладів культури, то в 1965 
році - 28,2 тис. Разом з тим, кількість сільських бібліотек зменшилась з 25,9 до 19,8 
тис. Пов'язано це з ліквідацією колгоспних бібліотек і передачею книжкового фонду 
сільським бібліотекам. 

Цікавою була структура сільських культурно-освітніх закладів в кінці 60-х років: 
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в їх складі було 66 хат-читалень, 15846 клубів, 11798 Будинків культури. Таким 
чином, на селі ще зберігалися хати-читальні, які виникли у 20-х роках. Одночасно 
звертає на себе увагу і те, що значне місце посідають і Будинки культури, які були 
вищим типом сільських культурно-освітніх закладів. Як правило, вони, 
функціонували в районних центрах, в ряді великих сіл. Все ж головним вогнищем 
культури був сільський клуб. 

Багато сільських клубів мало надзвичайно слабку матеріальну базу, знаходились 
в погано пристосованих приміщеннях. Так, 52 сільських клуби у 1967 році не мали 
залів для глядачів, 8667 - кімнат для культурно-освітньої роботи, 2288 -
кіноустановок, 3071 - мали в своєму розпорядженні невеличкі зали до 100 місць. 

Тільки 284 сільських клуби та Будинки культури мали рояль або піаніно, 4570 -
струнні або смичкові інструменти, 4968 - комплекти інструментів для духових 
оркестрів. В розпорядженні решти 18398 клубів були тільки баян, гармошка, ман-
доліна. 

Особливо незадовільно була поставлена культур но-освітня робота в так званих 
бригадних селах. Клуби тут були рідко відчинені для відвідувачів, надзвичайно 
вбогою була їх матеріальна база. До того ж, в кінці 60-х років в республіці нарахову-
валось 13311 сільських населених пунктів з населенням 1360612 чоловік, де зовсім 
не було клубів та бібліотек . Найближчий заклад культури - клуб, бібліотека -
знаходився за 3-5 і більше кілометрів від даного населеного пункту. 

Таке становище приводило до того, що населення багатьох сіл, особливо молодь, 
малозначно менше можливостей для проведення дозвілля, ніж у місті. Зміст 
діяльності значної частини сільських клубів, бібліотек не відповідав зрослим вимогам 
трудівників села. 

Серйозні недоліки мали місце і в спортивно-масовій роботі. У 1969 році в селах 
України було 13246 колективів фізкультури, які об'єднували більше як 3338,5 тисяч 
спортсменів. В своєму розпорядженні вони мали 293 спортзали, 295 стадіонів та 3324 
комплексні спортивні майдани . З цього видно, що переважна більшість сільських 
колективів фізкультури не мала в своєму розпорядженні власної спортивної бази, 
рахувалась лише на папері. Фізкультурно-спортивні заходи на селі продовжували 
залишатись справою ентузіастів. 

Підводячи підсумки розвитку соціально-побутової сфери села з середини 50-х 
років до початку 70-х років, слід сказати, що кардинальних вирішальних перемін не 
сталося. За кількісними та якісними показниками житлово-побутових умов, впоряд-
кованості, медичного, торгівельного, побутового обслуговування, організації 
дозвілля, село не змогло ліквідувати відмінності по відношенню до міста. Більше того, 
вони за цей час стали більш відчутними. Все це сприяло формуванню у сільського 
населення стійких міграційних настроїв, відплив його, особливо молоді, у місто. 
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О.М.ВЕСЕЛОВ
А А.М.СЕРЕДА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ В 60-Х -
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-Х РОКІВ. 

Вивчення проблеми функціонування навчальних закладів професійної освіти в 
умовах незалежності України, економічної та соціально-політичної реформ, що 
вимагають підвищення якості підготовки та перепідготовки робітників для різних 
сфер діяльності, є надзвичайно актуальним. 

Система професійно-технічної освіти УРСР у складі профтехосвіти колишнього 
Союзу РСР з самого початку свого створення у 1940 році мала напіввійськовий, 
адміністративно-командний характер. 

На початку 60-х років на виконання Закону "Про зміцнення зв'язку школи з 
життям і про дальший розвиток народної освіти в СРСР" (1) - закону періоду хру-
щовської відлиги - систему трудових резервів України було перетворено в систему 
професійно-технічної освіти. Ремісничі, залізничні, гірничо-промислові училища, 
школи ФЗН було реорганізовано в міські професійно-технічні училища (МПТУ) - 
денні та вечірні (змінні), а училища і школи механізації сільського господарства - в 
сільські профтехучилища (СПТУ). В них встановлювався новий, більш тривалий 
термін навчання з прийомом в училища в основному випускників восьмирічної 
загальноосвітньої школи. Перед реорганізованою системою було поставлено завдан-
ня підготовити кваліфікованих робітників не лише для промисловості, як це було 
раніше, а для усіх галузей економіки.  

Керівництво профтехшколою в умовах тоталітарної держави здійснювалося цен-
тралізовано: з Москви - республіканською системою, із Києва - обласними уп-
равліннями, яких у 1961 році функціонувало 18, та 5-ма міжобласними уп-
равліннями профтехосвіти: Вінницьким ( в нього входили області Вінницька та 
Хмельницька), Житомирським ( Житомирська, Ровенська), Київським ( Київська, 
Чернігівська), Львівським (Львівська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, 
Івано-Франківська, Тернопільська). Звітність, тобто статистичні дані, що 
зберігаються в архівах і якими користувались автори, подано по цих управліннях 
разом за 2-3 області. 

Мережа навчальних закладів профтехосвіти в 1961 році була досить розгалуже-
ною і становила 617 училищ. Вони були розташовані головним чином в промислових 
областях. Створена з метою підготовки робітників лише для різних галузей індустрії, 
система профтехосвіти кадри для сільського господарства почала готувати тільки в 
1954 році, тому кількість СПТУ в її складі в 1961 році була в 3,4 рази меншою, ніж 
чисельність МПТУ - 140 училищ проти 477. При цілому ряді областей робітників не 
обхідних сільськогосподарських професій в той час ще не готували . В основному 
профтехучилища розташовувалися поблизу своїх базових підприємств. 

Результатом реорганізації системи профтехосвіти в умовах екстенсивного 
розвитку економіки стало розширення мережі училищ та значне збільшення чисель-
ності підготовлених робітників. Кількісні показники її розвитку, як і раніше, прева- 
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лювали над якісними. 
Наприкінці 60-х років у професійній школі розпочалася нова перебудова, суть 

якої полягала у створенні профтехосвітніх навчальних закладів для підготовки 
робітників з середньою освітою частково на базі повної, а в основному - неповної 
загальноосвітньої школи. У авторитарному суспільстві початок їй поклала постанова 
ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР 1969 року "Про заходи по дальшому розвитку 
підготовки кваліфікованих робітників у навчальних закладах системи професійно-
технічного навчання" (3). Зразу ж за директивними настановами внаслідок 
адміністративно-натискних дій партійно-державних органів почала швидко зростати 
чисельність середніх профтехучилищ. Вже наступного 1970 року в Україні їх 
нараховувалося 76 (4). Більшість цих училищ (46) знаходилась в трьох 
промислово розвинутих областях: Луганській (20), Донецькій (16) та Київській 
(14), в решті областей було по 1-2-3 училища. Житомирська, Хмельницька та 
Чернівецька області середніх профтехучилищ на той час не мали (4). 

Ідея повсюдного перетворення профтехзакладів в середні профтехучилища, 
поєднання в навчальних закладах загальної середньої освіти з професійною на той 
час вважалася прогресивною. Передбачалося, що середні ПТУ, як навчальні заклади 
нового типу, розпочнуть підготовку кадрів складних професій. Але, як показала 
практика, такий перехід був поспішним і невиправданим. Не було створено належної 
матеріально-технічної бази, мало було й кваліфікованих викладачів і майстрів 
виробничого навчання. Учні середніх ПТУ повинні були виконувати подвійне наван-
таження. Забезпечити в училищах разом з професійною освітою і освіту загальну 
середню в обсязі загально освітньої школи було просто неможливо, передусім ще й 
тому, що контингент училищ формувався із учнів з низькою успішністю, так званих 
занедбаних школою дітей. І хоча в кінці 70-х - на початку 80-х років негативні 
наслідки цього чергового експерименту з професійною школою вже почали чітко 
проявлятися й ставали добре бачимими не лише викладачами, працівниками проф-
техшколи, а й партійно-державним керівництвом, результати його було схвалено, а 
на початку реформи загальноосвітньої та професійної школи у 1984 році було взято 
курс на його подальше продовження. 

В ході реформи професійної школи 1-і половини 80-х років з метою "поліпшення 
підготовки молодих робітників" вже всі без винятку навчальні заклади профтехосвіти 
було перетворено в середні, створено єдиний тип навчальних закладів - середні 
професійно-технічні училища з відділеннями на базі середньої, неповної середньої 
школи та групами для молоді без одержання середньої освіти. Тобто, формально всі 
училища ставали "середніми", одноманітними, а за суттю залишалися такими ж, як 
і раніше. Труднощі та негативні явища в системі профтехосвіти наростали. 

Масове впровадження в професійно-технічні училища середньої освіти й нічим 
не обґрунтоване переведення усіх училищ в єдиний тип "середнє ПТУ" не лише не 
забезпечувало належного рівня освіти у більшості учнів, але й привело до ще 
більшого погіршення якості професійної підготовки. Профтехучилища перет-
ворилися у навчальні заклади, де механічно поєднувалися загальноосвітня та 
спеціальна підготовка робітників з нескладних професій. 

Однак на виконання директивних настанов мережа училищ розширювалась, 
збільшувався їх контингент, зростав випуск робітників. В умовах застою економіки 
система профтехосвіти не могла забезпечувати підготовку робітників належного 
професійно-кваліфікаційного рівня. Рівень кваліфікації випускників училищ навіть 
при тих обставинах відставав від технологічної складності робіт на виробництві. А 
низька кваліфікація робітників, як і інші причини, вела до стагнації економіки. 
Система профтехосвіти дійшла до кризового стану. Реформуватися вона могла б 
лише з реформуванням усього суспільства. 

Нині, в умовах незалежної України, коли з урахуванням досвіду в підготовці 
кадрів економічно високорозвинутих країн ( в США, наприклад, професійна школа 
здійснює підготовку робітників у 2-річний коледжах на основі середньої освіти), 
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українська профтехшкола повертається до позитивної ідеї формування робітників у 
професійно-технічних закладах на базі середньої освіти. В зв'язку з цим доцільно 
згадати про набутий досвід. 

У 1961 році в індустріально розвинутих областях тодішньої республіки працювало 
130 техучилищ (ТУ) для підготовки робітників з числа випускників середніх 
загальноосвітніх шкіл, в них навчалося 43,3 тис. чоловік (5). Однак профпідготовка 
робітників на базі середньої освіти в технічних училищах, яка себе цілком виправдо-
вувала, в 1-й половині 60-х років у процесі непродуманих перетворень не 
розширювалася, а згорталася, і лише в 1966 році ТУ було відновлено. В Україні було 
організовано 69 нових училищ такого типу, до яких прийнято майже 40 тис. учнів, 
з них в училища Донецько-Придніпровського регіону -19,3 тис, Південно-Західного 
- 16,9 тис, Південного - майже 4 тис. чоловік (6). Значного розвитку техучилища 
набули в 70гті роки. У 1980 році в Україні функціонувало вже 227 ТУ з контингентом 
понад 142 тис. чоловік. Найбільшого поширення ТУ набули у Луганській, Донецькій, 
Київській, Львівській та Одеській областях. У 1984 році всі ТУ було перетворено в 
середні ПТУ. Того ж року середні ПТУ на базі середньої освіти мали значні 
контингенти в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Ровенській, Хмельницькій, 
Миколаівській областях України. 

Якість навчання майбутніх робітників значною мірою залежить від учбово-ма-
теріальної бази училищ. Перехід до підготовки робітників у середніх ПТУ вимагав 
зміцнення їх матеріально-технічної бази. Така база певною мірою розвивалася, 
відкривалися нові училища. В 1-й половині 80-х pp., наприклад, 10 денних училищ 
було відкрито у Донецькій області, по 6 - у  Дніпропетровській, Львівській, Чер-
каській та місті Києві. Дещо поліпшувалося обладнання училищ. Але, як відомо, до 
системи профтехосвіти застосовувався так званий "залишковий" принцип 
фінансування, у справі оновлення матеріально-технічної бази було й залишається 
багато недоліків та невирішених питань. Третина профтехучилищ у 1985 році, 
наприклад, працювала не в спеціальних, а лише пристосованих приміщеннях, ряд 
міністерств і відомств навіть не передбачали спорудження для цих училищ будівель 
на майбутнє. 130 училищ Вінницької, Волинської, Тернопільської областей та міста 
Києва не мали гуртожитків, їдалень. Навчальне устаткування та обладнання проф-
техучилищ було у більшості своїй як морально, так і фізично застарілим, списаним 
з виробництва. 

В умовах екстенсивного розвитку економіки та форсованої натискної політики 
щодо збільшення чисельності навчальних закладів профтехосвіти постійне зростан-
ня мережі училищ було характерною тенденцією розвитку профтехшколи. У 1985 
році в Україні функціонувало 1196 ПТУ проти 617 у 1961 році (7). Значно змінилася 
їх географія. Якщо у 1961 році найбільшу кількість училищ було розміщено в Донець-
ко-Придніпровському економічному регіоні, найменше - в Південному, то через 25 
років мережа навчальних закладів найбільшого розвитку набула в Південно-
Західному економічному регіоні України. Їх чисельність у ньому зросла майже на 
200, в той час як у Донецько-Придніпровському - на 14, у Південному - на 45. 
Особливо інтенсивно зростала кількість училищ у Вінницькій, Закарпатській, Ро-
венській та Хмельницькій областях. 

У 1-й половині 80-х років темпи кількісного зростання профтехучилищ Донець-
ко-Придніпровського регіону зменшилися в основному за рахунок того, що ряд проф-
техучилищ було закрито, як такі, що не мали найнеобхідніших умов для навчання 
учнів. 

Екстенсивний розвиток системи профтехосвіти викликав зростання контингенту 
учнів професійної школи. В 1-й половині 80-х років збільшився прийом молоді в 
училища Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської, Хмельницької, 
Чернівецької областей та міста Києва, де наявними були значні ресурси місцевої 
молоді. 

Особливо швидкими темпами зростав прийом учнів на відділення на базі неповної 
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середньої школи. В 1-й поло вині 80-х років на ці відділення було прийнято на 176,4 
тис. (на 28,8% ) молоді більше, ніж за попередні 5 років, в т.ч. в Житомирській області 
- на 67%, Тернопільській - на 64,3%, Херсонській - на 67,8 % більше. 

Однак в справі комплектування училищ було й залишається багато недоліків, 
один з них - так звана гонитва за "валом", коли училище комплектується континген-
том без врахування наявності матеріально-технічної бази. 

Зростав випуск робітників із училищ. Якщо у 1961 році профтехучилища 
закінчили 127 тис. чоловік, то у 1985 році - 427,9 тис. молодих робітників, тобто 
більше, ніж втричі (8). За 25 років професійною школою України підготовлено понад 
8 млн. 300 тис. робітників (з них понад 1 млн. чоловік - відомчими училищами) (9). 
Змінилося співвідношення підготовки робітників у міських і сільських ПТУ. Якщо 
чисельність підготовлених в МПТУ робітників перевищувала кількість випускників 
СПТУ у 1961 році в 1,6 рази, то у 1985 році - в 2,6 рази. Це пояснюється значними 
недоліками в розвитку мережі училищ на селі, профорієнтаційній роботі й т.п. 
Особливо помітно збільшився випуск молодих робітників училищами в 1981-1985 
роках. Істотно зросла чисельність підготовлених робітників за цей час у Вінницькій, 
Закарпатській, Кримській та Чернівецькій областях України. Але одночасно в ряді 
областей, а саме: Луганській, Тернопільській, Одеській, Запорізькій, Миколаївській 
та ін. випуск робітників був нижчим, ніж в 2-й половині 70-х років. 

Система професійно-технічної освіти забезпечувала все зростаючий приплив 
молодих робітників в усі галузі економіки. Найбільшим було зростання чисельності 
підготовлених робітників для промисловості: з 36,4 тис. чоловік у 1960 році до 124 
тис. у 1985 році. Однак, ріск підготовки робітників для різних галузей промисловості 
був нерівномірним. Так, наприклад, за 20 років (1960-1980) найбільше зросла 
підготовка робітників для харчової (в 9 разів), легкої (більш ніж у 8 разів), хімічної (в 
7 разів), поліграфічної (в 6,5 рази) та металургійної промисловості (майже в 4 рази). 
За 1-у половину 80-х років в індустрію України влилося 630 тис. випускників 
профтехшколи. Однак, темпи підготовки робітників для промисловості 
уповільнилися. 

При значному збільшенні підготовки робітників для будівництва: з 28,4 тис. 
чоловік у 1960 році до 50,4 тис. у 1985 році, в 2-й половині 70-х років та в 1-й половині 
80-х років вона скорочувалась. За перших 5 років скорочення становило більше 60 
тис, за 10 років - 97 тис. чоловік. Таке становище пояснюється перш за все значним 
ослабленням матеріально-технічної бази будівельних училищ, погіршенням їх 
профорієнтаційної діяльності та роботи по комплектуванню, а також збільшенням 
втрат контингенту учнів. 

Зросли масштаби підготовки робітників для транспорту: з 5,7 тис. у 1960 році до 
22,4 тис. у 1985 році. Причому, лише за 1-у половину 80-х років підготовка 
робітників-транспортників збільшилась на 12. тис. чоловік (10). 

Нерівномірною на протязі 25-річчя була чисельність робітників, підготовлених 
для такої важливої галузі економіки, якою є сільськогосподарська. В 1-й половині 
60-х років спостерігалося зменшення випуску робітників. В 2-й половині робота 
профтехосвіти у цьому напрямку після натискних заходів директивних органів у 
зв'язку з рішенням березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС дещо пожвавилася, що 
призвело до збільшення підготовки робітників на рівні 1960 року. В 70-х -1-й 
половині 80-х років випуск робітників для сільського господарства постійно зростав 
і у 1985 році вже становив 99,2 тис. чоловік, але це було лише на 40 тис. більше 
порівняно з 1960 роком. Найбільші кількісні показники підготовки 
сільськогосподарських робітників належать профтехзакладам Харківської, Одеської, 
Вінницької, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Дніпропетровської областей. 

Головною метою реформи професійної школи 1-і половини 80-х років було 
підвищення якості підготовки робітників. Цьому мав сприяти такий фактор, як 
покращення якісного складу інженерно-педагогічних кадрів профтехшколи України. 
Він дещо змінився на краще. Якщо в 1962 р. з вищою та середньою спеціальною 
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освітою в професійно-технічній школі працювало 17,2 тис. інженерно-педагогічних 
працівників (24,1% ), то у 1985 році 71,6 тис. (94,6% ) (11). Збільшилась 
чисельність працівників профтехосвіти зі стажем роботи 5 і більше років. Однак 
великою була і залишається плинність кадрів. Так, лише за 1985 рік із училищ 
системи професійно-технічної освіти вибуло 7405 чоловік, з яких 148 звільнено з 
посади як таких, що не справилися з роботою. Основна фігура в навчально-
виховному процесі - майстер виробничого навчання - мав невисокий рівень 
професійної і робітничої майстерності та необхідної педагогічної кваліфікації. В 
училищах дуже мало уваги приділялося одному з основних показників виробничої 
діяльності майбутніх робітників - якості виробів. 

Але, незважаючи на деформації, а далі й кризу у розвитку профтехшколи, 
кількість підготовлених робітників зростала. Так, у 1985 році випуск молоді із се-
редніх профтехучилищ становив 284,1 тис. чоловік (12). Всього за досліджуваний 
період за неповними даними профшкола України підготувала 1 млн. 100 тис. 
робітників, які разом зі спеціальністю "одержували й загальну середню освіту"(13). 

Збільшувалась кількість підготовлених робітників масових професій. Але, в 
основному, робітники готувалися з вузькопрофільних спеціальностей. Професії 
широкого профілю одержували лише 40 % випускників училищ. Тільки кожен 6-й 
учень, чого було вкрай недостатньо, за час навчання оволодівав двома й більшою 
кількістю професій. 

В умовах тоталітаризму при відсутності суверенітету України виховну роботу з 
учнями навчальних закладів профтехосвіти інженерно-педагогічні колективи 
училищ вели за вказівками партійно-державних органів та парторганізацій ПТУ. В 
професійній школі панували авторитарні відносини, заідеологізованість, заор-
ганізованість, казарменість, жорстока регламентація діяльності училищ, що 
призводило до дуже низької якості виховної роботи. Особливо низьким був рівень 
правового й морального виховання молоді, серед вихованців ПТУ зростав рівень 
злочинності. Необхідно вести пошук і реалізацію нових підходів у вихованні май-
бутніх робітників. 

Таким чином, в 60-х - 1-й половині 80-х років в Україні розширювалася мережа 
закладів профтехосвіти, дещо змінювалася її територіальна структура, зростали 
масштаби підготовки робітників. Але система професійно-технічної освіти розвива-
лася екстенсивним шляхом. У середніх профтехучилищах учні не набували 
потрібних ні загальноосвітніх, ні особливо професійних знань. Склалася гостра криза 
професійної школи. Безперервні експерименти у профтехшколі лише нагромаджу-
вали проблеми, не розв'язуючи їх. 

Головні причини кризи професійної школи полягали перш за все у протиріччі між 
декларованою авангардною роллю робітничого класу і дуже низьким рівнем 
престижу робітничих професій, становищем робітника у суспільстві, на виробництві. 
Науково-технічний рівень виробництва все відчутніше випереджав рівень 
підготовки робітників. Реформа профтехшколи не давала бажаних результатів в силу 
того, що в умовах тоталітарної держави не мала чітких концепцій змісту освіти й 
виховання, не була підкріплена політичними і соціальними змінами у суспільстві. 
Тому й стала потрібною реформа реформи, в її зміст необхідно внести принципові 
зміни. 

Реформа економіки, корінні зміни характеру і змісту праці, поява нових, 
привабливих для молоді професій - лише це зможе оживити на новій виробничій базі 
професійну школу. Мережу ПТУ необхідно розвивати в межах оптимального рівня. 
Питання раціонального розміщення училищ є одним з найважливіших, яке має 
розв’язати система професійно-технічної освіти у найближчий час. Необхідна роз-
робка програми, яка могла б у собі сполучити потреби галузей економіки й окремих 
регіонів країни з наявністю трудових ресурсів. 

Підготовку кваліфікованих робітників, на наш погляд, треба здійснювати, як це 
робиться у економічно розвинутих країнах, в профтехучилищах на базі повної серед- 
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ньої освіти. Короткотермінову ж підготовку майбутні робітники нескладних професій 
можуть одержувати безпосередньо на виробництві. 

Лише перехід до економічних методів господарювання, ринкової економіки до-
зволить нам позбутися тотального "одержавлення", відчуження робітника від засобів 
виробництва, може створити умови для зацікавленості як держави, підприємства, 
так і кожної особи, людини у формуванні такого робітника, який би відповідав 
потребам сучасного виробництва у незалежній Україні. 
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МОВОЗНАВСТВО І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

Н.М.ЖУРАВЛЬОВА 
А.Я.МАНОВИЦЬКА 

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ НИЖНЬОЇ 

НАДДНІПРЯНЩИНИ 
(на матеріалі козацького фольклору) 

У становленні системи сучасних українських прізвищ Нижньої 
Наддніпрянщини неабияку роль відіграла Запорозька Січ, про що свідчать 
праці академіка Д.І.Яворницького, козацькі легенди, перекази, історичні пісні. 
Саме завдяки цим джерелам спробуємо з'ясувати походження деяких 
українських прізвищ, які поширені на території запорізького краю. Серед 
сучасних українських прізвищ досить велику групу складають такі, які утворились 
з колишніх козацьких прізвиськ. Саме розгляду таких утворень і присвячене наше 
дослідження. 

У тритомній "Історії запорозьких козаків" Д.І. Яворницького у розділі "Склад, 
засади й чисельність славного Запорозького низового товариства" розповідається 
про те, як козаки давали прізвища новоприбулим: "Прийнятий до лав запорозьких 
козаків насамперед записувався в один із 38 січових куренів, змінював своє 
власне прізвище на якесь нове прізвисько, котре дуже часто характеризувало 
його з зовнішнього чи внутрішнього боку; цю зміну прізвища робили для того, щоб 
приховати минуле новоприйнятих у Січ. Часто на запит російського чи польського 
уряду, чи нема в Січі якогось Іванова чи Войновича, Запорозький Кіш відповідав, 
що таких осіб у Січі немає, а є Задерихвіст чи Загубиколесо, котрі вступили до 
лав козаків приблизно в той час, про який запитують московські чи польські 
власті". (4, 147 -148). 

Про те, як козаки давали прізвиська, розповідає і козацька легенда "Як запорожці 
прізвища давали":"... ледве було підстережуть що-небудь особливе в чоловіка або 
той що-небудь таке зробить не до шпети, то зараз йому і прізвище, прикладуть. 
Спалить курінь - от він вже і Палій; непроворний - Черепаха; малого на сміх 
прозвуть -Махина, а здоровенного - Малюта" (3, 74). 

На Запорожжі досить поширеним було прізвище Палій. Якщо вірити народній 
легенді, то утворилось воно з колишнього козацького прізвиська. Але не всі, 
очевидно, знають, що таке прізвисько мала конкретна історична особа, фастівський 
полковник з Чернігівщини Семен Пилипович Гурко. Це був відважний талановитий 
полководець, організатор і ватажок козаків та Селянських мас у боротьбі проти 
турецько - татарських нападників та польських панів на Правобережній Україні у 
кінці XVII століття. Семен Палій користувався великою любов'ю народу, запорозькі 
козаки хотіли обрати його своїм гетьманом. 

У козацьких легендах та українських історичних піснях Семена Палія названо 
превеликим запорозьким лицарем, великим воякою і великим знаюкою, якого не 
брала на війні ніяка куля. Козацька легенда "Лицар Семен Палій" так розповідає про 
походження прізвиська Палій: "Десь, кажуть, жили козаки, а між ними був і молодий 
козак Семен. Раз кошовий зібрав військо і махнув воювати орду, а Семен лишився 
доглядати добро. От дохазяйнувався той Семен, поки спалив курінь кошового. "Що 
його робить? - думає він. - Приїдуть - достанеться мені !" Взяв рушницю і подався. 
Прийшов - та прямо в курінь. А кошовий тільки що умився, втирається і молитву 
творить. Семен - навколішки. - А що, - каже кошовий, - єретичний сину, прийшов?! 
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- Не клади, тату, великого гніву: то я спалив курінь... Щастя ж твоє, що не піймала 
погоня: заколола б. - Далі кошовий і каже: - За те, що спалив курінь, будь же ти, 
єретичний сину, Палієм!" (3,120). Народ склав про свого улюбленого ватажка багато 
пісень. Так, у пісні "Годі, коню, в стайні спати" народна уява змальовує Палія 
безстрашним, сміливим, мужнім воїном: "Хто, як стрілка, із майдану мчиться вихром 
на Украйну, Гори, бурі, туча синя - козакові не запина. То Палій, то Палій!" 
(2,300). 

В іншій пісні "Ой якби я знав, а що мені буде" оспівується врода Палія: "А в тій 
криниці холодна вода, В Семена Палія хорошая врода"(2, 302). У багатьох 
історичних піснях розповідається про те, як Мазепа заарештував Семена Палія й 
посадив у тюрму: "Гей, як скрикнув та гетьман Мазепа Та й на свої сердюки: То й 
візміть Палія Семена Та й закуйте йому руки!" (2, 310). Народ у піснях з любов'ю 
називає Семена Палія ще й Палієнком: " Ей, скоро Палієнко Семен з своїм військом 
приїжджає, Ей та скоро проклятий Мазепа чашу меду висилає. Ей, скоро Палієнко 
Семен з чаші меду напився, Ей, та скоро Палієнко Семен на конику похилився. Ей, 
як крикнув проклятий Мазепа на свої гайдуки: "Ей, візьміте Семена Палія да в тіснії 
руки" (2,311). 

Отже, відважний полковник Семен Гурко назавжди залишився у народній 
пам'яті як Палій та Палієнко. Нині на Запоріжжі обидва ці прізвиська функціонують 
як прізвища, з яких Палій більш поширене, а Палієнко - менше. 

На території Нижньої Наддніпрянщини багато людей мають прізвища Сагай-
дачний, Сагайдак. З історії відомо, що Сагайдачний Петро Конашевич - гетьман 
реєстрових козаків, виходець з української шляхти. З 90 - х років XVI століття він 
брав активну участь у козацьких походах проти татар і турків. Оспіваний в ук-
раїнських козацьких народних піснях, таких, як-от:" Ой на горі да женці жнуть", " 
Та літав орел" та інших. "Ой на горі да женці жнуть, а попід горою, Попід зеленою 
козаки йдуть. А по заду Сагайдачний, Що проміняв жінку На тютюн да люльку, 
Необачний!" (2,174). У козацьких легендах про Сагайдачного "Доля ватажка Сагай-
дака", "Кошовий Грицько Сагайдак" гетьман має прізвисько Сагайдак:" Сагайдак був 
наш ватаг, давав усьому порядок, а ми ловили рибу, роз'їжджали кругом"(3, 129). -
Так, у вас говорять, та ніхто так не знає Сагайдака, як я: не один рік жив я з ним у 
тому урочищі, що по імені його назване Сагайдачним" (3,129). У легенді "Кошовий 
Грицько Сагайдак" розповідається про його мужність, сміливість, безстрашність:" 
Його ні куля не брала, ні шабля не рубала. Він такий був, що із води виходив сухим, 
а із вогню - мокрим. Він знав усі броди і всі чаклунські засоби. Оцей Сагайдак та 
Семен Палій були в запорожців найвизначніші кошові. Як вони повмирали, то й 
Запорожжя вмерло” (3, 131-132). У народних історичних піснях Сагайдачний має й 
інше прізвисько - Сагайдачник: "Другий гетьман Сагайдачник, що згубив триста 
козаків, Злий необачник" (2, 175). 

