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КОРОТКА	ІСТОРІЯ	СТВОРЕННЯ	КНИГИ	

Цей посібник є результатом співпраці вчителів, університетських викладачів і вче-
них з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови і України та підготовлений за підтримки 
EUROCLIO — Європейської асоціації викладачів історії та її партнерів за проектом. 

Книга є наочною демонстрацією того, що представники різних культур, попри кордони та 
відмінності, можуть спільно працювати над впровадженням інноваційних підходів у викла-
дання та вивчення культури.

Дорога, що привела нас до результату, не була легкою, і книга б не побачила світ без ен-
тузіазму редакторської команди, авторів, координаторів, дизайнера і перекладачів, а також 
фінансової підтримки Європейського Союзу. Більше ста людей з більше ніж двадцяти країн 
зробили можливим створення цієї книги, за що ми їм дуже вдячні.

Процес написання книги включав у себе взаємне рецензування модулів, пілотування, 
тренінги і фінальне редагування. Методика навчальної діяльності розроблена викладачами 
з країн-учасниць проекту завдяки допомозі та підтримці закордонних менторів та тренерів, 
які ділилися своїми міркуваннями та своїм досвідом. Завдяки цьому автори познайомилися 
з різними ідеями щодо підвищення якості освіти, які змогли використати у своїх матеріалах.

Певним випробуванням для учасників проекту стало розмаїття мов. В цілому вдалим 
було рішення використовувати російську як робочу мову проекту. Члени нашої команди, що 
володіють як російською, так і мовами країн-учасниць проекту, допомогли перевірити точ-
ність перекладів та відповідність версток книг національними мовами верстці російською 
мовою. 

Звичайно, ця книга не може охопити всі аспекти культури та історії країн-учасниць про-
екту, не кажучи вже про весь Чорноморський регіон. Автори модулів самі обирали теми, 
джерела та методику роботи, відтак вони несуть відповідальність за зміст модулів і точність 
інформації. Щоб зробити книгу єдиною і пристосувати її до потреб учнів та викладачів, ко-
манда редакторів провела значну роботу з адаптації та систематизації матеріалу.

Прийняття рішення про створення такої книги, яка б могла використовуватися в на-
вчальному процесі в усіх країнах-учасницях проекту, викликало багато дискусій, особливо 
з приводу термінології. У критичних ситуаціях ми були змушені звертатися до спеціалістів, 
залучали авторів, редакторів для досягнення згоди. 

Методичні рекомендації щодо організації роботи з матеріалами посібника націлені на 
розвиток критичного та самостійного мислення учнів, яке б спиралося на первинні джерела. 
Ці рекомендації створюють можливість навчання в інший спосіб, відмінний від того, що пре-
зентують традиційні підручники. А щоб вчитися було легше та цікавіше, в різних модулях 
книги використані активні методики, детальний опис яких наданий в посібнику для вчителя. 

Ми сподіваємося, що цей посібник допоможе учням у вивченні мозаїки культур та на-
бутті нових навичок, надихне викладачів на застосування нових підходів у навчанні та зба-
гатить навчальний процес новими темами, необхідними сучасному учню. 

Щиро вдячні за Вашу увагу до цієї книги та за її застосування у навчальному процесі.

Айсель Годжаєва та Стівен Стігерс

Передмова
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КУЛЬТУРНА
СПАДЩИНА

Розділ	 І



Навколишній світ неможливий без культури у будь-яких її проявах. Культурна 
спадщина, створена завдяки різноманітним ідеям, вмінням та результатам праці 
багатьох людей у минулому, є тим повітрям, яким дихає сучасна культура. 
Важливою є відповідь на питання, кому належить культурна спадщина. Чи може 
окрема пам’ятка культури бути відображенням цілої епохи чи минулого одного 
народу? Наскільки важливим є розуміння того, що не існує «своєї» чи «чужої» 
культурної спадщини, а її збереження — це обов’язок не тільки прямих нащадків 
тих, хто цю пам’ятку створював, а й усього суспільства в широкому розмаїтті 
культурних та інших ідентичностей? Відповіді на ці та інші питання можна отри-
мати з матеріалів даного розділу.

 X Чому культурна пам’ятка одного народу може бути цінною для світової 
спадщини?

 X Як і чому змінюється вигляд міста?

 X Який внесок зробили німецькі колоністи в економічну і культурну палітру 
Азербайджану?

 X Як у світовій культурній спадщині представлена взаємодія різних культур? 

 X Як національна культура збагачує світову культурну спадщину? 

 X Чому Закавказька вчительська семінарія є символом культурного 
діалогу?

 X Як у виборі особистого імені віддзеркалюються зміни в культурі  
та суспільстві?

 X Яку роль відіграють пам’ятники у вивченні історії та культури народу? 

 X Як у творчості Сергія Параджанова звучить діалог культур? 

 X Які види ідентичності може мати окрема людина чи група людей та як ці 
ідентичності можуть поєднуватися у нашому повсякденному спілкуванні?
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 X Чому культурна пам’ятка одного народу  
може бути цінною для світової спадщини?

Блок I.  Дівоча Вежа в різні періоди XIX–XX ст.

¡¡ Історична¡довідка

Дівоча Вежа (азерб. Qız Qalası — Гиз Галаси) — стародавня фортифікаційна 
споруда у береговій частині «Старого міста» Ічері-Шехер, є одним із символів Баку. 
Особливості побудови, нестандартність її форми не мають аналогів у світовій архі-
тектурі. В ній помітні впливи різних народів у різні історичні епохи. Вежа неоднора-
зово реставрувалася. Змінювалося і її призначення. Вона є найбільшою пам’яткою 
світової культурної спадщини на території сучасного Азербайджану.

q

1.	 Розгляньте джерела 1–4. Порівняйте, наскільки змінилася місцевість навколо  
Дівочої Вежі? Які відмінності ви бачите на цих зображеннях?

2.	 На основі отриманої інформації розташуйте джерела 1–4 в хронологічній 
послідовності.

Джерело  1  1 

1 Фото 1, 2, 4 взяті з Азербайджанського Державного Фото Архиву: АГФА. (№2728, №160742, №12370, №23579). 
Джерело 3 — картина А. П. Боголюбова. — [Електронний ресурс] «Наш Баку. История Баку и бакинцев». — 
Режим доступу: http://www.ourbaku.eom/images/7/76/Port_img.jpg/.
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Джерело  2 

Джерело  3 

Джерело  4 
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Блок 2.  Історія Дівочої Вежі

q

3.	 Прочитайте джерела 5–8 та пояснення до посилання 3. Знайдіть в джерелах 5–7 
згадку про народи, які могли залишити свій слід в історії Бакинської Дівочої Вежі  
(Гиз-Галаси).

4.	 На основі отриманої інформації підготуйте невелике повідомлення про історію 
спорудження Дівочої Вежі.

Джерело  5  Бакинська Дівоча Вежа

Найвеличнішою та найбільш загадковою пам’яткою Баку є Гиз-Галаси — 
Дівоча Вежа, що височіє в південно-східній частині фортеці Ічері-Шехер 
(Внутрішнє Місто). Ця унікальна споруда азербайджанської архітектури не має 
аналогів на Сході. Назва Гиз-Галаси (Дівоча Вежа) пов’язана з назвою гузьких 
або огузьких2 племен. 

З XII століття Держава Ширваншахів3 зводила в Баку великі оборонні спо-
руди захисного характеру і побудувала мури старого Баку. Гиз-Галаси (Дівоча 
Вежа) в цей час входила до оборонної системи міста. Гиз-Галаси (Дівоча Вежа) 
була захисною оборонною вежею як з моря, так і з суші, в якій переховувався 
Ширваншах з родиною і феодалами під час військових дій, і де оборона велася 
з вершини Гиз-Галаси (Дівочої Вежи). Перша згадка про Гиз-Галаси (Дівочу 
Вежу) належить до 1403 р., коли уродженець Баку Абд ар-Рашид ал-Бакуві пи-
сав про Баку, що там є дві міцні, надзвичайно укріплені фортеці з каменю. Одна 
з них, більша, стоїть поблизу моря, хвилі якого б’ють в її стіни. Це свідчення 
можна віднести до Гиз-Галаси (Дівочої Вежі)4.

Джерело  6  Архітектура Вежі

Архаїчна баштова споруда міста Баку могла з’явитися як синтез архітектури 
двох стародавніх народів — каспіїв й мідійців, кочових племен. У стародавній 
Мідії основним будівельним матеріалом була глиняна цегла, висушена на сонці 
(сирець). Для того, аби будувати із сирцевої цегли високі, порожні всередині баш-
тові споруди, необхідно було для міцності робити значну товщину стін і, окрім 
цього, обов’язково споруджувати масивну, виступаючу частину. <Вона> посту-
пово настільки злилася з ритуальним образом храмів, що, мабуть, згодом її зво-
дили і тоді, коли у цьому не було потреби, а вежа, яку будували з каменю, спо-
кійно могла б стояти і так5.

2 Гузи, огузи — тюркські племена, що були однією з складових етногенезу сучасних тюркських народів.
3 Ширваншах — титул правителів держави, створеної в межах історичної області Ширван (частина території 

сучасного Азербайджану) і відомої в історії як Держава Ширваншахів.
4 Ашурбейли С. Б. История города Баку / С. Б. Ашурбейли. — Баку: Азернешр, 1992 — С. 148–154.
5 Фатуллаев-Фигаров Ш. С. Архитектурная энциклопедия Баку / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров. — Баку-Анкара: 

Международная Академия Архитектуры стран Востока. 1998 — С. 113.



14    

КУЛЬТУРНА  СПАДЩИНА

Джерело  7  Реконструкція Вежі у XIX столітті

Російською владою було проведено ремонт обваленої карнизної частини 
Дівочої вежі в 1808 році. Є відомості і про реконструкцію верхньої частини 
башти в XIX столітті з метою пристосування її під маяк. Так званий Бакинський 
маяк, що знаходився на Дівочій вежі, почав світити 13 червня 1858 року. До цього 
ж часу на ній піднімався прапор фортеці, флагшток6, розміщення якого тут було 
передбачено замірами та планом 1808 р7.

Джерело  8  Інформація про включення Дівочої Вежі до списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО

Азербайджан став членом ЮНЕСКО у 1992 році, і з того часу співпраця з цією 
організацією з року в рік розвивається по висхідній лінії. У 2000 році до Списку 
світової спадщини ЮНЕСКО увійшли Дівоча Вежа, Палац Ширваншахів і Го бу-
станський державний історико-художній заповідник8.

Блок 3. Призначення Дівочої Вежі

q

5.	 Які основні версії призначення Дівочої Вежі можна визначити на основі джерел 9–14? 
На чому вони ґрунтуються?

6.	 Яка з версій здається вам найбільш достовірною? Відповідь обґрунтуйте.
7.	 На основі джерел 9–11 та інформації з джерел 5–7, заповніть таблицю «Культурні 

впливи в історії Вежі»:

Народи, історія яких  
пов’язана з Дівочою Вежею

Вплив народів на зовнішній вигляд  
та призначення Вежі

8.	 Про що говорить існування різних версій про походження та призначення Дівочої 
Вежі, а також роль багатьох народів в її історії?

6 Флагшток — металева, дерев’яна чи пластикова вертикальна стійка (шток, стрижень, древко), на якій підій-
мається прапор.

7 Тагиев Ф. А. История города Баку в первой половине XIX века (1806–1859). Баку – Элм, 1999. — С. 27–28.
8 Електроний ресурс: Управление Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер», 

при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. — Режим доступу: http://www.icherisheher.gov.az/
static,29/lang.ru/.
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Джерело   9  Технічний опис Дівочої Вежі

Гиз-Галаси (Дівоча Вежа), побудована з каменю, у висоту має 28 метрів і тов-
щину стін біля основи — 5 метрів, а зверху — 4 метри, внутрішній простір її роз-
ділений на вісім ярусів. Зв’язок від другого поверху до останнього здійснюється 
гвинтовими сходами у товщі стін. Освітлення ярусів відбувається через вузькі щі-
линоподібні вікна, розташовані з південної сторони; поверхи перекриті пласкими 
кам’яними куполами. Циліндрична форма вежі, що звужується, зі сходу усклад-
нена великим виступом, що піднімається майже до самої вершини і створює в 
плані форму дев’ятки. Потрактування вежі, поділ її поверхні з третього ярусу 
тонкими горизонтальними поясами в один камінь у вигляді ребер, об’ємна плас-
тика, незвичність вирішення її форми не мають аналогів у світовій архітектурі9.

Джерело  10  Версія 1

Карниз (Вежі — ред.) своїм оформленням нагадує сліди греко-елліністичної 
архітектури давньої Парфії … вежеподібним циліндричним обрисом і химерним 
виступом Гиз-Галаси нагадує споруди фортифікаційного типу. Такий вигляд увів 
багатьох людей в оману, і Вежа отримала назву Гиз-Галаси …, що в перекладі оз-
начає Дівоча Вежа. <…> Детальне вивчення внутрішніх і зовнішніх конструкцій 
Гиз-Галаси призводить до чіткого переконання, що це не оборонна споруда, не 
маяк і тим більше не сигнальна вежа. Вона є зороастрійською (зороастрійці — 
вогнепоклонники, ред.) культовою спорудою, означеною згідно з пехлевійським10 
терміном «дахмія» (тобто вежею, на вершині якої виставлялися тіла людей, щоб 
їх розривали шуліки)11.

Джерело  11  Версія 2

Відомо, що на зовнішньому боці стіни Дівочої Вежі, на висоті 14 метрів 
над нижніми дверима, на кам’яній табличці розміром 4 x 0,6 м є запис, зроблений 
почерком куфі12… Фон запису витесаний з каменю, слова розташовані двома ряд-
ками. Вперше цей запис був прочитаний відомим сходознавцем М. Ханиковим: 
«Купол (звід) Масуда ібн Давуда». Вчені, розглядаючи пам’ятники Середньовіччя, 
дійшли такого висновку, що високі пам’ятники з куполоподібним дахом можуть 
бути або усипальницею, або обсерваторією. Неможливо припустити, що Дівоча 
Вежа була усипальницею, бо під час археологічних розкопок всередині вежі не 
було виявлено слідів поховань. Окрім цього, наявність колодязя, що починається 
з 3-го поверху і газопроводу, що йде вниз з 7-го поверху, повністю спростовує 
ідею про те, що це усипальниця. Повернемося до ідеї обсерваторії. Те, що в на-
писі є слово «купол» наближає нас до ідеї, що Дівоча Вежа була обсерваторією. 

9 Фатуллаев-Фигаров Ш. С. Архитектурная энциклопедия Баку / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров. — Баку-Анкара: 
Международная Академия Архитектуры стран Востока. 1998. — С. 113.

10 Пехлевійська мова — варіант офіційної перської мови ІІІ–VII ст
11 Набиев М. А. Тайна Бакинской Гыз-Галасы // ДАН Азербайджанской ССР. — 1974. — № 6. — С. 93.
12 Куфічне письмо — один з найстарших видів арабського письма, створений наприкінці VIII ст. після заснування 

двох іракських міст — Басри та Ель-Куфа.
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Рашид Ар-Дін (XIII–XIV) і Вассаф (XIV), що описують обсерваторії в Мараге 
і Тебрізі, відзначають наявність високих куполів в цих обсерваторіях. Під час 
розкопок у Марагінскій обсерваторії були виявлені рештки цього куполу13.

Джерело  12  Версія 3

Вірогідно, Гиз-Галаси (Дівоча Вежа) являє собою тип вежі-маяка. На цьому 
пам’ятнику горить священний вогонь. Гиз-Галаси (Дівоча Вежа) була оборонною 
спорудою, яка входила в загальну систему оборонних споруд ширваншахів, і була 
маяком, звідки в разі небезпеки вдень — за допомогою диму, а вночі — вогню, 
подавалися сигнали про загрозу чи небезпеку14.

Джерело  13  Версія 4

На південно-західній стіні Дівочої Вежі вмонтований невеликий куфічний 
напис. Перше розшифрування цього напису належить М. Ханикову. В його пе-
рекладі арабського тексту перше слово подане як «кубба», яке в російському 
перекладі означає «купол», а в пізніх написах зустрічається також у значенні 
«усипальниця». Її треба читати наступним чином «Кула Масуд ібн Давуда». За 
палеографічними особливостями напис датують часом до XII століття, але ця 
дата пов’язана з ремонтом вежі. Дівоча Вежа в XII столітті входила в оборонну 
систему міста Баку. Назва вежі Гиз-Галаси (Дівоча Вежа), цілком ймовірно, пе-
рекручена форма від Гез-Галаси, тобто «наглядова вежа» … Вежа одночасно 
слугувала маяком. Вдень за допомогою диму, а ввечері — вогню, що запалю-
вали на вежі, подавали сигнали про наближення небезпеки як з моря, так і з суші 
для інших оборонних споруд, яких налічувалося на Апшеронському півострові 
більше тридцяти15.

Джерело  14  Версія 5

Сасанідський цар Ардашир (III ст.) ще більше посилює служіння при хра-
мах, наказує незгасно підтримувати вогонь Ормузда на жертовнику в Багавані». 
У Гиз-Галаси (Дівочої Вежі) було сім вогнищ-вівтарів16.

13 Ахмедов Г. М. Новые суждения о Гыз-Галасы // Наука и жизнь. — 1986. — № 7. — С. 20.
14 Искендеров А. А. «Легенды о Гыз галасы», Газета Каспий, 17 апреля 2010 год, № 066 (11264). — С. 9.
15 Неймат М. С. Эпиграфические памятники Азербайджана эпохи Низами, Баку — «Элм». — 1991. — С. 22–23.
16 Хоренский М. История Армении / М. Хоренский. — М.: Издательство: Тип. В. А. Гатцук. 1893. — С.122–123.
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Блок 4.  Легенди про Дівочу Вежу

q

9.	 Порівняйте Джерела 15–17. Що спільного в цих легендах і чим вони відрізняються?
10.	Чим можете пояснити існування у різних народів подібних легенд? Що, на вашу 

думку, в цих легендах правда, а що вигадка? Відповідь обґрунтуйте.

Джерело  15  Легенда про Гиз-Галаси в Баку (Азербайджан)
Легенда про Гиз-Галаси (Дівочу Вежу) 

оповідає про пристрасну любов між дочкою 
шаха і рибалкою. Кожного дня, щоб поба-
чити свою кохану, рибалка приходив до вежі 
біля моря. Він розмірено крокував поверх-
нею моря «на вітрилах віри любові». Йшов 
час. Їхня любов ставала міцнішою і надавала 
закоханим сили для подолання будь-яких пе-
решкод на своєму шляху. Але одного разу, 

коли рибалка повертався назад, його віра по-
хитнулася і він почав тонути. Донька шаха, 
що проводжала поглядом свого коханого, 
побачила, що він тоне, кинулася з вежі, щоб 
врятувати його, і сама потонула, бо страх 
в її душі став сильнішим за віру. З того часу 
вежа ця стала зватися в народі Гиз-Галаси 
(Дівоча Вежа), ставши символом величі віри 
і любові, чистоти і хоробрості17.

Джерело  16  Легенда про Дівочу Вежу в Судаку18 (Україна) 
Коли Судаком володіли греки, в тій вежі 

жила донька правителя, горда красуня, по-
дібної до якої не було у цілій Тавриді19. 
Діофант, найкращий полководець царя, 
марно домагався її руки. Ніхто не знав, що 
дівчина вже кохала простого сільського 
пастуха. Тільки мріями про пастуха й жила 
прекрасна дівчина, а пастух вважав, що се-
ред богів і людей не було щасливішого за 
нього. Але якось побачили їх разом і до-
несли про це правителю. Він вирішив хи-
трістю роз’єднати їх, а потім якнайшвидше 
видати доньку заміж. Правитель наказав 
юнакові готуватися в дорогу. Через рік, — 
сказав він дочці, — корабель повернеться 
назад. Якщо твій коханий не зрадить тебе, 
ти побачиш на щоглі білий знак. І тоді я не 
буду опиратися твоєму щастю. Але якщо 
на кораблі не буде цього знака, значить, він 
не гідний тебе. І ти повинна будеш пого-
дитися, щоб твоїм чоловіком став Діофант. 

А мореплавцям правитель наказав вбити 
пастуха по дорозі в Мілет. Пройшов рік. 
Неспокійно ставало на душі у дівчини. 
Все частіше виходила вона дивитися, чи 
не з’явився корабель з білим знаком. І ось 
одного разу далеко з’явився корабель, але 
білого знака на щоглі дочка архонта не 
побачила. І тоді дівчина піднялася на вер-
шину вежі, швидко підійшла до просвіту 
між зубцями і кинулася вниз. З того часу 
вежу на скелі називають Дівочою20.

17 Искендеров А. А. Легенды о Гыз-Галасы // «Каспий». — 2010. — 17 апреля. — № 066 (11264).
18 Судак знаходиться в Автономній республіці Крим, у міжнародно визнаних кордонах України згідно з резолю-

цією Генеральної Асамбелї ООН 68/262 від 27.03.2014 р.
19 Таврида — одна з історичних назв Кримського півострову, походить від назви племені таврів, що проживали у 

південній частині Криму у І тис. до Р. Х.
20 Легенда про Дівочу Вежу у Судаку. [Електронний ресурс] «Дикий Крым». — Режим доступу: http://wild-crimea.

com/legend2.
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Джерело  17  Легенда про Вежу Леандра у Стамбулі (Туреччина)

Юнак на ім’я Леандр щоночі при-
пливав на таємні побачення до своєї ко-
ханої — жриці богині Афродіти на ім’я 
Геро, яка заради нього порушила обіт-
ницю безшлюбності. Шлях його був не-
безпечний і неблизький: йому доводилося 
перепливати не багато, ні мало, а протоку 
Босфор (причому, двічі за ніч: туди і на-
зад). Але численні небезпеки не могли зу-
пинити закоханого, і щоночі, знову і знову, 
він плив туди, де горів далекий вогонь фа-
кела, який запалювала Геро. Туди, де че-
кала його кохана. Одного разу вогонь згас і 
Леандр потонув, не зумівши знайти в тем-
ряві правильну дорогу до острівця. Вранці 
хвилі винесли його тіло до ніг дівчини, що 

так його і не дочекалася. У відчаї, втра-
тивши найдорожчу для себе людину, за-
ради кохання якої вона не злякалася навіть 
гніву Афродіти, дівчина піднялася на вежу 
і кинулася в море21.

Джерело  18  Легенда про Кизкалесі в Мерсині (Турція)

Колись жив цар. Одного разу він звер-
нувся до ворожки, аби дізнатися про май-
бутнє своєї єдиної улюбленої доньки. 
Стало відомо, що його дочка помре на ру-
ках у батька на вісімнадцятий день на-
родження від укусу змії. І тоді цар звелів 
побудувати замок для принцеси. Таким чи-
ном, він хотів врятувати свою доньку від 
пророцтва. На вісімнадцятий день народ-
ження принцеси цар подарував їй кошик 
з екзотичними фруктами. Ніхто навіть не 
уявляв, що в кошику ховалася змія, яка 
вкусила молоду дівчину, і принцеса по-
мерла на руках у батька, саме так, як про-
рокувала ворожка. Звідси пішла і назва — 
Дівоча Вежа22. 

q Підсумкове	обговорення

	 Чому культурна пам’ятка одного народу може бути цінною для світової спадщини?

21 Достопримечательности Турции: Девичья Башня (башня Леандра) в Стамбуле. — [Електронний ресурс] notes- 
travelers.ru. —  Режим доступу: http://notes-travelers.ru/zametki/o-turcii/dostoprimechatelnosti-turcii-devichya-
bashnya-bashnya-leandra-v-stambule.html.

22 Віртуальний тур в Кизкулесі. Електронний ресурс «Один день в Кызкулеси» (GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
KIZLKULESİ), азербайджанською мовою. — Режим доступу: http://www.kizkulesi.com.tr/#. 
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1.	 Що таке місто? Доберіть якомога більше слів, які у вас асоціюються зі словом 
«місто». Чим різняться міста, в чому вони подібні?

¡¡ Історична¡довідка

Місто Тбілісі, столицю сучасної Грузії, було засновано у V ст. Назва Тбілісі по-
ходить від грузинського слова «тбілі» — теплий, позаяк у цій місцевості й дотепер 
залишається чимало теплих сірчаних джерел. У VI ст. місто стало столицею схід-
но-грузинського царства, і навколо міста збудували мури. У середині VII ст. Грузію 
завоювали араби, і Тбілісі стає центром Тбіліського емірату. Разом із арабським 
впливом приходить іслам, що позначилось на повсякденному житті та культурі мі-
ста. У ХІ ст. за часів царя Давида IV Будівничого місто повертається під грузинський 
вплив і стає столицею об’єднаної Грузії. У XIV–XVIII ст. Тбілісі неодноразово був 
об’єктом нападів з боку різних завойовників. Тбілісі XVIII ст. сильно відрізнявся від 
міста ХІІ–ХІІІ ст. Понад тисячу років місто було торгівельно-ремісничим та культур-
ним центром усього Кавказу. Грузини, вірмени, азербайджанці, греки, курди, перси, 
араби, турки, черкеси, лезгини та інші народи жили та творили тут. Через Тбілісі 
проходило відгалуження Великого Шовкового шляху. У XVIII ст. Грузія шукала 
союзника у боротьбі проти Туреччини та Ірану й змушена була підкоритися Росії  
у обмін на військову допомогу. Російська імперія, що стрімко зростала у цей період, 
анексувала територію Грузії у першому десятиріччі ХІХ ст. З того часу Тбілісі стає 
адміністративним центром та резиденцією царського намісника на Кавказі. 

Імперська політика сприяла економічній інтеграції приєднаних територій й знач-
ними групами селила в Грузії німецьких, російських та інших колоністів, надаючи 
їм землі й різноманітні привілеї. Це позначилося і на місті Тбілісі. Зростає тери-
торія міста. З’являються так звані Європейські квартали, будуються різноманітні 
суспільні й культові споруди, прокладаються прямі, взаємно перпендикулярні та па-
ралельні вулиці. В середині ХІХ ст. імперська колоніальна влада разом з місцевою 
знаттю провадить більш гнучку культурну політику: відроджується грузинський 
театр, засновано оперу, публічну бібліотеку, кавказький музей, з’являються нові га-
зети та журнали. Залучення російського та іноземного капіталу у другій половині 
ХІХ ст. сприяє модернізації міста, засновуються іноземні промислові кампанії, бу-
дуються нові публічні споруди, трансформується архітектурний стиль, з’являються 
нові будівлі, які й до теперішнього часу прикрашають місто.

Місто як дзеркало розмаїття. 
Тбілісі та його мешканці  

у XIX — на початку ХХ ст

 X Як і чому змінюється вигляд міста?
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Блок 1.  Старий Тбілісі очима мандрівників

q

2.	 Ознайомтеся з джерелами 1–4. Зверніть увагу на час створення картин.  
Який образ міста створюють джерела 1–4. Запишіть ключові слова. 

Джерело  1  Тбілісі кінця ХVIII ст.1

Джерело  2  Вид на Тбілісі з району лазень, ХІХ ст.2

1 Автор невідомий — див. «Исторические карты Тбилиси» — [Ел. Журнал]; http://www.livejournal.com. — Ре-
жим доступу: http://athanatoi.livejournal.com/52841.html.

2 Фрагмент гравюри художника Сергєєва. — «Исторические карты Тбилиси» [Ел. Журнал] http://www.livejournal.
com. — Режим доступу: http://athanatoi.livejournal.com/52841.html.
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Місто як дзеркало розмаїття. Тбілісі та його мешканці у XIX — на початку ХХ ст.

Джерело    3  Тифліс.  
Картина російського художника  
Н. Г. Чернецова, 1839 р.3

q

3.	 Хто автори описів Тбілісі в джерелах 5–9? Про що свідчить їх інтерес до міста?
4.	 Який вплив на враження від міста могло чинити походження мандрівника? Чому?
5.	 Що об’єднує враження мандрівників? Які особливі риси міста підкреслюються 

в записках про відвідування Тбілісі? Підберіть ключові слова до добірки джерел 5–9.
6.	 Що нового побачили в місті автори джерел 6–9 у порівнянні з джерелами 1–5? 

Що спільного і чим відрізняється опис Тбілісі у візуальних і текстових джерелах?
7.	 Як змінювався, виходячи з описів різних авторів, вигляд міста та його мешканців?  

Хто з мандрівників міг би бути співавтором картин 1–4? Обґрунтуйте відповідь.

Джерело  5  Німецький мандрівник Йоганн Антон Гюльденштедт  
про Тбілісі 70-х років XVIII ст.

Тбілісі є столицею перського та європейського типу і резиденцією картлій-
ських4 царів. Нинішнє місто утворює майже тупий трикутник, обнесений сті-
ною з цегли майже до одного місця у Кури5… Будинки одноповерхові, зводяться 
з цегли і кам’яних плит, з глинистого вапна; [вони] досягають висоти приблизно 
в 15 футів6, дахи їх пласкі, засипані глиною. Міські жителі живуть здебільшого 
за рахунок своїх виноградників і посівів, й особливо бавовни. Є також багато куп-
ців чи радше тільки рознощиків, у яких тут знаходять ходові матерії, дріб’язний 

3 Старый Тбилиси (Тифлисъ) на полотнах 19 столетия — [Ел. Журнал], режим доступу — http://www.livemternct.
ru/users/aima 27/ро81.183414594/.

4 Картлі  — назва давньогрузинського царства у Східній Грузії.
5 Кура — річка, на берегах якої збудований Тбілісі.
6 Фут — одиниця вимірювання довжини у англійській системі вимірювань. Дорівнює точно 0,3048 м. 15 футів — 

приблизно 4,6 метрів.

Джерело    4  Тифліс. 1837 рік.  
Картина російського поета  
М. Ю. Лермонтова



22    

КУЛЬТУРНА  СПАДЩИНА

22    

товар, їстівні припаси та інші москательні7 товари. Є кожум’яки, набійники, 
ткачі, ковалі різних націй. Усі міські ремесла незначні, і займаються ними тільки 
аматори, а не майстри8.

Джерело  6  Російський письменник Олександр Пушкін про Тбілісі 1829 р.

Місто здавалося багатолюдним. По вузьких і кривих вулицях бігли віслюки 
з перекладними кошиками; арби, запряжені волами, перегороджували дорогу. 
Вірмени, грузини, черкеси, персіяни тіснилися на неправильній площі; між ними 
молоді російські чиновники роз’їжджали верхи на карабахських жеребцях … 
Тифліс знаходиться на березі Кури в долині, оточеній кам’янистими горами. 
Велика частина міста вибудувана за азіатськими традиціями: будинки низькі, по-
крівлі пласкі. У північній частині підносяться будинки європейської архітектури, 
біля них починають утворюватися правильні площі9.

Джерело  7  Англійський мандрівник Річард Уільбрахам  
про Тбілісі 30-х років XIX століття

Я спустився з височини в нижній район міста. Ця частина Тбілісі повністю 
азійська з точки зору архітектури та одягу населення, довгі черги ринку заповнені 
грузинами і вірменами, одягненими в національний одяг. Будинки, побудовані 
на височині, краще, і вулиці там ширші. Російський район, в якому розташо-
ваний маєток губернатора і державні установи, поділений на широкі квартали. 
Відчувається ефектний архітектурний смак… На іншій стороні Кури знаходиться 
нова колонія німців. Між двома рядами охайно вибілених котеджів простягається 
широка дорога10.

Джерело  8  Французький письменник Олександр Дюма  
про Тбілісі 50-х років XIX століття

Завдяки французькій колонії, що складається здебільшого з паризьких шва-
чок і модисток, грузинські пані можуть наслідувати моду із запізненням лише 
на два тижні … Головний караван-сарай11 в Тифлісі побудований вірменином. 
Цей караван-сарай представляє собою цікаве видовище. Через всі його ворота 
входять і виходять з верблюдами, кіньми й віслюками представники всіх націй 
Сходу: турки, вірмени, персіяни, араби, індійці, китайці, калмики, туркмени, 
татари, черкеси, грузини, сибіряки і бог знає хто ще! До цих базарів сходиться 
мережа торгівельних вулиць, абсолютно відокремлених від аристократичної ча-
стини міста12. 

7 Фарби, клей, нехарчова олія та інші хімічні речовини як предмет торгівлі.
8 Гильденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг./ И. А. Гильденштедт. Санкт-Петербург: Петер-

бургское востоковедение, 2002. — С.106–107.
9 А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Соб. соч. в 10-ти томах. Т. 5. М.: Художественная литература, 1975. — 

С. 362–364.
10	 რიჩარდ	 უილრიხამის	 მოგზაურობა	 საქართველოში/	 რ.უილრიხამი.	 თბილისი:	 მეცნიერება,	 1990.	 —	

გვ.16–17. Авторський переклад з грузинської.
11 Велика громадська споруда на Сході в містах, на дорогах та в незаселених пунктах, що є притулком чи стоян-

кою для мандрівників, як правило — торгівельних караванів.
12 Дюма А. Кавказ / А. Дюма. Тбилиси: Мерани, 1988. — С. 167–168.
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Джерело  9  Норвезький письменник Кнут Гамсун про Тбілісі 1899 р.

Ми не могли вдосталь надивитися на азіатський квартал. У самому місті були 
магазини з дзеркальними вітринами, театр-вар’єте13, конка14, по-європейськи 
одягнені пані та пани; але азіатський квартал — це зовсім інше. Тут вулиць майже 
не існувало, а були одні лише закутки, глухі завулки, сходинки вгору і сходинки 
вниз від хати до хати. Тут у своїх лавочках торгували представники всіляких на-
родностей: вони продавали дивовижні речі. У Тегерані і в Константинополі тор-
гують перси і турки; тут же зібралися всі кавказькі народності: грузини, горці, 
давньоалтайські племена15 всякого роду татари, а потім індоєвропейці — перси, 
курди, вірмени, люди з Аравії і Туркестану, жителі Палестини і Тибету. І все тут 
було так мирно, ніхто не поспішав, східний спокій панував над людьми16.

q

8.	 Що зображено на сучасних фотографіях (джерела 10–13)? Які з цих будівель могли 
бачити художники і мандрівники, чиї враження представлені в джерелах 1–9?

9.	 Висловіть припущення, в яких районах міста, описаних у джерелах 5–9, могли бути 
розташовані ці будівлі.

Джерело  10  17 Одна з вулиць старого  
Тбілісі. В кінці вулиці розташована мечеть

13 Театр легкого, переважно комічного жанру.
14 Вид транспорту, попередник трамваю. Вагон по рейках тягли двоє коней, якими управляв кучер.
15 Від Давній Алтай — географічна місцевість в Євразії. Тут — племена тюркської групи. 
16	 ჰამსუნი	კ.	ზღაპრულ	ქვეყანაში	/	კ.ჰამსუნი.	თბილისი:	ინტელექტი,	2006.	—	გვ.	144.	Переклад з грузин-

ської — авт.
17 Фотографії 10–13 виконані А. Лордкіпанідзе.

Джерело  11  Абанотубані —  
квартал сірчаних лазень старого Тбілісі
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Блок 2. Як місто ставало сучасним

q

10.	На основі джерел 14–18 проаналізуйте, що нового і у зв’язку з чим з’явилося в житті 
Грузії і Тбілісі на рубежі ХІХ–ХХ століть. Як це змінило вигляд міста та спосіб життя 
його мешканців?

11.	Про що свідчить авторство карти Тбілісі (джерело 15)? Знайдіть на карті квартали 
старої і нової забудови. За якими ознаками Ви це визначили?

12.	Як пов’язані між собою джерело 18 і джерела 14–17?