Козацькими за походженням є, очевидно, й сучасні прізвища Нечай та Нечаєнко. 
В українському пісенному фольклорі є багато пісень про полковника Данила Нечая, 
одного з найулюбленіших народних героїв визвольної війни 1648 - 1654 років. Так, 
наприклад, у пісні "Ой з-за гори високої", яка мас багато варіантів, співаеться:"3-за 
темного лісу, з-за Чорного Гаю Ой крикнули козаченьки: "Утікай, Нечаю!" "Як я 
маю, козак Нечай, звідсіль утікати, свою славу козацькую під ноги топтати" (2,209). 
Народ прозвав Нечая Нечаєнком, тому-то в піснях поряд вживаються і прізвище, і 
прізвисько:" А Нечай же та Нечаєнко того й не чуває, з кумасею з Хмельницькою мед 
- вино кружляє. Ой як гляне та Нечаєнко та на лівеє плече, А за ним же, за 
Нечаєнком, кривавая річка тече" (2, 204 - 205). 

Надзвичайно часто трапляється на запорізькій землі прізвище Мороз, значно 
рідше - Морозенко. Морозенко - це герой широковідомої пісні "Ой Морозе, Морозен-
ку". Деякі історики і фольклористи вважають, що прототипом пісенного образу 
Морозенка є сподвижник Богдана Хмельницького Станіслав Морозенко /Мро-
зовицький/, полковник, учасник визвольної війни українського народу 1648 - 1654 
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років. Під час однієї" облоги Станіслав Морозенко загинув. На думку інших 
дослідників, Морозенко - це Нестор Морозовський, осаула Кропивнянського полку. 
Ще інші вчені дотримуються думки, що Морозенко - це узагальнений образ ук-
раїнського козака, який мужньо боровся проти турецько - татарських нападників, 
польсько - шляхетського гніту, проти зрадників українського народу:" Ой Морозе, 
Морозенку, Ти славний козаче ". В іншому варіанті цієї" ж пісні народ любовно 
називає Морозенка Морозиком: "Ой Морозе, Морозику, ти славний козаче, Та за 
тобою, Морозику, вся Вкраїна плаче". 

Отже, сучасні українські прізвища Мороз, Морозенко за походженням є фольк-
лорнопісенними козацькими прізвиськами. 

Всім добре відомий видатний український гетьман Богдан Хмельницький. Народ 
склав багато легенд, переказів, пісень про Хмельницького, в яких називає його 
Хмелем, Хмельниченком. Ось як розповідає козацька легенда "Знайда" про поход-
ження прізвища Хмельницький: " Знайшли хлопчика багатієві слуги, прибігли до 
хазяїна та й кажуть: 

- У твоєму хмелю дитина чужа лежить! - То несіть мерщій її сюди! - гукнув 
багатій. Дуже зраділа цій знахідці хазяїнова дружина, бо в неї своїх дітей не було. 
Взяла вона на руки хлопчика і сказала чоловікові: - От бачиш, і нам Бог дитину дав! 
Нехай же хлопчик зветься Богданом... А чоловік додав: - Ну, а тому, що знайшли 
його в хмелю, нехай він буде Хмельницьким!.. Так от із того хлопчика - знайди й 
виріс великий гетьман України" (3, 112). 

У багатьох історичних піснях оспіваний Богдан Хмельницький та його подвиги:" 
Ой послав бог Хмельницького", "Ой Богдане, батьку Хмелю", "Вийди, Василю, на 
могилу" та інших. 

"Ой Богдане, батьку Хмелю, славний наш гетьмане! Встала каша Україна На 
вражого пана" (2,240). "Бодай тебе, Хмельниченко, перва куля не минула!"/2,239/. 

Нині прізвиська Хміль /Хмель/ і Хмельниченко функціонують як прізвища. 
Е на Запоріжжі прізвища Сірко, Сірий і Сірченко. Якщо вірити козацьким фоль-

клорним джерелам, то всі ці прізвища - це колишні прізвиська, які стосуються 
кошового отамана Запорозької Січі 50 - 70 -х років XVII століття Івана Дмитровича 
Сірка та його синів. Іван Сірко, очоливши запорозьких козаків і російське військо, 
воював проти турецько - татарських нападників. Про Івана Сірка - улюбленого 
народного героя - створено багато пісень, переказів, легенд. Ось як розповідає 
віршована хроніка 2-гоі половини XVII століття про походження прізвиська Сірко : 
"Тож подав з милосердя, із Божої ласки, зі свого сприяння козака їм одного, поклавши 
свій знак - карбування: 3 боку правого знак на губі, як червоний плат, сяє, Тож 
Сірком і назвали, мов сторожа-пса, що всяк зневажає"( 1, 131). Існують народні 
перекази про те, як козаки Запорозького Коша на чолі з Іваном Сірком писали листа 
турецькому султану. Цей лист послужив художнику І.Ю. Репіну сюжетом для зна-
менитої картини "Запорожці". У козацьких легендах про Івана Сірка сказано, що 
по-справжньому він не Сірко, а Сірентій Праворучник, або Сірентій Іоанович: "Як 
умирав Сірентій, то дав такий заповіт, щоб у нього одрізали праву руку та аж сім год 
возили її за собою. Так ото він через те не Сірко, а Сірентій Праворучник" (3, 118). 
В історичних піснях кошового названо то Сірком, то Сірим:" Та ми думали , ой та ми 
ж думали, Що то місяць в степу, ой зіходжає, - Аж то козак Сірко та козак же Сірко 
На битому шляху та татар оступає". Так співається у відомій українській народній 
пісні "Та ой як крикнув же та козак Сірко". В іншому варіанті цього ж твору козака 
Сірка названо Сірим: "Як прилинув козак Сірий на сивому коні: "Нумо, славні 
запорожці, ходім в чисте поле!" Про кошового отамана Сірка співається й у пісні "Гей, 
та то ж не грім в степу гуркотає": "Гей, та то ж не грім в степу гуркотае, А то ж Сірко, 
кошовий отаман, До громади своєї в Січі гукає ..." У "Думі про вдову Сірчиху" сини 
Сірка Петро та Роман названі Сірченками:" В городі Мерефі жила вдова, старенька 
жона Сірчиха - Іваниха. Вона сім літ пробувала, Сірка Івана в очі не видала, Тільки 
собі двох синів мала: Первого сина - Сірченка Петра, Другого сина - Сірченка 
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Романа” (1, 120). 
Останнім кошовим отаманом запорозького війська був Петро Калнишевський; 

відомий у фольклорі як Калниш, Калниж, Кальнаш." Ой із низу, з-за лиману вітер 
повіває, А вже Супрун до Калниша листи посилає:" Ой чи звелиш, пане Калнишу, у 
неділю рушати, Ой чи звелиш, пане Калнишу, понеділка ждати ?" (2, 353). В іншій 
історичній пісні "Ой не жалуйте ви, славні запорожці" Калнишевського названо 
Кальнашем:" Й вийшов вже Кальнаш та кошовий й став на скарбниці: "Й та кидайте, 
панове - молодці, ратища й рушниці!" 

В іншій пісні "Світ великий, край далекий, та ніде прожити" прізвище й 
прізвисько кошового отамана вживаються паралельно." Ой вже ж москаль За-
поріжжя кругом облягає, а наш батько Калнишевський того й не гадає. Ой пливе 
щука з Кременчука, розбита із лука, "Ой тепер же нам, Калниш кошовий, та з тобою 
розлука!" (2,560). Калнишем названо отамана Калнишевського і в козацьких леген-
дах "Останні дні Січі", "Це діялось проти неділі". Наприклад, у другій з названих 
легенд читаемо:"3апорожці просили кошового Калниша:" Поїдь, пане отамане, до 
цариці. Хай змилується. Бо чутка ходить, що згонять нас відсіль" (3, 95). Прізвисько 
Калниш сьогодні функціонує як прізвище. 

До складу сучасного антропонімікону входять прізвища Кривоніс і Перебийніс. 
Але не всі, мабуть, знають про те, що Перебийніс - це прізвисько, а Кривоніс - 
прізвище, і належали вони колись одній людині. Йдеться про видатного 
організатора селянських повстань полковника Максима Кривоноса, який в 
пісенному фольклорі більш відомий під прізвиськом Перебийніс. Так, наприклад, у 
пісні" Ой усе лужком та все бережком", яка має підзаголовок "Пісня про смерть 
Кривоноса", вживається тільки прізвисько Перебийніс: "Ой не дали Перебийнісу 
Да вечеряти сісти, Ой прийшли Перебийнісу немудрії вісти:" Стережися, 
Перебийносу, Тієї чорної гаті, Ой іде ляхів сорок тисяч, хотять тебе взяти" (2, 194). 

Дуже поширеним в запорізькому краї є й прізвище Кравець, значно рідше трап-
ляється Кравчина. Обидва вони стосуються одного й того ж лицаря, козака, справж-
нього імені якого, на жаль, встановити не вдалося. В одній з козацьких легенд 
"Характерник Кравчина" розповідається про Кравчину, "котрий у Польщі піймав 
козацького душогуба Саву". Про це ж співається в піснях "Ой був в Січі старий 
козак"," Та йшов Гнатко, та йшов братко тихесеньким шляхом" та інших. 

У піснях відважного козаченька названо Кравцем, Кравчиною, Кравчинонькою. 
Так, у пісні "Ой був в Січі старий козак" дізнаємося, що Кравець - це запорозький 
козак, помічник Гната Голого: "Ой сів Гнатко на коника, гукнув до громади:" Ой 
давайте брата Кравця мені на по раду!" Бери, бери, брате Гнате, Кравця на пораду 
Та привези у Січ Саву на велику раду". Ой став же Гнат, ой став же Голий Кравчині 
казати, Вислухавши Кравець Гната, став його питати..."(2, 483). В іншій пісні" Та 
йшов Гнатко, та йшов братко тихесеньким шляхом" народ називає Кравця 
Кравчинонькою." Біжить Гнатко понад Россю - Чорний ворон кряче; Оглянеться 
позад себе - Аж Кравчинонька плаче" (2,499). 

У даному дослідженні ми згадали лише про деякі прізвища та прізвиська козаків, 
які ввійшли в історію українського народу, навіки закарбувались в його пам'яті, про 
яких народ склав пісні, легенди, перекази. Однак перелік цей далеко неповний, його 
можна продовжувати й продовжувати. Про це свідчать насамперед Реєстри запо-
розьких козаків: " Реєстр Війська Запорозького" після Зборівського договору 1648 
року"," Реєстр козацької старшини 1744 року", складений у зв'язку з участю козац-
тва в церемонії зустрічі й супроводження імператриці Єлизавети під час її приїзду в 
Україну. 

Безперечно, козацькими за походженням є й такі сучасні прізвища, як-от: Байда, 
Бут, Гладкий, Гужва, Дорошенко, Дрозд, Зозуля, Корж, Лебідь, Мороз, Наливайко, 
Авраменко, Орел, Сірий, Сулима, Швець, Шпак, Левенець, Мовчан, Журавка, 
Апостол і багато інших. 
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У Січі козак міг мати також і два прізвиська:" У війську назвали мене Журбою, 
бо я все мовчки працював, а після того, як на чатах недогледів, як поляки нашу здобич 
відняли, назвали мене Іваном Присліпою"(4, 116). Але не треба думати, що названі 
та їм подібні прізвища поширені тільки на території Нижньої Наддніпрянщини. 
Такі прізвища можуть траплятися на всіх українських землях, а також далеко за 
їх межами. 

Отже, проаналізований матеріал дає можливість зробити такі висновки: а) багато 
сучасних українських прізвищ походять від колишніх козацьких прізвиськ; б) 
носіями деяких прізвиськ, які стали в наш час прізвищами, були конкретні історичні 
особи, оспівані в українському фольклорі; в) інколи козак міг мати не одне, а декілька 
прізвиськ, які пізніше стали прізвищами. 
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В.Ф. ШЕВЧЕНКО 
МАЛОВІДОМА ПОЕМА ПРО ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО 

Звідки знаємо, як доказано, що Шевченко був на Хортиці? З листа до 
Я.Кухаренка 26 листопада 1844 року. 

А що знаємо про самого приятеля Шевченка, його творчість? 
Його відносять до тієї групи пізніх наслідувачів Котляревського, які "вводять до 

своїх творів елемент історичний, пробують, зостаючися на ґрунті бурлескного стилю, 
виконуючи всі його приписи, торкатися поважних в їх очах тем." (1). 

Спробу розгорнути твір на історичному тлі він зробив у поемі "Харько, запо-
розький кошовий". Найповніший аналіз її зроблений вісімдесят років тому І.М.Сте-
шенком (2). Дослідник доказував, що з суми різних даних твір можна віднести до ЗО 
- 40 - х років XIX століття. 

Складається поема з семи розділів /в оригіналі твору - глав /. 
Змальовуючи початок Кубанського війська, перші кроки української'колонізації" 

на Кубані - прихід запорожців та утікачів-селян з України, постать кошового Харька, 
Кухаренко орієнтувався на Енея та його сподвижників останніх частин поеми Кот-
ляревського. Коли "Енеїда" натякає на життя козацтва після зруйнування Січі, то 
твір Кухаренка є спробою свідомої" поетичної обробки історії" Кубанського війська. І 
хоча це завдання, очевидно, вимагало від автора розриву із засобами травестійного 
письма, на такий крок він не відважився, а зберіг псевдокласичний план поеми. 

З'явившись у середині подій, Харько блукає у невідомому лісі. Не знаючи, як 
вийти звідти, він благає: 

. 
О Доле мила! 
Чом мене ти не втопила, 
Як я синім морем плив ! 
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Виявляється, що Харько так докоряв долі, мандрувавши із Запорожжя. Бідолаха 
потрапляє в яму, викопану на вовків, і кляне себе, що покинув родину. У 
динамічну оповідь вписано ліричний відступ, точніше медитацію : 

Бачиш, як тепер настало,-Що 
добро зовсім пропало, Лихо 
виросло на світ ; Для кого ж? для 
нас, козацтва, А для тих?., 
небесне царство Тут, а там? там, 
мабуть, ніт. 

...Злякався Харько вовків :"Волос вгору весь задравсь, Тіло в його все тремтіло". 
Вся надія на бога. На нього стрибнув, трохи не задавивши, вовк, і Харько пробув у 
ямі цілу ніч. 

Закінчується перший розділ тим, що Харько 

Тільки думав :"3авернуся І 
цариці покорюся, 
Сплюндровавшій всю іх Січ". 

Детальний аналіз сюжету та композиції поеми утверджує думку, що на її автора 
впливала широчінь запорозького розмаху і сміховинність "Енеїди". 

Одне завдання - змалювати пригоди Запорожця після зруйнування Січі - зу-
мовило схожість фабули. Зразком для поеми "Харько" була вся "Енеїда". Але пере-
важно перша її пісня, що за своїм змістом - приїзд Енея до Дідони - збігається зі 
змістом поеми Я.Кухаренка. 

І.Стешенко помітив : фабулу свою Кухаренко взяв у Котляревського тільки як 
раму, а в неї вставив свою власну картину, що й становить особливу цінність поеми. 
Картина - це наша національна історія, власне, сказати б, її опоетизований 
конспект. І цим поема "Харько" вигідно відрізняється від української "Енеїди", у 
якій теж символізується запорізьке козацтво після зруйнування Січі, але зміст 
закутано під покровом латинської традиції та іноземних персонажів ; про історичні 
події говориться уривками, побіжно. Кухаренко виразно змалював становище 
Гетьманщини, її відносини із сусідами - Поляками, Москалями, Татарами, описав 
ряд історичних подій, прагнув подати портретно - психологічні 
характеристики історичних осіб. 

Правда, вже перший дослідник поеми дійшов переконання, що до історичної 
точності ій дуже далеко. Більше того, вона повна анахронізмів. Як видно з тексту, 
історія Харька є історією заснування Чорноморсько - Кубанського війська. Але хіба 
воно відбулося через роман колишнього Кошового Харька з молодою імгертинською 
царицею Ганною, а не утворилося з колишніх запоріжців під назвою "Війська 
вільних козаків" з ініціативи уряду Росії і не за його рішенням переселене на Кубань? 
Якщо і був на Запорожжі Кошовий Харько, то в які роки, при якому гетьмані ? Бо 
події поеми охоплюють два віки - сімнадцятий та вісімнадцятий - від Виговського, 
який гетьманував у 1657 - 1659 роках, до останнього зруйнування Січі у 1775 році. 
Події нашої історії двох століть згруповані, злиті. За Кухаренком, Виговського 
спалили у бочці з дьогтем козаки, а не за вироком польового суду розстріляли поляки. 

Але поема характерно та колоритно передає дух доби, її головні суспільно -
політичні поривання. У чому національна трагедія України XVII - XX століть? У 
соціально - економічному і національному поневоленні народу, в денаціоналізації 
свідомості, духовності, культури. Народні маси шукали захисту в Москві, старшини 
орієнтувалися на Туреччину та Польщу, які обіцяли забезпечити свободу і неза-
лежність України. Здіймалася внутрішня боротьба, колотнеча. Цим користувалися 

57 



Мовознавство і літературознавство 

сусіди і прибирали до рук Україну, вели її до національного занепаду. Зокрема, 
Запорозька Січ, що втручалася у ту боротьбу і виставляла девіз волі, була перепоною 
для зазіхань сусідів. І була знищена. Ланки цього історичного ланцюга у поемі 
Кухаренка передані виразно, зокрема прагнення Гетьманщини за всяку ціну досягти 
самостійності, причому на обох берегах Дніпра. Автор поеми відтворює боротьбу між 
Чаплинським, який тягне до Москви, і Виговським, який намагався відірвати Україну 
від Росії, бути у союзі з Польщею. Але не цю боротьбу ставить в основу твору. Події" 
в Гетьманщині - "тільки поле, на якому розгортаються симпатії автора до Запорожжя 
з його представником кошовим, - поле, на якому виясняється історична роль 
Запоріжжя" /І.Стешенко/. Кухаренко насамперед передає ідеали козацтва, малює 
його постійні поривання до волі, рівності, спільності. 

Коли козацька громада обрала Харька кошовим, він рішуче заявляє про такі 
"правила": 

Так глядіте ж що добудем, 
Тим ділитися не будем, 
Зложим все ми в скарб один ; 
Хто ж за се зламає душу, 
Задушить того не струшу... 
Готуючи універсал до козацтва, Харько велів своєму писарю : 
Напиши, шо наша воля, __ 
Віра, правда, добра воля • 
Козакам всього миліш. 

У душах січовиків, гетьманських козаків палає вогонь патріотизму, а з іх уст чути 
такі слова: 

Рідний край, блаженна воля ! Вже 
хіба лихая доля Нас заставить вас 
забуть. Вас забуть - сього і є буде, 
В нас ще є такії люде, Що за вас 
скоріш умруть. 

Як художник Кухаренко не уникає тих деталей, які свідчать, що запорожці не є 
ідеальними людьми. Вони занадто сповнені вояцького духу і часом жорстокості. 
Наприклад, Харько так розповідає про свій кіш / козацький табір / : 

Жив я між таким народом, 
Що хапає пулі ротом, - 
Та і сам того поняв ; 
їздить в Польщу грабить, драти 
Бить Жидів, Ляхів в плін брати 
Осьому я добре знав. 

Однак ці тимчасові, викликані історичними умовами хиби не могли затінити 
демократичні ідеали, що живили душу Запорожжя і обезсмертили Січ. 

Зовнішні відносини Січі показані, за висловом І. Стешенка, " в дусі логіки 
Б.Хмельницького". Козаки не могли бути у спілці з грабіжниками Татарами та 
аристократами - Поляками_залишалася Москва, з якою Січ переважно тримала 
згоду. - 

Батько - кошовий заповідає Харькові: 
Січ любить і бить Ляхів. Ріж Жидів, 
Татар-поганців, 
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Кримців, бридких голодранців, 
Та не руште Москалів. 
Та і я державсь того. 
Виговський, згодившись на спілку з поляками, радить: 
Як опеньком хто назвався, 
То і в кузубеньку лізь ; 
Москалів не зачіпайте. 
Поли ріжте та тікайте, 
Хай їм самий страшний... 

Проситься - і не тільки для рими - слово "біс", але він не зважується його сказати. 
Точніше, не зважується вкласти його в уста своєму персонажу поет. 

Державний потяг до Москви обумовлений був надією знайти підтримку для 
забезпечення волі та добробуту України. Так, Харьків батько - кошовий оповідає : 

Слухав я царя й царицю, 
Так за те все паляниці 
Ще їдали ми усмак, 
Ми служили їм по волі. 
І радить синові, точніше - заповідає : 
- Коли хоч жить в добрій волі, 
То й ти служи їм так. • 

Доки Москва "дає змогу Українцям їсти духовні та матеріальні паляниці, доти 
промови Харька гучать сим утилітарним москвофільством" Устами свого персонажу 
Я.Кухаренко все ж таки проводить думку, що людина шукає, де краще. І, нарешті, 
людина - не для держави, а держава, державна політика - для людини. 

Таке вільнолюбство було, зрозуміло, небезпечним для самодержавної Росії: 
Слушний час було вибрано. Підстави для атакування Січі були придумані Москвою 
і передані в поемі з історичною точністю. Тікаючи з Києва, Харько з козаком, який 
повідомив про зруйнування Січі, дізналися, в чому звинуватили запорожців : 

Кажуть, буцім край могили 
Коло теплянських лісів 
Ми царську казну відбили 
І побили чумаків. 
Ходим в Польщу грабувати, 
А в Крим хана розбивати ; 
Проїзду купцям нема ; 
Хто не іде, не проходить, 
В Запорожжі смерть знаходить - 
Буцім тут ми як чума. 

Звинувачували січовиків у тому, що російським панам "добра немає, суміж нами 
що живуть", що військо нападає і жене іх з місць. Що навіть "Цариці ослушалісь". І 
щоб вони "трохи присмиріли", присудили зруйнувати Січ, розігнати козацтво. 

Наскільки правдивим були заяви Москви, всім відомо. Але Січ було ліквідовано 
назавжди. Відповідно до цього змінюється і настрій січовиків та кошового, іх став-
лення до Москви. Вони не захотіли приймати гостинці - "Москальовські куці клинці" 
і, побачивши, що ім не забезпечено волі та добробуту, багато козаків Дніпром, 
долами, очеретами пішли в Туреччину. Подібне присудив зробити і Харько: 
"Почухраймо відціля, заведем десь знов козацтво: Тільки вже не в Москаля". 

Автор поеми хотів показати, що вільний дух не може погодитися з самоуправст-
вом, егоїзмом, і що знищення оплоту вільнодумців не стало знищенням вільного духу 
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: він знайде для себе простір і проявить себе. 
Історична, "запорізька" /термін І.Стешенка/ поема Я.Кухаренка, оспівуючи 

козацькі ідеали, передаючи вічний дух України, висвітлюючи причини старих чвар 
сусідніх народів, має не тільки історичне, а й вічно сучасне значення. Рівна серед 
рівних - ось її кредо. 

І.Стешенко поставив закономірне для дослідника запитання : поема має 
історичну цінність, але чи має літературну ? І відповів позитивно. Бо, на його думку, 
твір задовольняє такі чотири вимоги, щоб назвати його "більш - менш мистецьким": 
1) стрункості та логічності в композиції" частин, цілого ; 2) жвавості образів та 
відповідності їх ідеї"; 3) більш-менш художнього стилю ; 4) коли твір віршований, -
плавності віршу, гучності рими. 

Хоча поема не закінчена, але оповідь поділена на сім розділів і ведеться, за 
висловом І.Стешенка, "дотепною рукою". Кожен розділ є окремою частиною, що ніби 
представляє ціле, але тісно зв'язана з частиною наступною. Кожен розділ містить 
динамічну розповідь і закінчується так, що виникає питання :"А що буде далі ?" Цим 
живиться цікавість читача. 

Правда, утримання уваги утруднює довга оповідь у четвертому розділі про події 
в Гетьманщині, але, на думку першого дослідника, "з трудного становища автор 
виходить звитяжно". Він робить перерву, вводячи у п'ятому розділі епізод про 
пригоди Харька з відьмою. Повертається до перетятої оповіді у шостому розділі, і, 
таким чином, зміною протилежностей, новиною освіжає нашу увагу. З цього погляду 
І.Стешенко бачив, що в особі автора маємо досвідчену людину, яка "зуміла 
продумати поодинокі ступені своєї творчості і повести до одної мети - мистецької" 
стрункості твору." 

На жаль, перший дослідник не обмовився про ліричні відступи, інвективи, про 
роль діалогів. "Виконання образів" І.Стешенко вважає видатним. І хоча головні з них 
- Харько, Ганна, відьма є "відгуками Енея, Дідони та відьми Котляревського, але це 
"значить мало". Дослідник правий у тому, що образи Кухаренка - не копія "Енеїди", 
а тільки схожість. Автор "Харька" малює ік хоч і в дусі Котляревського, але своїми 
індивідуальними фарбами. Це так захопило І.Стешенка, що він насмілився на таке 
твердження : тут Кухаренко "досяг більшої виразності, ніж в "Енеїді" Кот-
ляревський". 

Особливо високо цінував перший дослідник образ Ганни, який наповнює собою 
весь останній розділ поеми. Царицю Ганну змальовано високомистецькими барвами. 
Справжньою поетичною перлиною, за Стешенком, є передача сумування Ганни про 
свою самотність. Давайте і ми згадаймо, як, сидячи біля вікна, вона не могла 
втримати сліз, як мовила :"О Боже ! Доки буду горювать... Хто об радує, поможе ?" 
Скаржилась удова, що люди бачать, як вона сміється і ніхто не знає, як обливається 
слізьми. До поетичних перлин відносить Стешенко царські окрики Ганни на свого 
"совітника" Сергія. До речі, вони гранично стислі: 

Де ти був ? Ось днів з чотири 
Не видать твоєї гирі, 
Де, сказала, ти блудив ? 
Хоть у нас благополучно, 
Від сусід обід нема ; 
Но мені щось дуже скучно, , 
Де б я ділася сама. 

Захоплює і розповідь Ганни про свій сон : коли вона шила сороку в садку, 

Як тут де відкіль візьмись 
Голубок, та й пуць в коліна,-
Та й до серця пригорнувсь ; 
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Я зробилась тороплена, Він же 
на грудях струснувсь, Ніжно в 
вічі зазирає, Носиком мов що 
шукає... Тяжко жалібно загув. 

Вражають жіноча цікавість при чутці про появу Харька, приготування до зустрічі 
з ним і, нарешті, страшне хвилювання перед і в момент появи очікуваного гостя. 

На жаль, Стешенко не зупинився на одному з головних завдань історичного твору 
- портретно-психологічній характеристиці історичних осіб : Виговського, 
Чаплинського, Конецпольського. 

Кошовий хоче розібратися, що "задіяв" Виговський і здогадується, що той 
вирішив, але перепитує: 

Польським шляхтичам годити, 
Щоб Гетьманщину звести ? 

І чує у відповідь : 

"Я не виноват - Чаплинський ' 
Зна про се, сказав він нам ; 
Та ще знає пан Огинський, 
Сі нехай розкажуть нам. 

Тобто Виговський підставляє своїх соратників, пробує звалити все на них. 
Суд був демократичним. У козаків спитали :"Що йому за те зробить?" І всі 

закричали :"В бочці смоляній спалить !" 
Стиль поеми, відзначає Стешенко, "трохи попсовано вульгарністю, спадщиною 

"Енеїди", але взагалі він робить враження. Чимало розсипано ознак образності і 
виразності". Правда, перший дослідник не конкретизує цього спостереження. 

Коротка, але динамічно - образна картина бою біля Батурина. Догнавши в степу 
втікаючих поляків, козаки 

Стали в стрій, гуртом напали,  
Завелося діло в нас.  
Били з пушок, з палконетів,  
Били з ружів, з пістолетів;  
Били мабути із час. 

Анафори в рядках вжиті і для підсилення опису тривалості і виснажливості бою: 
Довго Лях не поздавався,  
Довго з пушок нам шпував,  
Довго з міста не рушався. 

Харько зумів "перестроїть своє військо", зібрати в нерозривну ударну силу : 

Далі знов ми придавили, 
І як пушки в них відбили, ' 
То і начали душить. 
Б'є козацтво, гонить, колить, 
Шаблями руба, мов голить, 
Аж мазка з ляхів юшить. 
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Тон оповіді переважно рівний, епічний. Маючи широкий епічний план, дія 
розгортається поволі, "обростає" дуже численними, часто непотрібними деталями. 
Далася взнаки така особливість травестійності як розтягнені описи гулянок, пияцтва, 
частувань. Подібні епізоди домішувань в історичну поему чужі; непотрібні побутово 
- описові елементи, що суперечать поважності , значимості історичного сюжету. 
"Історичне тло зникло під бурлесково освітленими побутовими сценами та 
хронологічною плутаниною. Бурлесковому ж колоритові пошкодила велика кількість 
історичних імен та подій, трактованих іноді поважно і не без патріотичного захоп-
лення". 

Так, переобтяження зайвими деталями, хронологічні зміщення багато на-
шкодили поемі. Але багато разів ці втрати компенсувалися ліричними епізодами, які 
достойно увінчав увесь останній, сьомий розділ, що передає душевні переживання 
Ганни, радісне приголошення від зустрічі з таким незвичайним гостем - кошовим 
Харьком. Компенсувалися втрати і гумористичними засобами, хоча захоплення 
переліком випивок та закусок, деталями бенкетувань і похміль іноді надмірне. 

У поемі є різкі висловлювання /"москаль лихий"/ і обміркування московської 
політики щодо Гетьманства на раді у Чаплинського : " Кажуть, що Москаль бушує, 
Наших в рекрути вербує. Чи се ж можно? Думай сам..." Кухаренко, зрозуміло, не 
міг відкрито засуджувати "сильных мира сего", а вдається до натяків : 

Бач, як кажуть, дівка тая, 
Тее-то, вона такая,                    
То гляди і приведе. 

Говорячи про недругів козацтва, автор поеми утверджує ідею про 
несправедливість політики "московських" гетьманів. Кухаренко не відважився ска-
зати всього, що думав, ставлячи рятівні крапки. Малюючи потім тяжке становище 
простих людей, поет хоче сказати щось гостре про панів, але тільки починає : "А 
пани..." і ставить далі три ряди крапок, зрозумілих читачам. 

Доказуючи, що Кухаренко, не бажаючи накликати на себе неприємності, 
"заховався" під псевдонімом Мішковський, І.Стешенко співставив лексику 
поеми "Харько" та нарисів "Пластуни", "Вівці та чабани на Чорноморії. 

Лексика поеми, за висловом Стешенка, "досить чиста, навіть глибоко 
українська". Але до її класифікації дослідник не дійшов, навіть не обмовився про 
використання історизмів та архаїзмів, яке у автора історичної поеми вмотивоване, 
сказати б, економне. 

Чотиристопний хореічний вірш "досить плавний" /Стешенко/. Але М.Зеров був 
протилежної думки : "Важкий, кострубатий вірш". 

Рими красою та добірністю не відзначалися. Вони часом більш подібні до асо-
нансів. Тут справді проявилась невелика вибагливість. 

Закінчити аналіз поеми хочеться посиланням на тс, що вимогливий М.Зеров 
резюмував :"... в історії жанру і навіть ширше - в історії" української літератури 
"Харько, запорозький кошовий" Я.Кухаренка є твором примітним, характерним". 
Стешенко визнавав цей твір "досить мистецьким" і називав його "коштовним вкладом 
в наше письменство". Автора ж поеми - найближчим товаришем Шевченка у справі 
віршово-історичної творчості. І не тільки по формі, а й по духу: обидва дивилися на 
наше минуле однаковими очима. 
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Т.М. УДІЛОВА А.І. ПРИХОДЬКО                              
ОЦІНОЧНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ І КОНТЕКСТ/СИТУАЦІЯ 

В лінгвістиці існує багато галузей, проблем і питань, що потребують постійного 
глибокого вивчення. Саме до таких проблем належить проблема актуалізації 
оціночного висловлювання в контексті/ ситуації'. Контекст належить до 
лінгвістичних категорій, мовленнєва ситуація доекстралінгвістичних. В усному мов-
ленні ситуація відіграє більш важливу роль, ніж в письмовому тексті, але і там 
екстралінгвістичні фактори відіграють певну роль. Контекст і ситуація, впливаючи 
одне на одного, створюють умови для актуалізації всякого висловлювання, в тому 
числі і оціночного. 

Загальновідомим є той факт, що розум людини не тільки відображає об'єктивний 
світ, але й оцінює його. Оціночна діяльність людини пов'язана з її прагматичним 
аспектом, як взагалі, так і в мовленні. Оціночне висловлювання являє собою праг-
матичний тип. Як вважають Н.Д. Арутюнова і О.М.Вольф, воно дає можливість 
показати способи зв'язку з ситуацією і описати останню (1, 5; 3, 172). 

Причина породження оціночного висловлювання полягає в тому, що людина має 
потребу висловити своє відношення до дійсності. Це відношення не може бути нейт-
ральним. 

Всяке відношення до дійсності є не тільки оціночним, але й прагматичним. 
Прагматика мовленнєвої оціночноі1 діяльності полягає в тому, що воно викликає у 
відповідь якусь дію - реакцію адресата, мовленнєву, чи ні, яка становить (хоч і не 
завжди збігається ) інтенцію адресанта. 

Тобто, можна сказати, що оціночна діяльність має прагматичну орієнтацію - 
впливаючи на ціннісну орієнтацію реципієнта, вона впливає на його діяльність. 

Існує багато способів вираження оцінки. Вони мають різний рівень самостійності. 
Але майже всі лінгвісти підкреслюють тісний зв'язок оціночного висловлювання і 
контексту, як писав Ш.Балі "в каждой отдельной ситуации и в каждом данном 
контексте речевой знак не может обнаружить всю совокупность своих оттенков, в 
каждом случае на первый план выступает лишь один из них, и он временно оттесняет 
все остальные на задний план. Выявить эту доминанту может только окружение, 
контекст" (2 ,  181). 

В сучасних дослідженнях термін "висловлювання" трактується неоднаково. Ба-
гато дослідників (Р.Якобсон, Г.Г.Почепцов, В.Д.Девкін, В.І.Карабан) виділяють в 
мовленні інформативні ( комунікативні) і допоміжні (метакомунікативні) одиниці 
(7, 355-356; 6, 52; 4, 42; 5, 27). Основною комунікативною одиницею вважається 
висловлювання, а метакомунікативними - вигуки, вигукові слова та речення, звер-
тання, вставні слова та речення, різні фатичні формули. 

Припустимо, що термін 'вислослювання' в широкому розумінні включає в себе 
і комунікативні і метакомунікативні одиниці. Відокремлення цих частин у рамках 
висловлювання заслуговує уваги тому, що вони неоднаково передають оцінку. Саме 
висловлювання, тобто його комунікативна (інформативна ) частина, значно рідше 
буває носієм оцінки, наприклад, коли виконує такі мовленнєві ак/ги, як привітання 
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( + ), погрозу ( - ) та інші. Значно частіше носіями оцінки є метакомунікативні 
одиниці, особливо вставні слова та речення, вигукові слова та речення, звертання. 

Особливості метакомунікативних одиниць дозволяють їм не бути пов'язаними з 
елементами інших ( комунікативних) частин висловлювання, не підкорятися нор-
мативним правилам лінійної побудови структури висловлювання . Цей факт дозво-
ляє метакомунікативним одиницям бути носіями оцінки більш суб’єктивної, і тому 
більш сильно?, часто емоційної, експресивної. Самостійність одиниць і суб'єктивність 
оцінки, яку вони виражають, ведуть до того, що їх семантика значно частіше і більше 
залежить від контексту. Більш того, дослідження підтвердило цю думку і, навіть, 
показало, що оціночна конотація метакомунікативних одиниць залежить переваж-
но від контексту. 

Е кілька варіантів впливу контексту на оціночне значення метакомунікативних 
одиниць. 1. Оціночна коннотація з'являється у слів з нейтральною оціночною 
номінацією. 2. Слова з оціночною номінацією посилюють оцінку і мають сильну 
відповідну за знаком оціночну коннотацію. 4. Слова з оціночною номінацією прийма-
ють протилежну за знаком оціночну коннотацію. Наприклад, ласкаві слова, (тобто, 
які мають позитивну оціночну номінацію) в ситуації сварки і в відповідному кон-
тексті приймають негативну коннотацію, а грубі слова з негативною номінацією в 
розмові закоханих приймають позитивну коннотацію. Протилежність оцінки 
номінативного і коннотативного значень посилюють останнє. Інформативна части на 
висловлювання може не мати оціночного значення, але, як частина единого цілого, 
посилювати оцінку метакомунікативної одиниці і надавати їй прагматичної спрямо-
ваності, цей процес відбувається також у взаємозв'язку з контекстом /ситуацією. 
Якщо оціночне значення висловлювання і контексту/ситуації не збігаються ( у всіх 
перелічених випадках, крім третього ), має місце їх взаємний вплив. Наприклад, 
позитивні слова можуть пом'якшити негативний контекст. 

В ході дослідження встановлено три типи взаємодії контексту і оціночного 
висловлювання 1. Контекст впливає на оціночне висловлювання, змінює знак оцінки 
останнього. 2. Оціночне висловлювання впливає на контекст, змінює його оцінку. 3. 
Має місце взаємний вплив оціночного висловлювання і контексту. 

В першому випадку можуть бути два варіанти а) В контексті, який має негативне 
значення, оціночне висловлювання, негативне або позитивне, також приймає не-
гативну оцінку. Якщо у словах висловлювання немає негативної оцінки, то вони 
додаються до їх семантичної структури під впливом контексту. І, навпаки, б) в 
контексті, який має позитивну оцінку, оціночне висловлювання, нейтральне або 
негативне, приймає позитивне значення, додаючи під впливом контексту до своєї  
семантичної структури семи позитивної оцінки. 

В другому випадку є також два типи впливу а) контекст або нейтральний, або 
позитивний, але до складу висловлювання входять слова з негативною оцінкою, під 
впливом яких контекст стає негативним; б) контекст або нейтральний, або не-
гативний, але позитивне значення висловлювання все ж, хоч і не в багатьох випад-
ках, переважає, і контекст також приймає позитивне значення. 

В третьому випадку має місце взаємодія оціночного висловлювання і контексту. 
Тут також с варіанти. Якщо у висловлюванні є слова з позитивною оцінкою, а 
контекст передає негативну, то в результаті взаємодії відбувається послаблення 
негативної оцінки контексту та позитивної оцінки висловлювання. І, навпаки, якщо 
в висловлюванні є слова з негативною оцінкою, а контекст передає позитивну (такі 
приклади зустрічаються значно менше, ніж попередні), також відбувається послаб-
лення обох оціночних значень. 

З усього сказаного виходить: 
1. В перелічених типах взаємодії оціночних значень висловлювання і контек-

сту/ситуації ми бачимо, що вплив негативних оціночних сем переважає, тобто не- 
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гативні семи являються носіями більш сильної оцінки. 
2. У взаємодії оціночних значень висловлювання і контексту/ситуації не можна 

виділити, що якийсь вплив (або висловлювання, або контексту-ситуації) переважає, 
цей вплив взаємний. 

3. Вплив контексту переважає, коли носіями оціночної конотації висловлювання 
є метакомунікативні одиниці. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛЬНОЙ 
СИНОНИМИИ 

Вопросы синонимии, пожалуй, наиболее притягательны для специалистов, 
занимающихся языковыми исследованиями. Эта притягательность обусловлена соп-
ряженностью процессов развития параллельных имен с когнитивными процессами. 
Однако попытки углубиться в природу лингвистического феномена привели к 
значительной деформации понятия, стоящего за термином "синонимия". Не случай-
но расширение сферы понимания синонимии увело исследователей от основной за-
дачи - изучения предпосылок и условий формирования синонимических структур -
к наблюдениям описательного характера. Перспективы выяснения природы 
синонимии видятся в сопоставительно-этимологических исследованиях. Разработка 
и уточнение их принципов явились главной целью работы, основные результаты 
которой излагаются далее. 

Этимологический анализ синонимии лексических единиц, входящих в ЛСГ гла-
голов перемены формы собственности/принадлежности с обобщенным значением 
"брать", выделенной в немецком языке Р.Биттер (1), позволяет дать оценку этого 
лингвистического феномена, несколько отличающуюся от принятой. Суть отличия в 
том, что приписываемая иногда синонимии роль в расширении словарного состава 
языка (2) и в "приукрашивании" речи (3) оказывается не столь уж значительной. В 
первую очередь на это указывают статистические подсчеты. 

Так, в ходе анализа было выделено 41 синонимическое гнездо. Статус ядерного 
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глагола приписывался, как правило, корневому глаголу, а при отсутствии такового -
производному. Тем не менее, в качестве центральных элементов синонимических 
микроструктур, согласно лексикографической практике, рассматривались 69 глаго-
лов, конституирующих ЛСГ. Среди них оказалось 43 однокоренных, т.е. 
изонимичных, глагола. Состав синонимической структуры внутри ЛСГ включает 322 
глагола. Казалось бы, что это соотношение - 41 гнездо и 322 глагола (почти 1:8) -
весьма внушительно. Однако среди этого корпуса по одному разу встречаются лишь 
120 глаголов (соотношение - 1:3), т.е. в среднем одно гнездо включает один централь-
ный и два синонимичных глагола. Если учесть, что помимо 43 центральных в общем 
составе рассмотренных глаголов отмечено еще 53 изонима, то соотношение гнезд и 
глаголов, производных от их основ, будет 41:53, т.е. почти 1:1, а если исходить из 
числа микроструктур, то и вовсе - 69 :53. Проекция полученных количественных 
результатов на уровень языка и речи дает наглядное представление о существенном 
отличии системной и функциональной синонимии. 

Однако количественные показатели ( при всей их значимости ) не столь сущест-
венны, как качественные характеристики лингвистического явления. 

Основу семантического сближения лексических единиц, как показал анализ, 
составляет их речевое уподобление относительно одного референта. В качестве рефе-
рента глагольных лексем понимается действие, совершаемое определенным спосо-
бом, в определенных условиях и с определенной целью, т.е. направленностью НІІ 
достижение конкретного результата. Эти составляющие определяют структуру 
референта, которая может быть целиком или частично имплицирована в семантике 
лексической единицы. Возможность неоднозначной семантической интерпретации 
структуры референта. Обусловливает возможность отождествления значений 
различных по происхождению и первичной семантике слов. 

Рассмотрение семантического развития представляемых как синонимы лексем 
показывает, что их смысловое отождествление осуществляется по ряду компонентов 
структуры глагольного значения, отображающих отдельные признаки референта. 
Наиболее частотны среди них характеристический признак действия (насильствен-
ность, законность, скрытность и др.), способ достижения результата (уплата, работа, 
выжидание, захват и др.). Весьма распространена семантическая трансформация, 
связанная с отождествлением действия, отображаемого структурой значения, с его 
результатом. 

Диахроническое наблюдение развития анализируемых глаголов от их первично-
го значения до современного показывает, что семантика глаголов в процессе их 
употребления обнаруживает явную тенденцию к трансформации в сторону переос-
мысления "действие - результат" ("klauen", "tauschen" и др.), либо "действие - контр-
действие" (ср. "leihen", "borgen", "pumpen") (последнее чаще всего выражается с 
использованием морфологических средств, ср. "kaufen" - "verkaufen" и др.). В се-
мантике, образно говоря, наблюдается переключение полярности положительной и 
отрицательной. Особенно это характерно для слов, входящих в обиходное употреб-
ление из социально ограниченных функциональных сфер, когда переключение ведет 
к весьма значительным трансформациям значения (ср. "prellen", "leisten" и др.). 
Однако этот трансформационный феномен может быть объектом рассмотрения 
когнитики. Здесь он лишь отмечается как факт развития глагольной семантики и 
формирования синонимических структур. 

Возвращаясь к роли смысловой интерпретации структуры референта, отобража-
емого лексическими средствами, в создании предпосылок к синонимическому стя-
жению лексем, следует отметить, что сближение значений глаголов осуществляется, 
как правило, по одному компоненту, можно сказать, референтному направлению. И 
только "егоЬегп"и "erbeuten" имеют сходство по двум референтным направлениям : 
характеру действия и его результату. 

Попытка определить специфику отображения референта структурой глагольного 
значения на основе центрипетальных / центрифугальных отношений внутри 
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синонимического гнезда показала, что прямой зависимости между относительным 
временем вхождения слова в язык и широтой его семантики не наблюдается. Хотя 
все же эта зависимость подтверждается большей конкретностью значений глаголов, 
образованных позднее (ср. "abnehmen", "ubernehmen" ; "abkassieren", "einkassieren" 
и др.). Вероятно, за счет колебаний в семантической структуре глагольных значений 
они в определенной мере расширяются, теряя конкретику и приспосабливаясь к 
большему количеству структурных элементов референта, либо специализируются. 
Особенно это характерно для производных глаголов, как и заимствований из других 
языков. Последнее, как показывает наблюдение, не утрачивают узкой референтной 
отнесенности значения. 

В ходе анализа глагольной синонимии по гнездам и с опорой на одну ЛСГ были 
отмечены некоторые просчеты лексикографической практики. Было достаточно до-
стоверно показано, что субъективное соединение глагольных лексем в 
синонимические ряды не отвечает объективной природе синонимии. Ряды распада-
ются на пары, различающиеся между собой отнесенностью семантики лексем к 
различным элементам структуры референтов, различными функциональными ха-
рактеристиками и источником происхождения. Игнорирование этих различий, осо-
бенно двух первых, ведет к смешению синонимии и уподоблению глагольных лексем, 
вызываемому схематизированием внеязыковой реальности (4) и осуществляемого 
речевым адаптированием. Смешиваются в данном случае "со-имена" и речевые 
эквиваленты. И смешиваются как по просчетам общей теории, так и в силу бытую-
щего представления о синонимии как явлении весьма и весьма широком. Это пред-
ставление способствует практике лексикографического отбора хотя бы отдаленнос-
ходных лексем, которые расширяли бы синонимические ряды, демонстрируя богатые 
ресурсы языка. 

Синонимию, естественно, отрицать нельзя, ибо это явление существует. Однако 
не следует ее и преувеличивать. Задача состоит в использовании оптимальных науч-
ных критериев ее идентификации и в адекватном описании. 

Преимущество описания синонимии по гнездам заключается в возможности 
передачи структуры отношений между соотносимыми единицами и разграничении 
"со-имен" и эквивалентов. В центр гнезда помещается корневой глагол, далее 
приводится список речевых эквивалентов в порядке сужения функциональной 
сферы. Лишь после этого могут приводиться микроструктуры изонимичных глаголов. 
Следует заметить, что идеальное представление о формировании и структуре 
синонимического гнезда могла бы дать его многомерная модель, построенная с 
использованием компьютерной графики. 

Этимологический анализ соотносимых лексических единиц показывает, что 
синонимические отношения, максимально отвечающие критериям их 
идентификации, складываются достаточно редко и, как правило, среди глаголов, 
датируемых более ранним, но одинаковым ( или близким) временным периодом (ср. 
"leihen" и "borgen" ; "erwerben" и "kaufen" и др.). Хотя отмечены и семантические 
сближения разновременных глаголов (ср. "erwerben" и "s. anschaffen"). Однако они 
не противоречат первой тенденции, поскольку в их основе заложены иные процессы. 
Если в первом случае предпосылкой сближения является диалектное ( на ранних 
этапах становления национального языка ) происхождение параллельных имен, 
уравниваемых длительным функционированием внутри одной относительно закры-
той, вернее ограниченной числом референтов, ЛСГ, то во втором случае синонимиче-
ское стяжение обусловлено стремлением к конкретизации отдельных признаков уже 
именуемых более аморфным в значении словом референтов за счет иных, кон-
курирующих с ним лексем неологического характера. Иногда эта конкуренция ведет 
к вытеснению заимствованного слова (ср. "einverleiben"). Но чаще всего по этой схеме 
осуществляется переход в общеупотребительную лексику функционально 
ограниченных единиц. Особенно это касается лексем с негативной коннотацией (ср. 
гнезда "stehlen", "betrugen" и др.). 
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Рассмотрение хронологии развития глагольной синонимии показывает, что 
движение внутри структур не имеет временных границ и охватывает период от VIII 
в. (появление письменных памятников) до XX в. Так, среди глаголов, не входящих 
в ЛСГ, но расширяющих ее состав в статусе речевых эквивалентов, восьмым веком 
датировано 9, девятым - 7, десятым - 1, одиннадцатым - 3, двенадцатым - 1, четыр-
надцатым - 1, ср.-в.н. - 4, пятнадцатым и шестнадцатым - по 8, семнадцатым - 7, 
восемнадцатым - 6, девятнадцатым - 20. 

Особого внимания заслуживает определение места в синонимической структуре 
заимствованной лексики. Число заимствований в рассмотренном корпусе глаголов 
не велико. Следует иметь в виду, что под заимствованиями могут пониматься лексе-
мы, перешедшие в общее употребление из функционально ограниченных сфер, 
диалектов и иных языков. Современное состояние немецкого языка позволяет 
считать заимствованиями лишь последнюю категорию словарного состава. Часть 
заимствований такого рода восходит к романским языкам ("einkassieren", 
"defraudieren", "konfiszieren", "pachten"). Другую, значительно меньшую, группу 
составляют германские заимствования ("exekutieren", "chartern"). Заимствования 
проникают в язык в более поздний период по мере открытия "референтных мест", 
вызываемого развитием общественных отношений. Особо показательны в этом плане 
"pachten" и "chartern". В синонимических структурах заимствования позднего 
периода занимают особое место, которое определяется конкретностью их референт-
ной отнесенности. По этой причине их значения вступают чаще всего в родо-видовые 
отношения с значениями исконных лексем, адаптируемых к заимствованному вме-
сте с именем референту. Эти отношения ставят под сомнение синонимичность глаго-
лов. Однако освоение заимствований языком способствует их словообразовательно-
му и синонимическому развитию (ср. "einkassieren"). На раннем этапе вхождения 
заимствования в словарный состав не исключена однонаправленная 
синонимичность. 

Последний аспект анализа предусматривал изучение состава синонимических 
гнезд с точки зрения его происхождения. На первом этапе исследования были уста-
новлены источники развития ядерных глаголов. Поскольку они входят в одну ЛСГ и 
объединены обобщенным значением, следовало ожидать их синонимического стя-
жения. И действительно, члены ЛСГ оказываются тесно переплетенными 
синонимическими отношениями. Лишь 5 глаголов ("besetzen", "tauschen", 
"entrechten", entwaffnen" и "verstaatlichen") имеют свои структуры, не отличающиеся 
широтой, но не входят в синонимические гнезда иных конституентов ЛСГ, видимо, 
в силу специфики отображаемых референтов. Поэтому неудивительно, что большая 
часть глаголов синонимической макроструктуры восходит к и.-е. корням. Вторую 
группу составляют романские заимствования. Весьма незначительна доля лексики 
общегерманского происхождения. Единичными примерами представлены глаголы, 
восходящие к английскому, арабскому, еврейскому и литовскому языкам. 

Анализ показывает, что немецкий язык использует первичные лексические 
ресурсы в отображении референтов, сопряженных с категориями имущественной 
принадлежности. Проекция результатов хронологического исследования позволяет 
соотнести периоды VIII - IX вв., XV - XVII вв., XVII - XIX вв. как наиболее про-
дуктивные в пополнении синонимической макроструктуры с совершенствованием и 
становлением новых категорий имущественных отношений. Даже последний, наибо-
лее активный период пополнения структуры новыми элементами (XVIII - XIX вв.) 
характеризуется широким привлечением лексики, восходящей к и.-е. основам. Не-
значительную конкуренцию ей составляют заимствования. В общем составе новых 
лексических единиц, датируемых этим периодом, они представлены тремя глаго-
лами романского и одним германского (английского) происхождения. Значительно 
сильнее конкуренция со стороны жаргонной лексики со звукоподражательными 
основами, диалектным происхождением, а также соотносимой с и.-е. корнями. Имен-
но последние образуют незыблемую основу современного немецкого языка. 

Проведенное исследование позволяет лишь частично проникнуть в природу 
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развития лексической синонимии. Обнаруженные факты не могут быть абсо-
лютизированы, а отмеченные тенденции нельзя признать универсальными и ус-
тойчивыми. Для дальнейшей конкретизации результатов наблюдения требуется рас-
смотрение этимологических характеристик синонимов иных ЛСГ, в том числе в 
сопоставлении с синонимическим развитием тождественных групп других языков. 
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В.П. HOBIKOB 
РЕЧЕННЯ-ЗАГОЛОВКИ У МОВІ ТЕЛЕНОВИН 

Останнім часом у лінгвістичних дослідженнях засобів масової комунікації 
особлива увага надається мові телебачення. Дана стаття присвячена дослідженню та 
опису де яких мовних особливостей речень-заголовків - окремих структурно-ком-
позиційних компонентів структури теленовин. 

Матеріалом для аналізу стали щоденні випуски новин Лондонської студії Ай-Ті-
Ен, що транслюються за системою супутникового телебачення, які вийшли в ефір за 
період з жовтня 1992 року до лютого 1993 реку. Програми цієї мережі орієнтовані на 
широку аудиторію в різних країнах, і вона, за даними самої студії, лише в Європі 
складається з 50 млн. абонентів. Крім того, з метою порівняння використовувалися 
газетні заголовки інформаційних повідомлень з "якісних" англійських газет "Таймс" 
і "Файненшл Таймс". 

Випуск теленовин Ай-Ті-Ен починається з переліку головних подій дня у формі 
коротких рематичних блоків, що складаються з одного або двох речень. Ці структур-
но-композиційні блоки являють собою свого роду "звучащие заголовки" (headlines). 
Ось як, наприклад, починається один з випусків: 

Newscaster: Hello! I'm Alastair Stewart with the ITN World News. I'll bring you the 
main international developments. The headlines: 

- Final phase of US presidential campaign and the fighting gets dirtier. 
- Canadian province of Quebec votes on retaining its cultural identity. 
- Fierce reprisal shelling of Southern Lebanon by the Israelis. 

/ITN Oct 26, 92/ 
Речення-заголовки теленовин /далі РЗТ / відрізняються від інформаційних 

повідомлень та репортажів, що йдуть за ними, не тільки за своїм місцезнаходженням. 
Вони мають ряд інших характеристик, властивих заголовкам газетних 
інформаційних повідомлень. Ось декілька з них: 

1. В РЗТ замість форм минулого часу використовуються форми теперішнього часу 
/в більш як 95% випадків нашої вибірки/; наприклад: 

Despite repeated UN warnings the Iraqis c r o s s  into Kuwait for the third time. 
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/ITNJan 12,93/ 
Germany r a t і f і є s the Maastricht Treaty. 

/ITN Dec 2, 92/ 
2. Зареєстровані випадки використання інфінітіва як еквівалента майбутнього 

часу: 
Belgian and French troops t o e v a c u a t e  foreigners from Zaire after bloody army 

mutiny. 
/ITN Jan 29, 93/ 

3. В окремих випадках випадає дієслово зв'язка to be в іменному присудку. 
4. Використовуються односкладові номінативні речення. 
5. Використовується модель "Бездієслівне речення + пояснюване повне речення" 

;наприклад: 
The relief crisis in Somalia : The UN prepares to step up its involvement. 

/ITN Dec 1,92/ 
6. Домінуючим типом РЗТ є дієслівний. У нашій вибірці дієслівні фрази склада 

ють понад 80% від загальноі кількості речень-заголовків. 
7. Нарешті РЗТ органічно пов'язаний з лідом-резюме (summary lead) 

відповідного інформаційного повідомлення, що проголошується диктором; 
наприклад: , 

HEADLINE: Final phase of US presidential campaign and the fighting gets dirtier. 
LEAD: The United States presidential election campaign has ended its final week amid 

sensational charges of political scull-duggery. 
/ITN Oct 26, 92/ 

За рядом характеристик РЗТ, які були використані в випусках новин студії" 
Ай-Ті-Ен, наближаються до заголовків інформаційних повідомлень "якісної" 
англійської преси. Серед них обмежене використання експліцитно-оціночної 
лексики і дуже рідке використання експресивних лексико-семантичних одиниць. В 
проаналізованих реченнях лексичні одиниці першого з указаних різновидів склали 
не більш 1 % від кількості загальних слів (приклад А ). При цьому близько половини 
зареєстрованих випадків становлять цитовані оцінки / приклад В/: 

A. Final phase of US presidential campaign and the fighting gets d i r t i e r .  

/ITN Oct 26, 92/ 
B. President de Clerk sets a date for multiracial elections in South Africa. The ANC 

says it's not soon enough. 
/ITN Nov 29, 92/ 

Також обмежене використання лексичних засобів непрямоі імпліцітноі оцінки, 
частково оціночно-інтерпретаційної лексики ( 2-3% від кількості загальних слів в 
нашій вибірці); наприклад: 

Russia's Acting Prime Minister withstands the jeers and lists the achievements of 
reform policies. 

/ITN Dec 2,92/ Hundreds of 
French farmers protest over latest compromise in World trade talks. 

/ITN Nov 29, 92/ 
Разом з тим РЗТ характеризуються цілим рядом особливостей, що відрізняють їх 

від газетних заголовків. Мовна та функціональна специфіка РЗТ детермінована 
екстралінгвістичними стильотвірними факторами, які впливають на відокремлення 
як фактичного матеріалу, так і мовних засобів. Серед таких факторів можна назвати: 
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 а) переважно аудіальне сприйняття інформації, яку одержують телеглядачі у час 
відтворення речень-заголовків; 

б) часове відокремлення РЗТ від інформаційних повідомлень або репортажів, що 
більш детально розповідають про відповідні події; 

в) використання обмеженої кількості РЗТ у програмах Ай-Ті-Ен ( не більше ніж 
3-4) для відокремлення подій, найважливіших та найцікавіших на думку редакції; 

г) неможливість вживання будь-яких графічних засобів (лапок, розділових 
знаків); 

д) відсутність просторових обмежень відповідних до формату газетних заго 
ловків; 

є) нарешті, фактор, специфічний для даної телестудії: орієнтація на широку 
аудиторію в різних країнах. 

Зупинимося на деяких мовних особливостях РЗТ. 
1. Дієслово-зв'язка випускається тільки в тих випалках. коли воно легко понов 

люється за контекстом заголовкового речення ( приклад А). Цікаво зіставити їх з 
газетними заголовками, де у багатьох випадках повне осмислення заголовка 
можливе лише при звертанні до тексту газетної статті ( приклад В): 

A. Britain under attack from its EC partners over community budget rebates. 
/ITN Oct 27,92/ 

B. Mongolian leadership overhauled. 
/Financial Times Oct 30, 92/ 

Italian fears underlined. 
/Financial Times Apr 14, 90/ 

2. Незафіксовані еліптичні конструкції у тих випадках, коли особа, об'єкт або дія 
не можуть бути конкретизовані без додаткового звертання до тексту інформаційного 
повідомлення. Порівняйте відповідні газетні заголовки (приклад А) і РЗТ (приклад 
В): 

A. Two more surrender. 
/Financial Times Apr 15, 90/ 

Reporter honoured. 
/ Times Oct 30, 92/ 

B. A Hollywood cameraman is rescued after two days' trap in the volcano. 
/ITNNov24, 92/ 

3. Односкладні номінативні речення характеризуються змістовою завер- 
шеністю: відсутність присудка компенсується у змістовному плані конкретизу 
ючими другорядними членами речення (нерідко численними) ; наприклад: 

Repairing some of the world's most mysterious ancient monuments - the statues of 
Easter. 

/ITN Dec 2, 92/ 
Fierce reprisal shelling of Southern Lebanon by the Israelis. 