Джерело  14  Сучасні дослідники про економічні особливості  
Тбілісі другої половини XIX століття

З другої половини XIX ст. в місті почали з’являтися перші підприємства капіталістич-
ного типу. На початку XX ст. у Тбілісі було вже близько 600 фабрик і заводів. Найбільш 
значними з них були бавовнопрядильна, фанерна, повстяна, сірникова і тютюнова фабрики, 
шкіряні, пивоварні і маслоробні заводи. Місто торгувало переважно мануфактурою, чаєм, 
залізними, фарфоровими і скляними виробами. Його обороти сягали 40–50 мільйонів цар-
ських рублів на рік. Закавказька залізниця з’єднувала Тбілісі і Баку, Батумі і Карс; функці-
онувала також залізниця в Росію і «колісний шлях» — Військово-грузинське шосе18.

18 Тбилиси. Словарная статья на электронном портале: «Словари и энциклопедии на Академике». — Режим  
доступу: dic.nsf/enc_geo/4821/ Тбилиси.

Джерело  12  «Чреліабано»  
(в перекладі «Строката лазня»),  
одна з сірчаних лазень в Абанотубані, XVII ст.

Джерело  13  Тбіліські будинки в кварталі 
старого міста, Авлабарі, на схилі гори  
біля річки Кури
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Джерело  16  Німецькі колоністи 
в Грузії

Німецькі колоністи, що оселилися 
в Грузії в XIX столітті, почали працювати 
в різних сферах. Підприємства, засновані 
німецькими колоністами в Тбілісі і в ін-
ших містах Південного Кавказу, заклали 
основу для подальшого виробництва 
пива … Для будівництва телеграфних лі-
ній в Закавказзі величезне значення мала 
діяльність німецької фірми «Сіменс і 
Гальске»19. У 1866–1867  рр. разом зі сво-
їми сім’ями в Тбілісі оселилися молодші 
брати Вернера Сіменса. … У 1901 Карл 
Сіменс отримав право на обробку бага-
того родовища міді20.

Джерело  17  Старі готелі Тбілісі

Європейці заклали основу готельного бізнесу в Тбілісі, й протягом тривалого 
часу він був значною мірою в їх руках. У XIX столітті перевагою вважалося, і не-
безпідставно, якщо готелем керував європеєць (переважно француз). Європейці 
зробили великий внесок у розвиток готельного бізнесу і змогли підняти стан-
дарти тбіліських готелів на світовий рівень21.

Джерело  18  Про зміну жіночої моди

Найбільш швидкими темпами змінювався жіночий костюм привілейованої 
частини населення. Так, судячи з матеріалів, мешканки Тбілісі насамперед звер-
нули увагу на європейське взуття, якому стали віддавати перевагу порівняно 

19 Німецька компанія, що займалася виробництвом електротехнічного обладнання, залізничного транспорту 
та побутової техніки, була заснована в Німеччині в середині ХІХ ст. В наш час «Сіменс» один з найбільших 
в Європі міжнародних концернів, що виробляє та продає електротехніку, електронне, оптичне, медичне облад-
нання тощо.

20	 სონღულაშვილი	 ა.ბ.	 ეროვნული	უმცირესობანი	და	 კონფესიები	 საქართველოში:	ლექციების	 კურსი	 /	
ა.ბ.სონღულაშვილი,	თბილისი:	სულხან-საბა	ორბელიანის	სახ.	უნივერსიტეტი,	2005,	გვ.	86,	89.

21	 ხოშტარია	დ.ე.	თბილისი.	ძველი	სასტუმროები	/	დ.ე.ხოშტარია,	თბილისი:	არტანუჯი,	2011,	გვ.	96–97.	
Авторський	переклад	з	грузинської.

Джерело  15   Німецька карта центру 
Тбілісі другої половини ХІХ ст.
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з традиційним. А. Гакстгаузен22, який відвідав Тбілісі в середині століття, писав: 
«Тепер європейське взуття поміж вищого стану вживається без винятку і навіть 
дуже поширене поміж середнього». У пореформений час23 європейське взуття 
повністю витіснило традиційне, причому тбіліські жінки з вищих прошарків но-
сили дуже дороге взуття з шевро, лайки24, атласу.

<…> Разом з тим вже на самому початку другої половини XIX ст. грузинки 
і вірменки Тбілісі почали носити сукні французького та німецького виробни-
цтва, які удосталь постачали в магазини заповзятливі торговці, що відчули нову 
кон’юнктуру. До 80-х років XIX ст. сукні європейських фасонів стали переважати 
в міському середовищі. З ними увійшли до вжитку і такі атрибути західної моди 
того часу, як корсети, які були необхідні, наприклад, в сукнях фасону «принцес», 
що поширилися в Тбілісі в кінці 1880-х років25. 

q

13.	За даними джерел 19–24 визначте назви нових будівель. Які функції виконували  
ці будівлі, про що свідчить поява саме таких споруд?

14.	Хто є авторами цих споруд? Про що свідчить залучення іноземних архітекторів 
для зведення публічних споруд? Наскільки, на вашу думку, така архітектура 
пов’язана з традиційною грузинською культурою?

15.	Що об’єднує джерела 14–24? Підберіть ключові слова для опису Тбілісі, яке надають 
джерела цього блоку. Наскільки інформація про місто є повною? Порівняйте ключові 
слова і вирази, підібрані для блоку 1 і блоку 2. Чи є якісь співпадіння? З чим це 
пов’язано?

Джерело  19  26 Палас Готель.  
Архітектор — італієць 
Дж. Бернардацці.  
Був побудований на замовлення 
грузинського мецената 
І. Зубалашвілі в 1830-ті роки. 
У 1840–1911 роках в будівлі 
розташовувалася духовна 
семінарія. У 1917 році будинок 
був перетворений на готель. 
На даний момент — Музей 
образотворчих мистецтв  
на вулиці Пушкіна .

22 Німецький чиновник, що відвідав в середині ХІХ ст. Російську імперію, у тому числі Кавказ.
23 Маються на увазі реформи в Російській імперії у 1860–1880 рр. 
24 Шевро, лайка — різновиди шкіри спеціальної вичинки.
25 За матеріалами: Ю. Д. Анчабаязе, Н. Г. Волкова. «Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке». Москва, 

«Наука», 1990. — Режим доступу: http://costumer.narod.ru/text/kavkaz/tbilisi.htm
26 Фотографії 19–24 виконані А. Лордкіпанідзе.
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Джерело  20  Будівля судової палати 
та окружного суду. 
Збудована в 1894 році польським 
архітектором А. Шимкевичем.  
Сучасна будівля Верховного суду  
на вул. Зубалашвілі.

Джерело   21   Палац, в якому зараз 
розташований музей театру, музики, 
кіно і хореографії. 
Був споруджений в 1895 році за проектом 
німецького архітектора П. Штерна. 

Джерело  22   Будівля дворянського 
земельного банку.  
Тепер — публічна бібліотека 
на вул. Вачнадзе. Збудована  
в 1913–1916 роки. Автори — 
російський архітектор А. Кальгін 
і польський художник Г. Гриневський. 
Різьблену роботу виконували грузини 
неофіти Володимир і Лаврентій 
Агладзе.
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Джерело  23  
Будинок художнього 
товариства.  
Був збудований  
в 1898–1901 роках.  
Автори проекту — 
російський інженер  
і архітектор К. Татишев 
і польський архітектор 
А. Шимкевич.  
Нинішній Театр Руставелі 
на пр. Руставелі. 

Джерело  24  Готель Маджестик. Власник — вірменський підприємець М. Арамянц. 
Будівництво почалося в 1910 р. та здійснювалося за проектом 
російського архітектора А. Озерова. Завершилося будівництво  
в 1915 р. вже за проектом вірменського архітектора Г. Тер-Меликова. 
У виконанні скульптурних деталей брав участь Лаврентій Агладзе. 
Сучасний готель «Тbilisi Marriott» на пр. Руставелі. 

q Підсумкове	обговорення

	 Поміркуйте, що саме втратив би Тбілісі, якщо уявити його «закритим містом»,  
в якому б не було інших мешканців, окрім грузинів?

	 Як і чому змінюється вигляд міста?
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Німецькі переселенці в Азербайджані  
у ХІХ — на початку ХХ століття

 X Який внесок зробили німецькі колоністи  
в економічну і культурну палітру  

Азербайджану?

q

1.	 Ознайомтеся з новими і колишніми назвами населених пунктів  
в Азербайджані:

Гёйгёль — Єленендорф;
Тауз — Траубенфельд;

Ірмашли — Ейгенфельд;
Чінарли — Георгсфельд; 
Шамкір — Анненфельд.

2.	 Як Ви думаєте, чому німецькомовні назви присутні на історичній карті 
Азербайджану?

Блок 1. Про переселення німців до Азербайджану

¡¡ Історична¡довідка

Переселення німецьких колоністів в Російську імперію почалося ще за ча-
сів імператриці Катерини ІІ. Після серії російсько-турецьких воєн другої поло-
вини XVIII — початку XIX століття і приєднання великих територій, на землі 
Причорномор’я запрошувалися німецькі селяни і ремісники. Після приєд-
нання Закавказзя, завершення російсько-іранської війни 1804–1813 року, пе-
ред Російською імперією постало питання про посилення свого впливу на завойо-
ваних територіях.

Основною причиною згоди на переїзд багатьох німецьких переселенців, осо-
бливо з південно-західних областей Німеччини, зокрема, королівства Вюртемберг, 
стало погіршення становища населення внаслідок низки політичних потрясінь 
в Європі в епоху Наполеонівських воєн1. Переселення німецьких колоністів 
на Південний Кавказ, в тому числі на територію сучасного Азербайджану, розтяг-
нулося майже на сто років.

Незважаючи на допомогу російської влади, становище німецьких поселенців 
на території Південно-Східного Кавказу було непростим. Процес адаптації усклад-
нювався через жаркий клімат, непристосованість до місцевого способу життя, 
поширення різних хвороб. Проте німецькі поселення, найбільшим з яких був 
Єленендорф, протягом кількох десятиліть стали квітучими господарствами. Німці 

1 Наполеонівські війни — війни, які тривали з 1799 по 1815 рр. у Європі за участі французької армії 
під командуванням Наполеона І, що призвели до змін у багатьох європейських державах та важким 
економічним наслідкам для їх населення.
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Кавказу від самого початку створення своїх колоній прагнули зберегти етнічну 
та релігійну самобутність, традиційну культуру і національну самосвідомість.

Великий внесок в економічне і суспільно-культурне життя Кавказу внесли 
як колоністи, так і представники міжнародного бізнесу, науки і культури німець-
кого походження. У зв’язку з процесами модернізації другої половини XIX — по-
чатку XX ст. в Російській імперії багато німецьких підприємців вкладали капітали 
в розвиток нафтового бізнесу, машинобудування, рудної справи і виплавки міді; 
будували нові будинки та громадські будівлі у великих містах Азербайджану, на-
самперед Баку.

q

3.	 Які інтереси Російської держави можна визначити з джерел 3–4? Чим були викликані, 
на вашу думку, пільги для переселенців (джерело 4)?

4.	 На основі інформації джерел 1, 2, 5, 6, 7 та історичної довідки визначте  
причини появи німецьких поселень на Південно-Східному Кавказі на початку 
ХІХ століття.

5.	 Як пов’язані між собою джерела 3, 4, 7?

Джерело  1  Карта «Шлях німецьких поселенців на Південно-Східний Кавказ  
в першій половині ХІХ століття»
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Джерело  2  Карта Німецькі поселення на Південно-Східному Кавказі  
в ХІХ — на початку ХХ ст.

Джерело  3  З Маніфесту Російського імператора Олександра І  
від 20 лютого 1804 р.

Російському уряду слід залучати: «іммігрантів, які могли б бути прикладом 
у землеробстві та ремісництві, … добрих хліборобів, людей, які мають досвід 
вирощування виноградників, тутових [шовковичних] дерев та інших корисних 
рослин або в тваринництві, особливо тих, що мають досвід у вирощуванні кра-
щих порід овець, і взагалі таких людей, які мають всі необхідні знання для раці-
онального ведення сільського господарства …»2.

2 История российских немцев. — [Електронний ресурс] http://www.russlanddeutschegeschichte.de/start_ 
russisch.htm. — Режим доступу: http://www.russlanddeutschegeschichte.de/russisch/geschichte/teil1/bedingungen/ 
manifest.htm.
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Джерело  4  З приписів Російського уряду про пільги колоністам

Колоністи звільнялися на десять років від податків, військових та службових 
обов’язків. По закінченні цього терміну вони повинні були наступні десять років 
виплачувати земельний податок <…>;

Для проїзду від російського кордону і до місця поселення видавалися безоп-
латні проїзні;

Для облаштування на місцях (будівництво садиби, придбання сільськогоспо-
дарського реманенту і тварин) колоністам надавався кредит;

Було дозволено будівництво фабрик, ремісничих підприємств і торгівля 
по всій території імперії3.

Джерело  5  Про російську колоніальну політику на Кавказі

Головна мета колоніальної політики Російської імперії в регіоні, а також 
у Північному Азербайджані, була асиміляція4 і перетворення цієї країни в не-
від’ємну складову частину великої Російської імперії. Для цієї мети Російська 
імперія в Північному Азербайджані, як і на Кавказі, вела переселенську політику, 
яка була однією з складових колоніальної політики5.

Джерело  6  Про причини еміграції з Німеччини

Розруха після наполеонівських війн, безземелля, дорожнеча, зростання по-
датків, тяжке економічне становище селян і ремісників, зубожіння мас, загроза 
рекрутських6 наборів за наявності загальної військової повинності, негода і не-
врожаї останніх років, голод (наприклад, в 1816 році люди були змушені їсти 
клей, равликів, кору дерев, траву тощо) підштовхували <…> до еміграції7.

Джерело  7  Про переселення німців на Кавказ на початку XIX століття

Тривалість процесу переселення колоністів пояснюється тим, що німецькі ко-
лоністи переселялися колонами, які, у зв’язку з труднощами, хворобами, смертні-
стю, кліматичними умовами часто затримувалися в дорозі. Перша колонна німець-
ких переселенців у складі 40 сімей <…>, після отримання дозволу на переселення, 
у вересні 1816 р. вирушила в дорогу через Дунай, Галичину. <…> Останні колони 
німецьких переселенців навесні 1818 р. були переселені царською владою на те-
риторію Азербайджану в Єлизаветопольський округ, де ними були засновані два 
німецьких поселення — Єленендорф, що був названий на честь Великої Княгині 

3 Там само, текст адаптовано.
4 Асиміляція — насильницьке злиття одного народу з іншим, що супроводжується втратою мови, культури 

та національної самосвідомості.
5 Хаджар Вердиева. Немцы в Северном Азербайджане. Баку.: «ЭЛМ», 2009. — С.13. [Електронна версія кни-

ги]. — Режим доступу: http://www.ebooks.az/view/orXjt0kT.pdf
6 Рекрут — новобранець, солдат, якого взяли на військову службу в результаті обов’язкової повинності.
7 Т. Н. Чернова-Дёке. Немецкие поселения на периферии Российской империи. Кавказ: взгляд сквозь столетия 

(1818-1917). М.: «МСНК-пресс», 2008. — С. 17. [Электронная версия книги]. — Режим доступу: http://www.
rusdeutsch.ru/biblio/files/211_biblio.pdf.
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Олени Павлівни, герцогині Мекленбург-Шверинської, й Анненфельд, на честь 
Великої Княгині Анни Павлівни8, Королеви Нідерландської9.

Блок 2.  Життя німецьких поселенців

q

6.	 Про який час йдеться в записках мандрівника (джерело 8)?  
Наскільки закономірною, з вашої точки зору, є відокремленість переселенців 
на новому місці?

7.	 Які риси повсякденного життя німецьких колоністів розкривають джерела 8, 9, 10?  
Як співвідноситься інформація з цих джерел?

Джерело  8  Враження мандрівника

<…> Колоністи на початковому етапі розселення в Азербайджані вели до-
волі відокремлений спосіб життя. Доказом цього є дані, представлені у за-
писах мандрівника Моренаса, що мандрував в 1830 р. усім Кавказом, в тому 
числі й Азербайджаном. В них, зокрема, зазначається: «дві німецькі колонії 
(Єленендорф і Анненфельд), живучи вже десять років серед азіатського народу, 
нічого від нього не почерпнули, навіть в корисних речах. Жителі цих двох колоній 
живуть і, здається, збираються довго ще жити на берегах Кури10, так, начебто ні-
коли не розлучалися з берегами Рейну11. Вони знають те, що знали під час виїзду 
з батьківщини … Вони нічого не запровадили нового і нічого не запозичили»12.

Джерело  9  Про життя німецької громади в Азербайджані

У <XIX столітті> родини німців були багатодітними: 8–10 дітей у родині вва-
жалися звичайним явищем. За традицією, земля в сім’ї переходила до молодшого 
сина, а для старших слід було придбати її заздалегідь. Працьовитість німців, їх 
любов до землі, добрі стосунки з місцевим населенням створювали умови для 
виділення їм нових земель. Так, в 25-ти кілометрах від Єленендорфа, біля річки 
Шамкір було створено нову колонію.

Минали роки, німецька громада розширювалася, її перша колонія Єленендорф 
перетворилася на типове німецьке містечко з кірхою13, клубом, школою, парком 
і скверами, що потопають у квітах. Був створений невеликий оркестр, під звуки 
якого єленендорфці танцювали, співали, розігрували гумористичні сценки.

Наприкінці XIX століття в Єленендорфі була побудована невелика елек-
тростанція, проведено електрику, створений телеграфний вузол. Медичне 

8 Олена Павлівна, Анна Павлівна — сестри імператора Олександра І, дочки імператора Павла І й принцеси Вю-
ртембергської Марії.

9 Судаба Зейналова. Немцы на Кавказе. Баку: Изд-во Mutercim, 2008. — С. 47–48.
10 Кура — найбільша річка Закавказзя, основна річка Грузії та Азербайджану.
11 Рейн — головна річка Німеччини.
12 Цит. зв: Судаба Зейналова. Там само. — С. 54.
13 Кірха (кірка) — з німец. «церква».
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обслуговування діяло в кожній колонії, був відкритий і фельдшерський пункт. 
У зв’язку з розвитком виноробства в колоніях створювалися необхідні цехи: ко-
вальські, столярні, бондарські14 та інші. Технічно оснащені господарства нале-
жали професійному виноробу Христофору Фореру. Процес розширення німець-
ких поселень продовжувався. Створювалися нові колонії15.

Джерело  10   Німецька родина на початку ХХ століття в Єленендорфі16

q

8.	 Які риси економічного життя і способу ведення господарства в німецьких поселеннях 
розкривають джерела 11, 12, 14?

9.	 Охарактеризуйте рекламне оголошення (джерело 13). Яку додаткову інформацію 
воно надає про соціальне та економічне життя німецьких колоністів  
в Азербайджані?

10.	Чи виправдалися, з вашої точки зору, економічні очікування російського уряду 
щодо німецьких поселенців? Чого набули німецькі поселенці, які оселилися 
в Азербайджані? Відповідь обґрунтуйте.

14 Виготовлення діжок.
15 Сабир Алиев. О славных и трагических страницах жизни немцев-переселенцев в Азербайджане. Немецкие пе-

реселенцы в Азербайджане. — [Електронний журнал] «Ваш партнер в Германии» — http://www.partner-inform.
de/ Рубрика: история. Известное об неизвестном. — Режим доступу: http://www.partner-inform.de/partner/
detail/2012/11/235/5659. 

16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russisches_Imperium_Helenendorf_ 
1910.jpg.
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Джерело  11  Про особливості господарської діяльності в німецьких колоніях

Німці вирощували пшеницю, ячмінь і просо; застосовували сівозміну, тобто 
періодично чергували посіви культур; застосовували також чотирьохпольну 
сівозміну. Для обробки землі колоністи використовували місцевий та тради-
ційний важкий плуг, в який впрягали 8–10 коней. Для зрошення посівів кори-
стувалися, як і кавказькі селяни, системою ариків17. Місцеві майстри прорили 
для колоністів кягрізи — підземні іригаційні18 споруди для збору води, яка 
використовувалася для зрошення в Єленендорфі і Анненфельді. З урахуван-
ням місцевих умов німці перейняли у місцевого населення молотьбу зерна 
молотильними дошками, для жнив використовували місцеві серпи. Спочатку 
виноградники обробляли місцевим традиційним способом, висаджували міс-
цеві сорти винограду. Згодом колоністи стали культивувати нові сорти ви-
нограду, в тому числі Мускат, Ркацителі, Сапераві, Ізабелла. Вони висаджу-
вали також фруктові сади, розводили картоплю і овочі, з якими познайомили 
й азербайджанців19.

Джерело  12  Збір винограду в Єленендорфі. Початок ХХ століття20

 

17 Арик — зрошувальний канал.
18 Іригація — від лат. слова зрошення.
19 Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана. [Електронный ресурс] Координационный совет азербайджанской 

молодежи. Раздел Публикации. С. 5. — Режим доступу: http://www.ksam.org/index.php?mtype=news1&mid=413. 
20 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grape_gathering_in_Helenendorf.png. 
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Джерело  13  Рекламне оголошення21

Христофор Форер — з родини німецьких переселенців. У 1846 р. Форер заклав 
першу десятину виноградника кращого сорту в околицях Єленендорфу. В 1862 р. 
Христофор Форер створив виноробне підприємство, яке з 1870-го року, коли з батьком 
почали активно працювати чотири сини Х. Форера — Готлоб, Христофор II, Фрідріх 
і Генріх, стало іменуватися «Хрістоф Форер з синами».

У 1868 році Акціонерне товариство Форер відкрило перший пивоварний завод, 
а в 1892 році — перший в Азербайджані коньячний завод.

21 [Електронний ресурс]: «Наш Баку. История Баку и бакинцев»: http://www.ourbaku.com. — Режим доступу: 
http://www.ourbaku.com/index.php5/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Forer_stor.jpg.
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Джерело  14  Про фургонне виробництво німецьких поселенців

Особливо великий розвиток в колоніях отримало виробництво фургонів. 
Колоністи виробляли фургони22 європейського типу (із закритим верхом), що ви-
користовувалися в сільськогосподарських перевезеннях, особливо перевезенні 
діжок з вином. Значних масштабів виробництво фургонів набуло в 70-ті роки 
ХІХ століття, в період російсько-турецької війни (1877–1878 рр.), коли фургони, 
вироблені колоністами, скуповувалися майже повністю військовим відомством 
у військових цілях за максимальними цінами, <…> в результаті чого багато ні-
мецьких колоністів змогли накопичити чималий капітал. Крім виробництва 
фургонів в німецьких колоніях розвивалися й інші види ремесел. Поряд з май-
стернями в колоніях були і торгівельні пункти — продуктові крамниці, аптеки, 
а також технічні виробничі споруди-електростанції, млини тощо.23

Блок 3.  Німецька спадщина в сучасному Азербайджані

q

11.	Ознайомтеся з джерелами блоку 3. Уявіть, що Ви отримали завдання написати 
сторінку підручника про німців Азербайджану. Оберіть ОДНЕ джерело з блоку, яке 
найбільш яскраво, на Ваш погляд, характеризує внесок німців у культурну спадщину 
сучасного Азербайджану. Обґрунтуйте свою точку зору.

Джерело     15     Кірха24 в Єленендорфі, 
побудована в 1850-х рр.  
Фото поч. ХХ століття25

Джерело     16     Про розвиток театру 
в Азербайджані

На зламі XIX–XX століть театральна спра-
 ва розгортається по всьому Азербайджану.  
Як писав відомий публіцист і перекладач 
Гусейн Мінасазов: «мечеть, лазня і театр — 
три місця, де мусульмани можуть збиратися, 
бачитися один з одним і жити спільними ін-
тересами. Перші нараховують за собою сотні 
років буття, тоді, як останній — продукт лише 
новітнього часу». Це доводить, що за короткий 
час театр набув великої популярності серед 
населення. Перша вистава у Гянджі відбулася  

22 Фургон (від франц.) — великий кінний візок із циліндричним дахом з тканини або фанери.
23 Судаба Зейналова. Немцы на Кавказе. Баку: Изд-во Mutercim, 2008. — С. 63.
24 Кірха (кірка) — з німец. «церква», зазвичай для визначення протестантських, лютеранських релігійних споруд.
25 Використано з: http://en.wikipedia.org/wiki/Goygol_%28city%29#mediaviewer/File:Kirche_in_Helenendorf.png.
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у 1895 році. <…> Спектаклі в Гянджі в основному проходили в клубі, побудо-
ваному на кошти німецького підприємця Форера. У 90-х роках XIX століття 
був збудований театр26.

Джерело  17  Вулиця в Єленендорфі початку ХХ століття27

Джерело  18  Про особливості архітектури німецьких поселень в Азербайджані

В принципі колонії в цілому повторювали середньонімецькі поселення 
Німеччини, мали чітке планування: вулиці йшли паралельно; були засаджені чи-
нарами28 і грушовими деревами; перевагу віддавали груші, яка в німецькій ге-
ральдиці символізувала родючість і особливе ставлення до праці; вулиці мали 
тротуари, викладені кам’яними плитами або заасфальтовані; в центрі колонії зна-
ходилася головна площа з кірхою в готичному стилі, з годинником на баштовій 
дзвінниці; по краях головної площі були розташовані громадські споруди — сіль-
ське правління, лікарня, крамниці.

Вздовж вулиць стояли будинки колоністів з присадибними ділянками в так 
званому «Алеманському стилі29»; кожен мав нумерацію і на вулицю виходив фа-
садом. Будинки були одно- або двоповерхові, представляли собою «комплексну 
споруду»: двір поєднував житлові і господарські будівлі під одним дахом, з під-
валами — винними погребами; горище призначалося для сушіння та зберігання 
фруктів; в житловій частині — декілька кімнат і два балкони, що виходили на ву-
лицю і у двір. Будинки вкриті черепицею, зовнішні стіни пофарбовані переважно 
в блакитний колір. При кожному будинку були сад і город. На вулиці перед будин-
ком були висаджені фруктові та декоративні дерева30.

26 П. Керимзаде. Из истории меценацтва города Гянджи. — Режим доступу до электронної версії статті: http://
static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%202009%204/117-123.pdf. — С.120.

27 Режим доступу: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Street_in_Helenendorf.png.
28 Чинара — дерево з роду платанових.
29 Від французьскої назви Німеччини — Allemagne. Тут — німецький стиль.
30 Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана. [Електронний ресурс] Координационный совет азербайджанской мо-

лодежи. Раздел Публикации. — С. 5. — Режим доступу: http://www.ksam.org/index.php?mtype=news1&mid=413.
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Джерело  19  Про внесок німців в науку і культуру Азербайджану

Німці зробили великий внесок у розвиток науки і культури Азербайджану. 
Так, німецькі археологи в XIX столітті поклали початок археологічним дослі-
дженням та археологічній науці в нашій країні. Багато років віддав археології 
та етнографії Азербайджану Я. Гуммель, що опублікував серію статей і створив 
широко відомий краєзнавчий музей в Ханларі. Чималі заслуги у В. Абіха — ака-
деміка російської АН [Академії Наук], «батька геології Кавказу і Каспійського 
моря». В XIX столітті він відіграв велику роль у зародженні нафто-геологічної 
науки в Азербайджані. Е. І. Ейхвальд — член-кореспондент російської АН, до-
сліджував на Апшероні31 нафтові колодязі; Е. Х. Ленц — фізик-електротехнік, ви-
вчав причини коливань рівня Каспію в 1830-і роки.

Помітна роль німців у створенні шедеврів архітектури капіталістичного Баку. 
Найвідомішим серед німецьких архітекторів, що працювали в Азербайджані, був 
Н.А. фон дер Нонні (1832–1916) — бакинський міський архітектор, військовий 
інженер. Він був міським головою у 1889–1902 роках і під час свого головування 
займався плануванням історичних кварталів, архітектурним проектуванням бага-
тьох будівель Баку32.

Джерело  20  Маєток в Баку, зведений в кінці ХІХ століття за проектом 
німецького архітектора Н. А. фон дер Нонні на замовлення відомого 
нафтопромисловця Дебура

31 Назва півострова на західному узбережжі Каспійського моря, територія Азербайджану, відома багатими покла-
дами нафти.

32 Азербайджанский конгресс. Еженедельная общественно-политическая газета. Выпуск №  29  (325) 23 авгу-
ста 2013. — Режим доступу до электронної версії: http://azcongress.info/stati-2013/186–vypusk-29–325–23–
avgusta-2013–goda/9329–nemetskie-pereselentsy-v-azerbajdzhane.
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Джерело  21  Протестантська кірха в Баку, споруджена за проектом архітектора 
А. Ейхлера. 189833

q Підсумкове	обговорення

	 Якої інформації Вам не вистачає, щоб надати більш повну відповідь на ключове 
питання теми?

	 Сформулюйте два-три питання для уявного інтерв’ю з німецькими переселенцями 
про їхнє життя в Азербайджані в XIX — на початку XX століття?

33 Фото 20, 21 зроблені автором Г. Абіді.
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 X Як у світовій культурній спадщині  
представлена взаємодія різних культур?

Блок 1. Список світової спадщини ЮНЕСКО

q

1.	 Визначте види об’єктів, які ЮНЕСКО вносить до свого списку світової спадщини 
(джерело 1).

2.	 Що є визначальним при внесенні в цей список тих або інших об’єктів культурної 
спадщини?

3.	 Як ви розумієте вираз «визначна універсальна цінність»?

Джерело  1  З Конвенції ЮНЕСКО про охорону світової культурної  
і природної спадщини1

У цій Конвенції під «культурною спадщиною» розуміються: 
пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, еле-

менти та структури археологічного характеру, написи, печери та групи елемен-
тів, які мають визначну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва 
чи науки; 

ансамблі: групи ізольованих чи поєднаних будівель, архітектура, єдність 
чи зв’язок з пейзажем яких є визначною універсальною цінністю з точки зору 
історії, мистецтва чи науки; 

визначні місця: творіння людини або спільні витвори людини й природи, а 
також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінні-
стю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології2.

q

4.	 Вивчіть джерела 2–7, що представляють об’єкти, включені до Списку Світової 
спадщини ЮНЕСКО та кандидати у цей список. Припустіть, чому ці пам’ятники 
включені в цей список?

1 Конвенцію ЮНЕСКО укладено 1972 року та підписано й ратифіковано більш ніж 150 країнами. 
2 Веб-сайт ЮНЕСКО. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/

conventions/heritage.shtml.
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Джерело  2  Наскельні малюнки Гобустана. Азербайджан.  
Унікальна колекція шести тисяч наскельних малюнків Гобустана, 
що свідчать про чотири тисячоліття наскельного мистецтва між верхнім 
палеолітом та середньовіччям3.

Джерело  3  Вірменія: Стародавні церкви і могили монастиря Гегард, частина 
з яких вибиті прямо в скелях, шедеври середньовічної вірменської 
архітектури4.

3 Фото Олександра Вільгельма. Друкується з дозволу автора. — Режим доступу: https://www.flickr.com/photos/
theotocopuli/6934539708/sizes/o/.

4 Фото Олега Сидоренка. Друкується з дозволу автора. Режим доступу: https://www.flickr.com/photos/
oksidor/8176194313.
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Джерело  4  Грузія: Кафедральний собор Светицховелі (початок XI ст.) у Мцхеті, 
давній столиці Грузії — видатний зразок середньовічної релігійної 
архітектури Кавказу5.

 

 
 
 
 

Джерело  5  Молдова: Руїни татарської лазні. Історико–археологічний комплекс 
Старий Орхей — кандидат у список Світової спадщини ЮНЕСКО. 
На території Старого Орхея, де знайдені сліди різних цивілізацій, 
розташовувалась гето-дакська6 фортеця (VI–I ст. до н. е.), городище 
Золотої Орди (друга половина XIV ст.), православні скельні монастирі  
(з XIV ст.) та молдовське місто Орхей (XV–XVII ст.)7.

5 Фото Кристиана Калдура. Друкується з дозволу автора. — Режим доступу: https://www.flickr.com/photos/
kaldur/2714160006.

6 Гети і даки — два фракійських племені. Гети проживали в низині з південно-східної частини Карпат, а даки — 
на території Трансільванії.

7 Фото Vaganych. — Режим доступу: https://ru.wikіресііа.огg/wікі %D0%А 1 %Ю1 %82%В0%В0%1Э 1 %80%В 1 
%8В%0 0%B9 %D0%9E%Dl%80%Dl%85%D0%B5%D0%B9#medlavlewer/Flle:Remams of the_tatar bath.jpg
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Джерело  6  Україна: Софійський собор. Будівля храму та пов’язані з ним 
монастирські споруди — ансамбль архітектури ХІ–ХVІІІ ст.8

Джерело  7  Україна: Києво-Печерська лавра — один з перших монастирів  
у Київській Русі, заснований у 1051 році9

8 Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
#mediaviewer/File:Kij%C3%B3w_—_Sob%C3%B3r_M%C4%85dro%C5%9Bci_Bo%C5%BCej_01.jpg.

9 Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B
5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D
0%B0#mediaviewer/File:Lavra_panorama-kijev.jpg.
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Блок 2.  Діалог культур в культурній спадщині України  
та країн Чорноморського регіону

q Завдання	для	груп

5.	 Уявіть собі, що вам треба взяти участь у конкурсі з відбору матеріалів для виставки 
«Діалог культур і культурна спадщина». Розгляньте джерела 8–25 та питання до них. 
Підберіть комплект з трьох об’єктів культурної спадщини, який, на вашу думку, буде 
найбільш повно відображати ідею взаємодії різних культур. При аналізі джерел 
визначте аспекти і ступінь культурної взаємодії, яку демонструє той чи інший об’єкт.

 Ви можете також використовувати для виставки об’єкти з джерел 2–7. За наявності 
можливості опрацюйте додаткові матеріали про ці об’єкти. 

 Для презентації проекту вам буде надано 5 хвилин.
 У ході публічного захисту обгрунтуйте:
 – назву вашого стенду;
 – принципи відбору об’єктів.

Джерело   8  Вірменські міфи

Витоки вірменської міфології можемо простежити від міфологій й вірувань 
племен, що населяли Вірменське нагір’я та були частиною процесів формування 
вірменського народу. Мотив запеклої боротьби між урумейцями10 і Ассирією, 
а з 9 ст. — між Урарту і Ассирією в переробленому вигляді став основою ба-
гатьох давньовірменських міфів. Вірменська міфологія формувалася під знач-
ним впливом іранської культури (багато божеств вірменського пантеону11 — 
іранського походження), семітських12 міфологічних уявлень. В епоху еллінізму 
(ІІІ–І ст. до н. е.) давньовірменські божества ототожнювалися з античними бо-
гами. Після офіційного прийняття у Вірменії християнства (в 301 р.) з’являються 
нові сюжети, а стародавні міфи піддаються трансформації, біблійні персонажі 
переймають функції давніх вірменських богів і духів. У пізньому середньовіччі 
частковий вплив мали міфологічні уявлення сусідніх мусульманських народів13.

q

6.	 Як відобразилася взаємодія культур у вірменських міфах (Джерело 8)?
7.	 Що в джерелах 9–14 свідчить про культурну взаємодію у процесі створення  

і збереження Вірменського собору й церкви Святої Параскеви П’ятниці у Львові? 

10 Урумейці — пращури вірменського народу.
11 Пантеон — тут: група богів, що належать до однієї релігії чи міфології.
12 Семіти — група близьких за мовою народів (семітська мовна група), що населяли Північну та Східну Африку 

й Південно-Західну Азію. До них належать давні вавілоняни, ассирійці, фінікійці, іудеї тощо, а також сучасні 
араби, сирійці, євреї, ефіопи. 