/ITN Oct 26,92/ 
4. Атрибутивні номінативні фрази, характерні для газетних заголовків, в РЗТ 

використовуються обережно. Порівняйте відповідні газетні заголовки (А) і РЗТ, у 
яких активно вживаються прийменникові групи (В): 

A. Fox man's wife in court. 
/Times Oct 30, 92/ 
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German inflation figures hit interest rate cut hopes. 
/Financial Times Oct 30,92/ B. Riot 

police clash again with French farmers over the Gatt deal on subsidies. 
/ITN Dec 1,92/ 

5. Артиклі та особові займенники у більшості випадків не випадають. Наприклад: 
A conference of Islamic states issues a deadline to the UN to end the fighting in Bosnia. 

/ITN Dec 2, 92/ 
The UN Security Council demands a withdrawal of Crovatian troops from a disputed 

enclave. 
/ITN Jan 26, 93/ 

6. Використовується обмежений набір знайомих абревіатур-назв політичних, 
економічних та інших організацій та інститутів (UN, EC, US, ANC, Gatt, etc.). He 
зафіксовані випадки використання багатолітерних або малознайомих абревіатур. 

7. Конструкції „назва посади + ім'я власне" відзначаються більшою в порівнянні 
з газетними заголовками повнотою. Не використовуються усічені форми власного 
імені політичних та суспільних діячів. 

8. Багатозначні одиниці так званої газетної "заголовкової лексики" (ban, bid, 
claim, quit, plea, rap, move, dash, hit, etc.) досить рідко використовуються в РЗТ. 

9. Більш активно вживаються такі слова як involvement, argument, conference, 
achievement, що за довгі як до мірок газетних заголовків. В нашій виборці загальні 
слова, які складаються з восьми або більше букв, склали понад 13%, тоді як в рівній 
за об'ємом виборці газетних заголовків - 6%. 

10. Суб'єкт заголовкового речення не вживається з препозитивним 
кваліфікуючим означенням. Цікаво порівняти з відповідними прикладами газетного 
заголовка: 

Hit and run Tebbit ensures his get away. 
/Times Oct 30,92/ 

Cool Polish response over Katyn. 
/Financial Times Apr 14,90/ 

Зупинимося на функціональних характеристиках речень-заголовків теленовин. 
Домінуючою функцією, як і для газетних заголовків, тут виступає інформативна. Ця 
функція в більш розгорнутому вигляді може бути представлена таким чином в додат-
ку до матеріалів телестудії Ай-Ті-Ен: передати в максимально об'єктивній формі і 
достатньо закінченому структурному та змістовому вигляді головні новини дня, які 
на думку редакції є надзвичайно важливими і значними, або стосуються не-
ординарних подій. 

В порівнянні з газетними заголовками функція впливу проявляється у 
експліцитному плані на значно нижчому рівні. Відзначається тенденція до зростання 
частотності вживання оціночних і експресивних мовних засобів в матеріалах теле-
новин по лінії "РЗТ - інформаційне повідомлення - репортаж власного кореспонден-
та". 

Щодо рекламної функції РЗТ, то вона виявляється не стільки в тому, як ( за 
допомогою яких мовних засобів) повідомляється про будь-яку подію, а в тому, про 
що повідомляється в реченні. Саме місцезнаходження РЗТ на початку випуску 
теленовин - відокремлює це явище на фоні інших. 

Підсумуємо те, про що йшла мова вище. В структурі теленовин відокремлюються 
певні композиційні компоненти - речення-заголовки. Не зважаючи на певну 
подібність до заголовків газетних інформаційних повідомлень, вони являють собою 
своєрідне мовне явище, якому властивий специфічний набір лексико-граматичних 
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характеристик. Вони відрізняються змістовою завершеністю та не мають елементів, 
здатних ускладнювати сприйняття аудиторією інформації, що пропонується. Еле-
менти, що випускаються в структурі РЗТ, легко поповнюються за контекстом або 
компенсуються в змістовному плані конкретизуючими другорядними членами 
речення. 

Експліцитні елементи впливу - оціночні та експресивні мовні одиниці -
використовуються у незначній кількості. Мовні особливості речень-заголовків теле-
новин, як їх своєрідні функціональні характеристики, детерміновані відповідними 
екстралінгвістичними стильовими факторами, що впливають на мову телебачення. 

І.Г.ШАВКУН 

ЗАЛЕЖНІСТЬ МІСЦЯ ПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ ЧАСУ ВІД 
КОНТЕКСТУ 

Об'єктом нашого дослідження є складнопідрядне речення в тексті. 
Актуальність проблеми зумовлена, з одного боку, підвищеним інтересом до мов-

ної одиниці вищого рівня - тексту, а з іншого боку, наявністю ряду невирішених 
питань, пов'язаних з роллю складнопідрядного речення як конституента тексту. 
Дослідники не раз звертали увагу на вплив контекста на особливості побудови склад-
ного речення. Дійсно, маючи граматичну самостійність, речення, в той же час, 
характеризуються "змістовою співвіднесеністю одиниць, що його формують, та їх 
синтаксичною залежністю від контексту" (1, ЗО). Звідси вплив контексту на деякі 
особливості будови складного речення, що дає право говорити про залежність поряд-
ку дотримування місця частинами складного речення від його текстового оточення 
(З, 11). Під текстовою зумовленістю звичайно розуміють такі семантико-структурні 
обмеження, які знаходяться за межами цього складного речення і які пов'язані з його 
зовнішнім оточенням, віддзеркалюючи при цьому "закономірний, 
логічнозумовлений розвиток реальних явищ об'єктивної дійсності, їх зв'язки, 
послідовність за часом" (4, ЗО). 

Розгляд речення в тексті, у зв'язку з іншими реченнями, дозволяє більш глибоко 
зрозуміти його особливості, з усіх боків оцінити його специфічні риси (3, 4). 

Основною метою нашого дослідження є вивчення факторів, що визначають місце 
підрядного часу у складнопідрядному реченні, функціонуючому в тексті. Як текст ми 
розуміємо мовну одиницю, "яка є в комунікації як відносно завершений відрізок 
повідомлення - як одиниця, структурована згідно з певними правилами, що несе 
когнітивне, інформаційне, психологічне та соціальне навантаження спілкування" 
(З, 25). Дослідження велось на матеріалі художньої прози англійських та 
американських письменників XX сторіччя. Безпосереднім матеріалом слугували 
півтори тисячі підрядних речень часу, включених до структури надфразових єдно-
стей (НФЕ) у складі складнопідрядних речень. 

Розгляд змістової! сторони тексту багато лінгвістів пов'язує з поняттям теми. 
НФЕ-моносемантична. Іншими словами, речення, що входять до його складу, допов-
нюючи одне одного, разом виражають одну тему НФЕ. Позиція речення у тексті не 
є випадковою. Вона задається комунікативно-змістовою організацією тексту. 

Складнопідрядне речення з підрядним часу у складі НФЕ виконує текстоутворю-
ючу роль задания теми, розвитку теми та висновку. 

У текстоутворюючій ролі задания теми аналізоване речення починає НФЕ і 
виступає як зачин, уводить нову тему: 

1. When the Macphails went to bed they could not sleep. They lay side by side with 
their eyes open, listening to the cruel singing of the mosquitoes outside their curtains (III, 
216). 
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У текстоутворюючій ролі розвитку теми складнопідрядне речення часу 
використовується усередині НФЕ і продовжує тему попередніх речень, пов'язуючи 
їх з наступними: 

2. Macomber had not thought how the lion felt as he got out of the car. He only knew 
his hands were shaking, and as he walked away from the car it was almost impossible for 
him to make his legs move. They were afraid and stiff in the thighs, but he could not feel 
muscles fluttering (II, 99). 

В текстоутворюючій ролі висновку аналізоване речення займає кінцеве положен-
ня у НФЕ і має характер завершення висновку зі спільної теми НФЕ: 

3. Soon he adopted a genteer course. He insisted upon carrying Millicent's bag for her. 
He would frot in front of the couple and whenever he thought an interruption desirable he 
drop the bag (I, 127). 

Аналіз нашого матеріалу показав, що складнопідрядне речення з підрядним часу, 
як правило, використовується на початку (42%) та наприкінці теми (45%) і набагато 
рідше у розвитку теми (13%). Це здається цілком природно, тому що як в процесі 
комунікації згадування часу відбувається або спочатку, або в кінці як речення, так і 
цілого НФЕ. 

Аналізуючи семантику окремого речення у НФЕ, необхідно брати до уваги 
семантику оточуючих (попередніх та наступних) речень, а також семантичний 
зв'язок між ними. Система смислових відносин між реченнями найбільш детально 
виділена та описана В.Г.Гаком (2). У зв'язку з предметом нашого дослідження 
викликають цікавість наведені типи логіко-семантичних відносин між реченнями у 
складі НФЕ: відносини включення ( розширення та звуження), послідовності, 
протиставлення, кваліфікації та причинно-наслідкові відносини. 

Завдання цього дослідження передбачають вивчення не тільки логіко-се-
мантичних відносин між складнопідрядними реченнями з підрядним часу та 
оточуючих його речень, але й аналіз структури самого складнопідрядного речення. 
Оскільки підрядне речення, входячи до складу складнопідрядного речення, бере 
участь у побудові тексту / НФЕ/, є рація припустити, що місце підрядного у структурі 
складнопідрядного речення залежить від загального комунікативного завдання. 

Місце підрядного речення є дуже важливим елементом форми складного речення. 
Опишемо детальну структуру складнопідрядного речення у залежності від викону-
ваної текстоутворюючої функції. 

Аналіз нашого матеріалу показав, що для складнопідрядного речення у тексто-
утворюючій ролі початку /зачину/ препозиція підрядного часу більш характерна, 
ніж постпозиція чи інтерпозиція. Наведемо приклад препозиції 

4. As he stepped carefully along the jetty of stones he seemed to be travelling further 
into the abyss of night, and to have left behind him the last points from which it would be 
possible to signal to the land... But he knew it for a place of inhuman silence and he felt as 
if he had been walking for years (II, 277). 

Знаходячись у препозиції, підрядне часу у складі складнопідрядного речення, що 
відкриває тему НФЕ, виступає у якості сполучної ланки з попереднім НФЕ. Знахо-
дячись у постпозиції", підрядне часу безпосередньо контактує з наступним реченням, 
виконуючим роль розвитку або завершення теми НФЕ. Аналіз логіко-семантичних 
відносин між відмічаючими початок теми складнопідрядним реченням з підрядним 
часу у постпозиції і реченням праворуч, що розвиває тему НФЕ, показав, що 
найбільш характерними були відносини розширення та причинно-наслідкові. 
Наприклад: 

5. This was a young man who had enjoyed a wholly unromantic friendship with 
Millicent since she first came out. He had seen her hair in all kinds of weather (I, 123). 

Виконуючи текстоутворюючу роль розвитку теми, складнопідрядне речення 
включає підрядне часу у препозиції, інтер- та постпозиції. Однак тут кількість 
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підрядних часу в препозиції і постпозиції практично вже однакова, а випадки 
інтерпозиції зовсім малочисельні. Якщо складнопідрядне речення виконує текстоут-
ворюючу функцію розвитку теми, то його безпосередній зв'язок з попереднім речен-
ням (зачином НФЕ) відбувається через підрядне часу у препозиції, у цьому випадку 
позиція підрядного часу явно визначається логіко-семантичними відносинами між 
складнопідрядними реченнями і суміжним ліворуч реченням. У нашому матеріалі у 
подібних випадках зафіксовані усі вище різновиди логіко-семантичних зв'язків. 
Однак логіко-семантичні зв'язки включення (розширення) та причинно- наслідкові 
відносини виявились найбільш типовими для цієї позиції підрядного часу. Наведемо 
приклад останніх: 

6. Ho could hear the men talking and waited, gathering all of himself into this 
preparation for a charge as soon as the men would come into the grass. As he gathered and 
heard the voices, his tail stiffened to twitch up and as they came into the edge of the grass, 
he made a coughing grunt charged.dl, 103) 

З іншого боку, постпозиція підрядного часу у складнопідрядному реченні при 
розвитку теми з реченням, завершуючим НФЕ. У цьому випадку переважно 
зустрілись логіко-семантичні зв'язки включення ( звуження ). Наприклад: 

7.Mrs.Sunbury had griven him a kite. It wasn't by any means the first one she had 
given him. That was when he was seven years old, and it happened this way (1,7). 

Очевидно, подібний розподіл позиції підрядного часу у структурі склад-
нопідрядного речення, виконуючого роль теми, залежить від логіко-семантичних 
відносин між попереднім та наступним реченнями. Можливо це пояснюється тим, що 
в першому випадку препозиція підрядного часу забезпечувала рух теми від початку 
( першого речення або речень) до внутрішнього блоку інформації НФЕ, від більш 
вузького означення до більш широкого, розвиваючи нашу уяву про тему, визначаючи 
окремі прояви причинно-наслідкових зв'язків. Постпозиція підрядного часу у струк-
турі складнопідрядного речення, здійснюючого розвиток теми, продовжує рух теми, 
але це вже рух оповіді в напрямку до завершення теми. Тому відносини включення 
( звуження), інакше, переходу від більш широкого означення до більш вузького, 
відповідають його комунікативному завданню. 

Виконуючи текстоутворюючу роль завершення теми НФЕ, складнопідрядне 
речення включає підрядне часу переважно у постпозиції по відношенню до головного 
речення. Випадки інтерпозиції підрядного часу малочисельні. Препозиція підрядного 
часу у складнопідрядному реченні, завершуючому тему НФЕ, має на увазі безпосе-
редній його контакт з попереднім реченням, розпочинаючим реченням тему НФЕ. 
Аналіз нашого матеріалу показав, що в подібних випадках найбільш поширеними 
були логіко-семантичні відносини включення ( розширення). Наприклад: 

8. Mrs.Sunbury's first name was Beatrice, and when she got engaged to Mr.Sunbury 
and he ventured to call her Bea, she put her foot down firmly. (I, 3) 

Як зазначалось вище, постпозиція підрядного часу у складнопідрядному реченні, 
завершуючому НФЕ, зустрічалась частіше, ніж препозиція підрядного часу. 
Найбільш поширеним типом логіко-семантичних відносин між складнопідрядними 
реченнями, що розглядаються, і попереднім реченням були відносини кваліфікації. 
Інакше кажучи, давалась характеристика або оцінка подіям, змальованим у попе-
редньому реченні, розвиваючи тему НФЕ. Наприклад: 

9. Father Macdonnel swiftly covered the situation. He started by ordering the men to 
remove their hats and put out their cigerettes, and after an hour or so he endied by 
rewarding them billets in two of the side chaples of the now thoroughly well-tidied fane. 
He gave them this shelter on condition that they behaved scrupulous decency and left as 
soon as other accomodation was available. (II, 227) 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зобразити у схематичному вигляді 
найбільш характерні логіко-семантичні зв'язки між реченнями, виконуючими у 
НФЕ різноманітні текстоутворюючі ролі, причому одним з тих речень є склад- 
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нопідрядне речення з підрядним часу у пре- чи постпозиції. Випадки інтерпозиції 
зумовлені не структурою тексту, а синтаксичними причинами ( наприклад, 
віднесеністю цього речення до певного слова або групи слів головного речення). 

 

Проведене дослідження дало можливість описати найбільш характерні 
особливості місцезнаходження підрядного речення часу у складнопідрядному 
реченні, що входить до складу НФЕ: 

1. Для складнопідрядного речення у текстоутворюючій ролі початку теми НФЕ 
характерна препозиція підрядного часу. Для складнопідрядного речення у текстоут 
ворюючій ролі розвитку теми пре- і постпозиція підрядного часу зустрічається, 
приблизно, в однаковій кількості з деякою перевагою препозиції. Для склад 
нопідрядного речення у текстоутворюючій ролі завершення теми характерне 
вживання підрядного часу у постпозиції! 

2. Положення підрядного часу у структурі складнопідрядного речення може бути 
детерміноване певними логіко-семантичними відносинами між складнопідрядним 
реченням і наступним або попереднім реченням НФЕ. 

Объектом исследования является сложноподчиненное предложение в тексте. 
Влияние контекста на некоторые особенности строения сложного предложения 

позволяет говорить о зависимости порядка следования частей сложного предложения 
от его текстового окружения. 

Проведенное исследование позволило описать наиболее характерные особен-
ности местоположения придаточного времени в составе сложноподчиненного пред-
ложения, входящего в СФЕ. 

Препозиция придаточного времени характерна для сложноподчиненного предло-
жения в текстообразующей роли начала и развития темы СФЕ, постпозиция - для 
сложноподчиненных предложений в текстообразующей роли завершения темы СФЕ. 
Место придаточного времени обусловлено также логико-семантическими отно-
шениями, которые складываются между данным сложноподчиненным предло-
жением и другими предложениями, составляющими СФЕ. 
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В.Н.ТИХОМИРОВ 

ЧЕЛОВЕК - HE ФЛЕЙТА. 

Авторство нравственно-философского изречения "цель оправдывает средство" 
обычно приписывают итальянскому философу Макиавелли. В действительности этот 
принцип имеет более позднее, иезуитское происхождение (1). Как бы там ни было, 
но это изречение /так называемый макиавеллизм / взяло на свои плечи огромные 
пласты жизни, от разившиеся в многочисленных произведениях писателей и фило-
софов. 

Наша статья прежде всего обращена к повести В.Распутина "Прощание с Мате-
рой". Мы уделяем внимание и тому литературному фундаменту, на котором выросла 
повесть Распутина. Речь идет о произведениях Шекспира, Гете, В. Скотта, Пушкина 
и др. 

щ 
У Шекспира философия макиавеллизма прежде всего воплощается в его великих 

трагедиях "Ричард III" и "Макбет". Так, Ричард III в одноименной трагедии 
Шекспира выступает убежденным сторонником макиавеллизма. Он за являет, что 
пошлет "самого злодея Макъявелла в школу" учиться уму-разуму . Воюя за идею 
единой централизованной власти, он не брезгует никакими средствами, идет "по 
лужам крови". 

Близкая ситуация разворачивается в трагедии Шекспира "Макбет". Правда, в 
отличие от Ричарда, Макбет оправдывает свои злодеяния не столько идеей цент-
рализованной власти, сколько правом сильной, талантливой личности на господство. 

Гуманист Шекспир не отделяет политику от нравственности, не снимает ответ-
ственности за злодеяния, даже если эти злодеяния продиктованы так называемыми 
"высшими" государственными соображениями. Одну из задушевных мыслей тра-
гедии "Гамлет" можно сформулировать так: "Человек - не флейта, и играть на нем не 
дозволено". Эту мысль выражает Гамлет в разговоре с Гильдерстерном. 

Не случайно у Шекспира его короли-тираны терпят в финале трагедий пора-
жение от восставшего народа. Но, пожалуй, самым страшным укором становится их 
собственная совесть, кошмарные призраки погубленных жизней. "О совесть робкая, 
как мучишь ты!",- говорит Ричард. 
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Шекспировские раздумья о соотношении насилия и нравственности нашли яркое 
выражение в творчестве В. Скотта, Пушкина и А.Островского. 

В.Скотт долго размышлял над этой проблемой в связи с деятельностью Наполе-
она. Ему представлялось, что император Франции пренебрегал нравственностью, 
оправдывал беззаконие ради государственных интересов. Отречение Наполеона, с 
точки зрения В.Скотта, было чуть ли не карой свыше за свершенные им нравственные 
преступления. "Страшный урок государям: нравственность нельзя считать ненужной 
в политике, как это утверждают макъявеллисты", - пишет В.Скотт (2). 

В романе В.Скотта "Квентин Дорвард" типичным макъявеллистом выступает 
французский король Людовик XI.-Он полагает, что ради укрепления единой цент-
рализованной Франции можно жертвовать "отвлеченными правилами религии и 
нравственности". Великий писатель не принимает эту философию. "Зло, применяе-
мое как средство для достижения добра, самим своим вторжением в исторический 
процесс препятствует добру" . Макиавеллист Людовик едва не гибнет, став жертвой 
своих антинравственных замыслов. А спасает его наивный и честный рыцарь 
Квентин Дорвард, выражающий во многом позицию самого автора. 

Традиции Шекспира и В.Скотта нашли продолжение в драме А.Островского 
"Василиса Мелентьева". Как и шекспировские тираны, Иван Грозный в пьесе Остров-
ского убежден, что его многочисленные злодейства оправданы исторической необ-
ходимостью укрепления централизованной власти. 

Однако указание на высшие государственные интересы для Ивана Грозного, как 
и для героев Шекспира, часто является лишь предлогом для сведения личных счетов, 
безумных убийств ни в чем не повинных людей. Позиция Островского выражена в 
трагической судьбе царицы Анны, ставшей жертвой интриг и жестокостей. Она 
обвиняет бесчеловечность Ивана Грозного и его последователей: 

"Все вымерло, лишь только по углам,//                 
По терему о казнях шепчут...//               
Придешь к царю с слезами и любовью://              
От царских рук людскою пахнет кровью".// 

Подобно Шекспиру ;-. В.Скотту, Островский не отделяет политику от нравствен-
ности, не снимает ответственности с личности за злодеяния, даже если они продикто-
ваны "высшими" государственными соображениями. 

Прежде чем обратиться непосредственно к советской литературе, вернемся на-
зад, к Гете. Тем более, что гетевская традиция в трактовке макиавеллизма, как и 
шекспировская, нашла продолжение в нашей литературе, в частности у Распутина. 

Как известно, в финале трагедии Гете "Фауст" его герой после мучительных 
поисков находит смысл жизни в коллективном труде для блага людей. С помощью 
Мефистофеля он отвоевывает (осушает) берег моря и начинает строить здесь город. 
Однако грандиозную панораму строительства портит хижина Филемона и Бовкиды, 
двух стариков, не желающих переселяться в "назначенные хутора". "Дух зла" 
Мефистофель пытается их выдворить насильно. От испуга старики умирают. 

Так Гете сталкивает в трагическом поединке две правды - "большую"-Фауста и 
"малую"-стариков. Какова же позиция писателя в этом вековечном конфликте? Эта 
позиция весьма многогранна и диалектична. Гете дает каждой из сторон высказаться. 
Попытаемся уяснить их точки зрения. 

Добрые старики всю свою жизнь провели в трудах и молитвах. Звоном колокола 
и сигнальным огнем маяка с высокого утеса они спасли от гибели в непогоду многих 
людей. "Адская" решимость Мефистофеля, его стремление изгнать стариков из 
родимого гнезда представляются Бовкиде верхом жестокости: 

"Стали нужны до зарезу // 
Дом ему и наша высь. // 
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Он без сердца, из железа, //               
Скажет - и хоть в гроб ложись". // 

Та же Бовкида выступает в защиту многочисленных батраков, загубленных 
стройкой: 

"Бедной братии батрацкой // 
Сколько загубил канал!". // 

Однако помимо "малой" правды стариков есть и "большая", государственная 
правда Фауста. Он строит город ради блага людей, заставляет "отступить" море. 
Теперь отпала необходимость в услугах стариков. Да и "жалкий " вид патриархаль-
ной хижины, церквушки и липовой аллеи, с точки зрения Фауста, портит 
грандиозную панораму города. 

Пожалуй, Гете, как никто до него, сумел объективно запечатлеть весь трагизм 
противостояния "малой" и "большой" правды. Теоретик государственной идеи Фауст 
хочет мудро и гуманно разрешить этот конфликт: хочет уговорить стариков добро-
вольно покинуть хижину. Однако между самой идеей и ее практическим испол-
нением возникает трагический разлад. Исполнители воли Фауста ( Мефистофель и 
трое сильных) не только уничтожают "виноватых" стариков, но и случайно подвер-
нувшегося странника. Фауст осуждает эту жестокость:"Таи8сп wollt ich, wollte keinen 
Raub - Я хотел обмена, а не разбоя" (перевод наш - В.Т.) Так в финале трагедии Гете 
пророчески предвидит, что утверждение даже справедливых государственных идей 
и проектов идет рука об руку с насилием, а то и с прямым разбоем. 

В русской литературе XIX века эту мысль, пожалуй, глубже всех постиг Пушкин 
в поэме "Медный всадник", кстати и сюжетно близкой к сценам о Филемоне и 
Бовкиде из "Фауста". С одной стороны, как и в "Фаусте", возводится "юный град" на 
берегу моря, с другой стороны, описывается трагическая судьба маленького человека 
Евгения, невинной жертвы героических петровских деяний. Как и Гете, Пушкин 
отдает предпочтение "большой" правде, но так же видит и правду "маленького" 
человека. 

Великая Октябрьская революция и последовавшие за нею трагические события, 
естественно, нашли отражение в нашей литературе. Однако до недавнего времени мы 
уделяли главное внимание лишь героическим картинам нашей истории и современ-
ности. Объективные произведения, как правило, или замалчивались, или тракто-
вались в духе господствующей партийной идеологии. И лишь в последнее время стали 
достоянием гласности письма Короленко к Луначарскому, "Несвоевременные 
мысли" М.Горького, "Окаянные дни" Бунина и др. Все они объединяются страстной 
защитой совести, милосердия и гуманности перед лицом глобальной жестокости, 
насилия ради "высших" государственных целей, Эта жестокость, прикрытая вы-
сокими лозунгами, была ужасна еще и тем, что ее вершила, как правило, темная и 
невежественная масса. Об этом хорошо сказано у М.Горького в "Несвоевременных 
мыслях":"Недавно матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на 
простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа 
можно убить и миллион людей" (3). 

В годы культа личности неограниченный произвол власти над человеком достиг 
апогея. Под влиянием жестоких идеологических догм во имя мнимых интересов 
государства стали подавляться естественные связи и чувства. Об этом блестяще 
сказал Твардовский в поэме " По праву памяти": 

"Ясна задача, дело свято,- //                          
С тем - к высшей цели - прямиком, // 
Предай в пути родного брата //                      
И друга лучшего тайком (4). 
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Или другой пример. Герой повести В.Распутина " Пожар" Иван Петрович рас-
суждает о том, что в его селе Сосновке нарушились нормальные естественные связи 
и чувства между людьми, все "перевернулось с ног на голову, что было общим 
неписаным законом..., все вокруг замутилось "(4). 

В русской литературе XX века формы взаимодействия " большой", государствен-
ной и "малой", личной правды стали весьма разнообразными и противоречивыми. И 
это не случайно. Государство стало вмешиваться, часто иезуитски, во все сферы 
частной жизни, стараясь подчинить их себе. Так человек, по определению Сталина, 
стал неприметным " винтиком" в огромной государственной машине. Такого жесто-
кого подавления личного во имя государственного не знали предшествующие эпохи. 

Личность хотя и приспосабливалась к государственным интересам, отнюдь не 
становилась простым объектом их применения. 

В современной русской литературе формы трагического взаимодействия частного 
и общественного, личного и государственного, пожалуй, глубже всех постиг В.Рас-
путин в повести "Прощание с Матерой". 

Есть все основания говорить о глубочайшем нравственно-философском аспекте 
этой повести. Как и в предшествующей мировой литературе, проблемы " большой" и 
"малой" правды здесь весьма тесно соприкасаются с философскими категориями 
свободы и необходимости, этической категорией совести, памяти и т.д. 

В этой повести рассказывается о судьбах людей сибирской деревни Матеры. 
Однако эти судьбы тесно вплетены в общегосударственные проблемы, образуя с ними 
нерастворимое целое. Жизнь людей поставлена в прямую, трагическую зависимость 
от строящейся гигантской ГЭС. Ради "стройки на весь мир" Матера вместе с другими 
близлежащими селами должна уйти под воду. Защищая права этой стройки, один из 
персонажей повести Андрей говорит: "Много ли толку от этой Матеры? И ГЭС 
строят... наверно , подумали, что к чему, а не с бухты-барахты. Значит, сейчас, вот 
сейчас... это сильно надо. Значит, самое нужное". Однако его мудрая бабка Дарья 
замечает:" Мать, ежели одного ребенка холит, а другого неволит, - худая мать" (5). 

На протяжении повести идет неравный поединок между "правдой" Матеры и 
"правдой" ГЭС. Трагизм этого поединка в том, что Матера уже обречена. Да и 
защищают ее одни старики. Молодежь давно уже "растеклась" по городам и "перс-
пективным" поселкам. И все-таки именно старики, особенно Дарья, во многом явля-
ются выразителями авторской нравственно-философской позиции. У Дарьи, по ее 
словам, сердце "обо всем вместе" болит. Этим она и отличается от молодых, занятых 
прежде всего своими личными интересами. Дарья внутренне свободна, ей уже не надо 
приспосабливаться к государственной "необходимости".Конечно, Распутин сознает, 
что свобода Дарьи, восьмидесятилетней старухи, ждущей смерти, весьма 
относительна. 

Распутин, может быть и бессознательно, наследует традицию Гете, у которого 
прежде всего дряхлая Бовкида осуждает "железную" правду строителей города. И 
Дарья у Распутина называет беспощадную совесть представителей государственной 
правды "жалезной". 

Можно отметить и явную близость в сюжете "Фауста" (сцен о Фелимоне и 
Бовкиде) и" Прощания с Матерой". В обоих случаях речь идет о сносе домов стариков 
ради высших государственных интересов. В обоих случаях поражение "маленькой" 
правды стариков предрешено свыше. 

Пожалуй, главной, ключевой проблемой, вокруг которой группируются другие 
вопросы повести, является проблема памяти. Молясь родным могилам, которые по 
прихоти радетелей государственных интересов скоро уйдут под воду, Дарья вместе с 
автором утверждает: "Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни". 

Сюжет повести - это неторопливо разворачивающиеся живописные картины 
жизни Матеры, которые постепенно превращаются в символические знаки ее 
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памяти. Такими знаками являются кладбище, родные хаты, Ангара,"царский 
листвень", который сельчане t< Пасху и Троицу задабривали угощением, плодород-
ные леса и пастбища, праздник уборки урожая и др. Все это и образует некое понятие 
"малая" родина, или Матера. 

Эта полуосознанная, "кровная" привязанность к родному гнезду лишь однажды 
в повести во время сенокоса объединила молодых и старых. 