13 За матеріалами «Енциклопедії міфології». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_myphology/1644/%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF.
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Джерело     9  14   
Вірменська церква  
у Львові

Джерело  10  Про Вірменську церкву у Львові

Вірменська церква — один із найдавніших храмів Львова (XIV ст.). На подвір’ї 
церкви розміщене вірменське кладовище зі старими надгробками (XVI–XVII ст.) 
та дерев’яною каплицею «Голгофа» (XVIII ст.). Історія вірменської церкви у 
Львові розпочинається у XIV столітті, хоча у місті вірмени з’явилися у другій 
половині ХІІІ століття. Їх запросив засновник Львова Данило Галицький. Так 
з’явився вірменський квартал та вулиця Вірменська. А в другій половині XIV сто-
ліття (1363–1370 рр.) було збудовано храм Успіння Богородиці. Вірмени відігра-
вали значну роль у житті Львова. Це були вправні ремісники та знані торговці. 
Львів для них був дуже зручним містом, адже стояв на перетині двох цивілізацій 
та значної кількості торгових шляхів із Сходу на Захід та з Півночі на Південь. 
Львів став єпархіальним центром15 вірменів Русі та Валахії (Румунії) ще у XIV 
столітті, а церква Успіння Богородиці стала кафедральним собором16.

14 Фото 9, 11, 13 зроблені О. Педан-Слєпухіною.
15 Тобто містом, де розташована резиденція епископа, релігійним центром.
16 Маленков Роман. Вірменський спадок у Львові. Собор Успіння Богородиці. [Електронний ресурс] «Україна 

Інкогніта». — Режим доступу: http://ukrainaincognita.com/khramy/virmenskyi-spadok-u-lvovi-sobor-uspinnya-
bogorodytsi.
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Джерело  11  Фреска Яна Генриха Розена. Поховання Св. Одилона,  
Вірменський кафедральний собор, Львів

Джерело  12  Про фреску у Вірменському соборі Львова

У 1925 році львівський вірменський Архієпископ Йозеф Теодорович починає 
капітальну реконструкцію Вірменського собору та запрошує Яна Генріка Розена17 
розписувати його. 

Над розписами собору художник працював з 1925 до 1929 р. Реалізуючи свій 
проект розписів інтер’єру собору і вітражів, Розен пішов шляхом поєднання ві-
рмено-візантійської традиції із західно-європейськими тенденціями сучасного 
мистецтва. Цікавим є те, що написи на фресках зроблені польською мовою. 
На фресці «Поховання Св. Одилона» (див. джерело 11) вміщено слова з вірша 
польської поетеси Казиміри Ілляковіч: «О, святий Одилоне, душ померлих па-
троне, ми, померлі, йдемо натовпом за твоєю труною». Художник зміг зобразити 
душі померлих у вигляді напівпрозорих силуетів, що несуть свічки. 

Нині в храмі проводиться реставрація стінописів реставратором Варшавської 
академії мистецтв Йоанною Черніховською разом з доцентом кафедри реставрації 
творів мистецтва Львівської національної академії мистецтв Юрієм Островським. 
Реставраційні роботи фінансує Міністерство культури Польщі18. 

17 Ян Генрик Розен — художник із забезпеченої єврейської родини з Варшави, що прийняв католицтво.
18 За матеріалами: Реставрацію Вірменської церкви планують закінчити до 2012 року. — [Електронний ресурс] 

Вголос. Новини Львова. — Режим доступу: http://vgolos.com.ua/zhyttya/news/679.html.
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Джерело     13     Церква Св. Параскеви 
П’ятниці у Львові 

Джерело     14    Про церкву Св. Параскеви 
П’ятниці у Львові 

Церква святої Параскеви П’ятниці 
на вул. Богдана Хмельницького, належить 
до храмів оборонного типу, про що свідчать 
бійниці на мурах. За даними археологічних 
досліджень 1977–1978  рр. первинна споруда 
у романському стилі була зведена в період 
з кінця ХІІІ ст. до першої половини ХІV ст. 
та перебудована після пожежі 1623  р. На па-
рапеті хорів19 встановлена пам’ятна таблиця, 
що повідомляє про завершення відбудови 
15 серпня 1644   р. Пам’ятна таблиця оздо-
блена молдавським гербом та ініціалами мол-

давського господаря Василя Лупу, який імовірно надав кошти на відбудову. В ар-
хітектурі церкви проглядаються молдавські будівельні традиції з готичними та 
бароковими елементами. В інтер’єрі склепіння і стіни прикрашені фресками кін. 
ХVІІІ ст. роботи Луки Долинського20. Зберігся також унікальний іконостас з цін-
ними зразками дерев’яної позолоченої різьби та станкового живопису21 першої 
половини ХVІІ ст.22.

q

8.	 Знайдіть на карті (джерело 15) місця розташування культових споруд.
9.	 Знайдіть у джерелі 16 зображення цих культових споруд. До яких релігій і культур 

яких народів вони належать?
10.	Чому святині різних релігійних громад розташовані в одному районі міста? 

Припустіть, що об’єднувало різні громади в Євпаторії у минулому?

19 Хори — верхня відкрита галерея або балкон всередині церкви (зазвичай на рівні другого поверху). Парапет — 
невисока стіна, що огороджує покрівлю будівлі, терасу, балкон, набережну, міст і таке інше.

20 Лука Долинський — український художник-монументаліст та іконописець, випускник Віденської академії об-
разотворчих мистецтв.

21 Станковий живопис — різновид живопису, який, на відміну від монументального, не пов’язаний з архітекту-
рою, має самостійний характер і сприймається незалежно від середовища. Буквально — живопис, створений 
на верстаті (мольберті).

22 За материалами: Церква Святої Праскеви П’ятниці. [Електронний ресурс] Мандрівка Україною. — Режим 
до ступу:      http://travelua.com.ua/lvivshhina/lviv-lvivshhina/vul-bogdana-xmelnickogo/cerkva-svyato%D1%97-
paraskevi-pyatnici.html.
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Джерело  15  Карта центру міста Євпаторія (Автономна республіка Крим23,  
Україна)

 

Джерело  16  «Малий Єрусалим» Євпаторії

У центрі Євпаторії поруч один з одним су-
сідять храми різних концесій, тому цю частину 
міста називають малим «Єрусалимом»24. 

Мечеть Джума-Джамі (П’ятнична ме-
четь)25, споруджена видатним турецьким ар-
хітектором і інженером Ходжею Синаном26 
на замовлення кримського хана Девлет Гірея 
в 1552 році. У соборній мечеті всі кримські 
хани отримували від турецького султана фір-
ман — право управляти Кримським ханством, 
тому інша назва храму — Хан-Джамі (Ханська 
мечеть).

23 У міжнародно визнаних кордонах згідно резолюції Генеральної Асамблеїї ООН 68/262 від 27.03.2014 р.
24 Єрусалим є центром трьох світових релігій: іудаїзму, християнства та ісламу.
25 Фото: Savin A. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%F3%EC%E0-

%C4%E6%E0%EC%E8_(%C5%E2%EF%E0%F2%EE%F0%E8%FF)#mediaviewer/File:Eupatoria_04-14_img12_
Juma_Jami_Mosque.jpg.

26 Ходжа Сінан (1489–1588) — один з найвідоміших османських архітекторів та інженерів. На посту головного 
османського архітектора та інженера проводив будівельні роботи за часів султана Сулеймана Пишного і його 
наступників. Керував зведенням мечетей, мусульманських початкових шкіл (мектеб), акведуків, а також укріп-
лень, мостів та переправ у військових походах султанів. Спроектував знамениті мечеть Сулейманіє в Стамбулі 
і Мечеть Селіміє в Едірне. 

Цифрами обозначены:

1. Мечеть Джума-Джамі (П’ятнична мечеть) 
2. Вірменська церква Сурб-Нікогайос
3. Синагога Егія-Капай (Реміснича)
4. Свято-Миколаївський собор
5. Церква св. пророка Іллі
6. Караїмські кенаси
7. Текіє дервішів
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Вірменську церкву Сурб-Нікогайос27 
було закладено 1817 року на кошти ві-
рменської громади. Під час Кримської 
війни у церкві був розташований фран-
цузький гарнізон, деякі солдати визнали 
за необхідне увічнити своє перебування 
в цих стінах, надряпавши багнетами свої 
імена на фасаді храму. Ці написи можна 
побачити і сьогодні. Чітко видно дату — 
1855 рік, а також кілька імен: Шарль, 
Рішар, Філіп.

Синагога (єврейський молитовний буди-
нок) Егія-Капай28 також відома як Реміснича 
синагога, оскільки її побудували в 1912 
році на гроші ремісників, що проживали в 
довколишніх кварталах. Синагога побудо-
вана у формі базиліки29 за проектом місь-
кого архітектора А. Генріха. Кладка каме-
нів головного західного фасаду, чергування 
широких і вузьких смуг, копіює кладку стін 
Єрусалимського храму. Нині храм належить 
релігійній громаді прогресивного іудаїзму.

Свято-Миколаївський православний храм30 був спо-
руджений у візантійському стилі в 1893–1899 рр. за про-
ектом архітектора А. О. Бернардацці31. А перший храм 
на місці Свято-Миколаївського собору був зведений ще 
греками в XVIII столітті і освячений на честь Миколи 
Чудотворця, покровителя мореплавців і торговців.

27 Фото Ярослава Кочергіна. Друкується з дозволу автора. — Режим доступу: https://www.flickr.com/photos/
kochergin/9418656504/

28 Достопримечательности Евпатории. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kalamit.info/
uploads/images-news/2012/09/20-sinagoga-1.jpg.

29 Базиліка — витягнута, прямокутна в плані будівля, розділена всередині поздовжніми рядами колон або стовпів 
на кілька частин (нефів), що мають самостійні перекриття; середній головний неф завжди вище бічних, тому 
верхня частина його стін, прорізана вікнами, виступає над дахами бічних нефів.

30 Фото А. Величка. Друкується з дозволу автора. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.flickr.
com/photos/91428320@N04/13951754248.

31 Олександр Осипович (Иосифович) Бернардацці (1831–1907 рр.) — російський архітектор швейцарського по-
ходження, як головний міський архітектор Одеси побудував багато адміністративних будівель в Одесі, а також 
у Кишиневі.
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Церква святого пророка Іллі збудована грецькою 
громадою Євпаторії в греко-візантійському стилі на 
кошти парафіян у1911 році. Після революції церква 
довгий час працювала, оскільки її парафіяни були 
підданими Греції. Але в 1936 році її закрили, знесли 
дзвіницю і з кінця 50-х років організували спортзал. 
Сьогодні дзвіниця і храм повністю відновлені.

Велика і мала кенаси —  
молитовні будинки караїмів32. 
Будівництво комплексу кенас 
почалося 1803 року за проек-
том братів Бабовичів33 на місці 
першого караїмського храму 
в Євпаторії, а архітектурний ви-
гляд ансамблю формувався про-
тягом першої половини XIX сто-
ліття. Надалі неодноразово перебудований, комплекс дійшов до нашого часу 
зміненим, але не втратив своєї пишноти. Мала кенаса призначалася для буден-
них богослужінь, Велика — для святкових. Чавунні ворота й ажурні паркани 
ведуть у внутрішній дворик, повитий виноградом, вік якого, за словами ста-
рожилів, більше 200 років. За радянських часів в будівлі кенас розміщувалася 
експозиція краєзнавчого музею.

Текіє дервішів34 — мусуль-
ман ський монастир ченців- жеб-
раків ХV–XVII ст. Про існувавши 
300 років, в 1924 році текіє було 
закрито і до  станнього часу вико-
ристовувалося як складське при-
міщення Чорноморського фло ту. 
Будівлі текіє і медресе в цілому 
збереглися, в той час як про ме-
четі XVII ст. зараз на гадують 
стіни і частково зруйнований 

32 Караїми — тюркомовні корінні жителі Криму, які дотримуються караїмізму, різновиду іудаїзму.
33 Бабакай Соломонович Бабович — євпаторійський купець, з 1834 по 1837 рр. займав пост євпаторійського 

міського голови. Після смерті свого старшого брата, Сіми Бабовича, Бабакай Бабович займав пост Гахама 
(духовного глави караїмів). Брати Бабовича відомі своєю благодійницькою діяльністю. На свої кошти ви-
дав твори караїма Ісаака бен Соломона, а також «Шеш Кнафаім» («Шестокрил») — керівництво з матема-
тичного визначення місячно-сонячного руху, написане у 1365 році єврейським математиком і астрономом 
Іммануель бен Яаковом Бонфіс.

34 Фото Eugenmakh. — Режим доступу: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0338-Tekie_Dervish.jpg?uselang=ru.
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мінарет, що знаходиться біля східної стіни. У 2000 році монастирський комплекс 
був знову переданий релігійній громаді, а потім в приміщенні медресе відкрився 
Кримськотатарський музей етнографії35.

q

11.	З’ясуйте, яка ідея поєднує джерела 17–20?
12.	Проаналізуйте джерела 17–20. Чому пам’ятники видатним діячам культури 

встановлені поза межами їх батьківщини? 
13.	Розгляньте зображення, написи на ювілейній монеті Гурамішвілі (Джерело 19).  

Що символізує зображення на ній двох орнаментів — грузинського та українського?

Джерело  17  Музей Давида Гурамішвілі  
в Миргороді (Україна) 

Літературно-меморіальний музей Да-
вида Гурамішвілі розповідає про життя 
і творчість видатного грузинського поета 
XVIII cт. Класик грузинської літератури, 
який прожив у Миргороді останні 32 роки 
свого життя, писав про сучасні йому Грузію, 
Україну і, звичайно ж, Миргородщину. 
На українській землі Гурамішвілі напи-
сав свої знамениті твори: у багатьох з них 
зливалися грузинські та українські пей-
зажі, чергувалися вірші, створені за моти-
вами українських і російських пісень. Його 
вірші широко перекладалися на російську 
та українську мови. Гурамішвілі помер 
в 1792  р. і був похований в миргородській 
Вознесенській церкві. У музеї представ-
лені видання творів поета і книги про нього, 
грузинські та українські речі народного по-
буту минулих століть, зразки зброї XVIII ст., 
твори образотворчого та декоративно-при-
кладного мистецтва, вироби місцевих май-
стрів, грузинські сувеніри тощо36.

35 За материалами електронних ресурсів: «Святині Євпаторії» (http://berta.crimea.ua/svatyni.html) і «Півострів 
скарбів» (http://poluostrov-krym.com/).

36 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1002131-Muzej-
Guramishvili.

36 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F0%E3%EE%F0%EE%E4#m
ediaviewer/File:Guramishvili_Myrhorod.JPG.

Джерело  18  Пам’ятник Давиду 
Гурамішвілі біля літературно-
меморіального музею в Миргороді. 
Автори — А.Німенко, М.Обезюк, арх. 
В.Жигулін. Встановлено в 1969 р.36 



53

Діалог культур та культурна спадщина

53

Джерело  19  Ювілейна монета України, присвячена 300-річчю від дня 
народження Давида Гурамішвілі37Авторы: эскизов — В. Таран, 
А. Харук, С. Харук; моделей — В. Атаманчук38

.

Джерело     21      Бібліотека  
ім. Самеда Вургуна в Києві 

Бібліотека, відкрита в 1974 р. в Києві, увіч-
нила ім’я відомого азербайджанського поета 
Самеда Вургуна. Серед численних творів поета, 
серед його літературно-критичних статей і ви-
словлювань про письменників союзних респу-
блік особливе місце займають ті, які присвячені 
Україні, її народу, героїчним синам, літературі, 
поезії. Протягом багатьох років бібліотека плідно 
співпрацює з Посольством Азербайджанської 
республіки в Україні, Конгресом азербайджан-
ців України. У зв’язку з 100-річчям від дня на-
родження Самеда Вургуна, біля бібліотеки був 
відкритий пам’ятник поетові. Бібліотека об’єд-
нала багатьох азербайджанців, які проживають 
у місті Києві, в Україні, тому що саме тут можна 
знайти книгу рідною мовою, тут відбуваються 
їхні зустрічі з представниками української лі-
тератури і культури, з земляками. Колектив бі-
бліотеки надає допомогу в підготовці та про-
веденні національних азербайджанських свят. 
Книжковий фонд бібліотеки налічує більше 
40 тисяч примірників книг українською, росій-
ською, азербайджанською мовами. Унікальну 
цінність мають твори Самеда Вургуна39.

38 [Електронний ресурс] Top World Coins. — Режим доступу: http://cis-coins.com/coins-catalog/ukraine/5563- 
ukraine-2005-2-hryvnias-%23300-years-to-david-guramishvili%23-sunc-coin.

39 За матеріалами Кислої Галини, завідувачки бібліотеки ім. Самеда Вургуна. [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://ocls.kyivlibs.org.ua/vurgun/_ru-golovna_. 

Джерело  20  Пам’ятник 
азербайджанському поету Самеду 
Вургуну в Києві біля бібліотеки, 
названої на його честь. Автор — 
азербайджанський скульптор 
Сейфаддін Гурбанов. Встановлено 
в 2006 р. Фото О. Ковалевської
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Джерело  22  Початок ери Сергія Параджанова

У 1964 році вийшов фільм «Тіні забутих предків»40. Це був не просто шедевр. 
Це стало початком нової ери в мистецтві — ери Сергія Параджанова. 

Важко собі уявити, як вірменин, справжнє прізвище якого Параджанян, 
зміг показати гуцульську культуру так, як не зміг зробити жоден український 
режисер41.

Джерело  23  Зі статті у ЗМІ, липень 2013 року

На Одеському кінофестивалі пройшла всеукраїнська прем’єра картини 
«Параджанов». Найбільш яскравим у картині вийшов епізод про зйомки фільму 
«Тіні забутих предків»: робота режисера з акторами на знімальному майданчику, 
прем’єра фільму, коли зал встав, аплодуючи Параджанову.

Однак за цей фільм42 режисера звинуватили у націоналізмі. Параджанов го-
ворить з екрану: «Який я український націоналіст?.. Я не дисидент, я художник. 
Я хворий любов’ю до фільмів, хочу створювати фільми, сповнені любові»43.

q

14.	Ознайомтеся з джерелом 24 та історичною довідкою. Чому джерело 24 має 
історичне значення?

15.	Які сюжети з життя Баку знімав в своїх фільмах Мішон?
16.	Визначте зміни, які відбулися в культурному житті Баку наприкінці ХІХ —  

на початку ХХ ст.
17.	Визначте роль Олександра Мішона в культурному житті Баку у той час.

Джерело     24      Рекламне оголошення в Бакинській газеті

Текст оголошення
У неділю 2 серпня 1898 року 

в театрі-цирку В. І. Васільєва-
Вятського, фотограф А. М. Мі-
шон, що знімає колекцію ожи-
влених фотографій середньої 
Азії та Кавказу для майбутньої 
Всесвітньої виставки в Па-
ри жі, тільки один раз буде де-
монструвати вдосконалений 
«Кінематограф» бр. Люміер, по-

будований інженером І. Карпентіер. Серед інших картин будуть показані: 1) Пожежа 
нафтового фонтану на Бібі-Ейбат. 2) Проводи Його Високості Еміра Бухарського 

40 За 2 роки фільм зібрав больше 30 призів на міжнародных фестивалях у 21 країні.
41 Зі статті «Тени забытого гения». — [Електронний ресурс] My Julia.ru. — Режим доступу: http://www.myjulia.ru/

article/354836/
42 За фільм «Тіні забутих предків».
43 Пензова С. От фильма «Параджанов» у зрителей шли мурашки по коже. Интернет-портал радио «Вести» — 

Режим доступу: http://vesti.ua/kultura/9780-v-filme-paradzhanov-pokazan-takim-kakim-ego-znali-blizkie-ljudi.
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на пароплаві «Великий князь Олексій». 3) Кавказький танок. 4) «Попався» — 
гумористичний випадок в Бакинському міському саду. Подробиці в афішах.  
Поч. в 9:00. вечора»44.

¡¡ Історична¡довідка¡

Олександр Михайлович Мішон (1858–1921) — фотограф, кінематографіст, 
журналіст, народився в Україні. У 1884–1908 рр. жив і працював в Баку, де ство-
рив фотоательє. Засновник Бакинського фотографічного гуртка, член-фотограф 
Паризької національної академії. У 1898 році Олександром Мішоном було знято 
кілька документальних сюжетів на місцеві теми, які були показані глядачам на спе-
ціально організованому кіносеансі 2 серпня того ж року. Згідно з указом президента 
Азербайджанської Республіки (від 18.12.2000) цей день вважається днем народження 
національної кінематографії і щорічно відзначається як «День національного кіно».

q

18.	Який аспект міжкультурної взаємодії демонструє дуга Струве?

Джерело  25  Дуга Струве — об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО

«Дуга Струве45» — це ланцюг триангуляційних пунктів46, що простягнувся на 
2820 км по території десяти європейських країн від Хаммерфеста в Норвегії до Чорного 
моря. Ці опорні точки спостережень були закладені в період 1816-1855 рр. астроно-
мом Фрідріхом Георгом Вільгельмом Струве (він же — Василь Якович Струве), який 
здійснив таким чином перший достовірний вимір значного сегменту дуги земного ме-
ридіана. Це дозволило точно встановити розмір і форму нашої планети, що стало важ-
ливим кроком у розвитку наук про Землю та топографічне картування. Це був винят-
ковий приклад співпраці в науковій сфері між вченими різних країн і між правлячими 
монархами. Спочатку «дуга» складалася з 258 геодезичних «трикутників» (полігонів)  
з 265 основними тріангуляційними пунктами. В об’єкт Світової спадщини увійшли  
34 таких пункти (що найкраще збереглися до теперішнього часу), які марковані на міс-
цевості різним чином, як то: видовбані в скелях поглиблення, залізні хрести, піраміди 
з каменів або спеціально встановлені обеліски47.

q Підсумкове	обговорення

	 Як в спільній культурній спадщині представлено взаємодію різних культур?

44 Газета «Каспiй», 2 серпня 1898 р.
45 Струве В.Я. — російський астроном і геодезист німецького походження.
46 Триангуляція (від лат. triangulatio — «покриття трикутниками») в геодезії — один з методів створення мережі 

опорних геодезичних пунктів і сама мережа. Тріангуляційні мережі в інженерно-геодезичних роботах викори-
стовуються в якості основи для топографічних зйомок. 

47 [Електронний ресурс] UNESCO World heritage Centre — http://whc.unesco.org. — Режим доступу: http://whc.
unesco.org/en/list/1187/gallery/. 
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 X Як національна культура  
збагачує світову культурну спадщину?

q

1.	 Чи впізнаєте ви людину, яка зображена на фото (джерело 1)?  
Хто він і що ви про нього знаєте?

Джерело  1  1

Блок 1.  Національна культура та ідентичність

q

2.	 Як ви вважаєте, чи можна Шарля Азнавура назвати вірменином, якщо він народився 
в родині вірменських емігрантів у Франції та все своє життя живе поза межами 
Вірменії?

3.	 Що, на думку самого Шарля Азнавура (джерело 2), робить його вірменином? 
Як пояснити його приналежність до Вірменії, незважаючи на те, що це «не його 
країна», він не говорить вірменською мовою? Як ви розумієте вислів «вірменин 
для французів»?

1 Шарль Азнавур, 2010 р. Фото Крістіни Чечето (Christina Checchetto). — Режим доступу: http://bit.ly/1DfAxXM.
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q

4.	 Як ви гадаєте, творчість Азнавура — це частина вірменської чи світової культури? 
Відповідь обґрунтуйте.

5.	 Яку роль відіграє національна культура у визначенні людиною власної ідентичності 
(джерела 3, 4)?

6.	 Що поєднує джерела 2, 3 та 4?
7.	 Ви принесли фотографії та речі з сімейного архіву, які характеризують вірменський 

народ та його культуру, і зробили виставку в класі. Поясніть, чому саме ці 
фотографії/речі ви обрали? Підберіть ключові слова, які характеризують розмаїття 
культурної спадщини народу. 

Джерело  2   З інтерв’ю з Шарлем Азнавуром

У чому формула вашого щастя?
— У тому, що я ніколи не заглядав в чужу кишеню. А ще — у міцній, згурто-

ваній родині. Це дуже важливо, мати таку, я б сказав, вірменську сім’ю. Дружина 
моя, щоправда, шведка, але сім’я все ж таки вірменська.

Ви уявляєте себе людиною, що живе у Вірменії?
— Ні, я не зможу жити у Вірменії. Це не моя країна. Я там не жив, не на-

вчався. Не можу собі цього уявити. Та й мова… я погано розмовляю (вимовляє 
російською) вірменською мовою.

Але ви стільки всього робите для Вірменії. Чому?
— Не знаю, щось там всередині є таке… Напевно, через свою родину. Адже 

по суті сам я — француз. Що в мені залишилося вірменського? Мова — не ві-
рменська, мистецтво моє — не вірменське, освіта — французька. Але є вірмен-
ська родина. Ми народилися вірменами і будемо ними до смерті.

А що для вас означає бути вірменином? Народитися таким?
— Не лише тільки народження. Щось ще, вірогідно… Віросповідання. Так, 

віра, релігія. Я не дуже набожна людина. Але упевнений в необхідності, корис-
ності нашої віри, церкви. Адже і раніше, і тепер, вона, згуртовуючи нас, допома-
гає вижити.

Азнавур сьогодні — своєрідний символ Франції, і для французів Ви свій, Ви 
француз… 

— Так, француз, але й вірменин, для французів також2.

Джерело  3  Вчений про національну культуру

В основу культури кожної нації закладені історично вироблені нею життєві 
орієнтири, тип світовідчуття, які символічно відображають рівень її самосві-
домості. Культура забезпечує необхідний для єдності нації духовний зв’язок, 
тим самим активізуючи історичну пам’ять народу3.

2 Шарль Азнавур. Армения — это не моя страна. [Електронний ресурс] Армения и мир: http://armandmir.ru. — 
Режим доступу: http://armandmir.ru/?page_id=848.

3 Римма Мирумян. Армянское культурное наследие как механизм самозащиты нации в условиях глобализа-
ции. [Електронний ресурс] «Наша Среда»: http://www.nashasreda.ru. — Режим доступу: http://nashasreda.ru/
armyanskoe-kulturnoe-nasledie-kak-mexanizm-samozashhity-nacii-v-usloviyax-globalizacii/.
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Джерело  4  Дослідник про необхідність знання історії та культури свого народу

Знання історії та культури свого народу — це основа, що дозволяє зберегти 
етнічну, національну та власну — особистісну — ідентичність. Позбавлений іс-
торичної пам’яті народ втрачає здатність адаптуватися до нового оточення, часу, 
епохи, а тому й приречений на вимирання4.

Блок 2.  Приклади розмаїття вірменської культурної спадщини

q

8.	 Обговоріть джерела 5–28 в групі й розподіліть ці фото і тексти за категоріями, 
наведеними в таблиці. Запишіть в таблиці номера джерел відповідно до категорій. 
Якщо потрібно, створіть додаткову категорію.

Джерело  5  Ечміадзінський катедральний собор — головний храм Вірменської 
апостольської церкви, м. Вагаршапат Армавірської області5

4 Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине. — Львов: Афиша, 2012. —  
Т. 1. — С.206.

5 [Електронний ресурс] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Режим доступу: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/99/Etchmiadzin_cathedral.jpg.
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Джерело  6  Вірменські килими6 

Джерело  7  Дудук —  
музичний інструмент7  

       

      Джерело     8     Золота чаша (II тисячоліття до н. е.)8 

6 Armenian rugs at Vernissage market in Yerevan. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Armenian_rugs_at_Vernissage_Yerevan.jpg.

7 Duduk made of apricot wood purchased in Yerevan, Armenia 1999. — [Електронний ресурс] http://commons.
wikimedia.org/wiki. — Режим доступу: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duduk.png.

8 Золотая чаша. — [Електронний ресурс] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Режим доступу:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/8c/Golden_Bowl_Vanadzor_Armenia.jpg.
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Джерело     9       Хачкар — стела з каміння  
з різьбленим зображенням хреста9

Джерело     10      Вірменський рукопис  
XIII–XIV ст.10

Джерело  11  Пам’ятник вірменському алфавіту та його творцю Маштоцу11

9 История одного камня. — [Електронний ресурс] www.budennovsk.org. — Режим доступу: www.budennovsk.
org/?p=40426.

10 Армянская рукопись, Гладзор, XIII–XIV века. Историко-культурный музей-заповедник «Университет Глад-
зорa». — Електронний ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki
/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#/media/File:Gladzor_University,_13-14th_century,_village_
Vernashen,_Vayots_Dzor,_Armenia,_10.jpg.

11 Електронний ресурс. — Режим доступу: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Armenian_
alphabet_001.jpg.
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Джерело  12  Вірменська кераміка12   Джерело     13    Спис Логіна Сотника13   

Джерело  14  Інститут стародавніх рукописів Матенадаран, м. Єреван14

12 [Електронний ресурс] Msheci-www. msheci.wordpress.com. — Режим доступу: https://msheci.files.wordpress.
com/2011/11/1-41.jpg.

13 [Електронний ресурс] www. cyrillitsa.ru. — Режим доступу: http://cyrillitsa.ru/posts/950-10-faktov-o-longine-
sotnike.html

14 [Електронний ресурс] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru. — Режим доступу: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/f/f0/2014_Erywa%C5%84%2C_Matenadaran_%2818%29.jpg.
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Джерело    15    Традиційне 
свято «Вардатон»15  
     

 
 
 

Джерело    16    Пам’ятник Вардану Маміконяну в Єревані16

Джерело  17   Вінчання у Вірменській 
Апостольській церкві17

15 [Електронний ресурс] orer.eu/ru. — Режим доступу: www.orer.eu/ru/ավանդական-վարդատոն-թբիլիսիում/.
16 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vartan_Mamikonyan_statue.jpg. 
17 [Електронний ресурс]: http://miasin.ru/. — Режим доступу: http://miasin.ru/files/spiritliberary/venchanie1.jpg.
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Джерело     18      Поштова марка Росії «75 років із дня 
народження композитора А. І. Хачатуряна»18

Джерело  19   І. К. Айвазовський «Дев’ятий вал», 1850 р.19

Джерело  20  Про цінності Вірменської апостольської церкви 

Вірменська апостольська церква — одна з найдавніших християнських цер-
ков, що має низку істотних особливостей в догматиці й обряді, які відрізняють 
її як від візантійського православ’я, так і від римського католицизму. У 301 році 
Велика Вірменія стала першою країною, яка прийняла християнство як державну 
релігію. В основі вчення вірменської апостольської церкви можна знайти деякі 
загальні вимоги щодо поведінки особистості в будь-якому співіснуванні (су-
спільстві), найпростіші норми моральності, які вписуються в єдину християн-
ську систему цінностей. Можна визначити, наприклад, такі елементарні цінності: 

18 [Електронний ресурс]: Wikimedia Commons. — Режим доступу: http://commons.wikimedia.org/wiki; http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:StampRussia845.jpg.

19 [Електронний ресурс]: Wikimedia Commons. — Режим доступу: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Hovhannes_Aivazovsky_-_The_Ninth_Wave_-_Google_Art_Project.jpg.
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працьовитість, мудрість, сім’я, повага людської гідності, любов до батьківщини, 
здоров’я, чесність, почуття обов’язку, законослухняність, терпимість до поглядів 
і думок інших, вміння вибачати іншим їхні помилки й омани та інші істини20.

Джерело  21  Про гостинність вірмен

У традиційному побуті для вірмен було обов’язковим суворе дотримання по-
ширеного на Кавказі звичаю гостинності. «Гість від Бога», — говорили в народі, 
і тому на кожного мандрівника, що постукав у двері будинку, завжди чекали при-
тулок та їжа. З особливою пошаною ставилися до гостей, які прибули здалеку. 
За етикетом належало, щоби такий гість був у центрі уваги сім’ї і не залишався 
на самоті21. 

Джерело  22  Про історичні традиції у вірменській родині

Стосовно голови родини були затверджені певні норми етикету: при його 
появі усі вставали, його вказівки вислуховували стоячи, в його присутності не 
можна було голосно розмовляти і палити; (він) першим сідав за стіл, займаючи 
центральне місце у вогнища, і першим лягав спати… Виняток становила тільки 
найстарша в домі жінка, що мала високий авторитет у родині, — господиня чи 
«пані» дому. Зазвичай це була дружина голови родини, але, якщо вона вмирала 
раніше за чоловіка, то її права переходили до дружини наступного за віком чоло-
віка — брата чи сина22.

Джерело  23  Думка історика про роль вірмен у розвитку ремесел

Більшість дослідників відзначають важливу роль вірмен у розвитку ремесел, 
пов’язаних з обробкою металу. Так, англійський археолог Г. Чайлд доводить, 
що пращури вірмен були одними з перших у світі, хто почав обробляти метал… 
Це стосується також і дорогоцінних металів. У музейних колекціях України є 
чимало зразків роботи вірменських ювелірів, золотих та срібних справ май-
стрів. Особливу цінність складають збережені предмети старовинної ювелірної 
справи, що найбільш повно втілюють в собі індивідуальність народу, оскільки 
більше ніж інші були пов’язані з народними звичаями та традиціями в усьому 
їх розмаїтті23. 

20 Павел Акопян. Армянская апостольская церковь сегодня: проблема сохранения традиционной си-
стемы христианских ценностей. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nashasreda.ru/
armyanskaya-apostolskaya-cerkov-segodnya-problema-soxraneniya-tradicionnoj-sistemy-xristianskix-cennostej/.

21 Традиции армян: Семья. Исторический очерк. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hayadat.
ru/old/adat/view_armmir.php?id=7.

22 Там само.
23 Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры в Украине. — Львов: Издательство Афиша, 

2012. — Т. 1. — С. 247.
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Джерело  24   Про вірменських ремісників в Україні

Вірмени уславились високою якістю та художньою цінністю ремісничих ви-
робів. Вони посідали провідне місце у багатьох ремеслах. Представник старовин-
ного роду галіцийських24 вірмен Павло Никорович у 1791 році заснував відомий 
фаянсовий25 завод у Глинському (неподалік від м. Жовква, Львівської області), 
який вважався центром керамічного виробництва в Галичині. Високого рівня 
у першій половині ХІХ ст. досягла і столярна справа: меблі львівських майстрів 
користувалися попитом по всій Австрії та успішно конкурували із відомими ві-
денськими меблевими виробами26.

Джерело  25   З біографії Арама Хачатуряна

Арам Хачатурян — один з найталановитіших композиторів, твори якого увійшли 
в музичну класику ХХ ст. Його ім’я користується широкою популярністю, а його 
твори виконуються в усіх куточках світу, на кращих театральних сценах, концерт-
них естрадах й у найвіддаленіших місцях корифеями музичного виконання. Музика 
Хачатуряна лунає сьогодні по радіо, телебаченню, в кіно. ЮНЕСКО відзначає ім’я 
Хачатуряна серед найвідоміших композиторів ХХ століття, а у переліку найбільш 
популярних творів нашого часу ставить на одне з перших місць його «Танець з ша-
блями» із прославленого балету «Гаяне».

Арам Хачатурян народився 6 червня 1903 року в Коджорі — передмісті Тифлісу 
(нині Тбілісі) у вірменській родині палітурника.

У зв’язку з 100-річчям від дня народження композитора 2003 рік був оголоше-
ний ЮНЕСКО роком А. І. Хачатуряна27. 

Джерело  26   З біографії І. К. Айвазовського

Іван Костянтинович Айвазовський народився 17 липня 1817 року у Феодосії 
в родині вірменського підприємця, що з часом розорився.

Море постає у Айвазовського немов би основою природи, в його зображенні 
художнику вдається показати всю життєву красу могутньої стихії. Однією з найві-
доміших картин Айвазовського став його «Дев’ятий вал», написаний в 1850 році.

Але Айвазовський залишив по собі пам’ять в історії не тільки як таланови-
тий митець, а й також як меценат. Зібравши завдяки популярності своїх робіт 
чималий капітал, Айвазовський щедро займався благодійністю. На його гроші 
було зведено будівлю археологічного музею в Феодосії, проводилися роботи з 
благоустрою міста28. 