Это последнее объединение людей " в минуты прощания и страдания" хотя и было 
кратковременным, но оставило неистребимый след в их душах. Пророчески звучат 
слова писателя о грядущем объединении людей, обновлении жизни на основе могу-
чего чувства "малой родины". Быть может, лишь это одно и вечно, лишь оно, непе-
редаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от отцов к детям и от детей к 
внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая, и вынесет когда-нибудь к 
чему-то, ради чего жили поколенья людей". 

Пока же в современной жизни Распутин видит трагедию подавления и истреб-
ления в личности чувства "малой" родины. Эта трагедия усугубляется тем, что 
большинство людей сами отказались от "ненужного" патриотизма. И опять устами 
Дарьи Распутин предупреждает человека о гибельности для него этого пути:" Тот 
малохольный, который под собою сук рубил, тоже много чего об себе думал. А 
шлепнулся, печенки отбил - дак он об землю их отбил, а не об небо. Никуда с земли 
не деться". 

Связь с родной землей - это не только источник патриотизма, но и залог нравст-
венной крепости личности. Так этическая категория нравственности органично 
входит в общую философскую проблематику повести. Дарья называет "обсевками" 
тех, кто не "прирос" к Матере, лишился жалости к ней. Такими " обсевками" в повести 
являются Петруха, специалист по "пожогу" родных домов, Клавка, при зывающая 
"сковырнуть... Матеру и по Ангаре отправить", мужики, убирающие по приказу 
свыше могильные кресты и др. Не случайно в сознании Дарьи рождаются мысли о 
том, что человек "запутался, вконец заигрался","разорен душой". 

Распутин, как может быть никто из современных писателей, еще в эпоху так 
называемого "застоя", провидел трагедию "разорения" души, гибели нравственности 
в человеке. Правда, эта трагедия надежно скрывалась до поры до времени официаль-
ной партийно-бюрократической пропагандой. И только период гласности позволил 
нам объективно оценить мудрое предостережение выдающегося писателя. 

Собственно говоря, большинство жителей Иатеры и не пытаются протестовать 
против жесткого подавления в них чувства «малой» родины. Здесь срабатывает та 
рабская философия терпимости, смешанная с крестьянской хитростью, которая дав-
но уже вошла в гены русского народа. Ругая "тую комиссию", которая решила 
переселить людей из бога той и плодородной Матеры в бесплодный, но "перс-
пективный" поселок, Афанасий рассуждает:" Вырулим. Обтерпимся, исхитримся. 
Где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы 
мужику, он из любой заразы вылезет". 

И все таки в споре "большой" и "малой" правды Распутин отнюдь не является 
сторонником последней. Хотя, конечно, сочувствует ей ( "малой" правде ) всей 
душой. Позиция писателя в этом споре достаточно мудрая и объективная, приближа-
ющаяся к позиции мировых классиков, особенно к Гете. 

В этой связи характерны размышления Павла, сына Дарьи. В трагическом споре 
он ищет одну, "коренную" правду, и никак не может ее найти. С одной стороны он 
прикипел душой к плодородной Матере, к родному дому. С другой стороны, понима-
ет, что изменить что-то уже невозможно. Да и ГЭС вдохнет новую жизнь в 
провинциальные таежные углы. И живет он уже хотя и в построенном " так не по-
людски ", но в добротном и культурном поселке со всеми удобствами. 

Однако всей логикой развития конфликта повести Распутин показывает, что в 
этом споре не может быть одной, " коренной " правды, о которой мечтает Павел. Автор 
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призывает к разумному и гуманному сосуществованию интересов личности и госу-
дарства. 

К сожалению, государство за грандиозностью своих планов часто забывает и 
игнорирует интересы отдельного человека, особенно его кровную память: затопля-
ются родные могилы, вместо того, чтобы перенести их в другие места, уходят под воду 
плодородные земли, строятся стандартные поселки без учета крестьянского уклада 
жизни. И опять приходят на ум мудрые слова Дарьи, сравнивающей государство с " 
худой матерью " (''одного ребенка холит, а другого неволит"). 

К тому же логика государственной правды часто уродуется исполнителями и 
защитниками этой правды. И в этом смысле позиция Распутина опять-таки близка 
позиции Гете, у которого Мефистофель, бездушный пропагандист воли Фауста, 
часто портит его гуманные стремления. Такие бездушные исполнители интересов " 
большой" государственной правды проходят через всю распутинскую повесть. Это 
мужики, которые по приказу " сверху " ровняют с землей кладбище, вместо того 
чтобы перенести его в другое место, тут же и руководители (председатель сельсовета 
Во ронцов и Жук, представитель из отдела по зоне затопления). В ответ на возму-
щение народа Жук хладнокровно вещает:" - Вы знаете, на этом месте разольется 
море, пойдут большие пароходы, поедут люди... Туристы и интуристы поедут. А тут 
плавают ваши кресты. 

- А о нас вы подумали? - закричала Вера Носа рева. Мы живые люди, мы пока здесь 
живем".  

Нравственно-философская проблематика распутинской повести вбирает в себя и 
вечную проблему "отцов" и "детей". Переполненный романтикой стройки на " весь 
мир ", Андрей говорит своей бабке:" Пока молодой, надо, бабушка, все посмотреть, 
везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила? Надо 
не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней". Однако тут же в ответ слышит 
предостерегающие слова бабки: " Распорядись, распорядись... Охота на тебя погля-
деть, до чего ты подпослед распорядишься. Нет, парень, весь белый свет не обживешь 
"(5,83). 

В погоне за ложной романтикой (Андрей ), другие за призрачной цивилизацией 
( Клавка ) отрываются от родной земли, от кровной памяти. Именно в этом видит 
автор ущербность позиции " детей ". И все-таки за ними будущее, хотя это будущее 
и вызывает в душе писателя чувство грусти и тревоги. В связи с этим Павел, отец 
Андрея вынужден признать: "...и в словах Клавки,... и в рассуждениях Андрея..., и 
есть сегодняшняя правда, от которой никуда не уйти. И молодые понимают ее, 
видимо, лучше. Что ж, на то они и молодые, им жить дальше. Хочешь не хочешь, а 
приходится согласиться с Андреем, что на своих двоих, да еще в старой Матере за 
сегодняшней жизнью не поспеть". 

В структуре распутинской повести явно прослеживаются два пласта жизни, тесно 
переплетенные друг с другом, - социально-бытовой и нравственно-философский. С 
одной стороны, довольно подробное изображение быта, природы, образа жизни 
сибирского села Матеры. С другой, это изображение на "ходу" включается в контекст 
таких категорий и понятий, как память, совесть, нравственность, проблема "отцов" 
и "детей"и т.д. В конечном счете все это вписывается в трагические раздумья о 
современном человеке, о его " вытравленной " душе." В ком душа, в том и бог, 
парень,... А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-т! На че угодно такой пойдет, 
не оглянется" - говорит Дарья Андрею. Может показаться, что восьмидеС5ітилетняя 
старуха слишком мрачно смотрит на душу человека, Увы, наша сегодняшняя жизнь 
все чаще подтверждает эти трагические пророчества. 
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СОЦІОЛОГІЯ ДУХОВНОЇ СФЕРИ 

В.І.ВОЛОВИК 
ТАЄМНИЦЯ ДУШЕВНОЇ ГАРМОНІЇ 

Дискомфортність, непевність і тривога - так коротко можна характеризувати наш 
сучасний духовний стан. І тому немало причин. 

На наших очах народи, що віками жили в мирі і зла тоді, раптом пересварились, 
законфліктували і ось уже навіть світове суспільство виявляється безсилим загасити 
вогнища міжнаціональної ворожнечі, які спалахують то в одному, то в другому 
регіоні, погрожуючи перетворитися на страшенну світову пожежу. Заклики парла-
ментаріїв до милосердя, турботи про пенсіонерів та інвалідів обертаються падінням 
життєвого рівня народу, зубожінням найбільш чисельних і менше за всіх захищених 
прошарків суспільства. Вимоги і обіцянки культурного відродження нерідко оберта-
ються на застій у розвитку культури. Більше того, подекуди з'являються ознаки 
втрати раніше створених культурних цінностей. 

Хвала Всевишньому, нас обминає доля тих держав близького і менш близького 
зарубіжжя, де ракети, снаряди і бомби стирають з лиця землі не тільки окремі 
пам’ятники, архітектурні споруди, а й цілі міста і села. Але хто зможе пояснити чому 
і для чого наш книжковий ринок, кінотеатри та переглядові салони, телебачення і 
театри, циркові арени і культосвітні заклади все більше заповнюються антихудожнім 
паскудством, що пpoпaгує культ насильства, відвертий секс, життя за законами 
лісових хижаків ? Хіба цього ми чекали ? Хіба про. це мріяли ? 

Душевна дискомфортність, непевність і тривога сьогодні знайомі не лише слабим 
і знедоленим. їх відчувають і ті, кого не обминула доля, хто, як то кажуть, опинився 
на висоті. Але щастя - штука грайлива: а ну як пруткий синій птах вирветься з рук, 
не залишивши навіть жодного пір'ячка на згадку. Мабуть саме тому і не поспішають 
ділові люди розгортатися, показувати свій хист. Побоюються, чекають, 
сумніваються. 

Словом, розлад душевної гармонії – одна з характерніших рис не окремих осіб, 
соціальних груп, але й всього суспільства на даному непростому етапі його розвитку. 
А коли це так, то виникають питання: 

- що таке гармонія взагалі і зокрема душевна гармонія? 
- чи є зараз можливість досягти душевної гармонії? 
- якщо є, то які фактори її обумовлюють? 
Ще великий нідерландський філософ XYIII ст. В. Спіноза звертав увагу на той 

факт, що поняття "гармонія" /як і всі інші поняття! /створено людьми, в свідомості 
яких відбивається світ. Гармонія, відзначав він,"... так збожеволіла людей, що вони 
почали вірити ніби-то і сам бог насолоджується нею. Існують також філософи, які 
впевнені у тому, що і небесні рухи утворюють гармонію. Все це достатньо показує, 
що кожен розмірковував про речі відповідно до устрою свого власного мозку або, 
сказати краще, стану своєї злібності уявлення приймав за самі речі” (1). 

Поняття "гармонія" дійсно створене людьми. Але воно виникло для позначення 
явища, що існує реально, об'єктивно. Як свідчить В.Даль, його використовують для 
позначення відповідності, співзвуччя співрозмірності, рівноваги, рівномірності, 
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рівнозвуччя, взаємності, співвідношення , згоди, стрункості..., співрозмірного 
відношення часток цілого, правильного відношення одночасних чи сучасних звуків, 
акорд; сама наука про співзвуччя (2). Звідси душевна гармонія, як нам думається, це 
відповідність сукупності поглядів, оцінок принципів, що визначають саме загальне 
бачення світу, місце в ньому людини, життєвих позицій, програм поведінки, дій 
людей, тобто їх світогляду реальній дійсності. 

Феномен світогляду не є щось незмінне, статичне. Його зміни обумовлюються, 
по-перше, природним розвитком середовища мешкання людини, природи, а по-дру-
ге, - розвитком соціальної дійсності. При цьому другий фактор є визначальним. 
Діяльність людей, що переслідують різні цілі, призводить до результатів, які значною 
мірою відрізняються від очікуваних. І в цьому розумінні можна сказати, що ми дійсно 
не відаємо, що робимо. 

Ці обставини якраз і спричиняють розлад душевної гармонії, душевну 
дискомфортність. Адже коли я зі своїм баченням світу людини не досягаю поставлених 
цілей, то слід припустити, що моє бачення, мій світогляд - помилкові і їх слід 
переглянути. 

Однак постає питання: чи завжди інший світогляд призводить до душевної гар-
монії? Далеко ні. Богатовіковий досвід свідчить про те, що її досягнення можливо 
лише тоді, коли новий світогляд відповідає певним умовам. Яким саме? 

Душевна гармонія можлива лише при умові, що новий світогляд дозволяє забез-
печувати віру у можливість збереження людського життя. Дійсно, якщо підстав для 
такої віри немає, якщо навколишній світ бачиться людині чимось ворожим, небез-
печним, то про які душевну гармонію, душевний спокій можна вести мову? Безвір'я 
, сумнів, страх за своє життя, якому постійно щось загрожує, формує почуття 
безсилля, безпорадності, паралізує волю людини, позбавляє її всіх стимулів 
діяльності, прирікає на байдужість до того, що відбувається навколо і з нею самою, 
руйнує особистість. І навпаки, якщо світобачення людини інше, якщо вона впевнена 
у тому, що для її життя принаймні на певному етапі нічого не загрожує, створюються 
передумови для того, щоб спокійно визначити життєві позиції програми подальшої 
поведінки, наступних дій. 

Далі. Душевної гармонії може бути досягнуто при умові, що світогляд людини 
сприяє надії на покращення її життя. Саме ця надія стимулює людину до дій, що 
спрямовані на зміну ситуації, свого становища, обумовлює необхідність ставити 
певні цілі, формувати життєві ідеали, шукати шляхи і засоби їх реалізації'. 

Нарешті, душевної гармонії не може бути досягнуто без любові людини до інших 
людей, які дають їй життя, дозволяють його зберігати і покращувати. 

Згадані віра, надія і любов перебувають у взаємному зв'язку, взаємообумовлю-
ючи і взаємодоповнюючи одне одного і утворюючи таким чином своєрідний код 
душевної гармонії. Якщо світогляд людини можна порівняти з музичним 
інструментом, то обумовлені цим світоглядом віра у можливість збереження людсь-
кого життя, надія на його покращення і любов до інших людей подібні до струн або 
клавішів, торкаючись яких людина видобуває найприємніші звуки життя, що 
зігрівають її серце, досягаючи душевної гармонії. 

Та, як і будь-який інструмент, світогляд потребує не лише постійного налагод-
ження, але й періодичного вдосконалення, оновлення. Виходячи з принципу 
історизму, у вивченні світогляду як цілісного явища правомірно говорити про три 
його основні історичні типи, в яких у концентрованому вигляді відклались певні 
норми, принципи свідомості, стилі мислення, обумовлені тією чи іншою епохою. 
Мова йде про міфологію, релігію і філософію. 

Для кожного з цих типів характерне своє особливе бачення світу в цілому, місця, 
яке посідає в ньому люди на, її життєвих позицій, програм поведінки, вчинків людей. 
Специфічно вирішується і проблема взаємозв'язку віри у можливість збереження 
життя, надії на її покращення і любові до інших людей. 
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Міфологія - історично перший тип світогляду. Він містить в своїй основі міф, тобто 
вигадане оповідання, плід народної фантазії, в якому явища природи чи культури 
подаються у наївнолицетворній формі. Тут хотілось би підкреслити, що міф як плід 
народної фантазії хоча й близький до казки й легенди, все ж не може ототожнюватися 
з ними. Справа в тому, що в основі міфу не лежить певна історична подія - саме це 
його відрізняє від легенди. В той же час міф відрізняється і від казки, оскільки завжди 
містить у собі спробу пояснити те чи інше явище. 

Міфологічний тип світогляду складався в період первісних форм суспільного 
життя, для яких визначальними були родинні стосунки. І коли поставало питання 
про природу чи світ в цілому, то до нього підходили відповідним чином: сонце, місяць, 
зірки - всі елементи природи розумілись як такі, що належать до загального роду. 
Людина дійсно вірила, що життя і смерть на Землі нерозривні, що відбувається вічний 
колооберт: за смертю і скорботою обов'язково йтимуть життя і радість, яких знову 
змінять смерть і скорбота. Життя після смерті не викликало сумніву. Віра в його 
збереження підтримувалася звичаєм як основним регулятором суспільних стосунків, 
який виключав необхідність шукати причини, їх логічне обґрунтування - так було 
завжди, звичайно. Людина була вмонтована в общину, злита з нею і надія на покра-
щення життя, як емоційний стан, що виникає, коли суб'єкт очікує щось бажане, 
тільки-но народжувалась. Вона виявлялась в основному як надія на розширене 
відтворення самообщини: чим нас більше, тим ми сильніші, тим краще. Любов ста-
родавні люди розуміли як космічну силу, подібну до сили тяжіння, як світобудуючу 
енергію. Земний же, людський прояв сил любові - як високий ступінь емоційно 
позитивного відношення, що виділяє її об'єкт серед інших і вміщує в центр життєвих 
потреб і інтересів суб'єкту, обмежувалась межами свого роду, своєї общини. Та 
інакше не могло і бути, оскільки лише члени свого роду, своєї общини, взяті разом, 
у сукупності, виступали гарантом збереження життя людини, забезпечували 
підтримку умов, необхідних для її існування, задоволення життєвих потреб у тому 
суворому і жорстокому світі, який оточував наших далеких предків. 

Згодом суспільний розвиток, розподіл праці стимулюють формування надлишку 
результатів трудової діяльності. їх привласнення певною частиною общини вело до 
соціально-класового розшарування, до виникнення соціальної нерівності. Первісні 
форми соціального життя проходять, змінюються новими. Відбуваються якісні зміни 
реальної" дійсності, осмислення якої для міфології вже замало. Розлад душевної 
гармонії", характерний для періоду руйнування общинно-родового устрою, 
відобразився в поемі Гесіода "Теогонія". Старогрецький мислитель вважав, що люд-
ське суспільство вже минуло кращі етапи свого розвитку. Залишивши позаду віки 
Золотий, срібний, бронзовий та вік героїв, воно вступило у вік залізний - завер-
шальний етап людської історії, відзначений повним розвалом моральності (3). 
Відновлення душевної гармонії в ті далекі для нас часи було пов'язане якраз з 
формуванням нового історичного типу світогляду - релігії". 

Освоєння світу в релігійному типі світогляду здійснюється через його подвоєння, 
виділення земного, природнього, що сприймається органами почуттів, і "небесного", 
понадприроднього, понадпочуттєвого. Основою релігійного світогляду виступає віра 
в існування певного різновиду понадприродних сил, у їх головну роль у світі і житті 
людей. їх зовнішнім проявом виступають різноманітні форми поклоніння "вищим 
силам", уявлення про які поступово асоціюється з поняттям Бога - вищої істоти, що 
достойна поклонінню. 

З Богом, його волею пов'язує людина, що спирається на релігійний світогляд, 
виникнення як самоі" Землі, так і всього живого. Життя виявляється якимось ду-
ховним початком, який надається мертвій матері Богом. У другій главі першої книги 
Мойсея Старого заповіту "Біблії" говориться: "І створив Бог людину з праху 
земного, і вдихнув в лице її подих життя, і стала людина душею живою" (4). З 
Богом пов'язана в релігійному світогляді і віра в збереження людського життя і надія 
на покращення: Бог дасть і все обійдеться, все буде гаразд. Однак не лише на Бога 
покладає надію релігійна людина, бо перед Богом вона "виправдовується ділами, а 
не вірою тільки" 
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(5).Цього ж не можна зробити без любові, і Біблія вчить: "любіть ближнього свого як 
самого себе". Але хто вони ближні? До них відносяться перш за все "свої за вірою", 
тобто люди, які сповідують одну віру, притримуються одної релігії. Що ж стосується 
відношення не до "свого", а до того, хто випадково опинився поряд, і особливо до 
скривджувача, і ворога, то навряд чи можливо позначити поняттям "любов" у вказа-
ному раніш сенсі. 

Дійсно. Про яку взаємну заінтересованість і взаємну прихильність можна го-
ворити стосовно до людей, які випадково зустрілись, а тим більше стосовно ворогів? 
Це відношення, на наш погляд, правильніше було б позначити поняттям 
"терпимість". Воно характеризує міру єдності двох протилежностей - любові і не-
нависті, які супруводжують людину на протязі всього її життя, відділяючись одне від 
одного, як кажуть, лише кроком. 

Релігія вказує причину виникнення людського життя, джерело віри в його збере-
ження та надії її покращення і любові до людей. Однак лише вказує, постулює, не 
обґрунтовуючи логічно їх існування, їх буття. Поки рівень знань людини був досить 
обмежений і наука тільки-но народжувалась, цього й не вимагалось. Для збереження 
душевної гармонії досить було спиратися на догмати "Біблії" - великої книги 
всесвітньої історії людського досвіду. 

Розвиток же людської діяльності, практики, науки формували душевну 
дискомфортність перш за все у найбільш освічених, мислячих людей, які не 
знаходили відповіді на багату кількість питань, що перед ними виникали. Це знов 
обумовлювало необхідність нового історичного типу світогляду. Ним стала 
філософія. 

Міфологія в основі своїй містить прагнення пояснити світ, всесвіт аналогічно із 
земними справами, релігія - як творіння Всевишнього. Філософія ж прагне до 
вирішення цієї проблеми, спираючись, так чи інакше, на досягнення природничих і 
суспільних наук, на відкриті ними закони розвитку. Філософія є теоретично сфор-
мульований світогляд. А коли так, код душевної гармонії має бути теж теоретично , 
науково обґрунтованим, і, треба визнати, що це завдання далеко не просте. Про це 
свідчить вкрай слабка розробка понять: "віра", "надія" і "любов". 

Автори, що досліджують поняття "віра", не мають єдиної точки зору в його 
тлумаченні. Одні з них поняття "віра" і "релігійна віра" вважають за необхідне 
розглядати як ідентичні. Інші доводять, що віра присутня не лише в релігії (6). 
Думається що ці, останні, стоять на більш правильній точці зору. 

Існує віра як релігійна, так і нерелігійна, яка спирається на знання, а не 
протистоїть останнім. Віра в можливість збереження людського життя, що формується 
на підставі філософського світогляду, має на увазі і його обмеженість певними 
межами часу, усвідомлення неминучої смерті кожної окремої людини. Наука, 
філософський світогляд, що спирається на її досягнення, не обіцяють людині вічного 
життя, продовження його в іншому світі. Але вони роблять реально обґрунтованою 
надію на продовження людського життя і його покращення при умові реалізації" 
досягнень науки. 

З позицій філософського світогляду відкривається можливість теоретичного 
осмислення любові, обґрунтування її закономірного характеру, класифікації форм її 
проявів, - видів і типів, виділення предмета любові - певного кола людей, яких дана 
людина з-за тих чи інших причин, пов'язаних із збереженням її життя і його покра-
щенням, розташовує в центрі своїх життєвих потреб і інтересів. 

Якщо у людини, що спиралася на світогляд, поле дії закону любові обмежувалось 
рамками общини, то у релігійної людини воно вже розповсюджується на всіх "своїх", 
тобто одновірців. Філософський же світогляд дозволяє виділити велику кількість 
різних соціальних груп, серед яких припускається можливість знаходження предме-
та любові /класи, нації, народи та ін./. 

А чи маємо ми право вважати, що з виникненням філософії розгадано таємницю 
душевної гармонії? Звичайно ні. Про це красномовно свідчить вся багатовікова 
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історія розвитку цього типу світогляду. Адже кожний з широковідомих нині 
мислителів, відчуваючи душевну дискомфортність, ламав голову над проблемами, 
які раз у раз висував перебуваючий у розвитку світ. У великій кількості постають 
вони і зараз перед нами, поповнюючи сумнівом і тривогами наші душі. Як же бути? 

Можливо, є сенс звернутися до творів великих філософів, яким пощастило своєю 
мудрою думкою "схопити" сучасні їм епохи? Але це ж їх епохи! Для чого ж дарма 
викликати минуле? Воно не повернеться. Однак звідтіля на коліях історичної пам'яті 
до нас доставлено досвід поколінь, що пішли з життя, втілений у досягненнях 
матеріальної і духовної культури, передано нам у спадкоємність нестримне 
бажання предків осмислити і зрозуміти світ, місце в ньому людини, її 
взаємозв'язок з оточуючою дійсністю. 

Вогонь такого бажання все сильніше спалахує в серцях чесних людей, які, на 
відміну від окремих політиків, добре розуміють велику мудрість прислів'я: "Сім раз 
відмір, один раз відріж". Тим більше, що різати доводиться занадто дорогу і тонку 
тканину - соціальну. Тому перш за все слід, врешті-решт, розібратись, що ж собою 
являє те саме людське суспільство і наше українське зокрема, хто ми і де зна-
ходимось, куди маємо рухатись. 

З'ясовуючи ці питання, не слід забувати і про інструмент, ім'я якому світогляд. 
Він як раз зараз приведений до порядку, а точніше - оновлення. Адже всі попередні 
історичні типи світогляду мали справу з реальною дійсністю, так би мовити, земного 
порядку. Не є винятком і філософія. За останнє десятиліття відбулися колосальні 
зміни. Людина зробила небачений крок у космос і практично регулярно здійснює там 
свою діяльність, результати якої не можуть не впливати на справи землі і самих 
землян. Інакше кажучи, формується якісно нова реальна дійсність, що обумовлює 
необхідність і нового типу світогляду. Його, на нашу думку, можна було б умовно 
назвати антропокосмічним. 

Яким йому бути? Про це мало що можна сказати. Але цілком зрозуміло вже й 
зараз, що буде він загальнолюдським, таким, що усвідомлює свій генетичний зв'язок 
з усіма попередніми типами, які /це вже стало очевидним/ не вмирають самі й не 
можуть бути відмінені волею навіть найсильніших світу цього. Про це, зокрема, 
свідчать незупинні процеси міфотворчості і розвиток релігії. Виходить, для цього 
існують досить достатні причини. Вони в самому людстві. Тому, починаючи 
підбирати код душевної гармонії, не завадило б розпочати з натиску крайньої 
клавіші, перевірити, гак би мовити, звучання любовної струни до людства. Адже, не 
приведи Боже, не стане його /а ймовірність такого занадто велика!/, зникне всякий 
сенс у клятвах любові до своїх одновірців класам, націям, народам. 

Нехай до звучання цієї струни у своїх серцях чуйно прислухаються всі - і ті, хто 
до хрипоти сперечається на мітингах, зборах і з’їздах, хто намагається підняти в 
атаку на сьогодення вже давно полеглі батальйони, хто засідає в наших великих і 
малих парламентах, хто посилає їх туди із своїми наказами - кожний, хто усвідомлює 
себе Людиною і Громадянином. Тут сьогодні починається стежечка до віри у 
можливість збереження людського життя і надії на його покращення, стежечка до 
таємниці душевноі'гармоніі1. 

ЛИТЕР АТУР А  
1. Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке// Антология 
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2. Даль В.Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. М., 1978.-Т. 1.- 

С.344. 
3. Див.: О происхождении богов. М., 1990.- С. 191 - 217. 
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В.П.БЕХ  
ФИЛОСОФСКО - СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
НИЖНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ 

Катастрофическое падение жизненного уровня населения Нижнего Поднеп-
ровья как составной части Украины во второй половине 80-х - начале 90-х годов 
обостряет проблему разработки философско-теоретических основ феномена 
социальной политики. 

Объяснять обвальное ухудшение благосостояния населения Украины, бывшего 
ранее в составе СССР, а теперь в структуре нарождающейся Евро - Азиатской 
конструкции СНГ, бесчинствующим бюрократизмом, процветающей коррупцией, 
беспредельным воровством и хищением, или простым вмешательством извне, было 
бы слишком примитивно. Хотя вышеназванные обстоятельства безусловно являются 
общепризнанными во всем мире факторами снижения уровня социальной развитости 
любой страны. Однако эти негативные последствия есть форма проявления процессов 
более глубокого порядка, на поверхности которых они буйно произрастают. 

Провал в организации эффективной социальной защищенности народа со сторо-
ны органов законодательной и исполнительной властей, на этапе становления моло-
дого самостоятельного украинского государства, произошел по объективным и субъ-
ективным причинам.        

К объективным причинам, породившим такую ситуацию как в Украине, так и в 
Нижнем Поднепровье, следует отнести следующее: во-первых, качественный скачок 
в саморазвертывании материи. Сегодня мы наблюдаем момент выхода из социальной 
формы движения материи, как из основания, и начало прогрессирующего самораз-
вертывания геологического общепланетарного явления - ноосферической реаль-
ности. Ее выход в действительность происходит взрывообразно. 

Во-вторых, современная мировая наука, в том числе и украинская, еще только 
подошла к тому, чтобы начать освоение диссипативных структур бифуркационного 
типа и поэтому не может еще предложить прогрессивные социальные технологии 
взращивания человеческой личности, пригодные для XXI века. Молодой наукой с 
энергетикой сегодня делаются первые шаги в объяснении становления порядка из 
хаоса для явлений природы. Ее принципы еще не распространяются даже на общест 
венную, не говоря уже о социальной, жизнь современной цивилизации. В современ 
ной общественной науке социальное уже не употребляется как синоним обществен 
ного (1,27).  

К субъективным причинам, существенно усугубившим данную .проблему, 
относится: во-первых, то, что, про возгласив человека труда основной ценностью 
этого мира, система саморегуляции общественной жизни в бывшем СССР, глубоко 
не занималась разработкой теоретических основ социальной политики, от чего испы-
тала ужас в 1985 году, когда политическим руководством страны была поставлена 
задача разработать сильную социальную политику. К этому времени общественная 
наука не могла объяснить даже базовую категорию "социальное". 

Во-вторых, то обстоятельство, что и по сей день у большинства политиков и 
работников органов хозяйственного управления существует глубоко ошибочное 
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мнение, что в области социальной политики не требуется "большого ума", поскольку 
разделить блага можно всегда, было бы что делить. Парламентарии вместо того, 
чтобы изменить идеологию подхода к решению проблемы оптимизации социальной 
жизни, бросились в рассуждения о необходимости наращивания производства. Ни в 
коем случае не умаляя роли материального производства в обеспечении родовой 
жизни людей, все же выскажу крамольную мысль о том, что благосостояние сооте-
чественников находится не в такой уж жесткой зависимости от материальной сферы, 
как это кажется ортодоксальным материалистам. 

Интересные данные на этот счет получены профессором Пенсильванского 
университета \США\ Эстесом. Он провел сопоставление обширной системы показа-
телей по экономике, культуре, здравоохранению, демографии для 107 стран мира. 
Оказалось/ что показатели национального дохода не совпадают с показателями 
социальной развитости. Так, Венгрия, например, оказалась по показателям своего 
социального развития на 19 месте, хотя по уровню национального дохода она стоит 
гораздо ниже в ряду стран, включенных в список для анализа. (2, 35). 

В настоящее время Швеция, Швейцария, Коста-Рика и некоторые другие малые 
страны имеют общепризнанные успехи в социальной жизни, хотя по уровню 
национального до хода они значительно отстают, как хорошо известно, от США, 
Великобритании, Японии и других развитых в экономическом отношении стран 
мира. 

Наконец, в-третьих, в национальных органах управления явно отсутствует 
понимание сущности, содержания и механизма саморазвертывания родовой жизни 
человека, не говоря уж о научной методологии оценки, прогнозирования и 
организации управления социальным развитием Украины как самостоятельным це-
лостным образованием в структуре мирового сообщества. Поэтому сегодня наши 
управленческие кадры не имеют соответствующей социологической культуры для 
оперативного и надежного овладения социальной ситуацией, стремительно выходя-
щей из-под их непрофессионального контроля. Социальное развитие региона 
Нижнего Поднепровья напрямую зависит от общего положения дел на макроуровне. 

Итак, современный исторический период характеризуется резким углублением 
общепланетарного кризиса в развитии нашей цивилизации, истоки которого кроются 
в обострении противоречия между степенью развития человеческого разума и 
сложившимися формами организации общественной жизни людей. Наша жизнь 
интенсивно начинает приобретать качества ноосферического происхождения, поэто-
му она изобилует невероятными для нашего успокоившегося сознания флукту-
ациями или социальными катаклизмами. 

Украина, в результате непродуманной социальной политики, стремительно 
приближается к общенациональной катастрофе. 

В связи со всем вышеизложенным в украинском обществе уже давно назрела 
острая потребность в разработке принципиально иного методологического подхода к 
выработке качественно новой социальной политики. И здесь свое авторитетное слово 
должны сказать причастные к освоению данного феномена научные дисциплины, 
независимо от того имеют они фундаментальный или прикладной характер. Но все 
,же основная ответственность за качество теоретического фундамента социальной 
политики для наступающего третьего тысячелетия конечно же лежит на социальной 
философии и социологии, поскольку именно они интегративно осваивают в качестве 
своего предмета производство и воспроизводство человеческой личности, населения 
региона, республики и всего человечества. 

При этом Суть философско-социологического обеспечения заключается в отра-
ботке социальной философией природы явления и категориального аппарата 
социальной политики и создания социологией, перспективной для третьего 
тысячелетия, идеологического обеспечения социального прогресса и высоконадеж-
ного гуманитарного инструментального комплекса для реализации практической 
стороны дела. 
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Итак, для того, чтобы обосновать специфику социальной политики и предложить 
органам регионального самоуправления надежные социальные технологии, для 
повышения качества социальной жизни населения в Нижнем Поднепровье, надо 
сначала решить принципиальные теоретические вопросы на уровне фундаментальной 
теории и практические - на уровне высших эшелонов системы саморегуляции обще-
ственной жизни Украины, то есть на макроуровне. 

И начинать здесь надо с рефлексии основания, из которого вырастают такие 
категории как "социальная политика" и "система социальной политики". Это озна-
чает, что надо последовательно и глубоко исследовать социальный процесс, понятие 
которого в современной философско-социологической литературе пока совершенно 
не разработано, "отсутствуют, - по признанию Т.И. Заславской и Р.В.Рывкиной, -
даже какие-либо его определения" (3, 19). 

Цель настоящей статьи и объем не позволяют воспроизвести весь путь философ-
ской рефлексии природы, сущности и содержания социального процесса. 
Ограничимся лишь определением данного явления как противоречия, лежащего в 
основе саморазвертывания социального компонента общественного организма фор-
мации. Другими словами, под социальным процессом понимается производство и 
воспроизводство человека как гражданина определенною типа общества вместе с 
изменениями естественно-природных условий, обеспечивающих нормальное те-
чение родовой жизни человеческой цивилизации под воздействием технико-эко-
номического, организационно - политического и духовно- теоретического компонен-
тов формации. 

Квинтэссенцией проделанной работы по философскому освоению основания 
социальной политики является теоретическая модель социального процесса, которая 
задает обобщенное представление о месте и роли всех без исключения элементов 
социальной структуры, показывает взаиморасположение механизмов онтогенеза и 
филогенеза и, наконец, представляет собой ту принципиально новую парадигму, в 
которой так остро нуждается Украина. (См.: схему на С.5) 

Философская рефлексия социального процесса как основания изучаемого 
явления дает возможность социологии определить суть, содержание и основную 
функцию социальной политики. 

Ясно, что под феноменом социальной политики следует понимать вид деятель-
ности национальной системы управления по регулированию социальных отношений 
в общественном организме страны. Под ее сущностью - научное определение границ 
необходимого труда, направляемого на поддержание процесса производства и восп-
роизводства личности с целью обеспечения эффективного самодвижения обществен-
ного организма Украины. Ее содержанием есть выработка и реализация системы 
практических мер по обеспечению без конфликтного существования и сближению 
различных общественных групп, а также поддержанию необходимых пропорций в 
развитии различных сфер образа жизни. Представляется, что ее ведущей функцией 
является выравнивание общественного положения личности или отдельных кол-
лективов, классов или наций, регионов покоящейся на организационной деятель-
ности национальной системы управления, поскольку функции определяются как 
действия, которые сохраняют систему. 

В условиях углубляющегося кризиса национальной социальной политики, когда 
динамика изменения социального процесса столь высока, важно верно 
сориентироваться, в каких направлениях следует двигаться, совершенствуя систему 
регулирования развития человека. Хорошо известно, что здесь возможны два 
принципиально отличных друг от друга направления оптимизации управленческой 
деятельности. Одно из них - теоретическое, а другое - практическое, поскольку 
"теория и практика - вещи разные и решать один и тот же вопрос практически или 
теоретически не одно и то же" (4,41). В каждом из них имеются свои специфические 
пути совершенствования механизма управления этим процессом. 

Вначале рассмотрим теоретическое направление, поскольку именно оно опреде- 
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ляет программу разработки вышеуказанного механизма. Степень регулирования 
процесса взаимодействия человеческого и социального факторов прямо зависит от 
уровня научного познания действия объективных законов, поскольку применение 
науки является "показателем того, до какой степени условия самого жизненного 
процесса подчинены контролю всеобщего интеллекта и преобразованы в соот-
ветствии с ним, до какой степени общественные производительные силы созданы не 
только в форме знания, но и как непосредственные органы общественной практики, 
реального жизненного процесса"(5, 215). 

Развивая это генеральное направление, на основе целостной концепции 
регулирования общественной жизни Украины, надо разработать, как минимум, три 
его составных части: теорию информационного регулирования, теорию организации 
и теорию инструментария управленческих методов и средств воздействия (6, 167). 

Первый путь вскрывает содержательную характеристику обновления процесса 
управления, которая отвечает на вопрос: ЧТО совершает этот процесс? Он призван 
способствовать преодолению узкого понимания содержания деятельности социаль-
ного обеспечения, которое, к большому сожалению, как вытекает из анализа 
практики, получило у нас широкое распространение. Для преодоления этого порока 
надо основательно изучить объект социальной политики, его внутренние и внешние 
характеристики, связи и отношения. 

Во-первых, при дальнейшем освоении закономерностей функционирования и 
развития системы социального обеспечения усилия исследователей надо сосредо-
точить на изучении момента формирования потребностей личности. Главным вопро-
сом тут является разработка системы жизненных потребностей личности, динамика 
ее содержания на всех этапах жизненного цикла человека. Далее важно для ведения 
эффективной социальной политики иметь теоретическое обоснование типов 
личности, действующих на современном этапе. 

Для этого надо значительно расширить и углубить изучение феномена "социаль-
ное" за счет освоения его подвидовых форм связей и отношений личности: националь-
ных, классовых, демографических, семейных, половых, возрастных и т.д. Поэтому 
ныне во весь рост встала проблема осмысления реальной социальной структуры 
украинского общества и . : влияния на становление личности. Для этого социальную 
структуру надо изучать, но уже не в противопоставлении структуре других стран 
СНГ или общества буржуазного: дескать, там классовые антагонизмы - у нас их нет, 
там классы сохраняются - у нас исчезают и т.д. Даже если все это верно - само по себе 
это мало что дает для практики. Важно осмыслить именно нашу, фактически суще-
ствующую социальную структуру, ее закономерности, тенденции, динамику, ее 
здоровые и нездоровые процессы. 

Многие важные обстоятельства формирования личности скрыты от глаз исследо-
вателей в процессе общения, особенно по части механизма возникновения ее потреб-
ностей. Познание его закономерностей способно во многом облегчить решение проб-
лемы создания благоприятных условий для свободного развития личности. 

Во-вторых, надо основательно расширить и углубить наши знания о блоке удов-
летворения потребностей личности. Поэтому в качестве объекта научного исследо-
вания могут и должны стать: технология социального процесса, деятельность 
социальных кадров, качество материалов удовлетворения потребностей украинского 
народа, социальная инфраструктура, а также человеческий организм как средство 
удовлетворения своих собственных нужд. 

Ясно, что особо тяжело осветить момент участия человеческого организма в 
процедуре удовлетворения потребностей. Но, это крайне необходимо сделать, пото-
му что закономерности функционирования и развития данного ее участка определя-
ют состояние и пути преобразования всех других задействованных здесь компонен-
тов. Важно понять специфику взаимодействия человеческого организма с другими 
элементами механизма социального обеспечения в составе таких его составных час-
тей, как образование, воспитание, здравоохранение, досуг и других. При этом нет 
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необходимости особо подчеркивать важность для организации и ведения эф-
фективной социальной политики механизма обратной связи в социальном процессе. 

При переходе на саморазвитие в условиях рынка осознанию подлежит размер 
необходимого труда, нужный для становления личности, относящейся к той или иной 
общности и имеющей определенный уровень социального развития. Важны также 
расчеты его количества для воспроизводства коллективного человека, отдельных 
социальных общностей, проживающих в конкретных регионах. Здесь надо иметь 
государственные стандарты для различных модификаций благосостояния неоднород-
ных типологических общностей: во-первых, прожиточного минимума; во-вторых, 
временно нетрудоспособных людей по болезни, по уходу за детьми и т.д.; поддер-
жания рынка труда в оптимальном состоянии. Вместе с тем надо выявить и фор-
мализировать тенденции в обеспечении потребностей трудящихся, удовлетворяемых 
за их собственный счет. Следует не только их описать, но и установить возможные 
тут вариации по типам личности, а также степень их разграничения по категориям 
населения страны, трудовым коллективам отраслей и территорий. Вот именно здесь 
и уместен референдум для установления разграничительных линий в социальном 
обеспечении граждан Украины. 

Как дальнейший необходимый шаг следует рассматривать разработку моделей 
автономных систем жизнеобеспечения человека по уровням общественной структу-
ры - фирменном, отраслевом, региональном, автономно-национальном и т.д. Преде-
лы их дифференциации и механизмы их взаимодействия в ходе осуществляемого 
ныне национально-государственного переустройства приобрели не только острый 
социологический, но и ярко выраженный политический характер. Об этом красно-
речиво свидетельствует горячее об суждение данных проблем в Верховном Совете 
Украины. 

Итак, сейчас необходимо разработать такую программу совершенствования 
национального механизма социального обеспечения, чтобы можно было осуществить 
переход от безнадежно запаздывающего способа удовлетворения потребностей лю-
дей к одновременному или, что гораздо лучше, опережающему развитие личности, 
поскольку надо, чтобы не бедственное положение населения Украины толкало 
политику, а наоборот, разумная социальная политика определяла бы процесс 
формирования личности. А по-настоящему активной и сильной она будет только 
тогда, когда займется, наконец, созданием благоприятных условий для взращивания 
талантливых и даже гениальных личностей. 

Вторым путем разработки эффективной системы управления социальным 
развитием граждан Украины, как было отмечено выше, является теория 
организации, рассматривающая органы, управленческую структуру и 
иерархические зависимости в национальной системе управления. Его суть сводится 
к организационной характеристике управления, которая отвечает на вопрос: КАК 
СОВЕРШАЕТСЯ данный процесс? Очевидно, что успешное существование 
национальной системы управления зависит от ряда факторов: четкого определения 
ее целей, функций и способов деятельности, от рациональной организации внут-
ренних и внешних связей, от степени деперсонализации действий и объективации 
функций, а главное от практической значимости органа управления , его резуль-
тативности для социальной общности или личности. 

Здесь должны быть научно обоснованы функции каждого органа управления и в 
обязательном порядке обеспечено их правовое закрепление. Государство должно, 
наконец, заняться по-настоящему управлением социосферой, а его органы всех уров-
ней, помимо властных полномочий, обязаны приобрести финансовые, кадровые и 
другие необходимые средства для осуществления разумной социальной политики. 
Критерием качества функционирования всех без исключения органов национально-
го управления должна стать мера их прямого или опосредованного содействия 
интенсификации социального прогресса Украины. 

Ведущая роль законодательной власти в ускорении социального прогресса заклю- 
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чается в обновлении устаревших положений национальной Конституции, а также в 
разработке и принятии специального Закона о гарантиях развития личности. 

В ведущих странах Мирового сообщества, в первую очередь таких как Англия, 
Франция, США, подобные законодательные акты родились в результате буржуазно-
демократических революций и существуют ныне в форме биллей или деклараций 
прав и свобод личности. 

Наряду с этим другие аспекты социальной защищенности соотечественников 
могут и должны быть отражены в ряде частных законов. Поворот Украины на путь 
гуманизма и демократии обязательно потребует провести экспертизу всех других 
законов на степень и направленность их влияния на процесс саморазвертывания 
личности. 

Поскольку сегодня еще только переосмысливаются функции президентской 
власти в регулировании социальной жизни граждан Украины, достаточно важно, 
чтобы она образовала надежный механизм реализации свободы, прав и обязанностей 
личности гражданина Украины. 

Юридической наукой должна быть глубже осмыслена новая роль независимой 
судебной власти как верховного арбитра в диалоге между правительством и профсо-
юзами, другими общественными организациями трудящихся, по поводу реализации 
правовых гарантий качества социального обеспечения формирования личности. 

В новой структуре регулирования социальным развитием нации надо обосновать 
место и роль преобразованных профсоюзов как выразителей истинных интересов 
трудящихся. Важно своевременно понять обновленное содержание профсоюзного 
движения, создать правовой механизм функционирования и развития его во вновь 
образованной структуре политической системы Украины. Наука должна 
теоретически рассчитать, а профсоюзные организации активными практическими 
действиями добиться справедливой доли работника во вновь созданной им стоимости, 
не допускать необоснованного отрыва роста темпов заработной платы от на 
ращивания темпов производительности труда. Это является краеугольными кам 
нями экономического обеспечения необходимого уровня жизни трудящихся и членов 
их семей.  

Третий путь теоретического повышения эффективности управления социальным 
развитием человека связан с теорией инструментария управленческих методов и 
средств воздействия, то есть с разработкой технологической характеристики 
регулирования, которая отвечает на вопрос: КАКИМИ СРЕДСТВАМИ осуществля-
ется этот процесс? Здесь управленческая наука обязана углубить теоретическое 
познание функций техники, экономики, политики, науки и идеологии в 
регулировании взаимодействия личности и социосферы общества, установить порог 
их чувствительности, границы рационального применения каждого средства, опре-
делить оптимальные сочетания их между собой, описать типичные ситуации и воз-
можные алгоритмы решений возникающих конфликтных ситуаций, как это уже 
давно сделала прагматическая буржуазная наука. 

В одной статье нет возможности даже перечислить важнейшие задачи, которые 
надо сначала осмыслить на уровне теории, прежде чем приступать к их практичес-
кому воплощению. Но нам должно быть совершенно ясно, что речь тут идет о поиске 
и внедрении эффективных форм собственности и адекватных им систем организации 
труда, его нормировании, поиске подходов к стимулированию специфических ус-
ловий труда, таких как скажем, труд шахтеров, металлургов и др. Здесь же следует 
установить минимально- необходимый экономически и нравственно оправданный 
уровень дифференциации оплаты труда при периодическом плебисцитном решении о 
принципах и границах допустимого разграничения жизненного уровня тру-
дящихся. Непочатый край поисковой работы связан с пересмотром категоризации 
труда и восстановлением напрочь разрушенного мотивационного механизма. Тако-
вы лишь наиболее общие задачи теоретического обеспечения новой социальной 
политики в обновляющейся Украине. 
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Другим генеральным направлением перестройки системы регулирования 
социальными отношениями есть, как было отмечено выше, изменение практики их 
регулирования. Оно выше теоретического познания, ибо оно имеет не только до-
стоинство всеобщности, но и непосредственной действительности. Одновременно 
здесь, в области трансформации прикладной теории в управленческие решения по 
регулированию и изменению практики находятся наиболее сложные и трудные проб-
лемы становления научной национальной социальной политики. 

Парадокс заключается в том, что от любого теоретического положения, отдель-
ного закона, категории проводится линия к каким-то практическим предложениям, 
не учитывая действие и взаимодействие этих законов в их общей системе, их 
реализацию не в первичных, а вторичных, более осложненных формах, выступа-
ющих на поверхности социальной реальности. В целом недостаток практических 
предложений по совершенствованию механизма управления социальными отно-
шениями сводится к их несистемности, добавлению каких-то новых звеньев, форм, 
рычагов, стимулов без учета всех других и системы в целом. Получается довольно  
запутанная, громоздкая конструкция из различных частей, плохо стыкующихся друг с 
другом, иногда просто противоречащих одно другому. Ярким примером вышеизло-
женного является тот факт, что в результате "заботы" депутатского корпуса о ма-
лоимущих соотечественниках пришли, по свидетельству национального банка Ук-
раины, к превышению в 1993 году пенсионного фонда над фондом заработной платы. 

Безусловно, что важнейшим комплексным решением проблемы является обнов-
ление системы подготовки и переподготовки кадров управления. Для нее сегодня 
крайне нужны "механики", которые бы занялись разработкой мотивационного уп-
равления. Для повышения социологической культуры кадров управления всех уров-
ней необходимо разработать специфические типы программ их подготовки и пере-
подготовки. Для примера отметим, что в США сегодня существует около 700 только 
школ бизнеса и имеется более 40000 программ повышения управленческой 
квалификации, в которых проблеме активизаций человека отводится центральное 
место. 

Однако, решая задачу ближайшего будущего, нельзя ослаблять и регуляцию 
настоящего. История в который раз дает нам поучительный урок: мало верить в 
идеалы, например, видеть Украину самостоятельной и процветающей державой, 
надо еще знать и уметь превратить их в жизнь. Превращение возможности в 
действительность в сфере социальной жизни зависит не только от условий, предпо-
сылок, составляющих данную возможность, качественного состояния задействован-
ных средств! и способа реализации социальной политики, о которых уже выше 
упоминалось, но и от качества управленческого персонала ныне задействованного 
здесь. Надо умело организовать его труд, высоко оплачивать управленческую дея-
тельность, допуская лишь различия в денежной оплате по труду и гарантировать 
полную ликвидацию каких бы то ни было преимуществ и привилегий, предоставля-
емых исходя из функций, выполняемых им в общественном разделении труда. 

Надо преодолеть негативное отношение к моделированию социальных процес-
сов, которое загнало в угол науку управления и лишило ее могучего математического 
аппарата для проигрывания возможных вариантов протекания процесса социального 
развития молодой Украины. Предлагаемая нами модель социального процесса прямо 
способствует устранению данного недостатка в разработке социальной политики. 
Выбор оптимума - задача далеко не из легких, даже если она решается с применением 
электронно-вычислительной техники. 

Еще одним, пожалуй, наиболее доступным путем значительного повышения 
эффективности управления социальным развитием человека есть изучение, обоб-
щение и распространение передового управленческого опыта, под которым следует 
понимать не непосредственное созерцание и привнесение чужеродных моментов в 
молодой организм Украины, а созерцание, поднятое на уровень интеллектуального, 
мыслимое и поясненное, выведенное из его единичности и высказанное как необ- 
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ходимость. Осваивая зарубежный опыт организации медицинского обслуживания, 
страхования или механизм выдачи государственных пособий, надо не забывать 
одновременно изучать способы устранения негативных побочных эффектов при 
организации и проведении социальных мероприятий в жизнь. 

Следующим путем практического укрепления эффективности управленческого 
процесса, который немедленно надо взять на вооружение, есть прогнозирование 
социального прогресса, как поисковое, так и нормативное. Он сегодня имеет 
исключительно важное значение, так как скорость перехода Украины к рыночным 
отношениям оказалась в прямой зависимости от глубины дальновидения националь-
ных органов социальной политики. И чем больше скорость движения по пути реформ, 
тем, оказывается, дальше необходимо видеть. 

Внедрение социального проектирования и конструирования - вот еще один из 
современных и самых перспективных путей повышения результативности 
национальной политики в области социального развития. Здесь речь идет о том, что 
при проектировании новых систем машин разработчики обязаны одновременно про-
ектировать организацию труда и условия воспроизводства занятых в ней работников. 
Блестящим образцом решения задач подобного типа является отечественная космо-
навтика. Нам нечего рыскать по заграницам в поисках образцов более или менее 
удачного эмпирического решения проблем обеспечения социального развития наро-
да. Мы обладаем научно обоснованными и проверенными практикой долговремен-
ных космических полетов образцами автономных систем жизнеобеспечения людей. 
В ходе конверсии их надо распространить на нашу земную жизнь» Это сверхсовре-
менные модели. Мы должны ими гордиться, а разработчикам воздать должное. Так, 
что отсутствие официального прожиточного уровня для граждан Украины - это игры 
политиков, а не беспомощное состояние отечественной науки. 

Однако, резкого перехода к системному решению задач улучшения организации 
благоприятных условий для развития личности ожидать не приходиться, поскольку 
консервативная психология многих разработчиков техники складывалась де-
сятилетиями. Проектированием даже организации труда они практически не 
занимались. Вряд ли их отношение к делу сразу в корне изменится. Кроме того, при 
постоянном росте доли затрат на технологические разработки трудно ожидать, что 
на должном уровне будут выполнены новые, зачастую немалые объемы работ по 
проектированию организации труда, а уж о проектировании соответствующих им 
систем жизнеобеспечения человека приходится пока только мечтать. Но именно этот 
прогрессивный подход к разработке социальной политики должен стать нашей 
национальной особенностью обеспечения социального прогресса в молодом общест-
венном организме Украины, поскольку он в полной мере отвечает потребностям XXI 
века и третьего тысячелетия. 

Наконец, последний путь повышения результативности социальной политики, 
на котором мы останавливаемся - это совершенствование методологии и методики 
оценки эффективности управленческой деятельности. Сегодня действенность 
социальной политики национальной системы управления рассматривается только с 
позиций материальных затрат на содержание и развитие социально незащищенных 
слоев населения страны. Однако это принципиально неверно, даже вредно. Поэтому 
сегодня надо решительно поменять здесь обстановку. Надо уйти от оценок про-
дуктивности социальной политики, базирующихся на том, что в данный момент 
считается приоритетом с точки зрения переживаемого идеологического момента, 
размеров материальных или финансовых затрат, имеющейся информации или ко-
нечной цели политического движения. 

Здесь следует, в качестве первого шага, перейти от затратных показателей эф-
фективности социальной политики к величинам сбережения социального или необ-
ходимого времени, а затем, уже на втором этапе, ставить и решать за дачу коренного 
изменения всего механизма управления социальным развитием Украины и ее 
отдельных регионов. 
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Большинство негативных последствий в строительстве новой Украины можно 
избежать, если за критерий эффективности общественного развития принять уро-
вень повышения социальной зрелости личности по отношению к ранее поставленной 
цели. Систему же показателей результативности управления социальным объектом 
нужно привязать к предложенному нами механизму социального обеспечения 
формирования личности. В таком случае мы располагали бы комплексом количест-
венных величин, базирующихся на имманентной стороне процессов онтогенеза че-
ловеческой личности и филогенеза нации. Далее, уже становится очевидным, что 
предложенные нами выше качественный и количественный признаки всесторонне 
характеризуют феномен социальной политики, а это как раз и надо для того, чтобы 
компетентно оценивать систему управления социальным процессом. 

Итак, жизнь современной цивилизации уже нельзя объяснять принципами 
классической механики, приукрашенными элементами диалектики. Здесь нужна 
новая концепция научной картины мира, а, следовательно, и новое мировоззрение 
для субъекта исторического процесса, вступающего в XXI век своего существования. 

Для того, чтобы Украина могла начать двигаться в третье тысячелетие, сегодня 
ей мало отказаться от ранее провозглашенных ценностей и поставить новые цели в 
общественном развитии, а еще необходимо обеспечить внутренний источник само-
развертывания общественного организма страны. Движущей силой в ходе станов-
ления новой Украины может быть только его собственный народ. В связи с этим ей 
крайне важно обеспечить социальный прогресс не только страны и каждого отдель-
ного региона, но и каждой отдельной личности. И последнее оказывается самым 
важным для нее. 

Таким образом, философско-социологическое осмысление феномена 
национальной социальной политики обеспечивает нас надежным средством решения 
задачи повышения ее эффективности, поскольку предлагает принципиально иную 
идеологию социальной политики как на макроуровне, так и на микроуровнях. Это 
во-первых. 

Во-вторых, оно показало также, что регион Нижнего Поднепровья в настоящее 
время является по-существу заложником социальной политики национальных орга-
нов управления, то есть, он не может на практике вести какую бы то ни было 
самостоятельную социальную политику. Любые попытки руководителей отдельных 
областей, входящих в состав Нижнего Поднепровья, идти в русле старого подхода -
неминуемо приведут к уже известным плачевным результатам, а попытка ведения 
самостоятельной региональной политики на новой идеологической основе встретит 
противодействие верхних эшелонов управления. 

В-третьих, оно еще раз подчеркнуло, что цивилизованный путь повышения уров-
ня самостоятельности и инициативности региона, и не только в обеспечении 
социального прогресса, сегодня лежит в русле углубления науки и расширения де-
мократии. 
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Л.Н. СИДНЕВ 
ОБРАЗОВАНИЕ, РЕЛИГИЯ, ДУХОВНОСТЬ. 

Совсем недавно идеологическая машина Советского государства широко 
тиражировала идеи неприятия религии как лженаучного мировоззрения и, казалось, 
немало преуспела в воспитании "воинствующих безбожников". Но сегодня нетрудно 
видеть, что корни безбожия в народе оказались не так глубоки, во всяком случае они 
явно не соответствовали мощной кроне атеистической пропаганды, объявленной 
Лениным азбукой марксисткою учения. 

Вместе с крахом господствующей идеологии возрождается интерес к религиозно-
му вероучению, активизируется деятельность проповедников всех конфессий, кон-
курирующих между собой в борьбе за души наших растерянных, разочарованных и 
неустроенных людей. Диапазон этого религиозного ренессанса простирается от серь-
езного богоискательства до мистики и шарлатанства. Уже это обстоятельство не 
позволяет однозначно оценивать данный процесс, не говоря о том, что полное вытес-
нение атеистического мировоззрения, резкое отклонение маятника общественного 
сознания в диаметрально противоположную сторону грозит возможными не-
гативными последствиями. 

Прежде всего коротко ответим на вопрос, почему атеизм в нашей стране на 
поверку оказался колоссом на глиняных ногах. 

Во-первых, потому, что господствующее марксистско-ленинское учение, состав-
ной частью которого является "научный" атеизм, утратило монополию на истину. В 
рамках марксизма-ленинизма оказались неразрешимыми многие современные проб-
лемы, пропитанное духом классовой нетерпимости это учение не смогло выступить 
в роли реального гуманизма, хотя переосмыслить марксизм в духе гуманистических 
идеалов последние годы стремились многие его последователи. 

Во-вторых, и это главное, сам "научный" атеизм, а правильнее будет сказать 
атеизм коммунистический, никогда не был действительным атеизмом, не содержал 
подлинных общечеловеческих ценностей. То, что называли атеистическим 
воспитанием, на самом деле было воспитанием антирелигиозным, а это, на наш 
взгляд, не одно и то же. Атеизм - не просто безбожие или того хуже богохульство, 
атеизм - это мировоззренческая система, утверждающая в противоположность 
теизму идею самоценности и самодостаточности природы и человека. 

Кроме того, в идеологии и практике большевизма все стороны марксистского 
учения были метафизически доведены до крайности, в том числе его атеистическая 
составляющая. Если для Маркса религия - это опиум народа, то для Ленина - род 
духовной сивухи. Последнее есть абсолютное зло, отравляющий дурман, первое - не 
всегда отрава, но часто обезболивающее средство, помогающее человеку перенести 
страдания земного бытия. 

Человечество в целом, к сожалению, еще далеко отстоит от той ступени нравст-
венного саморазвития, которая позволила бы ему преодолеть соблазн "греха", страх 
смерти, природой обусловленную агрессивность, позволила бы руководствоваться 
древнейшими заповедями "не убий" и "не укради" без всяких ссылок на религиозный 
авторитет, без веры в бога и загробное воздаяние за добро и кару за зло. 

Попытка поставить на место Верховного Существа репрессивный государствен-
ный аппарат, как видим, успехом не увенчалась. Это понятно: никакой милиционер 
не заменит того, от кого ничто невозможно утаить, ни тайные дела, ни самые сокро-
венные мысли. 

Поэтому даже атеист, утверждающий, что бог есть изобретение человека, не 
может не признать, что это едва ли не самое гениальное его изобретение. "Если бы 
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бога не было, писал Вольтер, - его следовало бы выдумать". В противном случае 
трудно что-либо возразить Федору Достоевскому, который устами одного из своих 
героев объявил, что если бога нет, тогда все дозволено. А значит, грабь, убивай, 
насильничай и заботься только о том, чтобы не быть пойманным за руку и не 
нарваться на того, кто сильнее тебя. "Злодейство не только должно быть дозволено, 
но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения 
всякого безбожника" /Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.,-Т.14.-С65/. 

Кроме того, и это тоже не может не признать атеист, в истории человечества с 
религией были связаны высочайшие достижения культуры, религиозное сознание 
является одним из важнейших компонентов духовной культуры общества. Само 
становление человеческой цивилизации теснейшим образом связано с развитием 
религии как социального явления. Некоторые философы даже связывают периоды 
человеческой истории, историческую периодизацию со сменой форм религии. 