24 Галіція (Галичина) — історична область у Східній Європі, що приблизно відповідає території сучасних  
Івано-Франківської, Львівської та більшої частини Тернопільської областей України.

25 Фаянс — щільні дрібнопористі (зазвичай білі) вироби тонкої кераміки, вкриті глазур’ю.
26 «Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры в Украине» — Ирина Гаюк — [Електронний ресурс]

http://aniv.ru. — Режим доступу: http://aniv.ru/archive/24/illjustrirovannaja-entsiklopedija-armjanskoj-kultury-v-
ukraine-irina-gajuk/. 

27 Жизнь и творчество. Краткая биография. — [Електронний ресурс] Виртуальный музей Арама Хачатуряна. — 
Режим доступу: http://www.khachaturian.am/rus/biography.htm.

28 [Електронний ресурс] Библиотекарь.Ру. — Режим доступу: http://www.bibliotekar.ru/rusAyvaz/.
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Джерело  27   Російський часопис про І. Айвазовського

Картини Айвазовського захоплюють петербурзьку публіку і становлять со-
бою явище у найбільшому розумінні поважне і чудове. У той час як лунали го-
лоси, що уява його стомлена, що він повторюється, поетичний пензель худож-
ника дійсно повторювався, але як повторювався! Він малював ті ж хвилі — це 
правда, але з кожним разом все кращі порівняно з попередніми… Айвазовський 
зробив великий крок на шляху, з якого йому вже не було вороття. З пейзажиста 
він став історичним живописцем і тим довів, що талант його змужнів, що він не 
з тих, хто повторюється29… 

Джерело  28   З біографії Рубена Мамуляна

Рубен Захарович Мамуля́н (англ. Rouben Mamoulian, 8 жовтня 1897  р., 
Тифліс — 4 грудня 1987, Лос-Анджелес) — американський кіно- й театральний 
режисер. Зірку з його ім’ям встановлено на Голлівудській алеї слави. Народився 
в Тифлісі у вірменській родині. У Голлівуді працював з кінця 1920-х років. У його 
фільмах знімалися такі зірки, як Марлен Дітріх, Грета Гарбо, Моріс Шевальє. 
У 1935 році він зняв один з перших комерційно успішних повнометражних філь-
мів в кольорі — «Беккі Шарп»30. 

Блок 3.  Пам’ятники та культурні елементи Вірменії  
в списках всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

q

9.	 У чому вчений бачить особливість вірменської культури (джерело 29)?
10.	Чому важливо зберігати та захищати культурне розмаїття та культурну й природну 

спадщину (джерела 30–32)?
11.	Які види пам’яток та культурних елементів Вірменії внесені у списки ЮНЕСКО  

та номіновані на включення до списку світової спадщини (джерело 33)?
12.	Що ці пам’ятки означають для вірменської культури? Чому вони є важливими для 

світової культурної спадщини? 

Джерело  29   Дослідник про специфіку вірменської національної культури

Вірменській національній культурі від самого початку був властивий сво-
єрідний синкретизм31, а саме: поєднання в собі підвалин двох культурних 
світів: Заходу і Сходу. Ця ідея, сформульована вірменськими мислителями  
XIX  ст., була покладена ними в основу концепцій культурного Відродження нації. 

29 Искусство Ивана Айвазовского // Отечественные записки. — 1864. — T. 157. — С. 899. — [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otechestvennye_zapiski.jpg?uselang=ru.

30 Рубен Мамулян. — [Електронний ресурс] http://aboutarmenia.ru. — Режим доступу: aboutarmenia.ru/рубен-ма-
мулян/.

31 Синкретизм — поєднання різних чи, навіть, протилежних поглядів.
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У наступному, XX ст. ця думка отримала своє втілення в дослідженні В. Брюсова32: 
«Дві сили, два протилежні витоки, схрещуючись, переплітаючись і зливаючись в 
щось нове, єдине, направляли життя Вірменії і створювали характер її народу про-
тягом тисячоліть: витоки Заходу і витоки Сходу, дух Європи і дух Азії. Знаходячись 
на межі двох світів, постійно перебуваючи ареною для зіткнення народів, залучена 
самим перебігом подій у найбільші історичні перевороти, Вірменія самою своєю 
долею була приречена стати миротворцем для двох різних культур33.

Джерело  30   Характеристика світової культури

Світ культури, в якому існує людство, є складним і різноманітним, тому сві-
тову культуру слід розуміти як рівноправне співіснування культур всіх народів. 
Це співіснування побудовано на фундаменті взаємозбагачення різних націо-
нальних культур, неприпустимості претензії на лідерство з боку окремої наці-
ональної культури, визнанні загальнолюдської культури вищою за її різновиди 
через те, що вона їх об’єднує в єдине ціле і сприяє взаєморозумінню у наповне-
ному протиріччями світові34. 

Джерело  31   Із Загальної декларації ЮНЕСКО про культурну різноманітність 
(2001 р.)

Стаття 1. Культурне розмаїття як спільне надбання людства 

Форми культури змінюються у часі та просторі. Це культурне розмаїття про-
являється у неповторності та різноманітності особливостей, властивих групам 
та спільнотам, що формують людство. Як джерело обмінів, новаторства та твор-
чості, культурне розмаїття так само необхідне людству, як і біологічне розмаїття 
для живої природи. У цьому сенсі воно є загальним надбанням людства і має бути 
визнано і закріплено в інтересах теперішнього і майбутніх поколінь35. 

Джерело  32   Про мету прийняття Конвенції про охорону світової культурної  
та природної спадщини (1972 р.) 

Конвенцію про охорону світової культурної та природної спадщини було при-
йнято на Генеральній Асамблеї ЮНЕСКО у 1972 р. У її основу покладено думку 
про те, що є на Землі місця, які мають «визначну універсальну цінність» і по-
винні вважатися частиною спільної спадщини людства36. 

32 Валерий Якович Брюсов — російський поет, прозаїк, драматург, перекладач та літературознавець.
33 Римма Мирумян. Армянское культурное наследие как механизм самозащиты нации в условиях глобализации. 

[Електронний ресурс] Наша Среда. — Режим доступу: http://nashasreda.ru/armyanskoe-kulturnoe-nasledie-kak-
mexanizm-samozashhity-nacii-v-usloviyax-globalizacii/.

34 История украинской культуры. Национальная культура — часть мировой культуры. — [Електронний ресурс]
http://mobile.studbooks.net. — Режим доступу: http://mobile.studbooks.net/56994/kulturologiya/natsionalnaya_
kultura_sostavlyayuschaya_mirovoy_kultury. 

35 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. — [Електронний ресурс] Веб-сайт ЮНЕСКО. — 
Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=78&zoom=auto,-10,396.

36 Інформаційне повідомлення. — Там само. — Режим доступу: http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi27_
worldheritage_ru.pdf.
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Джерело  33   Пам’ятки та культурні елементи Вірменії у списках світової 
спадщини ЮНЕСКО37 

Список Світової спадщини ЮНЕСКО:
w Монастирі Ахпат та Санаїн (1996, 2000); 
w Катедральний собор та церкви Ечміадзіна й археологічний пам’ятник  

 Звартноц (2000); 
w Монастир Гегард й верхів’я річки Азат (2000 р.). 

На включення у список світової спадщини ЮНЕСКО номінуються наступні 
4 групи об’єктів:
w Розкопки міста Двін та місто Двін;
w Ереруйкська базиліка;
w Монастирі Татев й Татеві Анапат, а також прилеглі території каньйону  

 ріки Воротан;
w Монастир Нораванк й долина каньйону ріки Амагу.

Культурні елементи Вірменії, включені до списку нематеріальної культурної 
спадщини ЮНЕСКО:
w Музика вірменського дудука (2005);
w Вірменські хачкари, символіка та майстерність їх створення (2010);
w Вірменський епос «Давид Сасунський» (2012);
w Лаваш ( вірменський): виготовлення традиційного хлібу, його значення  

 та культурні прояви у Вірменії (2014).
В реєстр ЮНЕСКО «Пам’ять світу» включені:
w Інститут давніх рукописів — Матенадаран (1997);
w Бюраканський Спектральний огляд вірменського астронома Беніаміна  

 Маркаряна (2011);
w Рукописні ноти та кіномузика Арама Хачатуряна (2014).

q Підсумкове	обговорення

	 Як національна культура збагачує світову культурну спадщину?

37 Адаптовано з: http://www.unesco.org/eri/cp/factsheets/ARM_facts_figures.pdf.
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 X Чому Закавказька вчительська семінарія  
є символом культурного діалогу?

¡¡ Історична¡довідка¡¡1¡

На початку ХІХ століття Закавказзя увійшло до складу Російської імперії. 
З цього часу народи Кавказу опиняються під політичним, економічним і культур-
ним впливом імперії, яка основним завданням ставила якнайшвидше залучення 
цих народів і територій до економічного та соціокультурного життя Російської дер-
жави. Розвиток промисловості та затвердження капіталізму в Російській імперії, 
модернізація Північного Кавказу, пов’язана з процесами промислового освоєння 
регіону після реформ, проведених у Росії у другій половині XIX століття за часів 
Олександра ІІ, залучення до російського ринку, масові міграції робочої сили спри-
чинили глибокі зрушення в усіх галузях культури. З метою підготовки кадрів для за-
безпечення потреб економічного розвитку в рамках освітньої реформи в Російській 
імперії вводилася доступна масова всестанова освіта, розвивалися різні форми нав-
чання. На території Закавказзя також відкривалося багато навчальних закладів, які 
повинні були дати необхідні знання для підвищення рівня освіти народів Кавказу 
і, водночас, сприяти поширенню російської мови та християнського віросповідання 
серед мусульманських народів.

Особливе значення надавалося учительським семінаріям, які готували вчителів 
для цих шкіл, оскільки педагогів, які могли б забезпечити необхідний рівень освіти, 
катастрофічно не вистачало. У м. Горі (Грузія) в 1876 р. було відкрито першу учи-
тельську семінарію, яка готувала вчителів початкових класів для шкіл Південного 
Кавказу. У її складі в 1878 році відкривається вірменське відділення, в 1879 році — 
російське відділення, а в 1879 році було відкрито азербайджанське (або, як його 
тоді називали, татарське) відділення семінарії. За час свого існування Закавказька 
вчительська семінарія виховала цілу плеяду видатних діячів освіти, культури і мис-
тецтва народів Грузії, Азербайджану, Вірменії та Росії.

Блок 1. Хто і чому навчався в семінарії

q

1.	 З’ясуйте за джерелами 1–3, хто саме мав можливість навчатися у вчительській 
семінарії?

2.	 Порівняйте умови навчання для представників різних народів. Чим вирізнялися 
умови навчання? Чим це можна пояснити?

3.	 Хто фінансував відкриття азербайджанського (татарського) відділення семінарії? 
Припустіть, з якою метою?
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Джерело  1  Газета «Екінчи»1, 1876 рік

… У місті Горі відкрили училище, випускники якого стають вчителями. 
Двадцять чоловік (вірмен і грузин) будуть отримувати освіту в цьому училищі 
за казенний рахунок. Зараз газета «Кавказ» пише, що окреме училище буде на-
справді відкрито для того, щоб давати освіту для вчителів мусульманських шкіл, 
але на даний момент, якщо хтось з мусульман захоче, то їхні діти теж зможуть 
отримати освіту в Горійській семінарії з умовою покриття всіх витрат за свій 
рахунок. Отримання попередньої освіти у повітовій школі і віковий проміжок 
шістнадцять-дев’ятнадцять років є необхідними критеріями для вступу. Здобуття 
освіти там триватиме три роки2…

Джерело  2  З відповіді Кавказького намісника3, великого князя Михайла 
Миколайовича Романова Мирзі Фаталі Ахундову й Мирзі Гусейну 
Гаїбзаде

Ви бажаєте мати окрему семінарію. У своєму проекті ви вимагаєте, щоб 
школу відкрили або в Тифлісі, або в іншому християнському місті з азербай-
джанським населенням. Це створює певні проблеми. Будуть потрібні місця 
для проживання, приміщення школи, різноманітний інвентар. Тому, припускаю, 
що й як грузини та вірмени, ви так само на даний момент погодитесь з відкрит-
тям школи в місті Горі4.

Джерело  3  Про оснащення семінарії

Для розміщення та забезпечення необхідним інвентарем Азербайджанського 
відділення семінарії, що створювалося відповідно до указу заступника наміс-
ника, Тифліській Державній Палаті було запропоновано передати 4 тисячі рублів, 
зібраних з Земства5 в розпорядження керівництва гімназії. Державна Палата, 
що підтримувала просвітництво азербайджанської молоді, схвалила цю ідею. 
Державна Палата вважає справою честі повідомити, що гроші були виділені з по-
датків Земства для розміщення та забезпечення необхідним інвентарем спеціаль-
ного татарського відділення семінарії, створеного відповідно до розпорядження 
основного правління намісника указом від 1 вересня 1879 р. З метою підготовки 
сільських вчителів з татарів (азербайджанських турків6)7.

1 «Екінчи» (азерб. — «Сіятель», «Пахар») — перша азербайджанська газета, що видавалася в м. Баку у 1875–
1877 рр. Це перша в історії газета, що друкувалася повністю на азербайджанській мові, і перша газета в Росій-
ській імперії, що видавалася на тюркскій мові.

2 Ученые записки (отдельное издание). Баку. Издательство АГУ, 1961, — С. 10.
3 Намісник — посадова особа, керівник великої адміністративно-територіальної одиниці (в даному випадку — 

Кавказьким краєм).
4 Карадаги (Хан Карадагский), Гасаналиага. И таким временам суждено было сбыться. Баку. Азербайджанская 

Национальная Академия Наук РИО, 2003. С. 280.
5 Земства — виборчі органи місцевого самоврядування в Російській імперії.
6 Азербайджанські турки (тюрки) — азербайджанці.
7 Шемистан Назирли. Поезд из Гори. Баку, 1998. 
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q

4.	 Ознайомтеся з джерелами 4–7. З якими труднощями зіштовхувалося керівництво 
азербайджанського відділення, і які проблеми воно змушене було вирішувати?

5.	 Як ви гадаєте, яке значення для семінаристів мало вивчення російської мови? 
Наскільки це було необхідним для майбутніх вчителів?

Джерело  4  Як відкривалося Азербайджанське відділення

Після того, як відкриття Азербайджанського відділення семінарії було реалі-
зоване, хоча й зі значними труднощами, Олексій Йосипович Черняєвський8 був 
призначений інспектором відділення. Директор семінарії Дмитро Дмитрович 
Семенов9, який викликав його до себе, з безнадійністю відзначав, що кількість 
тих, хто подає заявки, є незначною, і якщо все піде так і далі, то годі й сподіватися 
на відкриття відділення. Олексій Йосипович не втрачав надії й пішов на пошуки 
дітей, щоб відкрити відділення. Прибувши в Єреван, Нахичевань, Гянджу, Шушу, 
Кубу і Дербент10, він ходив по домівках і збирав дітей. Роз’яснюючи батькам важ-
ливість освіти і просвітництва, він говорив, що вони прагнули пролити світло 
на долю азербайджанського народу і що вони (батьки) не повинні позбавляти 
своїх дітей можливості запалити це світло. Він був змушений проїхати сотні до-
ріг на фаетоні, возі, потязі та часом навіть пішки11.

Джерело  5  Черняєвський О. Й. про мову викладання в початковій школі

В наш час вже ніхто не буде сперечатися про те, якою мовою повинно йти 
викладання в елементарних12 школах. Що воно повинно починатися та прово-
дитися рідною мовою, того ніхто оскаржувати не буде. Але якщо це так, то та-
тари, вірмени, грузини, росіяни та інші мають повне та невід’ємне право учитися 
рідною мовою або, принаймні, в перший рік грамоту освоювати рідною мовою. 
Але як вчинити, коли половина або частина учнів — діти іншої національності, 
або в школі навчаються діти різних народностей: вірмени, татари, росіяни, гру-
зини 13?

8 Олексій Йосипович Черняєвський — видатний російський та азербайджанський педагог. З відкриттям у 
1879 році в Закавказькій учительській (Горійській) семінарії азербайджанського відділення, О.Й. Черняєвсь-
кий стає його інспектором. Публікація підручника «Ветен ділі» («Рідна мова»), підготовка таких азербайд-
жанських кадрів, як Фиридун бек Кочарлі, Рашид бек Эфендієв, Сафаралі бек Велибеков, Махмуд бек Мах-
мудбеков, Сулейман Сані Ахундов, Джаліл Мамедкулізаде, Нариман Нариманов та інші — все це є заслугою 
О.Й.Черняєвского.

9 Дмитро Дмитрович Семенов — педагог і письменник. Викладав географію та історію. Автор багатьох робіт 
з методики викладання російської мови. У 1878 році був призначений директором Закавказької вчительської 
семінарії у м. Горі. 

10 Нахічевань, Гянджа, Шуша, Шемаха, Куба и Дербент — міста в Закавказзі кінця ХІХ ст.
11 Шемистан Назирлі. Поезд из Гори. Баку, 1998. 
12 Елементарні школи — тут: початкові школи.
13 Черняевский А.О. К вопросу о местных народных школах // Кавказ, 1882. — № 308. 
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Джерело  6   Про створення підручника азербайджанської мови  
для початкової школи

Грунтуючись на дидактичних принципах К. Д. Ушинського14, Черняєвський 
уклав підручник «Ветен ділі»15, який за принципом будови, простотою мови, вра-
хуванням вікових особливостей та рівня знань учнів не поступався підручнику 
Ушинського «Рідне слово». Наслідуючи К. Д. Ушинського, Черняєвський уклав та-
кож методичний порадник до свого підручника. Іншим взірцем для Черняєвського 
став не менш відомий російський підручник «Абетка» великого російського 
письменника і педагога Льва Миколайовича Толстого. У 1881 році він (Толстой) 
звернувся з відкритим листом до всіх видавців, в якому дав дозвіл на переклади 
та передрук всіх його творів без додаткового дозволу. Вже у 1882 році видатним пе-
дагогом, письменником і етнографом Рашид беком Ефендієвим (1863–1942), сту-
дентом Черняєвського, були зроблені перші переклади оповідань Л. М. Толстого 
на азербайджанську мову. Дитячі оповідання на основі фольклорного матеріалу з 
«Абетки» Толстого були включені в підручник «Ветен ділі»16.

Джерело  7   Про викладання рідної мови в початковій школі

У підручнику «Рідна мова» Олексій Йосипович Черняєвський дає ури-
вки з азербайджанських прислів’їв, загадок, приказок, віршів. «Рідна мова» 
Черняєвського для азербайджанців мала те саме значення, що і «Рідне слово» 
Костянтина Ушинського для російських шкіл. З огляду на те, що до «Рідної мови» 
для азербайджанського відділення не було окремого підручника, Черняєвській 
склав за допомогою своїх студентів навчальну програму по тижнях. Він та-
кож підготував матеріал для читання, щоб вести заняття звуковим методом17. 
Пізніше в звіті Кавказького округу освіти зазначалося, що майстерно складений 
Черняєвським навчальний матеріал послужив чудовою базою для педагогічної 
підготовки азербайджанських випускників18.

14 К. Д. Ушинський — російський педагог, засновник наукової педагогіки в Росії. Він створив чудові підручники 
«Рідне слово» і «Дитячий світ», які здійснили переворот в дитячій педагогічній ліитературі. К. Д. Ушинського 
називають великим вчителем народних вчителів, що створив повну програму підготовки учительських кадрів 
для шкіл.

15 «Ветен ділі» (азерб.) — «Рідна мова», підручник, укладений О. Й. Черняєвським у співавторстві з Сафарлі бе-
ком Велібековим.

16 Регина Мамедова. Связующая нить времен. О первом учебнике азербайджанского языка для светских школ / 
Наследие, №5(65), 2013. — Режим доступу: www. irs-az.com/new/pdf/201312/1386067950571889673.pdf.

17 Звуковий метод навчання —метод, заснований на аналізі живої мови. К.Ушинський рекомендував починати 
навчання грамоті з розрізнення на слух голосних у словах. Спочатку виділялися голосні звуки, а потім познача-
лися в словах буквами. Після того слова знову розподілялися на склади, в яких учні виділяли голосні й вивчали 
приголосні звуки. Вимовляючи кожний склад, дитина усвідомлювала його звуковий зміст і швидше засвоювала 
мову. 

18 Рзали Расмие. Cамоотверженец просвещения. Азербайджанское отделение Горийской Семинарии-130: 
об Алексее Осиповиче Черняевском. Газета «Азербайджан», 11 июля 2009 года. — Режим доступу:  
http://jurnal.org/articles/2010/hist19.html. 20.10.14.
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q

6.	 Розгляньте джерела 8–10 та з’ясуйте, яким був викладацький склад  
учительської семінарії? Як ви думаєте, що найбільше за все цінували учні в своїх 
учителях?

Джерело  8   
Група викладачів  
та семінаристів 
Закавказької 
учительської семінарії. 
Нижній ряд — грузинські 
та російські викладачі, 
середній і верхній 
ряд — азербайджанські 
семінаристи і кілька 
азербайджанських 
викладачів.  
Початок XX століття19 

Джерело  9  Зі спогадів випускника семінарії Мамеда Ханафі Терегулова  
про викладачів учительської семінарії

Чималу роль у нашому музичному розвитку відіграли уроки співу, що прово-
дилися викладачем Семеном Павловичем Гоглічідзе. На цих уроках ми вперше 
познайомилися з нотною системою, з гаммами, тонами і напівтонами, дво- і три-
голосним співом.

Викладач наш, Михайло Леонтійович Пеккер, непогано грав на скрипці 
і за короткий час домігся того, що ми як в духовому, так і в струнному оркестрах 
змогли вже виконувати не тільки окремі марші та вальси, а й цілі попурі20 з опер 
«Фауст», «Травіата», «Князь Ігор» та інше21.

q

7.	 На основі джерел 10–11 визначте, які предмети вивчали семінаристи?
8.	 Яких предметів, на ваш розсуд, там не вистачає? Чим можна пояснити саме такий 

набір предметів?
9.	 Визначте, які обов’язки і які привілеї мав випускник учительської семінарії  

після її закінчення?

19 Національний Музей Історії Азербайджану. Фонд документальних джерел. 
20 Попурі — музичний твір, створений з уривків різних популярних мотивів.
21 Терегулов А. Г. В Горийской учительской семинарии. // Известия АН Азербайджанской ССР, № 9, 1945. — 

С. 84–85. 



74    

КУЛЬТУРНА  СПАДЩИНА

74    

Джерело  10  Атестат про закінчення Закавказької учительської семінарії, 
виданий на ім’я Луки Павловича Разикова22 у 1882 р.23 

 
Атестат № 61 

Від Ради Закавказької Учительської Семінарії, на основі Положення про 
учительські семінарії, виданий цей атестат вихованцю семінарії Луці Павловичу 
Р а з і к о в у, сину священика, православного віросповідання, що має від народження 
20 років в тому, що він, при відмінній поведінці, на підсумковому екзамені, показав 
наступні знання:

1. У Законі Божому дуже задовільні (5)
2. Педагогіці дуже задовільні (5)
3. Російській мові дуже задовільні (5)
4. Грузинській мові дуже задовільні (5)
5. Арифметиці задовільні (4)
6. Геометрії й землемірстві задовільні (4)
7. Історії вельми задовільні (5)
8. Географії вельми задовільні (5)
9. Природознавстві вельми задовільні (5)
10. Чистописанні задовільні (4)
11. Малюванні та кресленні задовільні (4)
12. Практичних заняттях у викладанні вельми задовільні (5)

Поза тим навчався співу, гімнастиці. На підставі цього він удостоюється звання 
учителя початкового народного училища і при вступі на означену посаду має 
користуватися всіма правами, тією посадою визначеними.

Червень 12 дня 1882 року, м. Горі.

Голова педагогічної ради  Д. С е м е н о в.

Члени педагогічної ради:  
Законоучитель протоієрей  Т е р С т е п а н о в. 
Учитель грузинської мови  М. К. К і п і а н і. 
Учитель природознавства  С о к о л о в. 
Учитель географії та історії  Н. Д м и т р і є в. 
Учитель арифметики й геометрії  И. В. П я с е ц ь к и й. 
Секретар Ради, вчитель російської мови  Н. Н о в о с п а с ь к и й.

М. П.
Письмоводитель  Г о л у б я т н и к о в.

22 Лука Павлович Разіков (Разікашвілі) — відомий грузинський поет, що писав під псевдонімом Важа Пшавела 
(більш детально дивись історичну довідку 2).

23 Документи часів навчання (пер. з грузинської): http://tagiweb.com/mowafeobisdroindeli-dokumentebi/. Дата звер-
нення — 14.02.2015.
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Джерело  11  Зі свідоцтва про закінчення Закавказької учительської семінарії, 
виданого на ім’я Узеїра бек Гаджибекова24 у 1904 р.25

Свідоцтво 

Від Педагогічної Ради Закавказької Учительської Семінарії, на підставі 
Положення про учительські семінарії, видане це свідоцтво вихованцю семінарії 
Узеїру беку Абдуллі… Гаджибекову, сину бека, віросповідання мусульманського, 
що має від народження 18 років в тому, що він при відмінній поведінці виявив 
успіхи в: 

1) Законі Божому   дуже задовільно (5)
2) Педагогіці   дуже задовільно (5)
3) Російській мові   дуже задовільно (4)
4) Татарській мові   дуже задовільно (5)
5) Арифметиці   дуже задовільно (4)
6) Геометрії й землемірстві   дуже задовільно (4)
7) Історії   дуже задовільно (4)
8) Географії   дуже задовільно (4)
9) Природознавстві   дуже задовільно (5)

24 Узеїр бек Гаджибеков — азербайджанський композитор, диригент, музикознавець, публіцист та драматург 
(див. Історичну довідку 2). 

25 Алла Байрамова. Документы Узейрбека в Санкт-Петербурге. — Режим доступу: http://musigi-dunya.az/new/
read_magazine.asp?id=1407&page=1. Дата обращения — 24.01.15.
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10) Чистописі   задовільно (3)
11) Малюванні та кресленні   дуже задовільно (5)
12) Практичних заняттях з викладання дуже задовільно (4) 

Поза тим навчався
1) Співу:  а) церковному
  б) світському;
2) Музиці  а) струнній
  б) духовій;
3) Сільському господарству  а) городництву та садівництву
  б) бджільництву
  в) шовківництву
4) Палітурному ремеслу
5) Ручній праці
6) Гімнастиці
На підставі цього він удостоюється звання вчителя початкового училища 

й при вступі на означену посаду має право користуватися усіма правами тією по-
садою визначеними. При виконанні воїнської повинності за жеребкуванням нале-
жить до третього розряду за освітою та має право на пільгу26, встановлену п. 3  
ст. 36 Статуту воїнської повинності.

Означений Гаджибеков, як казенний вихованець, на підставі ст. 6 «Положення 
про Закавказьку Учительську Семінарію», зобов’язаний відслужити шість років 
за призначенням керівництва на посаді вчителя народних училищ або інших на-
вчальних закладів. 

Червня 1 дня, 1904 р., м. Горі.

Блок 2. Релігія в житті семінаристів

q

10.	Уважно прочитайте джерела 11–13. Визначте, які точки зору щодо ролі навчальних 
закладів на Кавказі представлені в джерелах. На чому вони ґрунтуються?

Джерело  11  З радянського підручника «Історія педагогіки»

У місцевостях з мусульманським населенням існували конфесійні школи 
(мактаби, медресе тощо), що були розсадником релігійного фанатизму та 
пантюркізму27. На противагу ним царським урядом створювалися особливі уря-
дові школи для багаточисельних народів Росії; в цих школах викладались світські 

26 Згідно зі статутом про воїнську повинність від 1 січня 1874 року, вихованці учительських семінарій за їх ба-
жанням могли отримати відстрочку у виконанні воїнської повинності до 27 років. А також при відбуванні вій-
ськової повинності для них встановлювалися скорочені терміни служби. Викладачі навчальних установ звіль-
нялися від дійсної служби в мирний час і зараховувалися в запас на 15 років, за умови, що протягом 6 років 
щорічно будуть підтверджувати роботу за фахом.

27 Пантюркізм — культурно-політична течія початку ХХ ст., метою якої було поєднання усіх тюркомовних на-
родів в одній державі.
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науки підготовленими вчителями, які були добре обізнані щодо нових дидактич-
них засобів. Освітній рівень, загальна організація роботи та методи навчання 
були вищіми порівняно з мусульманськими школами; однак на першому плані 
тут стояли колонізаторські цілі — підготовка з середовища корінного населення 
відданих царській владі людей28.

Джерело  12  Релігійний діяч Абу Тураб29 про місце ісламу в житті мусульман

В статті «Які науки потрібні мусільманам» Абу Тураб писав: «Знанням 
світських наук можна досягти високого ступеню вченості, стати вчителем 
філософії — Аристотелем, однак аж ніяк не високоморальним, не істинним 
мусульманином; для цього необхідно присвятити себе вивченню Корану, шаріату30 
і в цілому богослов’я. Тільки в служінні Богові, дотриманні вимог встановленого 
пророками вчення людина може морально піднестися та отримати моральне 
задоволення й справжнє спасіння від спокуси нечистим духом, від гнітючої сили 
неприборканих пристрастей; світські ж науки анітрохи не убезпечують людину 
від свавілля, від моральних пороків, не піднімають її у духовно-моральному 
сенсі»31.

Джерело  13  Відповідь Фірудін-бека Кочарлі32 на статтю Абу Тураба

Подібні проповіді і повчання призводять до послаблення сил наших братів-
мусульман, закостенінню думки, здібностей, ні в чому не проявляється їх 
сміливість і рішучість, вони задовольняються своєю долею, погоджуються 
з будь-якими муками і стражданнями, змирившись із будь-якими труднощами і 
перешкодами, переносять негаразди і муки життя33…

q

11.	Ознайомтеся з джерелом 14. Ким є учасники зустрічі? Як ви гадаєте, завдяки чому 
стала можливою зустріч видатних представників культури і чим вона була корисною 
для її учасників?

28 Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева, История педагогики. «Просвещение», Москва, 1982 г. — 
Режим доступу: http://gigabaza.ru/doc/71200.html. Дата обращения — 18.10.1.

29 Абу Тураб — Ахунд Абу Тураб — азербайджанський учений-богослов, публіцист, просвітник кінця XIX — 
початку XX ст. 

30 Шаріат — закони, що визначають переконання та моральні чесноти мусульман. Шаріатські приписи закріплені 
в першу чергу Кораном та сунною пророка Мухаммеда та слугують джерелом конкретних норм, що регулюють 
практично всі сфери повсякденного життя мусульман.

31 С.А.Алиева. Вопросы нравственного воспитания в трудах педагогов-просветителей Азербайджана. «Маа-
риф». — 1988. — С. 89. 

32 Фірудин-бек Кочарлі (Фіридун-бек Ахмед-бек огли Кочарлінський) — азербайджанський філолог, письменник 
і критик. Детальніше — див. Історичну довідку 2.

33 С. А. Алиева. Вопросы нравственного воспитания в трудах педагогов-просветителей Азербайджана. «Маа-
риф». 1988. — С. 89. 
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Джерело  14  Про зустріч Алібека Касимова та Льва Толстого 

Після успішного завершення навчання в Горійській семінарії, Алібек Касімов 
повернувся в Азербайджан та розпочав викладацьку діяльність. Він був одним 
з найосвіченіших людей в Азербайджані, першим перекладачем на азербайджан-
ську мову класики світової літератури, у тому числі творів Джека Лондона та ро-
ману «Спартак» Джованьолі. 

Прочитавши повість «Хаджі-Мурат», Касімов звернув увагу на те, що Лев 
Толстой не зовсім вірно потрактовує основні принципи ісламу. Алібек схилявся 
перед генієм Толстого. Але істина була дорожчою. Касімов написав графу листа 
бездоганною російською мовою. Він був шанобливим і делікатним. В ньому до-
кладно розглядався «Хаджі-Мурат». 

Льва Миколайовича так зворушило це послання, що він відповів. І запро-
сив Алібека до себе в Ясну Поляну — поговорити. Йшов 1900 рік. Касімов взяв 
Коран, тар34, нарди35. І на два місяці відправився в гості до великого російського 
письменника. Вони багато спілкувалися про релігію, життя та літературу. І по-
товаришували — незважаючи на те, що Алібеку було 23 роки, а Толстому — 72. 
Потім Касімов приїжджав ще — в 1907 році36.

q

12.	Ознайомтеся з джерелом 15. Як ви думаєте, чому Мусліму Магомаєву відмовили? 
Аргументуйте свою точку зору.

Джерело  15   Відмова директора народних училищ Терської області Мусліму 
Магомаєву37 з приводу переведення його до міста Грозний

«Повідомити Магомаєву, що там, де є православні38 учні, за законом може 
бути призначений тільки православний учитель, а тому його прохання не може 
бути задоволене39».

Блок 3. Учительська семінарія і національне відродження

q

13.	Уважно прочитайте джерела 16–17. Чи можна стверджувати, що Закавказька 
семінарія сприяла зростанню інтересу до освіти на території Кавказу? Аргументуйте 
свою точку зору.

34 Тар — струнний музичний інструмент.
35 Нарди — давня східна настольна гра.
36 Журнал «Баку» (№14). — С. 88. — Режим доступу: http://baku-media.ru/files/pdf/69/files/assets/basic-html/page90.

html.
37 Муслім Магомаєв — азербайджанський композитор і диригент, заслужений діяч мистецтв Азербайджанської 

РСР (1935 р.), один із засновників азербайджанської класичної музики. Детальніше див. Історичну довідку 2.
38 Православ’я — один з напрямків християнства. Православ’я було офіційною релігією Російської імперії 

до 1917 року. 
39 Касимов К. Муслим Магомаев. (Жизнь и творчество). Баку. 1948. — С. 117. 
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Джерело  16   Про розвиток освіти в Азербайджані

Діяльність Казахської семінарії40 надала величезний поштовх розвитку освіти 
та просвітництва в Азербайджані. На початку 1919 р. в результаті прискорених 
заходів, здійснених у даному напрямку, в Баку, Гянджі, Нухе, Сальяні, Шуші 
та Казасі було відкрито 23 державні установи, 6 чоловічих та 4 жіночих гімназії, 
5 реальних шкіл, 3 учительські семінарії, 3 освітні заклади для жінок, 1 політех-
нічна та 1 комерційна школа. В цей період в Азербайджані вже відчувався вплив 
Горійської Семінарії. У найближчий час в Азербайджані почалося відкриття пе-
дагогічних курсів. Дворічні курси для чоловіків були відкриті в Гянджі, Казасі, 
Шуші та Нусі, а для жінок в Баку, Нусі та Гянджі. В цей же час почали відкрива-
тися товариства, що пропагували просвітництво та національну культуру, а також 
низка доброчинних курсів41.

Джерело  17  Кількість вірменських студентів, що отримали освіту  
у Закавказькій семінарії з 1867 р. по 1881 р.42

1876 1877 1878 1879 1880 1881 Разом

6 осіб 6 осіб 7 осіб 9 осіб 9 осіб 15 осіб 52 особи

q

14.	Прочитайте історичні довідку. У яких видах діяльності прославилися зазначені в ній 
випускники Закавказької учительської семінарії?