Не случайно поэтому воинственное безбожие в нашей стране ознаменовалось 
небывалым разрушением памятников культуры, актами тотального вандализма, 
преступлениями против цивилизации. 

Лучшие украинские педагоги даже в годы безраздельного господства ком-
мунистического атеизма стремились подчеркнуть органическую связь религии с 
культурой, обращали внимание на духовные ценности, содержащиеся в Библии, 
Коране и других религиозных книгах. "Религия, утверждал В.А.Сухомлинский,- не 
только обман, но и философия, религиозные книги не только сборники легенд-, 
которые не заслуживают рассмотрения как достоверные исторические факты, но и 
поэзия, прекрасная, высокая" /Сухомлинский В.А. Рождение гражданина.-
М..1971.-С.178. 

Одному из выступающих на республиканской конференции, посвященной проб-
лемам духовного возрождения нации, в г. Бердянске автором этих строк был задан 
вопрос, как он понимает духовность. Ответ был предельно краток: "Духовность - это 
бог". Надо заметить, что толкование духовности как богом данного начала, как некой 
"божествен ной искры" логически ведет к отрицанию духовности неверующего чело-
века. Атеист, в таком понимании, лишен духовности, он бездуховен или даже 
антидуховен. 

Справедливо ли такое суждение ? По всей видимости, нет. И дело даже не в том, 
что в разряд бездуховных в нашей стране попадут миллионы людей, с детских лет 
воспитывавшиеся в духе абсолютного отрицания религиозного мировоззрения. Дело 
в том, что за подлинным атеизмом стоят действительные духовные ценности, причем 
ценности не меньшие, чем ценности религии. Высочайшими вершинами религии 
являются Бог и Вера, вершинами же атеизма - Человек и Знание. 

Добродетельный человек, если его добродетель не связана со страхом мучений в 
аду и не обусловлена стремлением обрести райское блаженство, по крайней мере не 
менее духовен, чем глубоко верующий, религиозный человек. 

Никакое Всевидящее Око не заглядывает в душу такого человека, и тем не менее, 
руководствуясь собственным разумом и совестью, он способен отличить добро от зла 
и действовать в соответствии с самыми гуманистическими принципами. 

Атеизм как мировоззрение связан с отрицанием и сомнением. Груз отрицания и 
сомнения может выдержать не каждый человек. Вот почему навязывать всему обще-
ству атеистическое воспитание значит не только попирать свободу совести, но и не 
учитывать психологические возможности разных людей. Но и массовое религиозное 
воспитание также является противоположной крайностью и неприемлемо по тем же 
основаниям. 

Это обстоятельство требует диалектического подхода к проблемам 
формирования мировоззрения учащихся общеобразовательных учебных заведений. 

Суть диалектики заключена не только в борьбе, но и в единстве противополож- 
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ностей. На наш взгляд, такие понятия как диалектический материализм или иде-
алистическая диалектика изначально абсурдны. В сфере мировоззрения ма-
териализм и идеализм, атеизм и религия являются важнейшими противоположно-
стями, основными антиномиями. Диалектика предполагает именно синтез фило-
софских антиномий. Известная формула "бытие определяет сознание" не может 
рассматриваться как абсолютная истина. Ориентация на эту формулу позволяет 
решить многие, но далеко не все проблемы общественного и индивидуального бытия. 
Особенно тогда, когда потребности человека в пище, одежде, обуви и жилище полно-
стью обеспечиваются, на первый план в мотивации его деятельности выходят не 
материальные, а духовные факторы и потребности. 

Понятно, что и обратный вариант этой формулы: сознание определяет бытие, 
также не может быть признан абсолютно истинным. Поэтому светское образование 
должно обеспечить не атеистическое или религиозное просвещение, а их синтез. 

Видимо, речь в данном случае должна идти именно о просвещении, а не о 
воспитании. Цель такого просвещения - познакомить учащихся с наличным 
знанием, нравственными и эстетическими ценностями религии и атеизма, а вовсе не 
агитация в пользу одной из этих мировоззренческих позиций. 

Такой подход соответствует принципам объективности и научности, которые 
должны быть свойственны общественно-государственной системе образования. Со-
блюдение этих принципов не позволяет объявить истинным ни то, ни другое мировоз-
зрение. С переменным успехом борьба идеализма и материализма, религии и атеизма 
продолжается на протяжении многих сотен лет. Если бы у одной из сторон были 
достаточно весомые аргументы и доказательства своей правоты, этот спор давно был 
бы завершен. Но этого нет и, вероятно, вопрос о первоначале, о первопричине всего 
существующего, с различных позиций решаемый материализмом и идеализмом, 
вообще относится к принципиально неразрешимым. Во всяком случае трудно 
ожидать в обозримом будущем опытного подтверждения истинности той или иной 
точки зрения. 

Сказанное позволяет высказать некоторые соображения относительно поста-
новки религиозно-атеистического просвещения в школе. 

Во-первых, оно ни в каком виде не должно иметь место в начальной школе, когда 
ребенок совершенно не способен понять всей сложности предмета и осуществить свой 
личный выбор, выбор наиболее соответствующий его жизненным потребностям, 
психологическим и нравственным установкам, его мироощущению. Во всяком случае 
такой выбор в раннем школьном возрасте не может быть сознательным. Это, разуме-
ется, не означает, что ребенок данного возраста ни чего не должен знать о боге, 
религии, безверии, но специально заниматься с ним этими вопросами, на наш взгляд, 
преждевременно. 

Удовлетворение потребности в систематизированном знании в области 
религиеведения мог бы обеспечить курс истории религии и атеизма, преподаваемый 
в старших классах средней школы. Расширенный и углубленный по сравнению с 
вышеназванным курс теории и истории религии и атеизма должен найти свое место 
в высшей школе. В этой связи нам совершенно непонятна логика инструктивного 
письма Министерства образования Украины N 1/9-64 от 19.05.93 г. "О преподавании 
социально-гуманитарных дисциплин", в котором среди общественных дисциплин 
религиеведение даже не упоминается несоответственно, в сетке часов на этот пред-
мет не отводится. 

Во-вторых, средние общеобразовательные заведения хотя и могут сотрудничать 
с церковью, проводя вечера встреч, беседы и дискуссии с её представителями, не 
должны в этой деятельности отдавать явное предпочтение какой-то одной 
религиозной конфессии. Приглашая в школу представителей разных вероучений, 
можно и нужно учить молодое поколение веротерпимости, которая, как и терпимость 
вообще, должна стать одной из важных характеристик того нового общества, к 
которому мы сегодня стремимся. Любое сотрудничество, любое взаимодействие шко- 
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лы и церкви должно осуществляться в интересах гуманистического воспитания на 
основе безусловного признания приоритета общечеловеческих ценностей. Естест-
венно, что какое бы то ни было сотрудничество школы с сомнительными с точки 
зрения идеалов гуманизма религиозными организациями не представляется возмож-
ным. 

В-третьих, отделение школы от церкви не говорит о том, что на базе обычных 
школ не могут организовываться, к примеру, воскресные христианские школы, в 
которых же лающие исключительно на добровольной основе могут получить 
религиозное воспитание. Целенаправленное религиозное воспитание может осуще-
ствляться и в специализированных учебных заведениях, где такое воспитание соот-
ветствовало бы общей направленности данного учебного заведения. Организуемые в 
настоящее время на Украине национальные школы, вероятно, будут стремиться 
познакомить своих воспитанников с религией, исповедуемой народом, национально-
культурные традиции которого возрождает данное учебное заведение. 

В-четвёртых, то обстоятельство, что наше государство перестало быть 
атеистическим, ещё не означает, что оно должно быть религиозным. Вера и безверие 
должны быть сугубо частным делом гражданина и государство не должно навязывать 
своим гражданам ту или иную мировоззренческую позицию. И если мы говорим о 
возможности полезного сотрудничества школы и церкви, то это также означает, что 
школа вправе сотрудничать и с атеистическими объединениями. Такие объединения 
в атеистическом государстве создавались искусственно и действовали формально. В, 
свободном же государстве атеист и верующий должны иметь равные возможности 
отстаивать свои убеждения и пропагандировать их. 

Так как религиозные организации при условии нейтралитета государства имеют 
значительно большие возможности агитационно-пропагандистской деятельности, 
школа могла бы по возможности сбалансировать религиозное и атеистическое воз-
действие, оказываемое на её учащихся, т.е. предоставлять трибуну и верующим и 
атеистам. 

В-пятых, осуществляя религиозно-атеистическое просвещение школа должна 
стремиться к возрождению культуры, к утверждению гуманистических ценностей и, 
что весьма важно, школа должна воспитывать уважение к логике и фактам. Исходя 
из этого религиозно-атеистическое просвещение не может иметь ничего общего с 
фанатизмом, слепой верой или бездумным, бездоказательным отрицанием религии. 

А.М.ЧЕРНЫШ  
РЕФОРМЫ В УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ПЕРЕОЦЕНКА 

ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

Поскольку реформы начинаются с законодательной базы, известный интерес 
представляют акты украинского парламента и правительства, дающие общественной 
практике первоначальный импульс. С целью определения национального уровня и 
динамики по этому вопросу они сопоставлены с российскими законодательными 
актами. 

В период с 16 июля 1990г. (дня провозглашения Декларации о государственном 
суверенитете Украины) до прихода правительства Леонида Кучмы ( октябрь 1992 
г.)проанализировано 119 деклараций, законов и постановлений Верховного Совета 
Украины, указов президента, постановлений правительства и 136 законодательных 
актов, принятых в России. В конечном счете в каждой из выделенных сфер общест- 
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венной жизни (политической, собственно государственной, экономической, 
социальной и международной) сопоставлены лишь парные акты - идентичные или в 
основном идентичные по названию, родственные по структуре и близкие, порой 
слегка видоизмененные по содержанию. 

Анализ позволил прийти к однозначным выводам. 
 1. Украина явно опережает в вопросах, связанных с провозглашением государст-

венного суверенитета, утверждением своей самостоятельности и независимости, соз-
данием соответствующих государственных структур и механизмов. России отделять-
ся не довелось. Она осталась там, где была основная часть Советского Союза, провоз-
гласив себя его правопреемницей и унаследовав все активы - материальные 
ценности, таланты, науку, культуру, а также общие долги и всесоюзный бюрок-
ратический аппарат. 

2. Вторая группа актов, в которых лидирует Киев, касается финансов, денежного 
обращения и фискальной налоговой политики государства. Так, первые и вторые 
купоны (денежные знаки), законы о банкротстве, государственной налоговой служ 
бе, подоходном налоге, плате за землю - приняты Украиной с опережением от одного 
до пяти месяцев. 

3. Во всех остальных вопросах созидательного характера, в деле осуществления 
реформ по всем названным выше сферам общественной жизни Киев отстает, 
принимая законодательные акты, как правило, с аналогичной формулировкой сп 
устя один, пять, десять и более месяцев после обнародования их в России, т.е. явно 
идет к собственному суверенитету в российском фарватере. К примеру, 
принципиально новый проект российской Конституции был опубликован в ноябре 
1990 г., украинской - лишь летом 1992г. Закон о референдуме в России принят на 9 
месяцев раньше, чем у нас, о Президенте - на 2 месяца, о Конституционном суде - 
на 13 месяцев раньше. Вслед за российскими были приняты и такие важнейшие акты, 
как Законы о чрезвычайном положении, о местных Советах народных депутатов, 
указ о порядке назначения глав администраций, Закон о безопасности, Декларация 
прав национальностей Украины и многие другие. 

4. Значительно позже в Украине приняты такие законодательные акты, которые 
затрагивают непосредственные интересы людей, убеждают в том, что реформы - это 
не только большие политические игры и чьи-то амбиции, но и реальное движение 
вперед, такие изменения, которые несут с собой благо для рядового человека. Это 
законы о приватизации имущества государственных предприятий (отставание 9 
мес), о крестьянском (фермерском) хозяйстве (13 мес), о земельной реформе ( 1 
мес). Уже в конце 1992 г. , в России начали действовать единая тарифная система 
оплаты труда работников бюджетных организаций и каждому гражданину розданы 
приватизационные чеки. Аналогичных чеков в Украине не было, ни в то время, ни 
сейчас. 

5. Одна из важных причин украинского отставания - политическая: в бывшей 
колонии политиков не было, были исполнители. Большая политика всегда делалась 
в Москве, как при царях, так и генеральных секретарях. Другая интегральная 
причина - в специфике украинского менталитета, отличавшегося большим консер 
ватизмом и инертностью, чем не безгрешный в этом же отношении российский 
менталитет. 

Россия - компетентный и более активный, чем мы, партнер. Сфера протекания в 
ней экономических, политических (демократических) реформ аналогична нашей. 
Вместе с тем построить собственную государственность чужим умом и на чужом 
опыте невозможно. Прекрасно сшитое российское платье может оказаться с чужого 
плеча, и не отразит н и душу, ни характер, ни другие национальные черты украинско 
го народа. В нем не только нельзя будет появиться на люди, в европейском сообще 
стве, но и в собственном подворье можно оказаться полезным разве что в огороде. 
Следовательно, главный вывод заключается в необходимости подготовить через 
систему высшего образования политиков новой генерации - профессионально подго- 
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товленных, компетентных, сомостоятельных, соответствующих потенциальному 
статусу уверенной в себе, богатой и сильной Украины. 

События, последовавшие после назначения на должность нового премьер -
министра Леонида Кучмы и в результате делегирования его правительству до июня 
1993 г? чрезвычайных полномочий практически во всех решающих сферах, в том 
числе - отношениях собственности, кредитно - финансовой системе и ценообразо-
вании, - эти события, заметные даже непрофессиональному взгляду и коснувшиеся 
каждого жителя Украины, подтвердили решимость правительства навести порядок в 
стране и вывести ее из кризиса. Был принят ряд правительственных актов ( о ком-
мерциализации предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, кор-
поратизации госпредприятий, об антиинфляционных мерах, оплате труда 
работников госбюджетных предприятий и другие), которые показали, что 
правительство наконец-то начало действовать. 

Однако каких-либо положительных практических результатов ни в макро-
политике, ни для населения они не дали. И вопрос не только в недостаточности 
политической напористости и профессионализма в его работе. Правительственные 
действия, видимо, как раз и натолкнулись на то противодействие мощных кор-
румпированных кланов, имеющих поддержку и опору в высших эшелонах власти 
вместе с финансовыми кругами, способными направить свои ресурсы на срыв систе-
мы чрезвычайных мер правительства - даже ценой разрушения государства и обще-
ства, о котором вскоре после своего назначения 18 ноября 1992 г. говорил в парла-
менте Леонид Кучма. 

Затягивание реформ, дальнейшее обнищание народа и отставание от России -
результат не только противоречивой политики верхов и столкновения двух политик. 
Существуют и более мощные - социальные - факторы их торможения в украинском 
обществе, переживающем переходный период смены одних общественных ценностей 
и приоритетов другими. 

Еще вчера в течение жизни трех поколений мы боролись против богатых и с 
богатством, только к концу столетия смирившись с резюме премьер-министра 
Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина о том, что "... нельзя ставить 
преграды обогащению сильного для того, чтобы слабый разделил с ним его нищету". 
Однако все еще и сегодня в массовом сознании жителей бывшего СССР, отражающем 
больную социальную среду, плохо приживается эта банальная для развитых 
цивилизаций истина. 

Мы были крайне нетерпимы ко всему чужому. Даже не зная и не видя, не будучи 
знакомыми, мы уже были против. Против несоветского, неславянского, нехристиан-
ского, нерусского, неукраинского... Против неизвестного и просто иного. Теперь 
приходится учиться уважительному отношению ко всему, что непохоже на нас, 
привыкать быть толерантными, лояльными к тому, что еще вчера казалось враж 
дебным. В течение долгого времени, которое можно назвать эпохой, народ надеялся 
лишь на государство и был рабски требователен к нему. "Да-а-ай!" - звучало по 
стране. А оно через окошко ему, просителю, породившему Левиафана, отказывало. 
Государство, как во времена Карла Маркса, превратилось в силу, стоящую над обще-
ством, - вместо того, чтобы его обслуживать и быть ему подотчетным. Теперь же 
приходится уповать на свои силы и способности, на Бога или случай. Медленно, с 
большим трудом и потерями приходит понимание того, что государство - это мы, и 
не оно снабжает нас всем необходимым, а мы его. 

Раньше чувство гордости за свой народ и державу мы черпали из коммунистиче-
ской идеи - более прогрессивной, чем все остальные когда-либо существовавшие в 
мире. Мы были уверены в себе, своей несокрушимости и защищенности, и эта уве-
ренность подкреплялась нашей военной мощью. Сегодня приоритеты иные. Они 
находятся не в военной или идеологической областях, а в экономике, причем пред-
почтение отдается не нашей - централизованной, а той - капиталистической, кото-
рую раньше не признавали. 
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Тоталитарный режим, при котором мы жили, способен дать ограниченную эко-
номическую эффективность. С его падением и переходом к посттоталитарному 
режиму, который, безусловно, включает отказ от старых ценностей, старых 
(принудительных) стимулов и обращение к новым, смешанным, не только внешним, 
но и внутренним, не столько палочным, сколько прагматическим,- с началом этого 
этапа в обществе неизбежно получают массовое распространение скрытые в нем 
пороки: необязательность, безответственность, воровство, жульничество, озлоблен-
ность и растерянность. 

Раньше мы жили во имя светлого будущего детей и внуков, теперь для себя, 
сегодняшних и настоящих. Цен или самоотверженность, коллективизм, бескорыстие, 
теперь - жизнь, частную инициативу, чувство собственного достоинства. 

Если еще недавно мы БОРОЛИСЬ за урожай, план, идеологическую 
стерильность общества против мирового капитализма и эксплуатации, призывали 
кого-то выйти из окопов, а строителей из студенческих отрядов называли бойцами, 
то сегодня наша терминология существенно изменилась. 

Мы не боремся, а просто работаем. Не ШЕСТВУЕМ ПО МИРУ, а просто живем. 
И, к счастью, начинаем понимать, что настоящий враг (вовсе не империализм) 
находится не вне, а внутри каждого человека. Это лень, невежество, зависть, аг-
рессивность, бескультурье и другие пороки. 

Довольно долго отечественная история вела отсчет с 1917 года, а все остальное 
рассматривалось в качестве предыстории, своего рода этнического, политического и 
экономического конгломерата. Сегодня впервые состоялось знакомство читателя с 
теми мыслителями, которые формировали магистральный путь развития мировой 
общественной мысли: такими, как Бертрам, Вебер, Парсонс, Дюркгейм, Ортега-и-
Гассет, Питирим Сорокин. И поняли, что волею судеб мы оказались в культурной 
изоляции, на периферии мировой общественной мысли. 

Долгое время Украина была частью империи. Заложником коммунистической 
идеи и имперского центра была и сама Россия. Сегодня мы суверенны со всеми 
вытекающими от сюда последствиями: разорванными экономическими связями, 
падением объемов производства, идеологическим плюрализмом и политической не-
стабильностью и, главное, со свалившейся внезапно ответственностью на плечи 
руководства юного украинского государства. Расставаясь с прошлым, оно только 
учится регулировать социально-экономические процессы, бороться с собственной 
мафией и преступностью, укрощать стихийные социальные силы и быть самостоя-
тельным субъектом отношений. На всем лежит печать переходного периода. 

Все это не могло не сказаться и на состоянии общественного мнения. По резуль-
татам социологического опроса, проведенного в декабре 1992 г. кафедрой полито-
логии Запорожского госуниверситета в восточном регионе Украины (руководитель -
Александр Жиряков), состояние общественного мнения было таким же противо-
речивым, как и сам исторический период. Вместе с тем выявились определенные 
тенденции. 

В целях скорейшего повышения уровня жизни лишь 24,2 % респондентов выска-
зались за полную самостоятельность Украины. Большинство ( 53 % ) выступает за 
экономический союз с Россией и даже восстановление федерации (22,8 %). Люди в 
основном не готовы во имя политических целей (строительства независимого ук-
раинского государства) идти на "некоторые" ухудшения уровня жизни ("нет" - 46,6 
% и "скорее нет" - 30,4 % ). Две трети опрошенных (68,8 %) согласны с тем, что в 
восточных регионах Украины идет насильственное насаждение украинского языка. 
При этом, так считают в основном не русские, а украинцы: среди респондентов 
оказалось всего 30,4 % лиц русской и 2,5 % иной национальности. В то же время на 
работе и дома по-русски общаются от 81,0 % до 82,2 % респондентов. 

После экономического фактора - обвального ухудшения материального поло-
жения лингвистический фактор в городах юго-восточного региона стоит на втором 
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месте среди причин распространения среди населения сепаратистских настроений. 
В последнее время в Украине любят рассказывать притчу об англичанине, кото-

рого спросили: сложно ли вы растить газон? - Очень просто, - ответил тот. - Нужно 
обработать землю, посеять хорошие сорта, регулярно поливать и подрезать траву. -
И все? - В основном все. Пройдет триста лет - и получится отличный газон. 

Путь к форсированному изобилию тупиковый. Несколько поколений людей 
родились и прожили в условиях расслабленного состояния, а значит и психология у 
них и их детей сформировалась потребительская, нетребовательная ни к себе, ни к 
людям, ни к качеству жизни. Вместе с тем строительный материал самостоятельного 
государства - это люди. Так что, видимо, сменится несколько поколений, прежде чем 
возникнет по-настоящему предпринимательский высококультурный класс, развитое 
гражданское общество и минимальное государство. Люди в массе своей станут 
профессионалами высокого класса. А детсадовский ребенок и школьник по уровню 
интеллигентности будет превосходить сегодняшнего профессора. 

Но для этого нужно много-много усердных садовников. Есть ли понимание всего 
этого среди украинских политиков и политологов? 

В.І.ВОЛОВИК 
В.П.БЕХ 

НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ 
СУБ'ЕКТА РИНКУ 

Сьогодні не викликає заперечень той факт, що для забезпечення належної" кон-
курентноздатності будь - якого окремого спеціаліста чи сукупного працівника де-
ржавного підприємства, організації, установи чи приватної фірми в умовах ринкової 
моделі розвитку України вирішальне значення має не лише ефективна підтримка 
ними свого виробничого організму у працездатному стані та правильний вибір виду 
і типу діяльності, але й стратегія досягнення обраної ринкової ніші. 

У зв'язку з цим суспільна наука має озброїти суб'єкти економічного життя 
надійною технологією підтримки у належному стані свого соціального організму, а 
також технологією розробки своєї раціональної поведінки не лише у принципово 
новій соціально - економічній ситуації, що складається у межах СНД, але й на 
світовому ринку. 

Вченими кафедри філософії та соціології Запорізького державного університету 
розроблена концепція соціального організму виробничої форми і соціальна техно 
логія прийняття суб'єктами раціонального і фірмового управління стратегічних 
рішень в умовах ринкової моделі розвитку.  

З допомогою спеціального теоретичного аналізу доведено, що основу соціального 
організму економічної форми складають духовні та матеріальні цінності, їх чотири: 
продукт, вироблений суб'єктом ринку; робітник як особистість; влада як засіб 
реалізації задуму; ідеологія як інтегратор суб’єктивного і об'єктивного, ма 
теріального і духовного інградієнтів економічної форми.  

При цьому ансамбль суспільних відносин утворюється завдяки інтеграції двох 
основних моментів: внутрішнього суб'єктивного, і зовнішнього, об’єктивного. 

Перший з них - уява особистості і соціального організму підприємства, організації 
чи установи як полісистеми суб'єктивних, тобто таких; що визначаються самим 
суб'єктом, суспільних відносин.  

Другий - розуміння ринку як полісистеми об'єктивних, тобто не залежних від 
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індивідуального чи колективного товаровиробника, суспільних відносин. 
Аналіз свідчить про те, що внутрішній стан суб'єкту ринкових відносин доцільно 

визначити як репродуктивний, адаптивний і креативний, а стан зовнішнього сере-
довища або ринку - як такий, що розвивається з нескінченно малими змінами або 
практично статичний, змінюється за лінійною залежністю і такий, що змінюється 
стрибкоподібно. 

На підставі синтезу цих двох моментів у органічне ціле була розроблена 
варіаційна модель ансамблю суспільних відносин у межах економічної" формації'. 
(Див. схему). 

Варіанти форм життєдіяльності соціального організму державного підприємства, 
приватної фірми чи окремої особи, що виникли при цьому, і є специфічні одиниці 
варіаційної моделі ансамблю суспільних відносин - так звані таксони. Ми вважаємо, 
що тут достатньо виправдано використання цього терміну, запозиченого з біології 
для характеристики процесів, що відбуваються у суспільному житті, оскільки това-
ровиробничники, як і природні організми, обирають для постійного мешкання 
специфічні ніші. Останні у своїй сукупності утворюють структуру ринкової конст-
рукції. 

Кожний окремий таксон має свої особливі параметри. Знаючи їх стан у кожному 
конкретному випадку можна досить швидко і без значних матеріальних витрат вірно 
визначити фактичний стан організму фірми конкретного товаровиробничника, як 
індивідуального, так і колективного, а також його розташування не лише у сучасно-
му, але й більш бажане місце у майбутньому, а також і раціональний маршрут 
просування до більш сприятливої ринкової ніші. 

Під час переходу чи переводу суб'єкта ринку з одного режиму до другого або 
переходу в інший таксон відбувається розвиток суб'єкта. Вибір фактора цього 
розвитку і є, власне кажучи, ядром стратегії раціональності його поведінки у ринку. 

Зазначена полісистема суспільних відносин в умовах економічного ступеня 
розвитку цивілізації, що названа нами варіаційною моделлю форм життєдіяльності 
суб'єкта ринку, на відміну від відомої серед фахівців з менеджменту матриці "зро-
стання - прибуток", запропонованої Бостонською консультативною групою з штату 
Массачусетс (США), складається з дев'яти можливих варіантів розвитку, а саме: 
згасаючого розвитку; еволюційного розвитку; коеволюційного розвитку; двох 
режимів природного розвитку; двох режимів нав'язаного розвитку та двох крахових 
типів розвитку.  

Рух суб'єкта ринку по лінії згасаючий - еволюційний - коеволюційний розвиток 
уявляється оптимальним, але на практиці його важко реалізувати у чистому вигляді. 

Життєдіяльність окремої" людини, не кажучи вже про виробничу форму, най-
частіше рухається переважно або по лінії природного розвитку, з виходом на 
оптимальний розвиток, або по лінії нав'язаного розвитку, з виходом на оптимальний. 
При цьому на практиці може мати місце також і рух їх по лінії оптимального розвитку 
з виходами то на лінію природного, то на лінію нав'язаного розвитку. Вихід, а тим 
більше навіть короткочасне перебування суб'єкту у зоні краху, що відбувається з 
будь-якої причини, вкрай негативне для нього і загрожує неминучим розоренням. 

Базою, на основі якої визначаються координати суб'єкта у ринку, є фактичний 
стан його вищезгаданих духовних і матеріальних компонентів. При оцінці його 
положення у ринку, на наш погляд, слід віддати перевагу оцінці за якістю його 
продукту, оскільки в ньому застигла вся сукупність внутрішньої і зовнішньої 
діяльності товаровиробника. Одночасно слід підкреслити, що продукт тут може роз-
глядатись як інтегративне функція суб'єкта ринку, що постачається суб'єктом у 
зовнішнє середовище у вигляді товарів і послуг. 

В процесі теоретичного обґрунтування варіаційної моделі ансамблю суспільних 
відносин встановлено, що: 
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- режимові згасаючого розвитку відповідає традиційний продукт, що випускаєть 
ся товаровиробником на протязі достатньо великого проміжку часу; 

- режимові нав'язаного розвитку середньої інтенсивності відповідає трохи мо 
дернізований продукт, тобто в його якісних характеристиках не відбувається на 
явних змін; 

- режимові нав'язаного ризику - фальсифікований продукт; 
- режиму природного розвитку середньої інтенсивності - продукт, покращений за 

основними якісними параметрами; 
- режимові еволюційного розвитку - продукт - субститут, що відповідає акту 

альним потребам покупця, вироблений за найефективнішою з відомих технологій; 
- режимові нав'язаного розвитку високої інтенсивності - ліцензіозний продукт, 

тобто вироблений із сторонньою допомогою; 
- режимові ініційованого ризику - несвоєчасний продукт, тобто дещо передчасний 

і тому призначений для задоволення потреби, яка ще не актуалізувалася; 
- режимові природного розвитку високої інтенсивності - перспективний продукт, 

тобто такий, що не лише добре задовольняє нині існуючі потреби, але й дещо виперед 
жаючий останні; 

- режимові революційного розвитку - продукт, що розвиває потреби, формує 
нові розумні потреби споживача.  

Аналогічно розглядаються по дев'яти таксонах всі інші параметричні харак-
теристики соціального організму виробничої форми. Так, наприклад, вдалося вста-
новити специфічні види поведінки суб'єктів, стилю управління і властивій фірмі 
системі цінностей і таке інше, про що, природньо, нема змоги сказати в одній статті. 

Тому окремий робітник або система управління конкретної економічної фірми, 
знаючи якісні відзнаки вищезгаданих режимів варіаційної моделі ансамблю 
суспільних відносин, маючи методи оцінки стану власних підсистем ( механізму 
об’єктивації суспільних потреб у фірмову або індивідуальну систему цінностей, 
механізму соціалізації окремого або сукупного робітника, механізму психологічного 
самовизначення особистості робітника і механізму стимулювання працюючих), за-
своївши правила пересування в системі ринкових відносин, завжди будуть грамотно 
визначати свою стратегічну мету і раціональні засоби її досягнення, тобто знаходити 
ефективні методи самозбереження у конкурентній боротьбі в умовах ринкової моделі 
розвитку. 

Реальність існування варіаційної моделі, а також можливість 1Г використання як 
інструменту розробки стратегії фірми на практиці перевірена нами під час 
спеціального науково - пошукового дослідження, що виконувалось на замовлення 
Міністерства освіти України протягом 1992 - 1993 років на емпіричній базі За-
порізького індустріального комплексу. 