¡¡ Історична¡довідка¡¡2¡

Видатні випускники Закавказької семінарії
Узеїр Гаджибеков — азербайджанський композитор, диригент, музикознавець, пу-

бліцист і драматург. Випускник Закавказької учительської семінарії. Засновник сучас-
ного професійного музичного мистецтва Азербайджану. Автор гімнів Азербайджанської 
РСР і гімну Азербайджану, автор першої опери у мусульманському світі — опери «Лейлі 
і Меджнун». У. Гаджибеков здійснив революцію у розвитку азербайджанської музичної 
культури. Засвоївши і продовживши традиції світової та російської класики, органічно 
поєднавши їх з особливостями народно-національного мистецтва, У. Гаджибеков ство-
рив на цій основі новий в азербайджанському мистецтві національний музичний стиль.

Яків Гогебашвілі — грузинський педагог, дитячий письменник і журналіст, за-
сновник наукової педагогіки в Грузії. Особливо великою є заслуга Я. Гогебашвілі як 
автора підручників для народних шкіл. У 1865 р. вийшов його навчальний буквар 
«Грузинська абетка», в 1868 р. — книга для читання «Ключ до природи», в 1876 р. — 
підручник «Рідна мова».

40 Казахська учительська семінарія (або Газахська) була азербайджанським відділенням Горійської вчительської 
семінарії, функціонувала з 1918 до 1959 року в азербайджанському місті Казах (Газах). Була відкрита за ініціа-
тивою азербайджанського просвітника Фірудин-бека Кочарлі.

41 Алиева Гюлара Алван кызы. Азербайджанское отделение Горийской семинарии учителей. — Режим доступу: 
http://www.jurnal.org/articles/2010/hist19.html.

42 Ваге Саргсян. Армяне в горийском уезде и в приграничных районах. Журнал «Глобус», Ереван, 2013, — С. 32. 
(вірм. мовою, переклад автора).
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Важа Пшавела — псевдонім Луки Павловича Разікашвілі, класика грузинської лі-
тератури. Його творча спадщина представлена тридцятьма шістьма поемами, а також 
віршами (близько чотирьохсот), п’єсами, оповіданнями та статтями.

Володимир (Ладо) Агніашвілі — грузинський педагог і громадський діяч. Створив 
і в 1883 році видав «Перший крок у вивченні російської мови для початкових грузин-
ських шкіл». Підготував російсько-грузинський «Кишеньковий словник», збірку гру-
зинських народних казок. Засновник «Грузинського народного хору», який став осе-
редком виховання національних музичних кадрів. 

Муслім Магомаєв — азербайджанський композитор і диригент, заслужений 
діяч мистецтв Азербайджанської РСР (1935 р.), один із засновників азербайджан-
ської класичної музики. Дід радянського співака Мусліма Магомаєва. Окрім активної 
композиторської діяльності, Магомаєв також провадив громадську роботу: очолю-
вав азербайджанське відділення Народного комісаріату з освіти, був художнім керів-
ником музичного театру, в 1929 році став музичним керівником Азербайджанського 
радіоцентру.

Фірудін бек-Кочарлі (Фірдін-бек Ахмед-бек огли Кочарлінський) — азербай-
джанський філолог, письменник і критик. Закінчив Закавказську учительську семі-
нарію, а з 1895 року працював там викладачем. У 1917–1918 роках Кочарлі входив 
до Тимчасової Національної ради мусульман Закавказзя (пізніше — Азербайджанської 
Національної ради), яка проголосила незалежність Азербайджанської Демократичної 
Республіки. Потім обіймав посаду директора новоствореної учительської семінарії 
в місті Газах. Кочарлі був одним з перших азербайджанських вчених, які займалися 
створенням норм літературної азербайджанської мови. Поряд з цим він займався пе-
рекладами на азербайджанську мову творів російських (Пушкіна, Лермонтова, Чехова, 
Кольцова) і європейських авторів.

Джаліл Мамедкулізаде — азербайджанський журналіст, просвітник, письмен-
ник-сатирик. У 1906 році він заснував сатиричний журнал «Молла Насреддін»43, ре-
дактором якого був близько 25 років. Журнал став найбільшим внеском письменника 
в азербайджанську культуру, що сприяло розвитку та поширенню освіти в культурних 
азербайджанських колах. Мамедкулізаде реалізував себе в безлічі жанрів, включаючи 
драми, нариси, оповідання та фейлетони.

Наріман Наріманов — письменник, громадський і політичний діяч Азербайджану. 
У 1894 р засновує в Баку першу в мусульманському світі публічну бібліотеку. У 1897 році 
бібліотеку-читальню відвідало: мусульман — 8619, росіян — 8636, вірмен — 4881 та 
інших національностей — 3715, а всього — 25851 чоловік.

Акоп Камарі — вірменський революційний діяч, журналіст. З 1909 керував ви-
давництвом майже всіх кавказьких більшовицьких газет і журналів. У 1915–1916 рр. 
працював учителем. Після встановлення в Зангезурі44 радянської влади був обраний 
головою революційного комітету.

Саргіс Мусаєлян — вірменський педагог, революційний діяч. З 1901–1905  р. 
займався викладацькою діяльністю. У 1917 р брав активну участь у лютневій ре-
волюції і був обраний головою революційного комітету, а в 1920 році був одним 
з організаторів Травневого повстання у Вірменії.

43 Про журнал «Молла Насреддін». Див. модуль «Азербайджанська жінка в сім’ї і суспільстві на початку 
ХХ століття (по сторінках журналу „Молла Насреддін”)». 

44 Зангезур — адміністративно-територіальний район на півдні сучасної Вірменії.



81

Закавказька семінарія 

81

Вагаан Міракян — вірменський поет, драматург. Займався учительською ді-
яльністю, викладав вірменську мову та літературу. Найбільшу популярність автору 
принесла поема «Лалвари ворс» (Полювання на Лалваре), яка була перекладена на 
російську і перську мови і перевидавалася 8 разів. На основі цього твору були напи-
сані п’єса, опера, знято художній фільм. В. Міракян був членом спілки письменників 
СРСР. 

q

15.	Розгляньте джерела 18–20. Про що згадують автори? Яку саме пам’ять вони б хотіли 
зберегти в такий спосіб?

Джерело  18  Зі спогадів Садиха Векілова45, випускника Закавказької 
учительської семінарії

Під час свят викладачі та семінаристи з радістю читали вітальні телеграми, які 
приходили з різних місць Закавказзя, і серед них — привітання від колишнього 
вихованця Узеїра Гаджибекова, ім’я якого не тільки як музиканта, але і як літера-
тора, діяча народної освіти вже встигло стати широко відомим. А в 1914 р. Узеїр 
сам приїхав в Горі. Пам’ятаю, як він зустрівся з нами, семінаристами. І натхненно 
говорив про значення мистецтва для народу, про ту величезну роль у справі роз-
витку естетичних смаків народу, яку покликаний відігравати народний учитель. 
Гаджибеков розповідав нам про свої творчі плани. А ми дали на його честь кон-
церт; багато з нас вчилися в семінарії грати на скрипці, був у нас учнівський 
духовий оркестр, яким керував другий вчитель музики С. Ф. Фідельман. Першим 
був Беккер. Той самий Беккер, в листі до якого вихованець Горійській учитель-
ської семінарії Муслім Магомаєв писав: «Доля закинула мене у віддалений аул, 
єдина відрада — це шматок дерева, який Ви дали мені в руки…». Беккер пода-
рував своєму улюбленому учневі скрипку. Про це часто згадували в семінарії, 
а лист, який я цитую, досі дбайливо зберігається в архіві колишньої семінарії46.

Джерело  19  Зі спогадів Алі Терегулова47, випускника Закавказської 
учительської семінарії

Спів, гра на європейських музичних інструментах, участь в оркестрах та від-
відування зрідка опери в Тифлісі були підгрунтям, першим досвідом для нас 
у справі засвоєння європейської музики, її теорії та практики48.

45 Векілов С. Б. — філолог, доктор філологічних наук, професор (Азербайджан). 
46 Спогади надруковані в газеті «Баку» від 20 грудня 1965 р. — Режим доступу: http://e-library.musigi-dunya.az/

slovo_o_uzeyire_9.html.
47 Терегулов Али Гасан оглы (1883–1950) — педагог, громадський діяч Азербайджану.
48 Режим доступу: http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83

%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8_%D0%93%D0%B0%
D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
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Джерело  20  Зі спогадів Мусліма Могомаєва49 про свого діда, Мусліма 
Магомаєва50, випускника Закавказької учительської семінарії

Яким був мій дід в житті? Зі слів рідних я знаю, що був він людиною дуже ще-
дрою, завжди готовою допомагати людям. Зберігся лист Узеїра Гаджибекова, де він 
дякує своєму другу Мусліму за допомогу: «…Я маю можливість спокійно займатися 
своєю справою, в результаті чого я вступив до консерваторії; всім цим я зобов’язаний 
виключно твоєму щирому бажанню допомогти мені; заради виконання цього бажання 
ти приніс у жертву свій спокій і здоров’я, чи зумію я за це тобі віддячити?..» Цього ли-
ста написано у 1914 році з Петербурга, куди Узеїр Гаджибеков поїхав, щоб продовжити 
освіту в консерваторії. Дружити дід умів, міг зробити широкий жест від усього серця. 
Мало хто у нас знає, що ідея написати оперу на сюжет «Кер-огли» прийшла одночасно 
і Магомаєву, і Гаджибекову. Коли дід дізнався про це, він розірвав розпочату партитуру 
і сказав: «Узеїр напише краще»51.

q

16.	Прочитайте джерело 21. Яким Важа Пшавела бачив головне завдання освіти, 
отриманої в учительській семінарії? 

17.	Порівняйте джерело 21 та історичну довідку 2. Як ви гадаєте, чи впоралася зі своїм 
«викладацьким завданням» Закавказька учительська семінарія?  
Поясніть свою точку зору. 

Джерело  21  Важа Пшавела про Закавказьку учительську семінарію
Кожному відомо, що найбільша сила, яка керує прогресом, це — освіта. Але освіта 

дає розкішні результати лише в тому випадку, коли вона має широке застосування, а не 
обмежується вузькою сферою діяльності людей. Велике завдання сільських вчителів 
полягає саме в тому, щоб нести освіту у найбільш темні маси, готувати дітей для кращого 
життя, розвивати їхній розум, щоб вони могли вільно та свідомо обертатися у своїй 
сфері, доводити їх до розуміння корисного та шкідливого, і тих злиднів, якими сповнене 
їх життя; необхідно виховати в молодому поколінні громадські почуття, суспільну 
моральність. Отже, сила учительської семінарії полягає в тому, що вона має своїм 
предметом та принципом народ та спеціальне служіння йому. Вона може пишатися тим, 
що випускає учителів, може й не з великими знаннями, але просякнутих живими ідеями, 
з реальними переконаннями, людей справи, а не слів52.

q Підсумкове	обговорення

	 Якою була роль Закавказької учительської семінарії в культурному розвитку народів 
Кавказу? 

49 Муслім Магометович Магомаєв (1942–2008) — радянський, азербайджанський та російський оперний 
та естрадний співак (баритон), композитор, Народний артист СРСР.

50 Абдул Муслім Магомет огли Магомаєв — азербайджанський композитор і диригент, заслужений діяч мистецтв 
Азербайджанської РСР (1935 р.), один з засновників азербайджанської класичної музики. Дід радянського 
співака Мусліма Магомаєва.

51 Муслим Магомаев. Живут во мне воспоминания. — Режим доступу: http://royallib.com/read/magomaev_muslim/
givut_vo_mne_vospominaniya.html#0.

52 Документы времен ученичества (груз. мовою). — Режим доступу: http://tagiweb.com/mowafeobis droindeli- 
dokumentebi/.
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Особисті імена як джерело вивчення  
культури та історії суспільства

 X Як у виборі особистого імені віддзеркалюються зміни  
в культурі та суспільстві?

¡¡ Історична¡довідка

Кожна людина має ім’я. Саме ім’я стає основою індивідуальності і самови-
значення дитини під час перших контактів з іншими людьми. Але ім’я — це не 
просто назва, надана людині заради вирізнення її серед інших. Насправді через 
особисті імена відтворюються естетичні, етичні, світоглядні моменти, ідентич-
ність батьків та їх оточення, соціальні та культурні цінності суспільства. Вибір 
персонального імені, особливо в минулому, вважався великою відповідальністю. 
В усіх суспільствах існували уявлення про те, що ім’я впливає на душу і долю 
людини. Значення імені для ідентичності людини, для її відчуття себе часткою 
людського суспільства, ставало особливо помітним тоді, коли людину спеціально 
позбавляли імені.

Ім’я безпосередньо пов’язане з походженням людини, а його вибір пов’яза-
ний з культурною традицією кожного етносу. Розрізняють імена, які прийшли 
з різних мов: слов’янських, скандинавських, тюркських, арабських, романо-гер-
манських тощо. Кожне ім’я щось означає, навіть якщо звичне ім’я втратило свій 
зв’язок із початковим змістом. Наприклад, не завжди у повсякденному спілку-
ванні ми пам’ятаємо, що ім’я Микола означає «переможець», Максим — «най-
більший», Оксана — «гостинна», а Тамара — «фінікова пальма». Деякі імена 
стають особливо вагомими, якщо їх носії залишили по собі слід у сімейній чи за-
гальній історії.

Особисті імена — це не статичне явище. Під впливом певних історичних по-
дій пріоритети у виборі особистих імен змінюються. Так, після розпаду СРСР  
в багатьох колишніх республіках, які стали незалежними державами, набули по-
пулярності національні імена. Через трансформації міжкультурних та міжетніч-
них відносин система особистих імен зазнає змін. Іноді ці зміни регулюються 
владою в рамках державної політики.

Вивченням імен та їх походження, їх значення і ролі в культурі суспільства 
займається спеціальна наука — «антропоніміка».

q

1.	 Поєднайтеся в групи та заповніть робочі аркуші 2–А, 2–Б, 2–В, 2–Г згідно 
з попередньо виконаним завданням (використовуючи інформацію з заповнених 
вдома робочих аркушів 1). 
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Робочий аркуш 1. Значення	імені

Ім’я Значення	імені Хто	дав	ім’я? Чому	так	назвали?

Робочий аркуш 2. Мотиви	вибору	імені

Робочий	аркуш	2–А Робочий	аркуш	2–Б	 Робочий	аркуш	2–В	 Робочий	аркуш	2–Г

Релігійні  
приписи

На честь родичів 
або ще когось 

(історичних 
героїв, видатних 

спортсменів, 
літературних 

героїв та кінозірок, 
важливих подій 

тощо)

Мода  
і популярність

Інші мотиви

Блок 1. Що впливає на вибір імені дитини?

q

2.	 Чим була викликана різниця у виборі імені (джерело 1)? На яку роль імені звертає 
увагу автор джерела 2? Що співпадає і чим, відрізняються в традиції вибору імені 
(джерела 3, 4, 5)?

3.	 На основі джерел 1–5 визначте причини, що впливали на вибір імені в різних країнах 
у різні часи.

4.	 Порівняйте отриманні знання з інформацією робочих аркушів 2. Доповніть записи 
робочого аркушу 2 новою інформацією. Розподіліть джерела блоку 1 в колонки 
таблиці робочого аркушу 2.

Джерело   1   Сучасний дослідник про вибір імен в Західній Україні  
в XVIII–XIX ст. 

У багатющому Львівському архіві досліджені метрики1 XVIII–XIX ст. міс-
тять значні контрасти. Порівняємо метрики уніатських2 церков Львова початку 
60-х років XIX ст.: в соборі Юра, що обслуговував західноукраїнську «верхівку», 
послужливу і перед Габсбургами3, і перед шляхтою, найчастіше зустрічається 
ім’я — Маріанна, його отримали за ті роки більше 10 % новонароджених ді-
вчаток. У церкві ж Параскеви, парафіяни якої належали переважно до «низів» 

1 Метрика (від лат. список, виписка) — свідоцтво про народження, виписка з церковної книги про 
новонародженого. 

2 Уніати — послідовники оденієї з гілок християнської церкви, що постала в результаті укладення Берестейської 
церковної унії 1596 р., в результаті чого частина українських священників перейшла у підпорядкування до 
Римо-католицької церкви. З кінця XVIII ст. уніатів називають греко-католиками. 

3 Прізвище імператорської родини, яка була при владі в Австрійській імперії цього часу.



85

Особисті імена як джерело вивчення культури та історії суспільства 

85

міського населення, за ті ж роки жодна новонароджена не стала Маріанною, на-
впаки, ім’я Пелагея тоді було одним з найчастіших в парафії Параскеви (6 %), 
а в привілейованому соборі Юра нехтували цим ім’ям, тільки одна дівчинка 
отримала його, і то лише в поєднанні Пелагея-Гелена. Колоритний такий факт: 
у соборі Юра 13 % всіх дівчаток, народжених тоді, отримали подвійні імена 
(binominis) — Маріанна-Анна, Марія-Матильда, або навіть потрійні (trinominis) 
Юліана-Маріанна-Антоніна, Марія-Софія-Кароліна тощо; в церкві Успіння, 
де прихожани належали також до досить забезпеченої верстви, 11 % всіх дівчаток 
отримали подвійні і потрійні імена, а в церкві Параскеви тільки півтора відсотка 
(а потрійних імен — жодного)4!

Джерело   2   Філософ і богослов П. Флоренський про популярність імен

«Нема фамілій5 без Катерини, — пише 28 листопада 1804 синові до Неаполя 
Я. І. Булгаков (відомий російський дипломат). — А чому? Тому, що наша мати, 
наш бог була Катерина (тобто Імператриця Катерина II) … і всі мали за щастя 
давати її ім’я своїм дочкам, так як тепер усі дають синам ім’я Олександр6. Я 
так любив ім’я Катерина все моє життя, що жінка, яка його має, завжди кори-
стувалася правом на мою пошану і дружбу». <…> Подібних [прикладів] можна 
надати з історії чимало, і всі вони будуються за схемою вищенаведеного: шано-
ваний Государ чи будь-яка інша особа, що перебуває у всіх на виду і привертає 
до себе увагу, — як правитель, керівник, великий талант тощо, підштовхує ото-
чуючих на наслідування, і оскільки вони не можуть змінити свого імені, то на-
магаються запровадити ім’я такої особи у своїй сім’ї, у своєму роді.

<…>. [Наприклад], за повідомленням Светонія7, у патриціанській родині 
Клавдіїв «носили різні імена і прізвиська: але ім’я Луцій було виключено за за-
гальною згодою, коли з тих двох, які мали це ім’я, одного звинуватили у пограбу-
ванні, іншого — у вбивстві»8…

Джерело   3   Сучасний дослідник про єврейські традиції вибору імені  
у другій половині ХХ ст.

Є певна подібність між ашкеназькими, сефардськими й мізрахськими9 євре-
я  ми: всі групи беруть імена з Біблії, такі як Авраам (Abraham) та Яків (Jacob) 
(у різних формах), та єврейські імена, такі як Сімха (Simcha) (як для чоловіків, так 

4 Никонов В. А. Этнография и ономастика (на примере Украины). — [Електронний варіант статті] http://journal.
iea.ras.ru/archive/1970s/1971/Nikonov_1971_5.pdf.

5 Фамілія (старовинне, від лат. Familia-родина) — в даному випадку родина у повному складі з усіма наявними 
родичами.

6 Ім’я російського імператора на початку ХІХ ст., онука імператриці Катерини ІІ. 
7 Гай Светоній Транквілл (друга половина І ст. після Р. Х.) — давньоримський письменник, історик, автор книги 

«Життя дванадцяти цезарів». 
8 Флоренский П. Имена. Католическая информационная служба. — [Електронний ресурс] http://agnuz.info. — 

Режим доступу до електронної версії книги: http://agnuz.info/app/webroot/library/211/173/page01.htm#08.
9 Назви груп єврейського народу: ашкенази — центрально-європейська, німецька група європейських євреїв; се-

фарди — іспанська група європейських євреїв, мізрахи — євреї-вихідці з Північної Африки, Середньої та Пе-
редньої Азії.
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і для жінок). Крім того, жіночі імена в певних групах менше пов’язані з Біблією 
та більше стосуються природи і краси <…>

Серед грузинських євреїв дітям найчастіше дають імена померлих родичів.  
В інших випадках <…> дітям могли дати імена ще живих бабусі та дідуся, Тори, єв-
рейських свят. В Грузії більше дівчат, ніж хлопців, були названі на честь ще живого 
родича. Хлопчиків називали на честь дідів. Дівчинки були названі на честь бабусь, 
мам, друзів й, в одному випадку, на честь діда.

В громаді євреїв Азербайджану значна частина дітей мали імена родичів чоло-
вічої статі по обох лініях — батьківській та материнській (27%); для жінок це були, 
головним чином, родички як по лінії батька, так і по лінії матері (18%)10.

Джерело   4   Сучасний дослідник про вірменську традицію

У середні віки у вірмен дати ім’я новонародженим мало можливість обме-
жене коло людей: священик, повитуха11, хрещений батько, гість, старший член 
сім’ї, дядько за лінією матері. Вважалося, що ім’я має магічний вплив і тому 
іменувати дітей можуть тільки ті люди, які якимось чином пов’язані з незем-
ними світами. Багато в чому ці уявлення збереглися й до початку ХХ століття. 
За радянських часів у цей процес (вибору особистих імен) активно втручалися 
працівники ЗАГСу12 і навіть місцева партійна влада, яка пропонувала батькам 
давати імена комуністичного спрямування і організовувала заходи хрещення, 
відомі як «червоні хрестини»13. Сьогодні прийнято, що імена дітям дають,  
в основному, батьки. Зазвичай першого сина нарікає батько, а інших синів і усіх 
дочок — мати14.

Джерело   5   Про мусульманські традиції 

Дитині дають ім’я мати і батько. Якщо ж мати і батько не приходять до згоди 
з приводу імені для дитини, в цьому випадку право дати ім’я дитині залишається 
за батьком. Якщо ж він (батько) бажає передати це право матері, то в цьому немає 
нічого поганого.

Батькам також дозволено передавати право давати ім’я дитині будь-кому 
іншому. Це може бути дідусь, бабуся або ж якийсь інший чоловік. Пророк15  
 

10 Edwin D. Lawson. Jewish Onomastics. [Електронний ресурс]: Jewish Language Research Website; Режим доступу: 
http://www.jewish-languages.org/onomastics.html. 

11 Жінки, що приймали пологи.
12 ЗАЦС — скорочення від Запис актів цивільного стану — спеціально створені Радянською владою органи, які 

письмовими документами підтверджували вагомі події у житті громадян. 
13 До революції 1917 р.) у багатьох християнських народів, які згодом увійшли до складу СРСР, був розповсюд-

жений християнський звичай хрестити новонароджену дитини у церкві. В 1920-ті роки радянська влада спро-
бувала відняти це право у церкви і придумала власний варіант хрещення, що отримало назву «червоне хре-
щення» (червоний колір був символічним кольором більшовицької революції, радянської влади і державного 
прапору СРСР). 

14 Маргарян Н. Авторський текст. 
15 У даному випадку Пророк Мухаммед.



87

Особисті імена як джерело вивчення культури та історії суспільства 

87

(хай благословить його Аллах16 і вітає) давав імена деяких з дітей своїх сподвиж-
ників, як було описано раніше17.

Блок 2. Радянська ідеологія та імена

q

5.	 Яким є походження імен, наведених в джерелах 6–8? Коли виникли ці імена?  
Хто, на вашу думку, ініціював появу таких імен?

6.	 Якими були мотиви вибору жіночого імені (джерела 9, 10)? Як співвідноситься 
джерело 9 з іншими джерелами блоку 2. 

7.	 Якими міркуваннями керувалися батьки, коли давали своїм дітям нові радянські 
імена? Яким є ваше ставлення до цих імен та їх використання ? 

Джерело   6   Сучасний дослідник про вірменські імена в радянські часи

В радянські часи вірменами широко вживалися російські імена: Володя 
(Володимир), Слава, Юрій, Борис, Світлана, Надя (Надія), Лариса, Ірина та інші. 
Ім’я Володя було пов’язане з ім’ям вождя соціалістичної революції Володимира 
Леніна. Зустрічалися також імена, які мали ідеологічне навантаження і часто 
вживалися у вигляді абревіатури: Кім (комуністичний інтернаціонал молоді), 
Лендрош («ленінян дрош» — ленінський прапор), Лекдар («лсир еритасард ко-
мунист дарцир» — послухай юначе, ставай комуністом), Вілен (Володимир Ілліч 
Ленін), Ленвел (Ленін великий), Мелс (Маркс, Енгельс, Ленін, Сталін), Марлен 
(Маркс, Ленін) тощо18.

Джерело   7   Директор Інституту мовознавства про імена в Азербайджані

Як розповів директор інституту мовознавства імені Насімі Національної 
Академії наук Фахреддін Вейселлі, в республіці борються із прагненням грома-
дян називати своїх дітей іменами з художніх творів або серіалів. «Ми видаємо 
книги та створюємо засоби, які віддзеркалюють сучасний дух часу. Там найбільш 
сучасні імена», — додав Вейселлі. Незвичні імена з’явилися в Азербайджані ще 
в середині минулого століття. Щоправда, тоді домінувала комуністична тематика. 
Ось і живуть тепер в республіці люди з іменами Совєт, Совмін, Сталін і, навіть, 
Трактор. Однак такими раритетними іменами часто пишаються і змінювати їх не 
збираються19.

16 Аллах — ім’я єдиного трансцендентного Бога в Ісламі: включає в себе поняття Бога, Творця та Господа всього 
сущого.

17 Как выбрать ребёнку имя. — [Електронний ресурс] Istina http://www.mukmin.narod.ru. — Режим доступу: http://
www.mukmin.narod.ru/ji37.html. 

18 Маргарян Н. М. Этнографические полевые материалы. — Ереван, 2011 (вірменською мовою).
19 Алиева А. В Азербайджане появились новые правила изменения фамилии. — [Електронний ресурс] Aze15 

http://www.aze.az. — Режим доступу: http://aze.az/news_v_azerbaydzhane_poyavilis_89188.html.
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Джерело   8  Про походження імені Ельміра

Ім’я Ельміра має декілька версій походження. Згідно з однією з них: 
«Ельміра — це радянське революційне ім’я, яке утворено від російського словос-
получення ”Электрификация мира”20».

Джерело  9   Світлина з Московського 
цвинтаря21 

Джерело  10  Зі спогадів про колег по роботі

У 1982 році я працював у залізничній лікарні 
в одному з невеличких міст в центрі України. Ко-
лектив дитячого відділення був дуже цікавий, 
і я, як молодий спеціаліст, намагався налагодити 
добрі стосунки з колегами-лікарями й з медсе-
страми, оскільки саме вони робили лікування ді-
тей більш успішним. Серед медсестер особливо 
ви ділялася доброзичлива і одночасно дуже вимог-
лива Октябрина Іванівна. Їй було близько 50 років.  
Я, коли почув при знайомстві її ім’я вперше, дуже 
здивувався. Напевно вона це відчула, тому що ска-
зала: «Не дивуйтеся. Моє ім’я мені дуже подоба-
ється, і я розумію, чому мій батько так мене назвав. 
Все ж таки моє ім’я хоч і нечасто зустрічається, але 
дуже красиве, чи не так? А то в батька були знайомі, 
так вони доньку назвали Пятилєткою [п’ятирічка]. 
Уявляєте? Пятилєтка Карпівна! Аж занадто були 
свідомі!»22.

Блок 3. Ім’я і держава

q

8.	 Які відчуття викликає у вас джерело 11? Чи погодилися б Ви з таким підходом  
у виборі вашого імені? Чому?

9.	 Як ви можете пояснити причину вимог Статті 7 «Закону про імена» в Естонії?
10.	Чим керуються державні службовці, коли відмовляються реєструвати певні імена 

(джерела 11, 13)?
11.	Що мається на увазі під твердженням: «юристи органів ЗАГСу повинні просвіщати 

тих, хто дає своїм дітям не національні, а кумедні імена» (джерело 14)?

20 Значение имени Эльмира. — [Електронний ресурс]: Как завут.ру http://www.kakzovut.ru. — Режим доступу: 
http://www.kakzovut.ru/names/elmira.html.

21 Фото Ю. Кушнєрьової.
22 Зі спогадів Костюка П. А, записаних Костюк І. А. у 2008 р.
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Джерело   11   З повідомлень ЗМІ

47-річний художник В’ячеслав Воронін дав своєму новонародженому сину 
ім’я, що складається із поєднання букв і цифр: БОЛ РВФ 260602. Що, за заду-
мом просунутих батьків (мама з татом повністю погоджується у цьому питанні), 
повинно розшифровуватися наступним чином: Біологічний Об’єкт Людина роду 
Вороніних-Фролових, народився 26 червня 2002 року. У відповідь на здивування 
оточуючих щасливий батько відповідає: «Пора стати вільними людьми і дати ди-
тині справжнє ім’я — єдине і неповторне. Адже, по суті, Петро чи Іван, це не 
імена, а прізвиська. Навіть Іванов Петро Семенович — не ім’я: він же не один з 
таким ім’ям на світі. Іванов Петро Семенович, 25.07.1943 народження, 43-е від-
ділення міліції, плюс номер паспорта, записані в один рядок — ось саме ця іден-
тифікаційна система і є ім’ям конкретної людини».

До власного імені В’ячеслав теж ставиться погано і збирається змінити його 
на інше: БОЛ РВП 250856, тобто Біологічний Об’єкт Людина роду Вороніних-
Пархоменко, народився 25 серпня 1956 року.

У ЗАГСі відмовилися зареєструвати дитину під таким сучасним «ім’ям». 
Однак невгамовні батьки подали на орган ЗАЦСу позов до суду і сповнені рі-
шучості ввести в повсякденний побут «табірні імена23», як назвала винайдену 
ними систему ідентифікації людей директор Чертанівського ЗАЦСу Людмила 
Сахарова24.

Джерело   12   Витяг із закону про імена (Естонія, 2004 р.)

Стаття 7. Вимоги, що висуваються до імен
В якості імені неприпустимо давати імена, що містять цифри або невербальні 

означення, а також імена, які окремо чи разом з прізвищем не відповідають до-
брим звичаям.

1) незвичні імена, які непридатні для використання через складні або невідпо-
відні загальним правилам вживання мови написання або вимову, або через його 
загальномовне значення; 

2) ім’я, що не відповідає статі особи; 
3) ім’я чи скорочена форма імені, яке використовується як загальновідоме 

персональне ім’я, ім’я або службове ім’я загальновідомого автора 
Відповідно до цього закону службовим вважається ім’я, яке людина використо-

вує для виконання службових обов’язків, і яке не є офіційним ім’ям людини. 
З положень частин 2 та 3 даної статті можуть бути зроблені виключення, якщо 

дитина або її батьки мають у зв’язку із громадянством, сімейними стосунками, 

23 Мається на увазі, що в концентраційних таборах нацистської Німеччини кожному в’язню присвоювали но-
мер, забираючи ім’я, й тим самим піддаючи ще більшому приниженню, фактично відокремлюючи його від 
суспільства.

24 Прозоров Л. Р. Три заметки об именах. — [Електронний ресурс] http://www.perunica.ru/2010/01/17/tri-zametki-
ob-imenax.html.
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національною приналежністю або іншими обставинами зв’язок з іншомовною оно-
мастичною25 традицією, а ім’я, що надається дитині, цій традиції відповідає26.

Джерело   13   З матеріалів вірменського етнографа Н. Маргаряна

У Вірменії, в одному з відділень районного ЗАГСу працівники не дозволили 
батькам назвати свого сина Крішна27: аргументуючи відмову тим, що це ім’я не 
зустрічається у вірменському списку імен і не вірменського походження. В ін-
шому випадку співробітника ЗАГСу відмовилися надати дитині ім’я на честь 
діда –Ілліч – аргументуючи це тим, що часи Ілліча та Володимира (оскільки це 
по-батькові та ім’я відомого вождя СРСР Леніна)  давно минули, й прийшов час 
національних  героїв ( наприклад: Сероб, Грайр, Гарегін тощо)28. 

Джерело   14   З інтерв’ю заступника голови комісії з термінології  
при Кабінеті міністрів Азербайджану 

В Азербайджані новонародженим дітям тепер все частіше дають націо-
нальні імена та імена тюркського походження. Про це свідчить статистика 2010– 
2012 років. Після призначення голови Комісії з термінології буде створена окрема 
робоча група для контролю за використанням особливих імен. Для цього органам 
ЗАГСу будуть надані книги імен. Юристи органів ЗАГСу повинні просвіщати 
тих, хто дає своїм дітям не національні, а кумедні імена29.

¡¡ Інформаційна¡довідка

Після відновлення незалежності у багатьох державах — республіках колишнього 
СРСР були прийняті закони про державну мову з метою збереження, захисту та розвитку 
мови, що є важливою складовою національної ідентичності. В цих законах звернено 
увагу й на порядок відображення персональних імен (наприклад, Стаття 19 «Закону про 
державну мову» в Латвії).

25 Ономастика — наука про імена та назви.
26 Эстония: Закон об именах. — [Електронний ресурс] http://transcoalition.info. — Режим доступу: http://

transcoalition.info/laws/estonia-names-law.
27 Крішна — одне з найбільш популярних божеств у індуїзмі. Верховне божество для окремої релігійної групи 

віруючих, що розповсюджене також поза межами Індії у сучасному світі, у тому числі в Європі та на території 
колишнього СРСР.

28 Маргарян Н. М. Этнографические полевые материалы, 2011 (вірменською мовою). — Переклад автора з вірм.
29 Исабалаева И. В Азербайджане детям чаще дают национальные имена. — [Електронний ресурс] Trend  

http://www.trend.az. — Режим доступу: http://www.trend.az/news/society/2158276.html.
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q

12.	У чому полягає причина судової справи (джерела 16, 17)?  
Як співвідносяться сутність конфлікту з прикладу у джерелі 17 з інформацією, 
наведеною в джерелах 12, 13? 

13.	Займіть позицію в дискусії «Чи має право держава втручатися в процес вибору 
батьками імені своїй дитині»?

Джерело  15  Із Закону «Про державну мову» Латвійської Республіки  
від 21.12.1999 р.

Стаття 19. (1) Персональні імена відтворюються відповідно до традицій ла-
тиської мови й пишуться згідно з діючими нормами літературної мови з дотри-
манням положень частини другої даної статті.

(2) В паспорті чи свідоцтві про народження додатково до імені та прізвища 
особи, записаними згідно з діючими нормами латиської мови, вказується істо-
рична форма сімейного прізвища особи або оригінальна форма персонального 
імені з іншої мови в латинській транслітерації, якщо особа чи батьки неповноліт-
ньої особи бажають цього та можуть довести це документально30.

Джерело  16  Приклад з судової практики Латвії

ВУ 2013 році Адміністративний районний суд міста Лієпаї розглядав справу 
на підставі позову батька дитини, який вимагав зареєструвати хлопчика під ім’ям 
і прізвищем «Miron31 Antonov» а також стягнути з ЗАГСу компенсацію в розмірі 
2700 латів.

Суд відхилив заяву, погодившись з аргументом ЗАГСу про те, що написання 
нелатиських власних назв у Латвії здійснюється відповідно до норм латиської 
мови. Таким чином, дитину можна було б зареєструвати під ім’ям і прізвищем 
«Mirons Antonovs»32. Однак таке рішення категорично не влаштовує його батьків. 
Раніше повідомлялося, що сім’ю хлопчика обурює, що звучання імені із закін-
ченням «с» («Mirons») нагадує латиське слово «mironis» («покійник»)33.

q Підсумкове	обговорення

	 Як у виборі особистого імені віддзеркалюються зміни в культурі та суспільстві?

30 Законы Латвии на русском. — [Електронний ресурс] http://latvia.news-city.info/. — Режим доступу: Латвийская 
Республика. http://latvia.news-city.info/docs/sistemsf/dok_iercib.htm

31 Им’я Мирон походить від грецького слова «миро», пахуче масло, та «той, що плаче».
32 Відповідно до діючих норм в латиській мові чоловічі імена закінчуються на «-с(-s)», наприклад, Pēteris (Пете-

рис), Jānis (Янис).
33 Суд не позволил назвать ребенка именем «Miron». [Електронний ресурс] http://rus.delfi.lv. — Режим доступу:  

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sud-ne-pozvolil-nazvat-rebenka-imenem-miron.d?id=43493757#ixzz3A4oFwnY8.
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 X Яку роль відіграють пам’ятники  
у вивченні історії і культури народу?

q

1.	 Що ви бачите? Зробіть опис того, що ви бачите.
2.	 Які символи ви помітили на цьому пам’ятнику? Що вони означають?
3.	 Яку історичну подію відображено в монументі?
4.	 Як символи допомагають зрозуміти історичний контекст і важливість події, 

відображеної в пам’ятнику?
5.	 Хто ці люди, що зображені на пам’ятнику?
6.	 Що пам’ятник може розповісти вам про людей, які його створили? 
7.	 Чому і кому народ присвячує пам’ятники?

Джерело  1  Арка — частина пам’ятника перед входом у двір Ечміадзінського 
монастирського комплексу1

1 Цар Трдат III й Католікос Григорій Просвітитель. Эчміадзін. Фото К. Байрамяна, 2013 р.
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Блок 1.  Пам’ятники історії і культури

q

8.	 Чи погоджуєтеся ви з визначенням пам’ятника у джерелі 2? Що б ви могли додати 
до цього визначення?

9.	 Чи можна назвати Вірменію «музеєм під відкритим небом»? Аргументуйте свою 
відповідь.

Джерело  2  Що таке пам’ятник? 

ПАМ’ЯТНИК — це об’єкт, що становить частину культурного надбання кра-
їни, народу, людства (пам’ятки археології, історії, мистецтва тощо). Пам’ятник — 
витвір мистецтва, що створюється для увічнення людей чи історичних подій; 
скульптурна група, статуя, бюст, плита з рельєфом або написом, тріумфальна 
арка, колона, обеліск тощо. Найбільш поширений тип пам’ятників — меморі-
альні споруди. Пам’ятник є частиною спадщини, надбання епохи, народу, дер-
жави, її культури2.

¡¡ Історична¡довідка

Вірменія завжди перебувала на перехресті шляхів, що з’єднують Європу та 
Азію. Всі епохи, що прокотилися над цією стародавньою землею, залишили на ній 
свій відбиток, тому за кількістю пам’яток історії та культури ця країна може вважа-
тися однією з найцікавіших в Старому Світі. Недаремно Вірменію називають «му-
зеєм під відкритим небом». Тут можна зустріти сліди майже всіх найдавніших циві-
лізацій Старого Світу. Численні пам’ятники мистецтва і архітектури перетворюють 
країну на музейне сховище і експозицію шедеврів культури минулого.

Блок 2.  Кому та за що встановлюють пам’ятники?

q Запитання	та	завдання	до	роздаткових	матеріалів	для	кожної	з	груп

10.	Кому присвячені пам’ятники, зображені на фотографіях?
11.	Чому саме цим людям встановлені пам’ятники, що їх поєднує?
12.	Яким є внесок цих людей в історію та культуру? Які цінності вони створювали? 
13.	Кому належать ці цінності, одному народу чи всьому світу?  

Прокоментуйте відповідь.
14.	Зробіть узагальнення: кому та за що ставлять пам’ятники? Ознайомте інші групи  

з вашими висновками.

2 Большой энциклопедический словарь. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://enc-dic.com/print/
enc_big/Pamjatnik-43821.html.
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Група 1. 

Джерело   3   Пам’ятник Айку в Єревані3

Джерело   4   Родоначальник вірменського 
народу

…Вірмени походять від родоначальника 
Айка. Легенда розповідає, що Айк боровся 
з тираном Белом, переміг його, і на знак 
цього вірмени стали відзначати висхідну вір-
менську дату: це було 11 серпня 2492 до Р. Х.  
…в ім’я родоначальника Айка вірменський 
народ називається «Ай», а країна «Аястан»4.

Джерело   5   Пам’ятник Ованесу 
Туманяну в Єревані

Джерело   6   Ованес Туманян (1896–1923)

Поет, прозаїк, літературно-громадський 
діяч. Туманян брав активну участь у ство-
ренні нової вірменської культури. В 1921  р. 
в Тифлісі він заснував Будинок вірменського 
мистецтва. У тому ж році він став прези-
дентом комітету допомоги Вірменії. Творчі 
принципи Туманяна найбільш повно пред-
ставлені в поемах і баладах5.

3 Джерела 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 33, 39, 41 — фото К. Байрамяна, 2013–2014 рр. 
4 Происхождение и формирование армянского народа. — [Електронний ресурс]: www.historyofarmenia.am. — 

Режим доступу: http://www.historyofarmenia.am/ru/Encyclopedia_of_armenian_history_hay_joxovrdi_tsagumn_u_
kazmavorumy.

5 Туманян Ованес. — [Електронний ресурс]: http://www.armenianlanguage.am/ru/Encyclopedia. — Режим 
доступу: http://www.armenianlanguage.am/ru/Encyclopedia_tumanyan_hovhannes.
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Джерело   7   Пам’ятник Араму 
Хачатуряну в Єревані6

Джерело   8   Арам Хачатурян  
(1903–1978)

Композитор, диригент, народний ар-
тист, доктор мистецтвознавства. Хачату-
рян справив значний вплив на розвиток 
музики, здобув світове визнання для ві-
рменської народної музики. Хачатурян є 
автором першого національного балету, 
засновником вірменської кіномузики. 
У Єревані на честь Хачатуряна названий 
Великий зал філармонії. ЮНЕСКО внесла 
в міжнародний реєстр «Пам’ять світу» кі-
номузику і ноти Арама Хачатуряна7.

 

Джерело   9   Пам’ятник Віктору 
Амбарцумяну в Єревані 

Джерело   10   Віктор Амбарцумян 
(1908–1996)

Видатний астрофізик. У 1934 році 
Амбарцумян заснував і очолив першу 
в СРСР кафедру астрофізики. Дослідження 
Амбарцумяна щодо статистики та дина-
міки зоряних систем покладені в основу 
сучасної статистичної механіки зоряних 
систем. Ці дослідження були відзначені 
Державною премією Російської Федерації 
у 1995 році. Він був засновником і дирек-
тором Бюраканської Обсерваторії8.

6 Фото Ріти Віллаерт. Друкується з дозволу автора. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.
flickr.com/photos/rietje/2907515182/.

7 Юнеско включила в программу «Память Мира» Арама Хачатуряна. — [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.vestikavkaza.ru. — Режим доступу: http://www.vestikavkaza.ru/news/YUNESKO-vklyuchilo-
v-programmu-Pamyat-mira-Arama-KHachaturyana.html.

8 Академик Амбарцумян Виктор Амазаспович. Жизнь и творчество (1908–1996). — [Електронний ресурс]: 
http://vambartsumian.org/. — Режим доступу: http://vambartsumian.org/index.php?cat=biogr&sec=0#01.
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Група 2. 

Джерело  11  Пам’ятник Месропу Маштоцу в Єревані

Джерело   12   Месроп Маштоц 
(361/362–440)

У 405 році Маштоц створив ві-
рменський алфавіт з 36 літер. Окрім 
рідної вірменської, він володів грець-
кою, сирійською і перською мовами. 
Маштоц усно перекладав для людей 
Біблію. За допомогою католікоса 
Саака, Маштоц відкрив перші школи 
у Вірменії. Він заснував першу вищу 
школу християнської Вірменії, розро-
бив методику викладання і написав 
перший підручник вірменської мови9.

Джерело   13   Пам’ятник Давиду Анахту  
в Єревані

Джерело   14   Давид Анахт (Непереможний) 
(біля 475 — 1-а пол. 6 ст.)

Давид Анахт — вірменський філософ. 
За перемогу у філософських диспутах от-
римав прізвисько Тричі великий філософ 
й Непереможний (Анахт) філософ. Філософія, 
за Давидом Анахтом, — це мати мудрості, вона 
є першоджерелом всіх наук і мистецтв (куди 
входять не тільки мистецтва, а й ремесла), ви-
правляє в них помилкове10.

9 Месроп Маштоц. — [Електронний ресурс]: http://ru.hayazg.info/. — Режим доступу: http://ru.hayazg.info/
Месроп_Маштоц.

10 Давид Анахт. — [Електронний ресурс]: http://dic.academic.ru/. — Режим доступу: http://dic.academic.ru/
dic.nsf/enc_philosophy/5940/ДАВИДэ.
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Джерело   15   Пам’ятник Олександру 
Спендіаряну в Єревані 

Джерело   16   Олександр Спендіарян 
(1871–1928)

Композитор, диригент, педагог, громад-
ський діяч, народний артист. Класик вірмен-
ської музики. Як композитор Спендіарян 
поширював реалістичне мистецтво, тяжів 
до програмної музики, створив у своїх тво-
рах поетизовані образи природи, жанрові 
картини народного життя11.

Джерело   17   Пам’ятник Мартіросу 
Сарьяну в Єревані

Джерело    18    Мартірос Сарьян  
(1880–1972 рр.)

Найбільш шанований художник у Вір-
менії, створив нове й актуальне «сарья-
новське» мистецтво. Він був засновником 
і керівником Державного музею Вірменії. 
Сарьян є також засновником вірменської 
національної школи живопису новітнього 
періоду. Роботи Сарьяна зберігаються в На-
ціональній галереї Вірменії та її філіях,  
у московській Третьяковській галереї,  
в численних музеях зарубіжних країн, а та-
кож у приватних колекціях12.

11 Спендиаров. — [Електронний ресурс]: http://dic.academic.ru/. — Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
bse/170514/Спендиаров.

12 Певец Армении. — [Електронний ресурс]: http://www.centre.smr.ru. — Режим доступу: http://www.centre.smr.ru/
win/artists/saryan/biogr_saryan.htm.
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Група 3. 

Джерело   19   Пам’ятник Моісею Хоренському 
в Єревані

Джерело   20   Моісей Хоренський  
(біля 410 — біля 490 рр.)

Історик, засновник вірменської історіогра-
фії, народився в селі Хореаї, тому й іменується 
Хоренаці. З Месропом Маштоцем та іншими уч-
нями переклав Біблію вірменською мовою. Його 
основна праця — «Історія Вірменії» — перша 
систематизована історія вірменського народу, що 
грунтується на вірменських і закордонних дже-
релах  (сирійських, грецьких та інших). Ця праця 
здійснила величезний вплив на вірменську істо-
ріографію, була перекладена різними іноземними 
мовами13.

Джерело   21   Пам’ятник Григору Нарекаці в Єревані

Джерело   22   Григор Нарекаці 
(951–1003 рр.)

Вірменський поет, філософ 
і бо гослов. Представник раньовір-
менського Відродження. Його лі-
рико-містична поема «Книга скор-
ботних пісень», перекладена на 
багато мов світу, відіграла значну 
роль у розвитку вірменської літе-
ратурної мови. Вперше надруко-
вана в 1673 році в Марселі, 
до цього поширювалася в рукопис-
них списках14.

13 Енциклопедія фонду «Хайазг» Мовсес Хоренаци. — [Електронний ресурс]: http://ru.hayazg.info. — Режим до-
ступу: http://ru.hayazg.info/Мовсес_Хоренаци.

14 Енциклопедія фонду «Хайазг» Григор Нарекаци. — [Електронний ресурс]: http://ru.hayazg.info. — Режим 
доступу: http://ru.hayazg.info/ Григор_Нарекаци.
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Джерело   23   Пам’ятник Олександру 
Грибоєдову в Єревані15

Джерело   24   Олександр Грибоєдов  
(1795–1829)

Російський дипломат, поет, драматург, 
дворянин, автор відомої п’єси «Горе від ро-
зуму», перша вистава якої відбувалася в сті-
нах Єреванської фортеці у 1827 р. Грибоєдов 
брав активну участь у підписанні у 1828 р. 
Туркманчайського договору між Росією 
і Персією, що відіграв велику роль у долі ві-
рменського народу. Був послом Росії в Тегерані. 
За його безпосередньої участі було також ор-
ганізовано переселення понад 40 тис. вірмен 
у Східну Вірменію16. 

Джерело   25   Пам’ятник Мікаелю 
Налбандяну в Єревані17

Джерело   26   Мікаель Налбандян 
(1829–1866) 

Вірменський письменник, публіцист, критик, 
громадський діяч. Автор романів «Одному 
слово, іншому наречену» (1858), «Запитування 
мерців» (1859, не закінчено), «Щоденник» 
(1858–1860 рр.). Величезною популярністю 
користувалася громадянська лірика 
Налбандяна, просякнута пафосом боротьби 
за свободу. Перекладав вірші О. С. Пушкіна, 
М. Ю. Лермонтова, Г. Гейне та інших поетів. 
Автор тексту гімну Вірменії18.

15 Статуя Грибоєдова. — [Електронний ресурс]: http://charkhchyan.wordpress.com. — Режим доступу: http:// 
charkhchyan.wordpress.com/2013/11/27/գրիբոյեդովի-արձանը/.

16 Авторський текст К. Байрамяна и Л. Оганесян. Див. також: — [Електронний ресурс]: http://www.wisdoms.ru. — 
Режим доступу: http://www.wisdoms.ru /avt/b65.html.

17 Фото Armineaghayan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commons. [Електронний ресурс] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nalbandyan_M._%281%29.JPG.

18 Микаел Налбандян. Адаптовано з електронного ресурсу: http://www.peoples.ru. — Режим доступу: http://www.
peoples.ru/art/literature/story/nalbandian/.
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Група 4. 

Джерело   27   Пам’ятник Тиграну II 
Великому в Єревані 

Источник   28   Тигран II Великий  
(140–55 до Р. Х.) 

Найзнаменитіший вірменський цар, пра-
вив у 95–55 рр. до Р. Х., заснував місто — сто-
лицю Тигранакерт. За часів правління Тиграна 
Великого Вірменія стала могутньою державою 
Передньої Азії. До наших днів дійшли викар-
бувані під час правління Тиграна золоті, срібні 
та бронзові монети з його зображенням і зазна-
ченням його титулу «Царя царів»19.

Джерело   29   Пам’ятник Ованесу (Івану) 
Айвазовському в Єревані20

Джерело   30   Ованес Айвазовський  
(1817–1900)

Всесвітньо відомий художник-мариніст,  
колекціонер вірменського походження. Айва-
зовський писав загалом морські пейзажі.  
В цілому художник написав більше 6 тисяч ро-
біт. Найбільш яскраво романтичні риси його 
творчості проявилися в картині «Дев’ятий 
вал». Його заслуги в мистецтві були відзначені 
в усьому світі. Він був обраний членом п’яти 
академій мистецтв21. 

19 Тигран Великий — [Електронний ресурс] http://www.globalarmenianheritage-adic.fr. — Режим доступу: http://
www.globalarmenianheritage-adic.fr/0ru/5music/0tigran1.htm.

20 Статуя Оганеса /Івана/ Айвазовського. Єреван. Фото К. Байрамяна, 2014 р.
21 Иван Айвазовский. — [Електронний ресурс] http://ivan.evart.ru. — Режим доступу: http://ivan.evart.ru./bio.
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Джерело   31   Пам’ятник Комітасу  
в Єревані22

Джерело   32   Комітас (Согомон 
Согомонян) (1869–1935)

Композитор, музикант, співак, диригент, 
педагог, засновник вірменської національ-
ної композиторської школи. Комітас був за-
сновником і членом міжнародної музичної 
організації, виступав з доповідями про ві-
рменську музику. На честь Комітаса назва-
ний струнний квартет, Єреванська консерва-
торія, будинок камерної музики, проспект та 
парк. Пам’ятники Комітасу стоять в Єревані, 
Ечміадзині та Парижі23.

Джерело   33   Пам’ятник Вільяму Сарояну 
в Єревані

Джерело   34     Вільям Сароян  
(1908–1981 рр.)

«Хоч я пишу англійською і народився  
в Америці, я вважаю себе вірменським 
письменником. Слова мої англійською. 
Середовище, в якому я пишу — американ-
ське. Душа моя, яка змушує мене писати, — 
вірменська. Відповідно, я і є вірменський 
письменник». Це слова самого письменника, 
якого так цінують і люблять у Вірменії24.

22 Комитас. — [Електронний ресурс] http://commons.wikimedia.org. — Режим доступу: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Statue_of_Komitas_Vardapet,_Yerevan,_Armenia.jpg.

23 Комитас. — [Електронний ресурс] http://www.armeniaculture.am. — Режим доступу: http://www.armeniaculture.
am/ru/Encyclopedia_komitas.

24 О Вильяме Сарояне. — [Електронний ресурс] http://magazines.russ.ru. — Режим доступу: http://magazines.russ.
ru/interpoezia/2011/1/ba13-pr.html.
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Група 5.

Джерело   35   Пам’ятник Акопу Мегапарту  
в Єревані25

Джерело   36   Першодрукар Акоп Мегапарт 
(XV–XVI  вв.)

Біографічні відомості про Акопа Мегапарта 
не збереглися. Вірменський першодрукар Акоп 
Мегапарт (Мегапарт означає «грішний») у 
1512 році створив першу вірменську друкова ну 
книгу «П’ятничну книгу» — «Урбатагірк». 
Завдяки його діяльності вірменська мова стала 
однією з перших мов книгодрукування се-
ред мов світу26.

Джерело   37   Пам’ятник Ваграму Папазяну 
в Єревані27

Джерело   38   Ваграм Папазян (1888–1968)

Вірменський актор. Народився у Стамбулі. 
На сцені з 1907   р. У 1922–1953 рр. гастролю-
вав з вірменськими та російськими колективами  
в СРСР і за кордоном. З 1954 р. працював у 
вірменському театрі імені Г. М. Сундукяна 
в Єревані. Виконував головні ролі в п’єсах 
В.  Шекспіра: Ромео — «Ромео і Джульєтта», 
1908   р.; Гамлет — «Гамлет», 1912   р.; Лір — 
«Король Лір», 1914   р.; прославився виконан-
ням ролі Отелло — «Отелло», 1932. Успадкував 
традиції європейського акторського мистецтва  
ХІХ ст. і розвивав традиційний вірменський тра-
гедійний театр28.

25 Статуя Акопа Мегапарта. Єреван. Фото К. Байрамяна 2014 р.
26 Акоп Мегапарт. — [Електронний ресурс] http://dic.academic.ru. — Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

ruwiki/613872.
27 Фото Armineaghayan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 

Commons. [Електронний ресурс] http://commons.wikimedia.org/wiki/ /File:Վահրամ_Փափազյան_(2).JPG. 
28 Ваграм Папазян. [Електронний ресурс] http://dic.academic.ru. — Режим доступу: http://dic.academic.ru/ dic.nsf/

enc1p/35654/ПАПАЗЯН.
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Джерело  39   Пам’ятник Арно Бабаджаняну в Єревані

Джерело    40   Арно Бабаджанян 
(1921–1983)

Видатний композитор, піа-
ніст і педагог, народний артист 
СРСР, один з найзнаменитіших 
і улюблених музикантів. Його 
пісні визнавалися кращими на 
міжнародних фестивалях і кон-
курсах, де вони лунали. «Одного 
разу до нас прийшов відвідувач. 
Ця людина попросила нас заспі-
вати, щоб зрозуміти у кого є слух. 
Я теж заспівав, а також поплескав 
під ритм. Ця людина послухала 

і сказала, що мені треба зайнятися музикою. А пізніше я дізнався, що цю людину 
звали Арам Ілліч Хачатурян», — пізніше писав Арно Бабаджанян29.

Джерело   41   Пам’ятник Тиграну Петросяну 
в Єревані

Джерело   42   Тигран Петросян (1929–1984) 

Чемпіон світу з шахів. Матч з Ботвинником 
відбувся в 1963 році, зробивши з 33-річного 
Тиграна Петросяна нового чемпіона світу з ша-
хів. Петросян залишався чемпіоном світу шість 
років. Він був кумиром і гордістю вірменського 
народу. Своє прізвисько «Залізний Тигран» 
Тигран Петросян отримав за чудове мисте-
цтво захисту, а інше — «Шаховий лівша» стало 
його супутником через незвичайну манери гри, 
яка могла поставити в глухий кут досвідчених 
суперників30.

29 Арно Бабаджанян. — [Електронний ресурс] http://babadzanyan.narod.ru. — Режим доступу: http://babadzanyan.
narod.ru/bio.htm.

30 Тигран Петросян — чемпион мира по шахматам. — [Електронний ресурс]: http://www.gambiter.ru. — Режим 
доступу: http://www.gambiter.ru/chess/item/306-tigran-petrosyan.html.



104    

КУЛЬТУРНА  СПАДЩИНА

104    

Блок 3.  Історія і культура в пам’яті та пам’ятниках

q

15.	Чому Асамблея Міжнародної ради з питань охорони пам’ятників при ЮНЕСКО 
затвердила спеціальний день, присвячений охороні пам’ятників історії та культури 
(джерело 43)?

16.	Чи відомі вам приклади, коли пам’ятники, присвячені історичним діячам або подіям, 
були знесені? Чому це сталося?

17.	Як варто вчиняти з пам’ятниками минулих епох, якщо ставлення до цих людей і подій 
у наш час змінилося, стало негативним?

Джерело  43  Про міжнародний день пам’ятників та історичних місць

У 1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’ятників 
та визначних місць (ІКОМОС, англ. ICOMOS), створеної при ЮНЕСКО 18 квітня 
проголошено міжнародним днем пам’ятників та історичних місць з метою при-
вернути увагу громадськості до питань захисту та збереження світової культур-
ної спадщини31.

Джерело  44  Площа Леніна в Єревані32

31 Международный день памятников и исторических мест. — [Електронний ресурс] wttp://ru.wikipedia.org/. — 
Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_памятников_и_исторических_мест.

32 Площа Леніна в Єревані. 1980 р. [Електронний ресурс]: http://di-sok.livejoumal.com. — Режим доступу: 
http://di-sok.livejoumal.com/5839.html.
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Джерело  45  Площа Республіки в Єревані, 2014 р.33

Джерело  46  Думка вірменського радянського історика про Леніна, 1970 р.

Ім’я великого Леніна — символ свободи для всіх народів. В історії людства ще 
не було такого всеосяжного впливу ідей суспільного розвитку, який мали ідеї ле-
нінізму, що вказували народам шлях до вільного і щасливого життя … Безсмертні 
ленінські ідеї не тільки дали свободу і щасливе життя вірменському народу, а й 
врятували його від остаточного фізичного винищення. Економічно відстала, пе-
ретворена на попелище, Вірменія за радянської влади стала передовою індустрі-
альною республікою з високорозвиненою наукою і культурою34.

Джерело  47  Думка сучасного вірменського діяча про Леніна

Колишній політв’язень СРСР, член парламенту національних зборів Вірменії 
Азат Аршакян інакше представляє образ Леніна. На його думку, революція Леніна 
була заснована на тому, що він дозволив знищити своїх політичних опонентів. 
Він приніс чимало лиха вірменському народу. Це була катастрофа. Ленін зробив 
криваву революцію і в крові потопив усіх своїх опонентів. Ленінізм геть увесь 
в крові35.

33 Ереван. Этюд воспоминания. [Електронний ресурс] http://ru.tsn.ua. — Режим доступу: http://ru.tsn.ua./
blogi/themes/tourism/armeniya-etyud-vospominanie-354487.html.

34 Агаян Ц.П. В.И. Ленин и освобождение армянского народа. [Електронний ресурс] http://lraber.asj-oa.am. — 
Режим доступу: http://lraber.asj-oa.am /1622/1/19.pdf.

35 Ретроспективный взгляд: образ В. И. Ленина продолжает пробуждать воспоминания. [Електронний ресурс] 
http://armenpress.am/arm/news. — Режим доступу: http://armenpress.am/arm/news /716071/.
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q Підсумкове	обговорення

 Чи потрібно зберігати пам’ятники минулого, якщо за умов сьогодення ставлення 
до людей та подій, відображених у пам’ятниках, змінилося, стало негативним? 

 Подумайте над відповіддю на запитання та займіть позицію біля однієї з табличок:

А Пам’ятники імперського та радянського минулого треба 
зруйнувати та спробувати забути це минуле.

B
Пам’ятники, ставлення до яких змінилося, стало негативним, 
треба зібрати в музеї, окремому парку, як нагадування про уроки 
минулого, яке не повинно повторитися

C Такі пам’ятники треба лишити на місці, але додати до них 
відповідну супровідну інформацію.

D Запропонуйте свій варіант.
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 X Як у творчості Сергія Параджанова  
звучить діалог культур?

q

1.	 Розгляньте фотографію (джерело 1) та зробіть припущення щодо того, що хотіла 
сказати людина, що є на фотографії та фотограф? Для пояснень скористайтеся 
історичною довідкою. Підберіть назву до цієї фотографії.

Джерело  1  1

¡¡ Історична¡довідка

Сергій Параджанов (Серго Параджанян) — видатний кінорежисер, сценарист, 
художник народився в Тбілісі в 1924 р. У 1942–45 рр. навчався в інституті інженерів 
залізничного транспорту, потім на вокальному відділенні Тбіліської консерваторії, 
в хореографічному училищі при Оперному театрі. У 1945 р. перевівся в Московську 
консерваторію, потім вступив на режисерський факультет Всесоюзного державного 
інституту кінематографії.

З 1949 р. працює на Київській кіностудії ім. О. Довженка і знімає як художні, так 
і документальні фільми. У 60-ті роки Параджанов бере активну участь у підтримці 

1 Фото з книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога» [фотоальбом] / Юрий Мечитов; [предисл.:Э.Рязанов]. — 
Тбилиси: GAMS-print, 2009. — С. 280.
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дисидентського руху2 в Україні. Його ім’я стоїть першим серед підписантів відомого 
«листа 139-ти», адресованого вищим керівникам СРСР на знак протесту проти не-
законних політичних переслідувань наукової та творчої інтелігенції. Визначною по-
дією стала прем’єра фільму «Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі «Україна» 
в жовтні 1965 р., де перед початком показу виступили українські правозахисники 
з протестом проти переслідувань української інтелігенції. Після заборони продов-
жувати зйомки фільму «Київські фрески» на кіностудії ім. О. Довженка в 1966 р. 
Сергій Йосипович був змушений виїхати з України до Вірменії. У 1968 р. на кіно-
студії «Арменфільм» він працює над фільмом «Саят-Нова», в якому знімаються і 
видатні грузинські актори. C. Параджанов відкрито і активно критикував владу, ви-
ступав проти цензури і будь-яких обмежень творчості. У 1973 році кінорежисер за 
надуманим звинуваченням був заарештований у Києві і засуджений до п’яти років 
ув’язнення. Завдяки міжнародній кампанії протесту в грудні 1977 року його було 
звільнено. Вдруге його заарештували в 1982 р. у Тбілісі, проте через кілька місяців 
були змушені випустити завдяки активним міжнародним протестам діячів культури 
і активній участі у кампанії щодо його звільнення представників грузинської творчої 
інтелігенції. Зважаючи на заборону жити в Москві та Києві, Параджанов живе в рід-
ному Тбілісі. Йому надається можливість працювати на кіностудії «Грузія-фільм», 
на якій він знімає видатні кінокартини. 

Окрім занять режисурою і зйомками фільмів, Сергій Параджанов також писав 
сценарії для своїх майбутніх кінострічок, а також був художником — він створив 
величезну кількість малюнків і колажів.

Помер Сергій Параджанов 21 липня 1990 р. в Єревані. Він помер на початку 
роботи над автобіографічною картиною «Сповідь». Похований видатний діяч кіно 
в Єревані в пантеоні геніїв вірменського народу.

Блок 1. Сергій Параджанов — творчість без меж: кіно

q

2.	 Визначте тематику фільмів Сергія Параджанова (джерело 2).  
Історія і культура яких народів в них знайшла в них відображення? 

3.	 Що, на вашу думку, поєднує фільми, про які йдеться в джерелах 3–10,  
і в чому їх своєрідність?

4.	 Що є особливим у фільмі «Тіні забутих предків» на думку українських дослідників 
(джерело 4, 5)? 

5.	 Як, на думку кінознавця Неї Зоркіної, втілилося у фільмах С. Параджанова 
«найтонкіше параджанівське відчуття національної культури» (джерело 9)?

6.	 Як ви розумієте думку Параджанова про мистецтво (джерело 10)? 

2 Дисиденти — інакодумці. Дисидентський рух — протестний рух в Радянському Союзі, учасники якого висту-
пали проти тоталітарного характеру влади та за дотримання прав людини.
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Джерело   2   Фільмографія3 С. Параджанова

«Молдавська казка» — дипломна робота, 1951  р.
Андрієш, 1954  р. — художній фільм на основі молдавської народної казки.
«Капела «Думка», 1957  р. — документальний фільм про національну ака-

демічну капелу України — музичний колектив, що виконує хорові народні і кла-
сичні музичні твори без музичного супроводу. Створена у 1920-му році та існує 
до теперішнього часу.

Українськая рапсодія, 1961  р. — художній фільм про долю та любов україн-
ського солдата Антона, що потрапив під час Другої світової війни у полон та був 
врятований органістом в Німеччині.

Тіні забутих предків, 1964 р. — художній фільм за мотивами однойменної 
повісті українського письменника М. Коцюбинського, про нещасливе та трагічне 
кохання гуцульської пари Іванка та Марічки з ворогуючих сімей.

Київські фрески (не завершений) 1966 р. — художній фільм про Велику 
Вітчизняну війну, знятий в новій манері застиглих кадрів — був заборонений ще 
до закінчення роботи.

Акоп Овнатян — Документальний фільм про видатного вірменського худож-
ника-портретиста ХІХ ст., який жив у Тбілісі. 1967 р.

Колір гранату (Саят-Нова), 1969  р. — художній фільм про вірменського 
ашуга (співак-поет) XVIII ст. Саята-Нову, що народився в Тбілісі.

Легенда про Сурамську фортецю, 1984  р. — художній фільм, створений 
на основі грузинської легенди про Сурамську фортецю, яка може бути побудо-
вана та стати неприступною лише за умови, якщо в її стіну буде замурований 
прекрасний живий юнак. 

Арабески на тему Піросмані, 1986  р. — документальний фільм про видат-
ного грузинського художника-самоуку кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Ашик-керіб, 1988  г. — художній фільм, знятий за одноіменною казкою 
М. Лермонтова, написаною на основі азербайджанської народної казки про при-
годи музиканта.

Джерело  3  Український культуролог Вадим Скуратівський  
про фільм «Андрієш» 

Чаруюча казка у віршах… Хлопчик — пастух Андрієш, втілення «світла», 
вступає у двобій з Демоном — «Чорним Вихором», що зневажає все живе. Балет, 
пантоміма, вельми умовний «обряд», абсолютно умовний час та простір кожного 
кадру — ось віхи та засоби цього змагання. «Андрієш» — дивовижне балка-
но-молдовське жанрове передвістя «Тіней забутих предків»4.

3 Даний перелік не містить усіх документальних фільмів, створених С. Параджановим.
4 Вадим Скуратовский. Тени забытых фильмов. Цит. по «Экранный мир Сергея Параджанова». — К., 2013. — 

С. 39–40.
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Джерело  4  Український кінознавець Л. Брюховецька про фільм  
«Тіні забутих предків»

…Можливо, у майбутньому не тільки фольклористи, але й всі ті, для кого 
дорогим є народне мистецтво, будуть вивчати фільм та з його допомогою будуть 
формувати уявлення про звичаї гуцулів5, про їх самобутнє мистецтво. Бо воно 
все далі і далі віддаляється у часі, а музейні композиції не дадуть усієї повноти 
вражень, яке дає життя героїв фільму, втілене на екрані. У фільмі не використову-
вали ані бутафорію6, ані музейні експонати. Пощастило знайти у жителів Карпат 
та показати у фільмі безліч старовинних ікон, церковної атрибутики, різноманіт-
ного гуцульського одягу — безрукавок-киптарів, шапок-крисанів, поясів-чере-
сів, намист, сокирок-барток. Ці скарби принесли люди, що приходили на зйомки 
фільму з далеких поселень. Завдяки цьому в глядача виникає відчуття достовір-
ності, яке неможливо викликати наймайстернішою бутафорією7. 

Джерело  5  Український літературознавець й дисидент Іван Дзюба  
про фільм «Тіні забутих предків»

Хвилююча історія гуцульських Ромео й Джульєтти — Івана і Марічки — 
за усієї поетичності та самоцінності послужила Параджанову своєрідним «пу-
тівником» у світ народних переказів і сказань, народного побуту, мистецтва, об-
рядів. А все це, в свою чергу цікавило його не просто як минуле, а як джерело 
сучасного, його духовних проблем та загадок, як арена для постановки вічно 
актуальних проблем людського буття, для пошуків найбільших цінностей люд-
ського духу8.

Джерело  7  Французький теоретик кіно Ерик Бюло  
про фільм Сергія Параджанова «Саят-Нова»

…Створюючи композицію кадрів «Саят-Нова», режисер черпає натхнення 
безпосередньо з вірменських мініатюр. Апогей мистецтва мініатюри, яке пред-
ставляє собою один з центральних моментів вірменської культури, припадає 
на Середньовіччя. Світлі картини фільму відтворюють той самий лінійний та схе-
матичний малюнок з чорними контурами… 

…Ототожнення поета Саят-Нови зі святим Георгієм, захисником людей, не 
перестає захоплювати. Бо це дійсно національне ставлення до поета… Поет, як 
святий, стає заступником, хранителем вірменського народу. Навіть, якщо поет 
вмирає, його безсмертна пісня зберігається у пам’яті народу9. 

5 Гуцули — етнографічна група українців, жителі Карпат.
6 Бутафорія — підробки, спеціально виготовлені предмети (скульптура, меблі, посуд, прикраси, зброя тощо), які 

використовуються в театральних постановках замість справжніх речей. 
7 Лариса Брюховецкая. «Тени забытых предков» — как художественный манифест. — цит. по «Экранный мир 

Сергея Параджанова». — К.: 2013. — С. 31.
8 Иван Дзюба. День поиска. Цит. по: «Экранный мир Сергея Параджанова», С. 16.
9 Эрик Бюло. «Саят-Нова» Сергея Параджанова. Цит. по: «Экранный мир Сергея Параджанова». Киев: 2013. — 

С. 144, 152.
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Джерело  6  Сергій Параджанов про фільм «Київські фрески»

Я давно мрію поставити фільм про Київ. Місто вже не один раз було 
на екрані — історичне, пейзажне, архітектурне, промислове. Але я хочу вдиви-
тися в душу Києва10.

Джерело  8  Англійський історик кіно і режисер Герберт Маршалл  
про фільм «Колір граната»

Скрізь — в Ленінграді, Москві, Києві, — нам говорили, що один фільм ми 
просто зобов’язані подивитися: «Колір граната». … Фільм, знятий на кіностудії 
«Вірменфільм» (рос. — «Арменфильм») в Єревані, являв собою російськомовну 
версію. В початкових титрах пояснювалося, що мова піде про вірменського поета 
Арутюна Саадяна, відомого як Саят-Нова та царя співу. Він жив у 1712–1795 ро-
ках та був відомий як ашуг (народний співак) й автор любовної лірики, яку викону-
вав, акомпануючи собі на національному інструменті, різновиді лютні. Спочатку 
він працював ткачем, потім став придворним поетом грузинського царя Іраклія. 
З 1768 р. жив у монастирі, а у 1795 р. загинув від рук перських завойовників. 
<Російський поет> Валерій Брюсов писав про нього: «Співаком, що підняв пое-
зію ашугів на недосяжну до нього висоту, був Саят-Нова; міццю свого генія він 
перетворив ремесло народного співака на високе покликання поета… Саят-Нова 
перший довів своїм прикладом, яка сила прихована в голосі народного співака»11. 