Для вивчення вищезгаданої проблеми нами були обрані як суб'єкти економічного 
життя регіону державна корпорація "Запоріжтрансформатор", ДніпроГЕС, 
Дніпровський алюмінієвий завод та універсальна біржа "Хортиця". Емпірична 
інформація, що одержана соціологічними методами і оброблена за допомогою 
спеціальної програми, розробленої програмістами Університету на основі варіаційної 
моделі ансамблю суспільних відносин, показала, що з її допомогою можливо просто 
й надійно визначати стан соціального організму виробничої форми і If окремих 
структурних підрозділів, фіксувати його місце в стихії ринку і вживати ефективні 
заходи по стабілізації" становища товаровиробника, а також намічати ефективну 
програму індивідуального виходу з кризи. 

Так, наприклад, з допомогою варіаційної моделі встановлено, що трудовий ко-
лектив запоріжтрансформаторобудівників під впливом подій, що відбуваються сьо-
годні, розшаровується, втрачає духовну цілісність. Тут, якщо виходити з ідеалів 
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заводчан, виключаючи персонал управлінців, 85 відсотків робітників знаходяться у 
репродуктивному , 6 відсотків - у адаптивному і 9 відсотків у креативному режимі. 
При цьому 45 відсотків залишились у режимі згасаючого розвитку, а 33 відсотки - в 
режимі нав'язаного розвитку середньої інтенсивності. В позитивних таксонах знахо-
дяться лише 12 - 15 відсотків трансформаторобудівників. Це і є реальна база для 
формування соціального організму суб'єкта, здатного інтегрувати державну корпо-
рацію "Запоріжтрансформатор" у ринок. 

Аналіз з допомогою варіаційної моделі якості функціонування системи саморегу-
ляції державної корпорації викрив невідповідність між методами управління, що 
застосовуються, і фактичним станом об'єкту впливу. Так, обставини вимагають 
переводу сукупного робітника у режим еволюційного розвитку, а методи, властиві 
цьому режимові, культивують лише 17,9 відсотків управлінців. 

Крім цього, ефективність зазначеної варіаційної моделі для прийняття рішень в 
умовах ринку перевірена нами під час розв'язання проблеми включення навчальних 
закладів системи державної та приватної освіти у ринкові відносини. Одержані тут 
результати також красномовно свідчать про її високі вирішні здатності і методо-
логічну надійність. 

Варіаційна модель допомогла ефективно розв'язувати проблему оптимізації 
системної взаемодії духовних компонентів окремого працівника, професійних груп, 
сукупного працівника і організації як суб'єкта ринку. 

Засобом оптимізації визначено внутрішньофірмову ідеологію як універсальний 
інструмент приведення вищезгаданих компонентів у відповідність один до одного. 
Вона, як виявилось, також має бути дев'яти типів: 

- режимові згасаючого розвитку відповідає ідеологія традиціоналізму, що утвер 
джує цінність і непорушність традицій, цінність діяльності як повторення і 
наслідування існуючих зразків поведінки, не припускаючи їх раціональної критики; 

- режимові нав'язаного розвитку середньої інтенсивності відповідає ідеологія 
компромісу, що утверджує необхідність взаємних поступок при розв'язанні 
виробничих завдань в умовах, коли руйнуються інтегративні зв'язки суміжників і 
споживачів; 

- режимові нав'язаного ризику - ідеологія конформізму, що стверджує цінність 
погоджування, згладжування відмін, прагнення до одноманітності, одномислення в 
умовах, коли різко погіршуються умови виробництва; 

- режимові природного розвитку середньої інтенсивності - ідеологія раціоналізму, 
стверджуюча необхідність подальшої інтенсифікації виробничого процесу; 

 

- режимові еволюційного розвитку - ідеологія еволюціонізму, стверджуюча 
цінність своєчасної зміни способу мислення, умонастрою і діяльності в зв'язку з 
будь-якими змінами умов виробництва; 

- режимові нав'язаного розвитку високої інтенсивності - ідеологія конвергенції, 
утверджуюча цінність ототожнювання ознак схожих виробничих ситуацій і правил 
поведінки, незважаючи на стрибкоподібний характер змін умов виробництва; 

- режимові ініційованого ризику - ідеологія індивідуалізму, що стверджує 
цінність, унікальність і неповторність діяльності і умонастрою особистості для 
прориву консервативної системи, функціонуючої у статичних умовах ринку; 

- режимові природнього розвитку високої інтенсивності - ідеологія інновацій, 
стверджуюча цінність такого способу мислення, умонастрою і діяльності, для яких 
характерно постійне прагнення до нововведень, до розробки і упровадження 
принципово нових форм організації виробництва, праці і управління, а також осо 
бових взаємовідносин учасників виробничого процесу в ситуаціях поступових змін 
зовнішніх умов; 

- режимові революційного розвитку - ідеологія коеволюціонізму, стверджуюча 
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цінність такого умонастрою, мислення і діяльності, для яких характерним є 
сприйняття процесів, що відбуваються всередині і за межами державного 
підприємства або приватної фірми як таких, що співрозвиваються. 

У вищезгаданому прикладі з державною корпорацією "Запоріжтрансформатор" 
функціонуюча ідеологія не виконує свою основну функцію оптимізації розвитку 
духовного феномена суб'єкта ринку. Вона не сприяє формуванню умонастрою ево-
люційного характеру, а, навпаки, стримує трансформаторобудівників у репро-
дуктивному режимі, породжуючи фрустрацію свідомості і паніку. Понад 90 відсотків 
трансформаторобудівників вказали на те, що вони відчувають на собі тиск ідеології 
репродуктивного характеру. В результаті кожний шостий з опитуваних переживає 
страх перед майбутнім. 

Для здійснення практичного переходу або переводу відокремленого това-
ровиробника або цілісної економічної форми з того режиму, в якому вони сьогодні 
знаходяться, у бажаний за стратегічними міркуваннями потрібен специфічний ме-
ханізм переводу їх з одного стану в інший. Але він потребує вже окремого розгляду. 

110 



 

 



ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ 

У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ  К     068.52.01 З 
СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

19 лютого 1993 року відбувся захист дисертації Зотова В.М. на тему: "Соціально-
філософські аспекти феномену любові" на здобуття вченого ступеня кандидата 
філософських наук за спеціальністю 09.00.11. - соціальна філософія. 

Дисертація є системним дослідженням специфіки видових суспільних відносин. 
Його наукова новизна полягає у тому, що здійснено аналіз феномену любові як 
суспільного фактора, що помітно впливає на характер суспільних перетворень у 
сучасному духовному житті українського народу. 

--Науковий керівник роботи - доктор філософських наук, професор В.І.Воловик. 

23 червня 1993 року відбувся захист дисертації Воробйової Л.С. на тему: 
"Філософсько-світоглядний смисл проблеми індивідуальності" на здобуття вченого 
ступені кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. соціальна 
філософія. 

Теоретична та практична значимість дослідження полягає у проведеному аналізі 
поглядів на проблему індивідуальності в сучасній вітчизняній та зарубіжній 
філософській думці, розкритті сутності індивідуалізації особистості. 

Науковий керівник роботи - доктор філософських наук, професор Ю.В. Осічнюк. 

10 грудня 1993 року відбувся захист дисертації Долгана Г.В. на тему: "Специфіка 
природного середовища суспільства" на здобуття вченого ступеня кандидата 
філософських наук за спеціальністю 09.00.11. - соціальна філософія. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дисертант розробляє цілісну 
концепцію природного середовища суспільства, яка розкриває сутність, зміст, струк-
туру, основні взаємозв'язки й етапи еволюції цього феномену. 

Науковий керівник роботи - кандидат філософських наук, доцент О.Т.Сизякін 

10 грудня 1993 року відбувся захист дисертації Сарафанова М.П. на тему: „Взає-
модія людини і техніки: проблема відповідальності" на здобуття вченого ступеня 
кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. соціальна філософія. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в роботі здійснений соціально-
філософський аналіз категорії відповідальності людини при взаємодії з технікою з 
точки зору не розкритих раніше змісту, структури, особливостей цієї взаємодії на 
сучасному етапі. 

Науковий керівник роботи - доктор філософських наук, професор В.І.Воловик. 

У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ К 
ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

068.52.03 З 

5 січня 1993 року відбувся захист дисертації Федуюва В.В. на тему: "Ради 
Таврійської губернії" ( березень 1917 - квітень 1918 років) на здобуття наукового 
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ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 історія України. 
Дисертація є критично осмисленим дослідженням головних аспектів діяльності 

Рад Таврійської губернії". Серед інших в роботі висвітлюються важливі моменти 
роботи рад Мелітополя та Бердянська. 

Науковий керівник роботи - доктор історичних наук, професор П.І.Гарчев. 

12 лютого 1993 року відбувся захист дисертації Н.Р. Темірової на тему :" 
Поміщицьке господарство півдня України на початку XX століття" на здобуття нау-
кового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 - історія 
України. 

Наукове дослідження Н.Р.Темірової присвячене характеристиці поміщицьких 
господарств Півдня України, їх матеріально - виробничій базі та виробничій 
діяльності. Серед кола цих проблем суттєве місце займає історія запорізького краю, 
зокрема його роль в організації ярмаркової та морської торгівлі. 

Науковий керівник роботи - кандидат історичних наук, доцент В.Ф.Бурносов. 

26 березня 1993 року було захищено дисертацію В.Г. Ткаченка на тему: 
"Робітники металургійної промисловості України в період формування 
адміністративно - командних методів управління економікою (друга половина 20-х 
30-і роки" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 
07.00.02 - історія України. 

В дисертації досліджуються процеси, які впливали на становлення і розвиток 
робітничих кадрів однієї з найважливіших галузей промисловості України - мета-
лургії. Досить сказати, що в цей час українські металурги складали більше 50 % всіх 
металургів колишнього СРСР. Значне місце в роботі відведене дослідженню історії 
металургійних гігантів Нижньої Наддніпрянщини - "Запоріжсталі", 
"Дніпроспецсталі", заводу імені Петровського, "Криворіжсталі" та інших. 

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Кульчицький С.В. 

26 травня 1993 року відбувся захист дисертації Сергєєва В.В. на тему: "Діяльність 
Наркомзему України в 1921 -1927 роках" на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.02 - історія України. 

Дисертація присвячена аналізу діяльності одного з головних центрів по 
здійсненню аграрних перетворень в Україні - Народного комісаріату землеробства. 
Суттєве місце відводиться питанням здійснення земельної реформи, управління 
сільським господарством регіонів, що має важливе значення і в теперішній час. 

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Панченко П.П. 

2 липня 1993 року було проведено захист дисертації Нестеренко Л.О. на тему: 
"Реформація та політична боротьба у Франції напередодні і в перший період грома-
дянських воєн (1559 - 1572 роки)", представленої на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.03 - всесвітня історія. 

Рідкісне в нашому регіоні дослідження присвячене критичному осмисленню 
соціально - економічних та політичних передумов громадянських воєн у Франції XVI 
століття, її розвиток в період Реформації та війни. Паралельно з цим розкриваються 
нові риси французького абсолютизму. 

Науковий керівник— доктор історичних наук, професор 

Науковий консультант - доктор історичних наук, 
професор Івонін Ю.Е. 
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24 вересня 1993 року відбувся захист кандидатської дисертації Волосника Ю.П. 
на тему :"Діяльність міських рад України по здійсненню нової економічної політики 
у 1921 - 1928 роках", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.02 - історія України. 

Головними проблемами, проаналізованими в роботі, є діяльність міськрад по 
перебудові промисловості і відродженню торгівлі в умовах непу, їх роботі по регулю-
ванню приватного капіталу. Безперечна значимість вказаного комплексу питань і в 
діяльності Рад на сучасному етапі. 

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Кучер О.О. 

24 вересня 1993 року в раді було захищено дисертацію Ігнатуші О.М. на тому: 
"Українська автокефальна православна церква (1917 - 1930 роки)" на здобуття нау-
кового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 00. 07.02 - історія 
України.  

Оригінальне дослідження присвячене аспектам діяльності церкви, яка в народі 
отримала назву козацької. В роботі висвітлюються питання, пов'язані з історичними 
засадами, автокефальним рухом в роки громадянської війни, 20-і - початок 30-х 
років. Робота містить великий матеріал з історії нашого краю. 

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Кучер О.О. 

5 листопада 1993 року було проведено захист кандидатської дисертації Фарини 
СЯ. на тему: "Роль "Просвіт" в українському національно - культурному русі на 
початку XX століття" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.02 - історія України. 

Робота присвячена історичним кореням виникнення "Просвіт", їх діяльності як 
в дореволюційну, так і післяреволюційну епохи. Особливе значення відводиться 
особливостям та методам роботи "Просвіт" Наддніпрянської України. За даними 
дослідження вийшла окрема монографія. 

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Евселевський Л.І. 

24 грудня 1993 року в раді було захищено дисертацію Геращенко Т.С на тему :" 
Місце і роль самостійників в українському національному русі < кінець XIX - початок 
1918 року)" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.02 - історія України. 

В дослідженні проаналізовані загальні закономірності та передумови виникнен-
ня на рубежі XIX століття руху за державну незалежність України, головне місце 
приділяється аналізу діяльності Української народної партії та її лідера 
М.Міхновського. 

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Турченко Ф.Г. 

24 грудня 1993 року в раді було захищено дисертація Ю.Т.Темірова на тему: 
"Теорія і практика після радикалізму в студентському русі у Великобританії в другій 
половині 60 - х років XX століття" на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.03 - всесвітня історія. 

Дисертацію присвячено осмисленню причин і головної суті студентського руху 
у Великобританії, його місця в загальноісторичному процесі. 

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор М.І.Турівненко. 
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КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПОЛІТИКА І ВЛАДА 

У Запорізькому держуніверситеті відбулась Всеукраїнська науково-практична 
конференція "Політика і влада", в якій прийняли участь політологи, соціологи, 
історики, філософи з 20 міст України, а також з Мінську, Гомеля, Костроми, Чебок-
сар. Всього понад 150 вчених. В роботі конференції взяв участь заступник керівника 
Запорізької обласної держадміністрації М. Горошко. Про основні тенденції розвитку 
політичної ситуації в Україні розповів представник служби Президента України 
С.А.Бондарчук. З цікавою доповіддю по сучасному соціально-культурну ситуацію на 
пленарному засіданні виступив заслужений діяч Російської Федерації професор 
В.В.Журавльов. В роботі конференції і зокрема секції "Церква і політичне життя 
суспільства" прийняли участь Владико Василь та Протоієрей Іоан Поселеник. 

Найбільш цікавими та гострими були дискусії у секціях "Проблеми становлення 
української державності" та "Історичне і сучасне коріння українського мен-
талітету". Вчені мали прекрасну нагоду обмінятися ідеями в умовах повної сво-
боди, не озираючись на партком або інші державні структури. Звичайно, за інерцією 
ще ускладнює життя внутрішня цензура, що складалась десятиліттями, але й це 
поступово долається. 

Поряд з суто науковими результатами роботи конференції слід відзначити спробу 
вчених вплинути на громадську практику. В заяві конференції", зокрема, висловлю-
ється занепокоєність скороченням учбових програм з політології у вищих учбових 
закладах, навіть повне їх виключення з курсу у медичних та деяких технічних вузах. 

Визначаючи завдання конференції на майбутнє, учасники конференції наголо-
шували на необхідності підтримки справи підготовки і перепідготовки педагогічних 
кадрів політологів, створення нових підручників, хрестоматій, словників, 
довідників, які б враховували кращий досвід світової науки, а також особливості 
політичного і духовного розвитку України. Конференція звернулась з проханням до 
Міносвіти України внести у зв'язку з зазначеним потрібні корективи у національну 
програму "Україна XXI століття". 

Важливим завданням вузівських політологів, як підкреслювалось на 
конференції, є видання "Антології політичної думки", а також власного щомісячного 
журналу "Політика і політологія". Гостра потреба у кваліфікованих експертах, 
консультантах та аналітиках, нестача яких значною мірою була пов’язана з тим, 
що в учбових програмах вищої школи політологія з'явилась лише кілька років 
тому, обумовлює потребу українського суспільства у підготовці політологів у 
провідних вузах нашої держави. Доцільно було б організувати курси політологічної 
підготовки посадових осіб, що працюють у держапараті. 

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

27-28 травня 1993 р. у Запорізькому держуніверситеті відбулась Всеукраїнська 
наукова конференція "Міжнаціональні відносини на півдні України: історія та су-
часність". 
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На конференції було запропоновано понад 50 доповідей та повідомлень, присвя-
чених теорії та методології дослідження проблеми міжнаціональних відносин, 
питанням методики її розробки, аналізу конкретних питань історії заселення і меш-
кання різних національних меншостей, репрезентованих на півдні України \росіяни, 
німці, євреї, болгари, греки та інш.\ 

Учасниками конференції були вчені з Києва, Львова, Дніпропетровська, Мико-
лаєва, Херсона. До початку роботи конференції було видано тези доповідей і 
повідомлень у 3-х частинах. 

Великої уваги на конференції приділялось розробці категорійного апарату, зок-
рема таких понять як нація, національна меншість, етнос, національна свідомість, 
етнополітика. 

Учасниками конференції підкреслювалось, що ретельного дослідження потре-
бують усі аспекти реалізації національної політики у радянський період з точки зору 
розв'язання проблеми національних меншостей. Без аналізу нашого минулого у цій 
галузі неможливо визначити основні напрямки національної політики у період ста-
новлення незалежної і демократичної України, що має всі можливості домогтися 
гармонізації міжнаціональних відносин. 

ДУХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА II СПЕЦИФІКА 

5-6 жовтня 1993 року у Запорізькому державному університеті відбулась 
міжнародна наукова конференція на тему: "Духовна діяльність та її специфіка". 

У конференції приймали участь вчені з України, Росії, США, Канади та інших 
країн. До початку роботи конференції було видано тези доповідей та повідомлень. 

Сутність і специфіку духовної діяльності висвітив у своєму виступі доктор 
філософських наук, професор Дніпропетровського університету Мороз І .А.Феномен 
душевної гармонії людний було проаналізовано у доповіді доктора філософських 
наук, професора Запорі? кого держуніверситету Воловика В.І . Ідея гуманізації 
суспільного прогресу та пошук загальнолюдських цінностей особистістю стали го-
ловними проблемами, на яких було зосереджено увагу доповідача з канадського 
університету Трініті-Вестерн Д.Торончук. Важливість та засоби визначення 
суспільних цінностей, необхідних для укріплення добробуту нації, головна тема 
виступу одного із співорганізаторів конференції доктора історії та релігії з США 
Роберта Херрона. Цінності християнської моралі, що у ринковій та такій, що цент-
ралізовано планується економіці було проаналізовано у доповіді канадського гостя 
Нормана Лі. 

Відбулась дискусія про особливості духовності у сучасному світі, характер і шляхи 
її змін. На конференції працювали такі секції: "Методологічні проблеми духовної 
діяльності", "Духовна діяльність і економіка, політика, наука, культура", "Духовна 
діяльність та освіта". 

На засіданнях секцій було всебічно обговорено проблеми духовного відродження 
української гілки європейської цивілізації як невід’ємної частини світової 
спільності, здійснено пошук раціональних шляхів подолання кризи, а також розгля-
нуто питання практичного підключення наукового потенціалу України у ділову 
співпрацю з країнами світу. 

На конференції було організовано "круглий стіл", на засіданні якого розгляда-
лась проблема: "Соціологія людини". Під час наукової дискусії погоджено точки 
зору американських та українських авторів з метою створення адаптивного 
українсько-американського словника соціологічних термінів. 

Спонсорами конференції "Духовна діяльність та її специфіка" виступили За- 
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порізька обласна Рада народних депутатів, Запорізька обласна де-
ржадміністрація, корпорація "Хортиця", Запорізька обласна дирекція 
агропромбанку "Україна", державна корпорація "Запоріжтрансформатор", 
підприємство "Мотор-Січ", культурний центр "Хортиця", приватні фірми "Лігбіт", 
"Біопол" та інші. 

ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У Запорізькому університеті 19-20 березня відбулася наукова конференція " 
Питання синтаксису української мови", присвячена 100 - річчю від дня народження 
Сергія Степановича Смеречинського, який був репресований сталінським режимом, 
а його праці відлучені від української мовознавчої думки. Організована вона ка-
федрою української мови університету та Запорізькою міською науковою асоціацією 
Товариства української мови імені Тараса Шевченка "Просвіта". 

Пленарне засідання проходило в Актовому залі університету, сцена якого була 
прикрашена квітами і портретом з написом: "Сергію Смеречинському 100 років. 1892 
- 1992". Відкрив його коротким вступним словом декан філологічного факультету, 
професор В.А.Чабаненко. З доповіддю " Добро, у кого є господа..." про життєвий і 
творчий шлях С.Смеречинського виступив доцент кафедри української мови 
Т.Г.Шевченко, який з 1970 року по краплині збирав відомості про талановитого 
українського мовознавця. У доповіді йшла мова про маловідомі чи зовсім невідомі 
факти із життя С.Смеречинського, які доповідач отримав від його рідних або з інших 
джерел. Доповідачем було поставлене питання про реабілітацію С.Смеречинського 
як юридичну, так і наукову. 

Робота конференції проходила лише на двох секціях, оскільки частина до-
повідачів з Кам'янця - Подільского, Сум, Києва, Ізмаїла, Переяслав - Хмельницько-
го, Дрогобича та інш. через матеріальну скруту вузів приїхати не змогла. На секції 
"Загальні проблеми синтаксису, структура словосполучення та простого речення" 
викликали жвавий інтерес доповіді А.П.Загнітка /Донецьк/, Е.С.Рогачова /Кривий 
Ріг/, Д.В.Горбачука /Полтава/, А.М.Поповського та А.П.Боруцького 
/Дніпропетровськ/, Н.П.Миронюк, А. В.Мамрак, Н.О.Зубець, Т.О.Хейлик, Н.В.За-
веріко, А.Я.Мановицької / всі із Запоріжжя/ та ін. На секції „Структура складного 
речення. Синтаксис діалектний і фольклору" цікавими були доповіді А.С.Зеленька 
/Луганськ/, А.М.Поповського /Дніпропетровськ/, О.М.Кузьмич та Т.Е.Масницької 
/Луцьк/, Р.Д.Іванського /Миколаїв/, А.С.Бровка, Е.Г.Кравченка, В.К.Іваненка, 
Н.М.Журавльової, С.В. Біблої, Е.Л.Чернова / всі із Запоріжжя/, та інш. На конфе-
ренції були заслухай 32 доповіді та повідомлення. 

Конференція прийняла рішення: 
- вважати проведення даної конференції актом реабілітації ГС.Смеречинського 

на мовознавчому загалі і офіційним документом державним органам з реабілітації 
юридичної; 

- конференції", присвячені С.Смеречинському, зробити традиційними і про-
водити на базі Запорізького університету один раз у два роки. 

ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ 

25-27 вересня 1993 року в Запорізькому держуніверситеті відбулася Всеук-
раїнська науково-практична конференція "Література й історія", у якій взяли 
участь 67 літературознавців, мовознавців, істориків, філософів, політологів. 
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На пленарному засіданні в актовому залі університету, який заповнили викла-
дачі і студенти вузу, вчителі, прозвучали доповіді "Душа тисячоліть шукає себе в 
слові (Оновлення і збагачення зв’язків літератури й історії")" завідуючого кафедрою 
української літератури Запорізького держуніверситету В.Ф. Шевченка, "Проблема 
історичної пам'яті в творчості Ліни Костенко" завідуючого кафедрою Одеського 
держуніверситету С.М. Прісовського, "Суб'єктивність - визначальна жанрова риса 
мемуарної літератури" декана філологічного факультету Рівненського педінституту 
О.А. Галича, /Проблеми історизму в літературі Просвітительства" завідуючого ка-
федрою російської та зарубіжної літератури В.М. Тихомирова. 

У доповідях і повідомленнях на секціях "Еволюція художнього історизму", 
"Історичні жанри", "Нові підходи до історичних подій і осіб", "Запорожжя в 
літературі", "Методика викладання історичних творів" йшлося про те, що активні 
процеси національно-культурного відродження в Україні викликали значне зростан 
ня зацікавленості широких народних мас витоками рідної історії, If об'єктивним, 
науково-глибоким висвітленням, змалюванням її подій і осіб у художніх творах, що 
бурхливий час розбудови Української державності не тільки відкриває забуті та 
вилучені імена і твори, а й примушує перечитати і переосмислити вже добре знайоме. 
Дослідження взаємозв'язків літератури й історії дають конкретний аналітичний і 
фактологічний матеріал для глибшого і обгрунтованішого у порівнянні з доте 
перішнім бачення і розуміння еволюції художнього історизму, історичних 
літературних жанрів, нових підходів до історичних подій і осіб, методики викладання 
історичних творів. • 

Видано збірник тез доповідей і повідомлень. 
Прийняті рекомендації конференції, а також рішення зробити конференції" 

"Література та історія" традиційними і проводити їх на базі Запорізького 
університету раз у два роки. 

118 



НАШІ АВТОРИ 

АНД РУХ -   кандидат історичних наук, доцент кафедри загаль- 
Світлана Іванівна ної історії ЗДУ. 

Б Е X -   кандидат соціологічних наук, доцент, докторант 
Володимир Павлович кафедри філософії і соціології ЗДУ. 

ВЕСЕЛОВА -   доктор історичних наук, старший науковий 
Олександра Миколаївна співробітник Інституту історії АН України. 

ВОЛОВИК -   доктор філософських наук,  професор, завідуючий 
Віталій Іванович кафедрою філософії і соціологи, проректор з науко- 

вої роботи ЗІДУ, директор культорологічного науко-
вого Центру Нижньої Наддніпрянщини. 

ДАВЛЕТОВ -   кандидат історичних наук, старший викладач ка- 
Олександр Рашидович федри загальної історії ЗДУ. 

ЖУРАВЛЬОВА -    кандидат філологічних наук, доцент кафедри за- 
Наталія Миколаївна гального мовознавства ЗДУ. 

ЗЛОБІНА -   кандидат історичних наук, старший викладач ка- 
Людмила Григорівна федри краєзнавства ЗДУ. 

ІВОНІН -   доктор історичних наук, професор, завідуючий ка- 
Юрій Євгенович федрою загальної історії ЗДУ. 

МАНОВИЦЬКА -   кандидат філологічних наук, доцент кафедри ук- 
Антоніна Яківна раїнської мови ЗДУ. 

НОВІКОВ -   кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
Володимир Павлович практики англійської мови ЗДУ. 

ПАНЧЕНКО -   доктор історичних наук, професор, завідуючий 
Петро Пантелеймонович відділом Інституту історії України АН України. 

ПРИХОДЬКО -   кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ме- 
Ганна Іллівна тодики викладання іноземних мов ЗДУ. 

ПРОХОРОВ -   кандидат філологічних наук .доцент кафедри 
Володимир Федорович німецькоі філологіі'ЗДУ. 

САВЧЕНКО -    кандидат історичних наук, старший викладач ка- 
Олександр Іванович федри історії України ЗДУ. 

СЕРЕДА -   аспірант кафедри новітньої історії України ЗДУ. 
Анжела Миколаївна 

СІДНЕВ -   доктор філософських наук, доцент, завідуючий ка- 
Лев Миколайович федрою культурології ЗДУ. 

119 



ТИМЧЕНКО -   кандидат історичних наук, доцент, докторант ка- 
Сергій Михайлович федри новітньої історії України ЗДУ. 

ТИХОМІРОВ -   доктор філологічних наук, професор, завідуючий 
Володимир Миколайович кафедрою російської і зарубіжної літератури ЗДУ. 

ТОЩЕВ -   кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
Геннадій Миколайович України ЗДУ. 

ТУРЧЕНКО -   доктор історичних наук, професор, завідуючий ка- 
Федір Григорович федри новітньої історії України ЗДУ. 

УДІЛОВА -  кандидат   філологічних наук, викладач кафедри 
Тетяна Миколаївна методики викладання іноземних мов ЗДУ. 

ФАДЕЕВА -   кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
Тетяна Миколаївна російської мови ЗДУ. 

ЧАБАНЕНКО -   доктор філологічних наук, професор, завідуючий 
Віктор Антонович кафедри   загального   мовознавства,   декан 

філологічного факультету ЗДУ. 

ЧЕРНИШ -   доктор філософських наук, професор, завідуючий 
Олексій Михайлович кафедрою політологи ЗДУ. 

ШАВКУ Н -   кандидат філологічних наук .доцент кафедри 
Ірина Григорівна практики англійської мови, заступник декана 

факультету романо-германської філології ЗДУ. 

ШЕВЧЕНКО -   кандидат філологічних наук, доцент,  
Віталій Федорович  завідуючий кафедрою української літератури ЗДУ. 

120 



ГОЛОВНА РЕДКОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ 
Головний редактор В.І. Воловик 
Відповідальний секретар В.П. Бех 

 

Члени редколегії: ТурченкоФ.Г. (заст. головного редактора), Воронкова В.Г., Ка-
рагодін А.І.,Кочерга Б.М., Приходько М.І., Сіднев Л.М., Тихомиров В.М., Тощев 
Г.М., Чабаненко В.А., Черниш О.М., Шевченко В.Ф. 

Редактори та відповідальні секретарі відділів: 
*Історія Запорізького козацтва, крає       А. І. Карагодін 
знавство, археологія та етнографія М. А. Кривонос 

*Міжнаціональні відносини і новітня       Ф. Г. Турченко 
історія регіону С. М. Тимченко 

* Мовознавство і літературознавство        В. А. Чабаненко 
Н. М. Журавльова 

* Соціологія духовної сфери В. І. Воловик 
Л. Д. Кривега 

Набір тексту С. Е. Голодневої 
Комп'ютерна верстка Т.. Н. Білоцерковець 

© Запорізький державний університет 1994 
Культурологічний вісник 94 

Папір газетний. Друк офсетний. 
Обсяг - К5.25 др. арк. Тираж 250 прим. Замовлення 
Ціна договірна. Запорізька міська державна комунальна друкарня 
"Дніпровський металург", 330057, м. Запоріжжя - 57. вул. Антенна, 4. 