Джерело  9  Кінознавець Нея Зоркая про фільми Параджанова

Прославлену <…> «Легенду про Сурамську фортецю» Параджанов зняв 
після п’ятнадцятирічної перерви, страшних та гірких років12. Але ані слідів 
утоми, ані відступу від принципів вічних пошуків не знайти в цій пізній картині. 
В основі сюжету — архаїчний переказ про прекрасного юнака, що був принесе-
ний в жертву заради захисту власного міста. Найтонкіше параджанівське відчуття 
національної культури, естетики, стилю виявилося тут у режисерському рішенні, 
практично неправдоподібно адекватному грузинським національним і театраль-
ним традиціям. І якщо «Тіні забутих предків» виявилися фільмом істинно укра-
їнським, якщо у «Кольорі гранату» втілилося саме поняття про вірменський релі-
гійний дух та красу, то «Легенда про Сурамську фортецю» увібрала в себе поезію 
грузинської давнини, сувору та вишукану фактуру національного фольклору, ви-
довища, фрески13.

10 Цит по. «Экранный мир Сергея Параджанова». — К.: 2013. — С. 75.
11 Герберт Маршалл. Дело Серго Параджанова. Цит. по: «Экранный мир Сергея Параджанова». — С. 157.
12 Мається на увазі арешт, перебування в таборі, заборона показу вже знятих стрічок, недопущення творчої діяль-

ності.
13 Зоркая Н.М. История Советского кино. Цит. по: «Экранный мир Сергея Параджанова». — Киев : 2013. — С.13.
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Джерело  10   Сергій Параджанов про фільм «Тіні забутих предків»

«Чому я зняв цей фільм? Просто зробив це. Мистецтво є чимось, що вище 
за нас, що виходить поза межі нашої свідомості. Без нього, як без повітря, ми б не 
могли жити. Мистецтво існує для всіх, хто його любить. Я — вірменин, але чому 
б мені не зняти український фільм? Мистецтво — понад народом, хоча в той са-
мий час має народний характер»14.

Блок 2. Сергій Параджанов — географія життя і творчості

q

7.	 Знайдіть в джерелах 11–17 ймовірні причини, що спонукали С. Параджанова 
звертатися до різних національних сюжетів в своїх фільмах.

8.	 Які «три батьківщини» має на увазі Сергій Параджанов в джерелі 13?  
Як його висловлювання пов’язане з сюжетами його фільмів?

9.	 Що має на увазі грузинський дослідник, коли пише про Параджанова, що він 
намагається «поєднати непоєднуване» (джерело 15)?

10.	Як ви гадаєте, з якою метою колега Параджанова, вірменський режисер Л. Григорян 
(джерело 17) написав книгу про свого друга, яка вийшла в серії «Життя видатних 
людей» (рос. — «ЖЗЛ», «Жизнь замечательных людей»)?

11.	Як ви розумієте вислів «Параджанов — явище інтернаціональне»? Чому Сергія 
Параджанова вважають «своїм» представники багатьох різних культур?

Джерело  11  Серго Параджанов про Тбілісі 

Я народився і виріс у великому місті , де ассірієць та українець, курд15 та ро-
сіянин, вірменин та азербайджанець, грузин і грек, турок і поляк, іспанець і ні-
мець, естонець і єврей жили і живуть однією великою родиною, одним домом. В 
цьому місті свій колорит, свій аромат, своя любов і свобода. В цьому місті на од-
ній площі стоїть російська, вірменська і грузинська церкви, єврейська синагога й 
мусульманська мечеть <…> це диво, диво, яке завжди в мені16.

Джерело  12  Відомий радянський та російський режисер Ельдар Рязанов  
про С. Параджанова

Параджанов — великий кінорежисер з трагічною, неймовірною долею. 
Тбілісець за місцем народження, вірменин за національністю, москвич за осві-
тою, оскільки навчався у ВГІКу (рос. — Всесоюзный государственный инсти-
тут кинематографии), потім багато років жив у Києві. На жаль, в Радянському 
Союзі його знали лише колеги-кінематографісти. Його поетичне, своєрідне, 
незвичне кіно демонструвалося у невеличких кінотеатрах. Тому, як казали тоді, 

14 Цит. по «Экранный мир Сергея Параджанова». — Киев: 2013,  — С. 69.
15 Курди — спільна назва іраномовних племен, що живуть в гірських районах (Курдистан) сучасного Ірану, Іраку, 

Туреччини, Сирії та деяких інших країнах регіону.
16 Параджанов С. Исповедь: Киносценарии.Письма / С. Параджанов. — СПб.: Азбука, 2001. — С. 196.
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«Параджанов був широко відомий у вузьких колах». Щоправда в ці «вузькі кола» 
входив увесь цвіт світової кінематографії. Ним захоплювалися Фелліні, Вайда, 
Форман і Тарковський17.

Джерело  13  Серго Параджанов: «В мене три батьківщини…»

Що моя біографія? «Дард»18 — ось її вічна форма <…> Для мене Вірменія — 
це мистецтво і історія, це мої друзі, мої радощі, наші творчі втрати… Тут я ви-
ставляю у гармонійному поєднанні з грузинськими і вірменськими художни-
ками й свій автопортрет … Всі знають, що в мене три батьківщини. Я народився 
в Грузії, працював в Україні і збираюсь померти у Вірменії»19.

Джерело  14  Зі спогадів грузинського кінознавця Кори Церетелі 

Параджанов — корінний тбіліський житель. Тбілісі, або Тифліс, як називав 
своє місто Параджанов на старий лад, був для нього особливим місцем у всесвіті 
… Він виріс в одному з тих багатонаціональних куточків грузинської столиці, де 
на перетині трьох культур (грузинської, вірменської та тюркської) та трьох релі-
гій (православної, вірмено-григоріанської й мусульманської) сформувався сво-
єрідний етнічний феномен … На сторінці одного з рукописів сценарію над ма-
люнком, схожим на автопортрет, напис олівцем: «Арутюн — я, Саят-Нова — я»20.

Джерело  15   Грузинський мистецтвознавець Г. Давіташвілі  
про творчість С. Параджанова 

Поєднуючи непоєднуване, він немов би намагався завдяки мистецтву возз’єд-
нати Схід і Захід. По крові й характеру — вірменин, за місцем народження — гру-
зин, за вірою — православний, за мовою — росіянин, по спорідненості — укра-
їнець, за пластичністю свого мистецтва — перс, голландець, француз, іспанець, 
японець і індус одночасно — Параджанов вмістив у собі все, що змішалося 
в Тифлісі ХІХ ст. 

Тріумф неможливого у формі — ось доля Параджанова … подібно до ге-
рою «Колір граната» ашуга Саят-Нови, який складав пісні трьома мовами — ві-
рменською, грузинською, азербайджанською, — і сам він, режисер Параджанов, 
створив три фільми трьома мовами: «Колір граната» — вірменською, 
«Легенду про Сурамську фортецю» — грузинською, «Ашик-Кериб» за казкою 
М. Лермонтова — азербайджанською. І в кожному фільмі Параджанов постає 
повноправним носієм цих національних культур, їх невід’ємною частиною21.

17 Эльдар Рязанов. «Человек-праздник». Предисловие к книге «Сергей Параджанов: хроника диалога». — Там 
само, суперобкладинка.

18 Дард — грузинською мовою «сум», «журба».
19 Інтерв’ю С. Параджанова вірменському TV на відкритті виставки у Єревані 15 січня 1988 р. http://burusi.

wordpress.com/2010/04/21/sergei-parajanov-5/.
20 Параджанов С. Дремлящий дворец./ С. Параджанов. Санкт-Петербург.: «Азбука-классика», 2006. — С. 10, 15.
21 Георгий Давиташвили. Шамхал и воин. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nukri.org/index.ph

p?name=News&file=article&sid=375.
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Джерело  16   Історик кіно Наум Клейман про характер творчості  
С. Параджанова

Параджанов, можна сказати, транскавказський режисер, бо в його фільмах ві-
добразилися грузинські, вірменські та азербайджанські мотиви, іранські впливи, 
й дуже цікаві турецькі відгомони, він також є видатним митцем українського 
кіно. Крім того, — він вихованець московської кіношколи. Він, вочевидь, явище 
інтернаціональне, зрозуміле в будь-якому місці земної кулі, як будь-який великий 
митець»22.

Джерело  17  Вірменський режисер Левон Григорян про фільми С. Параджанова

Його фільм «Тіні забутих предків», що дивовижно передає поетичні імпульси 
й особливості характеру слов’янського етносу, став однією з вершин українського 
кіно. Параджанов належить до класиків цього кінематографу, і його погруддя 
встановлено на кіностудії імені О. Довженка. У Вірменії він належить до класи-
ків вірменського кіно. Його фільм «Колір граната» став найвищім досягненням 
вірменської кінематографії. Музей Параджанова, відкритий в Єревані є одним 
з найбільш відвідуваних. В Грузії він створив фільм «Легенда про Сурамську 
фортецю», що напрочуд точно передає особливості грузинського характеру, і, 
також, вважається одним з найкращих досягнень грузинського кінематографу. 
Пам’ятник йому прикрашає одну з площ в центрі Тбілісі. І, нарешті, найбільш 
феноменальним є те, що він, митець, глибоко пов’язаний з християнськими куль-
турними традиціями, у своїй останній роботі «Ашик-Кериб» дуже глибоко зану-
рився у сутність мусульманського менталітету й створив фільм, що став подією 
ісламської культури. Найкращим пам’ятником й підтвердженням тому є те, що 
іранські режисери, які отримують винагороди останнім часом на найкращих фес-
тивалях, щиро називають Параджанова своїм духовним гуру23 й завжди з глибо-
кою повагою говорять про нього. Образно висловлюючись, вони підтверджують, 
що «вийшли з його шинелі»24.

Блок 3.  Сергій Параджанов — творчість без кордонів:  
мистецтво за межами кіно

q

12.	До якого історичного періоду належать картини (джерела 18 та 19)? Хто є авторами 
цих творів? Чим вони вам відомі? 

13.	Поясніть, чому джерело 20 вважається колажем? Як ви гадаєте, для чого і чому 
художник використовував відомі картини епохи Відродження для своїх варіацій?  
Що він хотів сказати ймовірним глядачам наприкінці ХХ ст.?

22 Наум Клейман. Комментарии. В книге «Экранный мир Сергея Параджанова». Сборник статей. Автор идеи 
и составитель Юрий Морозов. К.: 2013. — С. 177.

23 Гуру — вчитель, духовний наставник.
24 Григорян Л. Параджанов/ Л.  Григорян. Москва: Молодая гвардия, 2011 — С. 1–2.
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Джерело   20   С. Параджанов.  
Колаж «Каяття», варіація  
на тему Пінтуріккьо та Рафаеля25

25 Выставка цвета граната: коллажи Сергея Параджанова — [Електронний ресурс] «Интервью» http://www. 
interviewrussia.ru. — Режим доступу: http://www.interviewrussia.ru/art/vystavka-cveta-granata-kollazhi-sergeya-
paradzhanova.

¡¡ Інформаційна¡довідка

КОЛАЖ (від фр. collage — при-
клеювати) — техніка створення 
твору прикладного мистецтва 
за допомогою використання 
різних фрагментів і матеріалів 
(шляхом застосування різних на-
клейок з пласких матеріалів: фо-
тографій, квитків, тканини, вирі-
зок з газет і кольорового паперу 
або об’ємних: дроту, деревини, 
мотузки, металу та інше)

Джерело   18  Пінтуріккьо.  
Портрет хлопчика. 1500 р.

Джерело   19  Рафаель Санті. 
Сикстинська мадонна. Початок ХVI ст.
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14.	Що нового ви дізналися про творчість Параджанова з джерела 21?  
Як ви розумієте думку про те, що «чого б не торкнулися його руки, все стає витвором 
мистецтва»?

15.	Як співвідносяться джерела 20, 21, 22, 23?
16.	Як ви гадаєте, чому Параджанов, режисер за освітою та професією, займався 

таким видом творчості, як колаж? Що приваблювало його в цьому жанрі мистецтва? 
Відповідь обґрунтуйте.

Джерело  21   Зі спогадів актриси Алли Демідової 

Все, чого б не торкалися його руки, треба вставляти в раму, бо все це — твори 
мистецтва. Ганчір’я, аплікації, вишивки, камені, старі килими — все це було його 
пристрастю. У Голландії він пішов на блошиний26 ринок і скупив його весь, повні-
стю. Коли він повернувся після поїздки, вантажний ліфт не міг вмістити всіх його 
мішків. Але ось він висипав покупки: в одній купі опинилися срібні каблучки і якісь 
дешеві скляні прикраси — «ви не розумієте, кекелки (чванькуваті модниці — груз.) 
наші будуть думати, що це сапфіри і діаманти»27.

Джерело  22   С. Параджанов. Фреска  
«Танцюючий курд28 та курдянка». 1979 рік29

26 Так називаються невеличкі ринки, на яких продають старі речі
27 А. Демидова. Тени Зазеркалья. — Цит. по: Цвет граната:мир Параджанова в 23 главах. — [Електронний ресурс] 

http://vozduh.afisha.ru. — Режим доступу: http://vozduh.afisha.ru/cinema/cvet-granata-mir-paradzhanova-v-23–glavah/.
28 Курди — спільна назва іраномовних племен, що живуть у гірських районах (Курдистан) сучасних Ірану, Іраку, 

Туреччини, Сирії та декотрих інших країнах регіону.
29 Фото з книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога», там само. — С.26.

Джерело  23  С. Параджанов. 
Колаж на основі афіші



117

Творчість Сергія Параджанова на перехресті часів та культур

117

У цього твору (джерело 22) цікава доля — він був виконаний на стіні балкону в бу-
динку Параджанова у Тбілісі й постійно доповнювався новими елементами. Автор на-
зивав його «фреска». Після смерті С. Параджанова шанувальники розібрали цю фреску 
на сувеніри.

Колаж (джерело 23) виконаний на основі афіші Грузинського державного театру імені 
Шота Руставелі30.

q

17.	Чим відрізняються фотографії С. Параджанова (джерела 24–27) від звичайних 
фотопортретів?

18.	Що, на вашу думку, хотіли показати Сергій Параджанов і фотограф Юрій Мечитов? 
Чи можна вважати джерела 24–27 витворами мистецтва? Відповідь обгрунтуйте.

19.	Що поєднує джерела 20, 22, 23 та 24–27? 
20.	Як публіка могла реагувати на подібні твори мистецтва?
21.	Як ви розумієте назву блоку «Творчість без кордонів»?

Джерело  24  «Портрет із птахом»31 Джерело  25  32

30 Фото з книги «Сергей Параджанов: хроника диалога» , там само. — С.81.
31 Взяте з: Екатерина Носко: Сергей Параджанов. Мистификация бытия. [Электр. журнал] Styleinsider — http://

www.styleinsider.com.ua. — Режим доступу: http://www.styleinsider.com.ua/wp-content/uploads/2015/03/pic5.jpg. 
32 Фото з книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога», там само. — С 62.
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Джерело  26  
33       Джерело  27  34

Блок 4. Сергій Параджанов — ціна свободи

q

22.	Що нового про особистість Сергія Параджанова можна дізнатися з джерел 28, 29, 30, 
31? Підкресліть ключові слова та словосполучення, які, на вашу думку, розкривають 
розуміння свободи для Параджанова.

Джерело  28  Польський кінокритик й журналіст Януш Газда про квартиру 
Параджанова в Києві

Тут варто повернутися в квартиру Параджанова. В квартиру, яка знахо-
диться в Києві, на бульварі Тараса Шевченка, навпроти площі Свободи й ци-
рку. Квартира Параджанова — щось більше, ніж квартира видатної людини. 
Параджанов зумів створити свій власний, окремий світ. Настільки герметич-
ний, що можна було відчувати себе у ньому вільним. Настільки відкритий, що 
в ньому могли бути присутніми інші люди. Майже кожен день, вечорами, через 
квартиру Параджанова проходило багато людей. Вони приходили сюди, ніби не 
могли жити без цього місця, не могли дихати, думати, не могли зібратися з дум-
ками. Переступаючи поріг, всі вони усвідомлювали, що входять в інший світ, і, 

33 Ю.  Мечитов. Параджанов был королем бала. — Интервью. 12 февраля 2014. — [Електронний ресурс] http://
www.interviewrussia.ru. — Режим доступу: http://www.interviewrussia.ru/movie/yuriy-mechitov-paradzhanov-byl-
korolem-bala 1/3.

34 Фото з книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога», там само. — С. 14.
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власне потреба в цьому, іншому світі, і є те, що об’єднує їх усіх. Оаза для людей 
вразливих, талановитих, тих, що постійно перебувають у пошуку, невгамовних. 
Обитель, де немає місця хамству і мішурі35, а вхідним квитком, окрім таланту, є 
доброта, повага і щирість36.

Джерело  29  Відомий радянський і російський режисер Ельдар Рязанов  
про С. Параджанова

У житті Сергій був незвичайною людиною, він був вільний в усіх своїх про-
явах, обожнював дарувати подарунки і робив це безперервно. Він був людиною, 
що дуже відчувала красу, справжнім художником, рабом Краси з великої літери. 
А в побуті він поставав надзвичайно екстравагантною особистістю, перше вра-
ження від нього було надзвичайним. <…> Він намагався завжди в повсякденному 
буденному житті придумати свято, створити його, <…> якщо люди не знали, що 
це знаменитий режисер, то деякі, якщо не більшість, вважали його простим місь-
ким божевільним. <…> Він не міг жити підневільним, він ніколи не замислю-
вався, що можна говорити, а що — не можна. <…> Потім Белла Ахмадуліна37 
напише про Сергія: «Він був винен у тому, що був вільним»38.

Джерело  30  Кінооператор Гаррі Кузнєцов про особистість С. Параджанова 

Але вражає якраз те, що все це … допомагало йому створювати навколо себе 
дивовижний, заворожуючий, нескінченно захоплюючий карнавал, в якому кож-
ному напрочуд точно визначалося своє місце: блазневі — блазнівське, королю — 
королівське. Він був королем блазнів, але ніколи не був блазнем при королях. Для 
нього справжнім багатством була свобода … Він був її рідним сином. Свобода на-
родила його. Насправді ж і КДБ, і всіляка інша партійна влада шаленіла від неор-
динарності Параджанова, його несірості, його непокірної думки і свободи духу, 
бажання і вміння жити так, як личить вільній людині. Вони відчували його люту 
ненависть до будь-якого насильства над особистістю і ламали його як могли, 
«абортували», за його словами, з мистецтва, з суспільства, з життя39.

Джерело  31  Зі спогадів про С. Параджанова

Ельдар Шенгелая40 писав: «Його заарештували не через політичні погляди … 
Серго заарештували тому, що він своїм мистецтвом розривав рамки, встановлені 
тодішньою владою. Його мистецтво жалило їм очі. Це було кіно, яке все пору-
шувало й саме тому, що воно все порушувало, його й заарештували. … Після 

35 Тут у значенні — показне, оманливе, підроблене.
36 Цит. по «Экранный мир Сергея Параджанова». Сборник статей. Автор идеи и составитель Юрий Морозов. К.: 

2013. — С.70–71.
37 Белла Ахмадулліна (1937–2010) — радянська й російська поетеса, письменниця, перекладачка. 
38 Цит. за: Эльдар Рязанов. «Человек-праздник». Предисловие к книге «Сергей Параджанов: хроника диалога». 

Там само, суперобкладинка.
39 Гарри Кунцев. Жил-был Параджанов. Документальная повесть // Дружба Народов. — № 9. — C.201.
40 Ельдар Шенгелая — грузинський кінорежисер та сценарист. 
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звільнення з в’язниці на питання — хто такий Параджанов — кінорежисер  
з властивим йому гумором відповідав: «вірменин, що виріс у Грузії, який відбу-
вав покарання в радянській в’язниці як український націоналіст»41.

q

23.	В чому полягає трагізм долі видатного режисера Сергія Параджанова (джерело 32)?  
Як, на вашу думку, це пов’язано з інформацією про Параджанова у джерелах 28–31?

24.	Фотографія 33 та 34 є постановними. Фотографія 34 зроблена Ю. Мечитовим 
на вулиці Тбілісі. Сам С. Параджанов назвав її «кадром століття». Як ви вважаєте, 
що хотів сказати сам Сергій Параджанов та фотограф цим знімком? Чи змінилося 
ваше сприйняття фотографії 33 після знайомства з матеріалами заняття?  
Наскільки обґрунтованим, на ваш погляд, є розміщення цих фотографій поруч?  
Як вони пов’язані з джерелами 28–32? 

Джерело  32  Сергій Параджанов про повернення у Тбілісі

…Через 30 років я повернувся у місто, в якому народився в 1924 році. 
Повернувся старим, за плечима якого немов два крила: з одного боку — слава, 
тріумф і визнання, з іншого — приниження раба, ув’язненого, зека. У мене немає 
ані офіційних звань, ані винагород. Я — ніхто. Я живу в Грузії, в Тбілісі, у ста-
рому будинку моїх батьків, і коли йде дощ, я сплю з парасолькою й щасливий, 
тому що це схоже на фільми Тарковського42…

Джерело  33  Сергій Параджанов

41 Тенгиз Верулава. Улыбка Джоконды Серго Параджанова. — [Електронний ресурс] http://burusi.wordpress.
com. — Режим доступу: http://burusi.wordpress.com/cinema/sergei-parajanov/ — переклад з груз. автора.

42 В Грузии начались съемки фильма «Параджанов».Киевская правда. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://kpravda.com/v-gruzii-nachalis-semki-filma-paradzhanov/.
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Джерело  34  Фото, зроблене Юрієм Мечитовим 15 травня 1981 року43.  
С. Параджанов назвав його «кадром століття»

q Підсумкове	обговорення

	 Завдяки чому творчий доробок Сергія Параджанова є частиною світової культурної 
спадщини? 

43 Фото из книги: «Сергей Параджанов: хроника диалога», там само. — С. 101.
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 X Які види ідентичності може мати окрема людина  
чи група людей та як ці ідентичності можуть поєднуватися  

у нашому повсякденному спілкуванні?

Блок 1.  Хто вони?

q

1.	 Розгляньте фотографії, наведені в джерелах 1–8. Як ви гадаєте, щоб нам відповіли 
усі ці люди на запитання про те, хто вони є ? Які ознаки можуть підказати нам, хто ми 
(або інші люди) такі?

2.	 Уважно розгляньте ілюстрації з джерел 1–2. Приналежність до якої культури 
демонструють люди на фотографіях? За якими зовнішніми ознаками ми можемо це 
визначити?

Джерело  1  1        Джерело  2  2

1 З приватного архіву автора О. Ковалевської, 2007 р.
2 Man in traditional Azerbaijani costume. — [Електронний ресурс] Wikimedia Commons. — Режим доступу: http://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_man_with_traditional_azerbaijani_costume.JPG.
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q

3.	 Що вказує на професійну приналежність людей, які зображені на фотографіях 
з джерел 3–4?

Джерело  3  3

Джерело  4  4

3 [Електронний архів] https://www.flickr.com. Колекція Bruce Reeve. — Режим доступу https://www.flickr.com/ 
photos/58609798@N00/14377482084/. Друкується з дозволу автора.

4 Сумські кондитери, 2010 р. — [Електронний ресурс] http://cxttrs.sumy.ua. — Режим доступу: http://cxttrs.sumy.
ua/konditer.
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q

4.	 Що може вказувати на те, що людина є представником однієї із субкультур? 
5.	 Представників яких субкультур ви можете розпізнати на фотографіях, наведених 

в джерелах 5 та 6? Що ви знаєте про ці субкультури?
6.	 Які ще субкультури ви знаєте? За якими ознаками можна визначити  

їх представників? 

Джерело  5  5

Джерело  6  6 

5 [Електронний ресурс] Wikimedia Commons. — Режим доступу: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BSA_
riders_at_2007_Ace_Cafe_reunion.jpg.

6 Фото В. Дерев’янко, 2010 р.
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q

7.	 Чим відрізняються люди, зображені в джерелах 7 та 8?
8.	 Чи можемо ми говорити про різні покоління людей? Якщо так, то що саме їх 

відрізняє?

Джерело  7  7

Джерело  8  8

q

9.	 Поясніть, за якими критеріями були поєднані фото 1–8 в блоці 1?
10.	Що, на вашу думку, впливає на самовизначення людини та зарахування себе 

до певної групи людей?

7 З приватного архіву О. Ковалевської, 2007 р.
8 Донецький державний університет управління, «Університет третього віку» [Електронний ресурс] https://

www.facebook.com. — Режим доступу: https://www.facebook.com/dsum3a/photos/pb.943562825654251. — 
2207520000.1424012904. /943669975643536/?type=1&theater.
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Блок 2.  Робота з поняттями

q

11.	У заголовку теми використаний термін «ідентичність». Застосовуючи знання, які ви 
отримали в процесі виконання завдань з блоку 1, спробуйте сформулювати власне 
визначення поняття «ідентичність».

12.	Прочитайте наведені нижче визначення основних понять, важливих для розуміння 
даної теми. Чи співпадає ваше розуміння поняття «ідентичність» з наведеним нижче 
визначенням цього терміну?

13.	Об’єднайтеся у пари та спільно обговоріть, що співпало і що є відмінним у вашому 
розумінні ідентичності від того, як це визначили науковці.

¡¡ Основні¡поняття

Ідентичність — сукупність уявлень людини про себе та своє положення в су-
спільстві на підставі ототожнення себе з певними групами людей та соціальними 
ролями. Допомагає відокремити «своїх» від «інших».

Полікультурне суспільство — суспільство, що сформувалось як результат 
спільного проживання груп населення різного расового, етнічного походження 
та соціальної приналежності.

Блок 3.  Основні аспекти ідентичності в оцінках дослідників

q

14.	Обговоріть в групах тексти запропонованих джерел, що представляють певний вид 
ідентичності, описаний дослідниками. Знайдіть в джерелі ключові словосполучення 
й фрази, які характеризують саме цей вид ідентичності.

15.	Спираючись на результати проведеної вами роботи, надайте коротку характеристику 
розглянутого вами виду ідентичності. 

Джерело  9  Територіальна ідентичність

Самоідентифікація з територією має ієрархічний характер — людина відчу-
ває себе одночасно мешканцем певного макрорегіону (європеєць), певної країни 
(громадянин України), певного етносу (українець), певного регіону (галичанин), 
певного міста чи села (львів’янин)9.

9 Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. — К.: ІПЕНД, 2002. — С. 28.
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Джерело  10  Національна ідентичність

Національна ідентичність неоціненна для індивідів, оскільки забезпечує їм 
відчуття гідності незалежно від їх [соціального походження], статі, досягнень, 
статусу та віку. Одна з найбільш значущих рис національної ідентичності — її 
здатність долати [соціальні] відмінності завдяки посиленню відчуття приналеж-
ності до штучного типу великої родини — нації. Національна ідентичність сприяє 
близькості, симпатії та солідарності серед представників нації10.

[…] «громадянська» модель нації передбачає як реальну, так і уявну співпри-
четність людей один до одного, при цьому не лише в соціальному і культурному, 
а й у політичному сенсі. На цьому підґрунті поняття нації й колективної націо-
нальної ідентичності стають надзвичайно близькими і взаємопов’язаними. Адже 
нація складається та функціонує як певна соціальна, культурна й політична спіль-
нота, що ґрунтується на ідентичності, яка поділяється усіма її членами11.

Джерело  11  Релігійно-конфесійна12 ідентичність

Релігійна ідентичність є категорією релігійної свідомості, змістом якої виступає 
співвідношення з ідеями і цінностями, які в тій чи іншій культурі розглядаються 
як релігійні, а також належність до конкретних релігій та релігійної групи. У пер-
шому випадку дана установка визначається висловлюванням: «Я — віруючий». 
В іншому випадку це означає: «Я — християнин-католик», «Я — буддист», «Я — 
мусульманин» тощо13.

Джерело  12  Міська ідентичність

Присутність в реальності, що оточує індивіда та у його досвіді необхідних 
для існування ідентичних категорій, формує міську ідентичність як суб’єктивний 
стан — як відчуття існування зв’язку з містом. […] Довготермінове перебування 
в місті, різноманітність пов’язаних з ним практик, широта та інтенсивність соці-
альних зв’язків з його мешканцями, культурна компетенція, потреби та інтереси, 
ступінь інтеграції в різного роду інформаційні потоки тощо. Всі вони відіграють 
свою роль у формуванні та існуванні міської ідентичності14.

10 Ґібернау М. Ідентичність націй. — К. Темпора, 2012. — С. 222–223
11 Соціокультурні ідентичності та практики. За ред. А.Ручки. — К.: ІС НАН України, 2002. — С. 25.
12 Конфесія (лат. сonfessio — сповідання) — особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, 

а також спільнота віруючих, що сповідують певну релігію.
13 Папаяні І. В. Проблема концептуалізації релігійної ідентичності. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/29612/14-Papayani.pdf?sequence=1.
14 Мусиездов А. А. Социологическая концепция городской идентичности. — Х.: ХНУ имени В. Каразина, 

2013. — С. 317–319.
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Джерело  13  Гендерна ідентичність

Гендерна15 ідентичність — усвідомлення своєї належності до чоловічої або 
жіночої статі. Дане поняття означає аспект самоусвідомлення особистості, що 
описує сприйняття людиною себе як представника статі, як носія конкретних, спе-
цифічних для певної статі характеристик та особливостей поведінки, що співвід-
носяться з уявленнями про маскулінність16 / фемінінність17. Вона починає форму-
ватися з народження дитини. З цього починається процес гендерної соціалізації, 
в ході якого дитину цілеспрямовано виховують таким чином, щоб вона відпові-
дала прийнятим у даному суспільстві уявленням про «чоловіче» і «жіноче». Саме 
на підставі існуючих у суспільстві еталонів формуються уявлення дитини про 
власну гендерну ідентичність та роль, її поведінка, а також самооцінка18.

Джерело  14  Вікова ідентичність

Вікова ідентичність представляє собою компонент соціальної ідентичності 
особистості, який відображає приналежність до тієї чи іншої вікової групи. Вона 
є одним з компонентів соціальної ідентичності особистості і включена в її струк-
туру поряд з іншими компонентами: гендерним, етнічним, національним, релі-
гійним, соціально-економічним тощо19.

Джерело  15  Професійна ідентичність

Професійна ідентифікація — це об’єктивна та суб’єктивна єдність з профе-
сійною групою, справою, що зумовлює спадкоємність професійних характерис-
тик (норм, ролей, статусів) особистості20.

15 Ге́ндер (англ. gender, від лат. genus «род») — соціальна стать, що визначає поведінку людини в суспільстві 
і те, як ця поведінка сприймається. Це та статево-рольова поведінка, яка визначає стосунки з іншими людь-
ми: друзями, колегами, однокласниками, батьками, випадковими перехожими тощо. «Гендер» відрізняється 
від слова «стать» (англ. sex) тим, то стать означає сукупність морфологічних і фізіологічних особливостей ор-
ганізму людини, сукупність генетично детермінованих ознак людської істоти, що визначають її роль в процесі 
запліднення.

16 Маскулінність (от лат. masculinus, чоловічий) — комплекс тілесних, психічних і поведінських особливостей, 
що розглядаються як чоловічі (тобто такі, що візуально відрізняють чоловіка від жінки чи самця від самки 
у тварин).

17 Фемінність (від лат. femina — жінка, самка) — комплекс психологічних особливостей, традиційно припису-
ваних жінці: м’якість, емоційність, ніжність, щирість, вірність, що викликають в чоловіка бажання захищати 
та берегти жінку.

18 Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы фор-
мирования. — [Електронний ресурс] (Кафедра психологии человека РГПУ им. А. И. Герцена). — Режим досту-
пу: http://humanpsy.ru/miklyaeva/soc_ident_02

19 Микляева А. В. Актуализация возрастной идентичности: ситуативный контекст. — [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/miklyaeva-aktualizatsiya-
vozrastnoy-16069.html

20 Жукалина О. Становление профессиональной идентичности студентов-психологов. — М.: 2008. — [Електрон-
ний ресурс] (Негосударственное образовательное учреждение «Институт практической психологии и психоа-
нализа»). — Режим доступу: http://tatyanabarlas.narod.ru/diplom/Zhukalina.htm
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Джерело  16  Культурна ідентичність

Поняття культурної ідентичності є частиною більш широкого поняття — ко-
лективної ідентичності, що спирається на принцип, згідно з яким індивід засвоює 
суттєві елементи колективної культури, визнаючи їх своїми, ототожнюючись 
з ними. Так у індивіда виникає відчуття приналежності до спільноти (на основі 
подібності). У той самий час індивід виробляє в собі відчуття відмінності сто-
совно інших спільнот (інакшість)21.

Блок 4. Міні-дослідження

q

16.	Уявіть себе дослідником. Прочитайте джерело 17 — фрагменти з інтерв’ю А–И, 
в яких представлені думки людей, що брали участь в соціологічному опитуванні. 
На основі думок дослідників, з якими ви ознайомилися раніше (джерела блоку 2), 
та виявлених вами характеристик того чи іншого виду ідентичності, спробуйте 
визначити, які види ідентичності та їх ознаки можна знайти в наведених інтерв’ю. 
Обґрунтуйте свою відповідь цитатами з інтерв’ю.

Джерело  17  Матеріали інтерв’ю22

«А»
Інтерв’юер: Хто ви за національністю?
Респондент (чоловік, 33 роки): Циган.
Інтерв’юер: Що для вас означає бути циганом? Як ви визначилися з тим, що 

ви циган? 
Респондент: Я не знаю. Циган, я гадаю, це від Бога дано, просто, що ось я 

циган і від того нікуди не дінешся.

«Б»
Інтерв’юер: Хто ви за національністю?
Респондент (жінка, 33 роки): Єврейка, іудейка.
Інтерв’юер: Що для вас означає бути єврейкою, іудейкою?
Респондент: Це — спосіб життя.
Інтерв’юер: А в чому він проявляється?
Респондент: В усьому… У дотриманні свят, в культурі, в культурі харчування 

тощо. Юдаїзм — це не якась конфесія, це спосіб життя. Ти не можеш бути євреєм 
чи юдеєм, одне від іншого невіддільне.

Інтерв’юер: А що для вас означає бути представником цієї групи? 
Респондент: Складне питання, бо я не знаю, як на нього відповісти. Люди в цій 

групі також всі різні, одні мають освіту, інші — ні. Тож… Але тим не менше. Це моє 
життя, моя культура, я в ній виросла, я в ній живу…

21 Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. — К.: Критика, 
2004. — С. 50–51.

22 Інтерв’ю зібрані О.Міхеєвою у Донецькій області в 2013 році та в Луганську в 2004 р..
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«В»
Інтерв’юер: Хто ви за національністю?
Респондент (жінка, 55 років): Українка.
Інтерв’юер: Що для вас означає бути українкою?
Респондент: Я пишаюся тим, що я українка. Весь час дітям розповідаю, що 

в нашій сім’ї лише тільки українці. У мене і батько — українець, і мати, і діди, 
і прадіди — усі українці. Тим більше, що переселенці з Києва […].

«Г»
Інтерв’юер: Назвіть вашу національність.
Респондент: Українець.
Інтерв’юер: Що для вас означає бути українцем? Як ви знаєте, що ви 

українець?
Респондент (чоловік, 29 років): Ну, якщо чесно, то особисто для мене це — 

місце проживання. Тобто я не вважаю себе націоналістом. Тому якость казати, що 
я українець по всіх параметрах…, тобто це чисто географічно.

«Ґ»
Інтерв’юер: Назвіть вашу національність.
Респондент: У дошкільному віці я сильно не замислювалася, яка в мене на-

ціональність. Це, по-перше, по лінії батька, а ще дід, поки живий був, то завжди 
казав «не забувай, якої ти національності». Я з родини більш за все схожа на ві-
рменську національність, тому він і казав: «Ти, коли хочеш зробити той чи інший 
крок, не забувай, що ти — вірменка».

«Д»
Інтерв’юер: Жінка повинна реалізовуватися у своїй [традиційній] ролі або 

поза її межами — як людина? 
Респондент: Особисто я дотримуюсь думки про основну роль виховання 

в формуванні тих відмінностей між чоловіками та жінками, які так легко помі-
тити у зовнішньому вигляді, поведінці, психологічних реакціях і, навіть, в сферах 
самореалізації. Можливо це прозвучить занадто радикально, але я глибоко пере-
конана, що в кожній дитині треба в першу чергу виховувати людину, а не чоловіка 
чи жінку.

«Е»
Інтерв’юер: Як ви обрали таку незвичну для жінки професію — водій таксі?
Респондент: Все почалося ще в дитинстві. Це банально, але я відрізнялася 

від усіх своїх подружок, і взагалі мені більше подобалося товаришувати з хлоп-
чиками. Потім був батьківський гараж, його інструктажі. Працювала водієм 
автобусу, потім прийшов час маршруток. А зараз я — водій таксі в одній з най-
більших фірм, що займається перевезенням населення. І мені моя робота прино-
сить величезне задоволення. 
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«Є»
Інтерв’юер: Що [означає] для Вас бути учителем, у чому сутність цієї 

професії?
Респондент: В дитинстві я мріяла бути лікарем. Потім почула про мрію мого 

діда, якого я не бачила, бо він загинув на війні. Він хотів, щоб хтось з нашої 
родини продовжив династію — став вчителем. Ось так і склалося, що я стала 
вчителькою молодших класів. Намагаюся вкладати в кожного зі своїх малюків 
свою душу. Хочу, щоб вони були добрими, щирими, любили свою країну, дбали 
про неї, знали її історію та культуру. А ще хочу, щоб хто-небудь з моїх вихованців 
теж колись в майбутньому став учителем.

q

17.	Використовуючи знання та інформацію, отримані завдяки роботі з джерелами блоків 
3 і 4, наведіть приклади, коли люди, об’єднані якимось одним видом ідентичності 
(наприклад, регіональною, професійною, віковою чи національною), можуть сильно 
відрізнятися за іншими своїми характеристиками. І, навпаки, — згадайте ситуації 
випадкової зустрічі людей (в поїзді, в парку, в приймальні держустанови) і спробуйте 
підшукати найбільшу кількість можливих ідентичностей, що їх поєднують. Які види 
ідентичностей були задіяні вами при виконанні цього завдання? 

q Підсумкове	обговорення

	 Як ви гадаєте, чому такі різні між собою люди можуть жити в одному суспільстві, 
знаходити спільну мову? Що, на ваш погляд, може їх поєднувати?  
А що — роз’єднувати?
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ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ

Поєднання в одному розділі понять «політика» та «культура» не є випадковим. 
Політика є тією галуззю суспільного життя, в якій концентруються та осмислюються 
усі найважливіші суспільні проблеми, де зіштовхуються інтереси різних соціальних, 
етнічних, релігійних та інших груп. Вона впливає на всі сфери життя суспільства,  
у тому числі і на культуру в цілому, й міжкультурні відносини зокрема. Держава 
виступає як основний «замовник» та «спонсор» культури, може підтримувати її роз-
виток матеріально, заохочувати чи придушувати свободу творчості, встановлювати 
заборони чи надавати ті чи інші привілеї та пільги творцям культури. Працюючи  
з матеріалами даного розділу ви дізнаєтесь, як пов’язані між собою політика та 
культура в минулому та сьогоденні.

 X Які зміни та чому відбулися із святами Різдва та Нового року впродовж  
ХІХ–ХХ ст.? 

 X Як назви вулиць та площ відображають ставлення влади до минулого  
та сучасного? 

 X Як зміни у суспільних відносинах впливають на образ жінки?

 X Що та як розповідають пам’ятники про зміни у суспільстві?

 X Як зміни у суспільстві впливають на ставлення до минулого та пам’ятника, 
що його уособлює? 

 X Як мистецтво, поезія та музика використовувалися у пропаганді «дружби 
народів» СРСР? 

 X Яким було міжнаціональне спілкування радянської молоді?

 X Що розповідають про минуле радянські традиції святкування Першо травня? 

 X Що робить суспільство єдиним та багатоманітним?

 X Що таке цінності та як вони впливають на суспільство?
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 X Які зміни та чому відбулися із святами Різдва та Нового року 
впродовж ХІХ–ХХ ст.? 

q

1.	 Що таке свято?
2.	 Чому ми любимо свята?
3.	 Які свята ви можете назвати? Що це за свята — особисті, сімейні, колективні, 

офіційні? 
4.	 Чому ми любимо Новий рік та Різдво?

¡¡ Історична¡довідка

Нашим новорічним традиціям, на думку істориків, не менше 5000 років. Вони 
були пов’язані із землеробською культурою. У багатьох народів початок нового року 
припадав на 1 вересня або на період після весняного або осіннього рівнодення. 

Традиція святкувати Новий рік посеред зими з’явилася у Давньому Римі завдяки 
Юлію Цезарю у 45 році до Р. Х. У нововведеному календарі, який на честь засно-
вника назвали юліанським, кожен місяць був присвячений одному з богів, а новий 
рік починався 1 січня. Вважається, що саме тоді з’явився звичай відзначати Новий 
рік веселими народними святами і прикрашати домівки. 

У середньовічній Європі святкування Нового року асоціювалося з поганством, 
тому у 567 році католицька церква заборонила святкування нового року 1 січня. 
Однак у пізньому Середньовіччі традиція починати відлік нового року з 1 січня 
повертається. 

Свято Різдва відзначається християнами на честь народження Ісуса Христа 
у Віфлеємі — це друге після Пасхи за значенням з дванадцяти найголовніших свят 
християнського світу, яке з IV ст. відзначається усіма народами, що сповідують 
християнство. Звичай дарувати подарунки на Різдво виходить з біблійних переказів 
про волхвів — мудреців з далеких країв, які принесли дари немовляті Христу. 

Найдавніші документи, в яких згадується різдвяна ялинка в Європі, датуються 
початком XVI століття. Вічнозелена ялинка вважалася священним деревом, що сим-
волізує саме життя і нове відродження з темряви й мороку. У XVII столітті різдвяна 
ялинка вже була розповсюдженим атрибутом Різдва в Німеччині, скандинавських 
та деяких балтійських країнах. Успіх різдвяної ялинки в протестантських країнах 
був ще більшим завдяки легенді про те, що сам Мартін Лютер1 першим придумав 
запалювати свічки на різдвяній ялинці. У Російській імперії святкування початку 
нового року 1 січня було засновано указом Петра І від 15 грудня 1699 року.

1 Мартін Лютер — богослов, ініціатор Реформації в Європі, основоположник протестантської гілки християнства.
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Блок 1.  Різдво і Новий рік в Росії 

q

5.	 Хто був ініціатором святкування Різдва з новорічною ялинкою в Росії (джерела 1–5)?
6.	 Яким був характер святкування Різдва за джерелами 1–5 — світський чи церковний? 

Відповідь обґрунтуйте. 
7.	 Які верстви населення святкували Новий рік та Різдво з ялинкою? Що змінилося 

у святкуванні Нового року і Різдва протягом ХІХ ст.? 

Джерело  1  Про традиції святкування Різдва 

Традиція ставити різдвяну ялинку прийшла в Росію лише у 20-х роках ХІХ ст. 
завдяки петербурзьким німцям. Вперше публічно святкувати Різдво з ялинкою 
стали в імператорській родині. За часів Миколи І в Зимовому палаці щорічно про-
водилися свята для дітей й племінників імператора з ялинками та подарунками. 

Згодом звичай почав розповсюджуватися серед петербурзької знаті. Збереглася 
навіть записка Жуковського, адресована Пушкіну: «В суботу буде ялиночка». 
В цей час різдвяне дерево в російських домівках було ще рідкістю, але швидко 
набувало популярності як модна новинка. З кінця 1840-х рр. ялинки почали про-
даватися на петербурзьких базарах. «В Петербурзі всі збожеволіли через ялинки. 
Від бідної кімнати чиновника до блискучого салону, скрізь в Петербурзі горять, 
мерехтять, світяться і виблискують ялинки в різдвяні вечори», — писав сучасник2. 

Джерело   2   Сцени  
з сімейного життя 
імператора Миколи І. 
Різдвяна ялинка  
в Анічковому палаці3 

2 С. Борисова. Рождественская ёлка. Возвращение / [Електронний ресурс] Родительский Комитет Украины / сі-
чень №1 (1) — 2013. — С.5. — Режим доступу: http://zlatoust.dp.ua/gazeta/1360332839/2013-01.Gazeta-RKU.pdf. 

3 Картина художника А. Чернышева. 1840–1850 гг. — [Електронний ресурс] Русская живопись. Знаменитые русские 
художники и репродукции их картин. — Режим доступу: http://art19.info/chernyshev/picture/sceny-iz-semejnoj-zhizni-
imperatora-nikolaya-i-rozhdestvenskaya-elka-v-anichkovom-dvorce.html.
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Джерело  3  Опис царської ялинки за спогадами Великої княгині4  
Ольги Олександрівни

До Святвечора5 все вже було готове. <…> Але і діти, і всі інші повинні 
були чекати, поки Імператор не подзвонить у дзвоник. І тут, забувши про ети-
кет та будь-яку чемність, усі кидалися до дверей банкетної зали. Двері від-
чинялися, і ми «опинялися у казковому царстві». Вся зала була заставлена 
різдвяними ялинками, що виблискували різнокольоровими свічками, позоло-
ченими та посрібленими фруктами та ялинковими прикрасами. Нічого див-
ного! Шість ялинок призначалося для сім’ї і набагато більше — для родичів 
і придворного штату. Біля кожної ялинки стояв маленький столик, покритий 
білою скатертиною та заставлений подарунками. <…> Три дні потому ялинки 
треба було прибирати з палацу. Діти займалися цим самі. У банкетний зал 
приходили слуги разом зі своїми сім’ями, а царські діти, озброєні ножицями, 
підіймалися на драбини і знімали з ялинок всі до останньої прикраси. Усі ви-
тончені, схожі на тюльпани свічники та чудові прикраси <…> роздавали слу-
гам. До чого ж вони були щасливі, до чого ж були щасливі й ми, подарувавши 
їм таку радість6!

Джерело  4  Сучасний дослідник про новорічну ялинку  
в російському суспільстві 

Звичай встановлювати ялинку, розповсюджуючись з вражаючою швидкі-
стю, переноситься з столиці в провінційні містечка, а згодом й у поміщицькі 
садиби, від заможних родин — у менш заможні, за рахунок чого стрімко зро-
стає кількість захоплених ялинкою людей. Розширюється і соціальний статус 
свята на її честь: поряд із родинними урочистостями, що організовували батьки 
для власних дітей, стають звичними свята дитячої ялинки, на які запрошують 
дітей родичів, знайомих та колег по службі, а з 1860-х рр. — ще й ялинкові 
заходи у навчально-виховних закладах. В результаті через 10–15 років ялинка 
була повністю освоєна. Але, оскільки вона не мала в російському минулому ні-
якої ідеологічної опори, вона залишалася лише модним нововведенням, милою 
«німецькою забавою», задоволенням, яке дорослі дарували дітям7.

4 Велика княгиня — родовий титул заміжньої жінки — члена імператорської родини. У даному випадку Ольга 
Олександрівна Романова (1882–1960) — донька імператора Олександра ІІІ. 

5 Святвечір — переддень, вечір напередодні дня Різдва. Традиція вечері у Святвечір передбачає спеціальні 
ритуальні страви.

6 Йен Воррес: Мемуары Великой Княгини Ольги Александровны, 1960. Глава 2. Классная комната и внешний 
мир. [Електронний ресурс] «Библиотека Якова Кротова»: http://krotov.info. — Режим доступу: http://www.
rodon.org/vi/pvk.htm.

7 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа). Журнальный зал. — М.: 
НЛО, 2001. — № 47. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html. 
(адаптований текст).
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Джерело  5  Про ставлення до ялинки в російському суспільстві  
наприкінці XIX — на початку ХХ ст.

Спочатку різдвяна ялинка в Росії розглядалася як атрибут привілейованої 
дворянської святкової культури. Пізніше, з демократизацією свята та розши-
ренням його станових меж, вбрана ялинка все частіше прикрашала собою бур-
жуазне житло. Все більша кількість щасливих підприємців (купців, торговців, 
банкірів) та осіб прибуткових професій (лікарів, адвокатів, державних служ-
бовців) намагалися відтворити у своєму повсякденному побуті дворянський 
спосіб життя, а за розкішшю та красою вбрання — навіть випередити своїх 
більш родовитих сучасників. 

Багато вбрана ялинка символізувала прагнення до індивідуального й сімей-
ного матеріального добробуту та підтверджувала його наявність. Вона була 
тим символом, який, з одного боку, поєднував родину й відділяв, відмежовував 
її від «інших», а з іншого — свідчив про її суспільний престиж, значимість 
та багатство, незалежно від знатного походження. Разом з тим, домашня ялинка 
стала знаком приналежності до … «нової» інтелектуальної еліти8.

q

8.	 Які почуття викликають у вас джерела 6–8?
9.	 Як прикрашали ялинку на новорічні свята? Що супроводжувало вбрану новорічну 

ялинку? 
10.	Яким було символічне значення прикрашеної новорічної ялинки? 
11.	Про що нове для вас ви дізналися з джерел 6–8? 
12.	Які персонажі пов’язані з святкуванням Нового року в Росії? Якого характеру набуває 

святкування через ці персонажі (джерело 9)?

Джерело  6  Про символіку ялинкових прикрас 

Розвішані на гілках …різдвяного дерева іграшки спочатку відтворювали ре-
лігійний, євангельський сюжет, а сама ялинка була наповнена релігійною сим-
волікою від верхівки до підніжжя. 

Верхівку дерева зазвичай увінчувала Віфлеємська зірка, а хрестовина 
у підніжжя була зображенням розп’яття як символу страстей Христових. 
Людиноподібні крилаті створіння — янголи, які сповістили про народження 
Христа, — ототожнювалися з божественною волею. 

Гірлянди (намиста, ланцюжки, вінок, вінець) як атрибут святості, страж-
дання, смерті і воскресіння межували на ялинці з прапорцями (прапорами) — 
священним символом боротьби за віру. Ялинкові дзвони (дзвіночки) знаменували 
собою божественний голос, що проповідує істину, а також нагадували ті дзві-
ночки, які вішали на шию вівцям палестинські пастухи, що першими дізналися 

8 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО. — 2011. С. 32–33.
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про народження немовляти Христа і першими вклонилися йому. Фрукти, як 
особлива райська їжа, були представлені на ялинці обов’язковими яблуками 
(символ Порятунку і Пізнання) і виноградом, що виступає в Старому Завіті 
емблемою плодів Землі, рівноцінних Дереву життя. Птах (Голуб Благовіщення) 
виступав як носій послання з божественних сфер, а ягня (Агнець Божий) — як 
символ Христа. Найважливішим символом християнських традицій були роз-
міщені на ялинці свічки — емблеми Христа, Церкви, Благодаті і Віри, що ко-
ротким часом свого існування символізували самотню трепетну людську душу. 
Їх прообразами були зірки і вогні багать, які освітлювали шлях Віфлеємських 
пастирів в Світлу ніч9.

Джерело  7  Сучасний дослідник про новорічну ялинку

Однак захоплення від ялинки поділялося не всіма: її не прийняли прихильники 
російської старовини, захисники лісів і, найголовніше, — православна церква, 
що побачила в ній звичай, привнесений із Заходу. Опір церкви процесу христи-
янізації ялинки зумовлювався побоюванням, що з її поширенням різдвяні свята 
втратять релігійне значення. Ялинка стала пов’язуватися не стільки з Різдвом, 
скільки з Новим роком і зимою (ставши сезонним символом), а просторово — 
з образом зимового лісу, що одразу ж позначилося на ялинкових прикрасах, серед 
яких з’явилися сніг, шишки, грибочки, всілякі звірі та інші лісові атрибути10.

Джерело  8  Газетне повідомлення, 1910 р.

«У перший і другий день Різдва в Царському Селі в присутності Їх Величностей 
були запалені ялинки для козаків Власного Його Величності конвою, залізничного 
батальйону, палацової поліції та інших службовців у палацах», — повідомляла 
30 грудня 1910 р. «Всезагальна маленька газета». «Ялинки були красиво перевиті 
сотнями намист, пишно обвішані різними ялинковими прикрасами і всілякими 
ялинковими солодощами. Поблизу на великому столі були розкладені подарунки: 
різні срібні речі, столові ложки, чайниці і цукорниці». Як повідомлялося далі, 
государ привітав зі святом присутніх нижніх чинів, потім вони підходили до ло-
терейного колеса і виймали з нього квитки з номером подарунка, який офіцери 
відшукували на столі. Після цього великі княжни вручали подарунок11.

9 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО, 2011. — С. 49. 
10 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа) — Журнальный зал 

М.: НЛО, 2001. — № 47. [Електронний ресурс] http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html. — Адаптований 
текст.

11 С. Евгеньев. Царская ёлка. [Електронний ресурс] Без Формата: http://lenoblast.bezformata.ru. —   
Режим доступу: http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/tcarskaya-elka/388973/.
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Джерело  9  Історія Діда Мороза

Згідно з однією з версій, «прапрадідом» сучасного російського Діда Мороза 
був герой російських народних казок Морозко або Мороз Червоний Ніс, госпо-
дар погоди, зими і морозу. Спочатку його називали Дід Тріскун і представляли 
маленьким дідком з довгою бородою і суворим, як російські морози, характе-
ром. …Сказати однозначно, де живе російський Дід Мороз, складно, оскільки 
існує багато різних легенд. Деякі стверджують, що Дід Мороз родом з Північного 
полюса, інші кажуть — з Лапландії12. Ясно тільки одне, Дід Мороз живе десь 
на крайній Півночі, де цілий рік зима.

<…> Походження російського Діда Мороза докорінно відрізняється від єв-
ропейського Санта Клауса. Якщо Санта Клаус був реальною історичною осо-
бою — Святий Миколай Мирський13), якого за добрі справи звели в ранг свя-
тих, то російський Дід Мороз — скоріше язичницький дух, персонаж народних 
повір’їв і казок. <…> І донині російський Дідусь Мороз ходить в довгій шубі, 
валянках і з палицею. Він вважає за краще пересуватися пішки, повітрям, або 
на санях, запряжених жвавої трійкою коней … Його постійна супутниця — 
онучка Снігуронька14. Дід Мороз грає з дітьми і ховає в новорічну ніч подарунки 
під ялинкою15.

Блок 2.  Радянська влада та новорічні свята.  
Частина 1. Вигнання

q

13.	Що таке «комсвятки»? Навіщо влада «підміняла» свята? Що називали «різдвяними 
забобонами» й «релігійним мотлохом» (джерела 10, 11) ?

Джерело  10  Про зміни у ставленні до свята в перші роки Радянської влади

У 1922 р. було проведено кампанію за перетворення дня Різдва Христова 
у «комсомольське16 різдво» (або інакше — «комсвятки»17). 

Введення цього свята (на противагу «Попівському різдву», як почали нази-
вати велике православне свято) відповідало ідеї «підміни» свят, що, на думку 

12 Лапландія — територія, що розташована на Півночі Скандинавського півострова й Фінляндії. 
13 Святий Миколай Мирський — Християнський святий IV ст. Єпископ Мирський (Мала Азія). За переказами — 

покровитель дітей і знедолених. З його ім’ям пов’язаний звичай дарування подарунків. Православне християн-
ство знає його як Миколу Чудотворця. 

14 Снігуронька — до революції «сніжна дівчинка» — брала участь у дитячих заходах, але тільки в якості головно-
го персонажа інсценівок народної казки, фрагментів п’єси Островського і опери Римського-Корсакова. І тільки 
після 1935 року Снігуронька стає помічницею Діда Мороза і посередником між ним та дітьми. Вперше ця пара 
з’явилася разом тільки на початку 1937 р. на святі ялинки в Будинку Союзів у Москві.

15 «История Деда Мороза» — Славянский мир. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://slavs.org.ua/ded-
moroz.

16 Комсомол (скорочено) — Комуністичний Союз Молоді — створена 1918 р. політична молодіжна організація 
під керівництвом Комуністичної партії більшовиків.

17 Святки — святкові дні у більшості слов’янських народів від Різдва до Водохреща, включно з Новим роком. 
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радянських ідеологів, могло допомогти населенню … прийняти радянську ідеоло-
гію. Комсомольські осередки повинні були організовувати святкування «комсвя-
ток» 25 грудня за новим стилем, яке було неробочим днем. Заходи включали в 
себе читання доповідей, що викривали «економічні корені» різдвяних свят, інс-
ценування політичної сатири, виконання комсомольських пісень на церковні мо-
тиви. На другий день свята організовувалися вуличні ходи-карнавали, учасники 
яких вбиралися в костюми Антанти, Колчака, Денікіна, кулака, непмана, в по-
ганських богів і, навіть, у різдвяного гусака й порося. У клубах, школах і в дитя-
чих будинках проводилися заходи, що отримали назву «комсомольських ялинок». 
Створюючи нові святкові ритуали, радянські ідеологи прагнули використовувати 
елементи традиційних календарних обрядів, як народних, так і церковних. <…>

Але прихильне ставлення до ялинки тривало недовго. Зміни стали відчутні вже 
наприкінці 1924 р., коли «Червона газета» із задоволенням повідомила: «Цього 
року помітно, що різдвяні забобони майже припинилися. На базарах практично 
не видно ялинок — кількість несвідомих людей меншає». Поступово завершило 
своє існування і свято «комсомольського різдва»18. 

q

14.	В якому сенсі в джерелі 11 ялинка названа «милою», а Дід Мороз «добрим»?  
Чому ім’я «Дід Мороз» тут написане з маленької букви? 

15.	Що дивує автора листа в газету «Правда» (джерело 12)? Як пов’язані між собою 
джерела 10, 11, 12? 

16.	Яким було ставлення до святкування Різдва та Нового року в перші роки Радянської 
влади? Чим визначалося це ставлення (джерела 10, 11, 12)?

Джерело  11  Про зміну ставлення Радянської влади до ялинки та Діда Мороза 

У перші роки після Жовтня ставлення нової влади до ялинки і Діда Мороза 
було цілком лояльним. Але коли 1927 р. почалася антирелігійна кампанія, одним 
із завдань якої було знищення старих і затвердження нових свят, ялинка і Дід Мороз 
перетворилися в «релігійні пережитки» і в одну з форм «антинародної діяльності 
капіталістів» … Перетворені на «релігійний мотлох» Різдво, ялинка і Дід Мороз 
опинилися в одному смисловому ряду: «Дітей обманюють, що подарунки їм при-
ніс дід-мороз. Релігійність дітей починається саме з ялинки … Панівні експлуа-
таторські класи користуються «милою» ялинкою і «добрим» дідом-морозом ще 
й для того, щоби зробити з трудящих «слухняних і терплячих слуг капіталу», — 
стверджувалося у підготовлених 1927 року «Матеріалах до антирелігійної пропа-
ганди в Різдвяні дні»19.

18 Е. В. Душечкина / Из истории русской елки (1920-е — 1930-е годы) / Журнал Живая старина. 2002, № 4, С. 9. — 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://annales.info/rus/small/elka.htm.

19 Душечкина Е. В. Дед Мороз: этапы большого пути. (к 160-летию литературного образа) — Журнальный зал 
М.: НЛО. 2001. № 47. [Електронний ресурс] http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html.
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Джерело  12  Уривок з листа комуніста Євгена Гордієнка  
до газети «Правда», 1928 р.

Мене, як безбожника, що веде антирелігійну пропаганду серед учнів та робіт-
ників, дивує, чому газета «Правда»20 у своїх оголошеннях на весь СРСР друкує, 
що Універпошта пропонує ялинкові прикраси. Пропоную Універпошті поставити 
на вид за те, що вона сприяє старому побуту, розсилаючи усіляку мішуру і різно-
манітний непотріб для прикрашання ялинок21.

q

17.	Яким є ставлення до свят Нового року й Різдва у автора листа до редакції дитячого 
журналу «Друг дітей» (джерело 13)? Якими словами автор передає своє ставлення? 
Чим, на вашу думку, воно викликане? З якою метою в дитячому журналі було 
надруковано такого листа?

18.	Хто і що зображені на фотографії 14? Скільки років дітям? Чи самі вони організували 
цю подію? Хто і навіщо міг організувати таку демонстрацію під такими гаслами?  
З якою метою, на вашу думку, було зроблено цю фотографію? 

19.	Який заклик міститься в джерелі 15? Що пропонується дітям замість  
свята з ялинкою?

20.	Що та хто зображені на обкладинці журналу «Безбожник біля верстата»?  
Хто є головним персонажем малюнка? Як пов’язані, на вашу думку, назва журналу  
та зміст малюнка? Чому саме така обкладинка в журналу за 1930-й рік? 

21.	Що спільного та в чому відмінність у джерелах 14, 15 та 16?
22.	Чим пояснювалося негативне ставлення радянської влади до свята  

(джерела 10–16)?

Джерело  13  Уривок з листа в дитячий журнал «Друг дітей», 1929 р. 

Наближається п’яне різдво — старе, непотрібне, як і саме старе немічне життя. 
За ним тягнеться старий «новий рік» — теж непотрібний, шкідливий, що несе з 
собою пияцтво, прогули, хвороби. Ці старі релігійні свята багатьма зазвичай не 
уявляються без встановлення «ялинок» для дітей <…> Цими святами з ялинкою 
ми лише калічимо наших дітей: виховуємо в них любов до старих свят, позбавля-
ємо їх здорового, чистого повітря, формуємо в них хижацьке ставлення до зеле-
них насаджень… Організовуйте для дітей зимові свята, але не прив’язуйте їх до 
різдва. <…> Кожен член товариства «Друг Дітей»22 повинен брати участь у ши-
рокій агітації щодо скасування релігійних свят та «ялинок». До агітації варто 
долучити дитячі організації. Організуйте ходи з гаслами та плакатами з вимогою 
заборони знищення молодих лісів. Дружнім натиском ми повинні досягти того, 
аби до кінця п’ятирічки в нас остаточно зник варварський звичай, привнесений 

20 Головна офіційна газета за часів Радянської влади.
21 Гордиенко Е. «Правда», № 300 (4132) стр. 5 від 23 грудня 1928 р.
22 «Друг Дітей» — створене 1924 р. добровільне товариство на допомогу школі, установам та організаціям у справі 

комуністичного виховання дітей. З 1930 р. — Всеросійське товариство «Друг дітей». Видавало щомісячний 
журнал «Друг дітей». У 1935 р. товариство припинило свою діяльність. 
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німецькою буржуазією, — встановлювати «ялинки». Це допоможе нам скоріше 
покінчити з релігійними святами, а разом з тим і з релігією в цілому23.

Джерело   14    
Вихованці  
дитячих садочків 
на антирелігійній 
демонстрації. 
Москва, 1929 р.24

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Написи на плакатах:
Плакат зліва: «Батьки, не спантеличуйте нас, не робіть Різдва та Ялинки»  
(рос. — «Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и елку»). 
Плакат справа: «Виховуй дітей за допомогою педагога, а не за допомогою бога» 
(рос. — «Воспитывай детей с помощью педагога, а не бога»). 

Джерело  15  Малюнок з журналу «Друг дітей», № 12, 1929 р.

Напис на малюнку: Геть буржуазну ялинку. 
Вірші внизу:
Не витрачайтеся даремно На різдвяну ялинку, — Ковзани і лижі Нам значно ближчі.

23 «Долой буржуазную елку!» — Журнал «Друг Детей». Ленинград. № 3, 1929. — С.  13.
24 Фотографія «Вихованці дитячих садочків на антирелігійній демонстрації». Москва, Бауманський район, 

1929 р. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tankfront.livejournal.com/25807.html?title.
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Джерело   16    
Обкладинка журналу 
«Безбожник у верстата», 
1930 р. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

q

23.	Чому святкування новорічних свят було таємним (джерело 17)?  
Що, за спогадами, було «найцікавішим» (джерело 18)?  
Яким є ставлення автора спогадів до свята? 

24.	Підберіть ключове слово або словосполучення, яке може бути назвою до блока 2.

Джерело  17  Про таємне святкування Різдва

У 1929 році влада визнала Різдво контрреволюційним святом і заборонила. 
25 грудня стало робочим днем. Ялинки зі шкіл і училищ остаточно зникли… 
Для дітей стали організовувати «антиріздвяні вечори». Тепер в ніч під Різдво  
(з 24 на 25 грудня) начальство змушувало радянських службовців ходити по 
вулицях і вистежувати тих, хто відзначає заборонене свято. На тих, хто ослу-
хався, чекали великі неприємності. Можна було втратити роботу і навіть потра-
пити за грати. Але відучити мешканців міста від Святок було майже неможливо.  

1) Напис на табличці,  
що висить на ялинці: 
«Рубати для  
різдвяних ялинок 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ»

2) Напис на червоному 
прапорі: 
«Соціалістичне 
будівництво»
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Під загрозою репресій вони влаштовували ялинки таємно, тихо, без музики  
і співу, з ретельно завішеними вікнами … встановлюючи ялинку в шафі25.

Джерело  18  Зі спогадів очевидців про святкування Різдва  
на початку 1930-х років 

На Різдво у нас ставили велику, високу пухнасту ялинку. У ті роки вона була 
під забороною, оскільки вважалася частиною релігійного обряду, але дядько <…> 
їздив за нею в село, привозив її запаковану в ковдри на розвальнях26, проносив 
на кухню чорними сходами, намагаючись бути непоміченим. У їдальні завішу-
вали вікна, щоб ялинку не було видно з вулиці. Потім траплялося найцікавіше: 
кімнату звільняли від меблів і в центрі ставили ялинку, яка, як правило, впира-
лася верхівкою в нашу високу ліпну стелю. Її прикрашали іграшками, що були 
зроблені членами сім’ї. Найактивнішим майстром була Віра Опанасівна (тітка 
Віра), яка навчилася цьому мистецтву на курсах. Всі сідали за великий обідній 
стіл й хутко бралися до роботи. Іграшки робили з картону, вати, кольорового па-
перу і тонких золотих і срібних листочків, якими обклеювали волоські горіхи27.

Блок 2.  Радянська влада і новорічні свята.  
Частина 2. Повернення 

q

25.	Чим пояснює необхідність святкування Нового року з ялинкою один з керівників 
СРСР (джерело 19)? Що вважає «неправильним» автор листа?  
Як ви гадаєте, що автор пропонує в якості «хорошої радянської ялинки»?  
Про що свідчить поява такого тексту в головній офіційній газеті країни?

26.	Які зміни відбулися у ставленні до свята у другій половині 1930-х років?  
Що збереглося від дореволюційного свята, а що з’явилося нового (джерела 20–21)?

Джерело  19  З листа в газету «Правда» кандидата в члени Політбюро  
ЦК КПРС28 Павла Постишева «Давайте організуємо до Нового року 
дітям хорошу ялинку!» 

28 грудня 1935 р.
У дореволюційний час буржуазія і чиновники завжди влаштовували на Новий 

рік своїм дітям ялинку. Діти робітників із заздрістю через вікно розглядали блискучу, 
усю у різнокольорових вогниках ялинку і на дітей багатіїв, що розважаються навколо 
неї. Чому в нас школи, дитячі будинки, ясла, дитячі клуби, Палаци піонерів позбав-
ляють цього прекрасного задоволення дітлахів трудящих Радянської країни? <…>

25 А. Макаров / Под угрозой репрессий Рождество в городах отмечали, тщательно занавешивая окна и ставя елку в… 
шкаф / Електронний портал журнала «Факты и комментарии»  — http://fakty.ua. — Режим доступу: http://fakty.
ua/156786-pod-ugrozoj-repressij-rozhdestvo-v-gorodah-otmechali-tcshatelno-zanaveshivaya-okna-i-stavya-elku-v-shkaf.

26 Розвальні — різновид саней.
27 Земская Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 

169 с.
28 ЦК КПРС — Центральний Комітет Комуністичної Партії Радянського Союзу.
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Слід цьому неправильному осуду ялинки, яка є прекрасною розвагою для дітей, 
покласти край. Комсомольці, піонерські працівники29 повинні під Новий рік влашту-
вати колективні ялинки для дітей. У школах, дитячих будинках, у Палацах піонерів, 
у дитячих клубах, у дитячих кіно і театрах — скрізь має бути дитяча ялинка! Не по-
винно бути жодного колгоспу, де б правління разом з комсомольцями не влаштувало 
напередодні Нового року ялинку для своїх дітлахів…

Я впевнений, що комсомольці візьмуть у цій справі найактивнішу участь і ви-
корінять безглузду думку про те, що дитяча ялинка є буржуазним забобоном. Отже, 
давайте організуємо веселу зустріч Нового року для дітей, влаштуємо хорошу радян-
ську ялинку в усіх містах і колгоспах30.

Джерело  20  Про радянський Новий рік 

Наприкінці 1935 р. ялинка не стільки пережила відродження, скільки була пе-
ретворена на нове свято, що отримало просте і чітке обґрунтування: «Новорічна 
ялинка — свято радісного і щасливого дитинства в нашій країні». Організація 
новорічних ялинок для дітей співробітників установ і промислових підприємств 
стає обов’язковою. Тепер ялинка — необхідна частина не тільки радянського 
свята Нового року, а й радянського життя взагалі. Організовувала свято «ялин-
кова комісія», в яку зазвичай входили профспілкові31 активісти: вони розробляли 
програму, привозили ялинку, забезпечували наявність Діда Мороза, готували по-
дарунки <…>. У святкові дні образ ялинки буквально не сходив зі сторінок газет 
і журналів. 

<…> Зв’язок ялинки з Різдвом був забутий. Різдвяне дерево перетвори-
лося в атрибут державного свята Нового року, одного з трьох (поряд з Жовтнем 
і Першотравнем) головних радянських свят. Восьмикутну Віфлеємську зірку 
на верхівці «різдвяного дерева» тепер замінила п’ятикутна — така сама, що 
й на кремлівських вежах. <…> Минуло ще кілька років, й 1 січня 1947 р. знову 
стало «червоним днем календаря», тобто неробочим, а ялинка в Будинку Союзів32 
набула офіційного статусу «головної ялинки країни»33.

29 Вихователі, які працювали з піонерами в школах й будинках піонерів.
30 Постышев П. П. «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!» Письмо в газете «Правда» 

28.11.1935. — С. 1.
31 Профспілки — професійні спілки робітників в СРСР. 
32 Будинок Союзів — будівля, в якій у ХІХ ст. проводилися бали та зібрання дворян, пізніше — музичні кон-

церти. У 1919 р. будівлю було передано профспілкам (рос. — профсоюзам), тому вона й отримала таку назву. 
З 1936 року в Колонному залі Будинку Союзів проводилися новорічні свята для дітей з обов’язковою прикра-
шеною ялинкою. 

33 Е. Душечкина.Три века русской ёлки. [Електронний портал] журнал «Наука и жизнь»: http://www.nkj.ru. — Ре-
жим доступу: http://www.nkj.ru/archive/articles/12680/. 
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Джерело  21  З інструкції Наркомпросу34 про прикрашання  
новорічної ялинки, 1937 р. 

Необхідно прикрасити верхівку ялинки п’ятикутною червоною або срібною 
зіркою. <…> Необхідно зберігати розмаїття приємних для ока речей у самому 
незвичайному їх сусідстві — парашут та ведмідь, метелики й хлопавки тощо. 
<…> Особливу увагу варто приділити декоруванню підніжжя ялинки. Казковість 
та незвичайність цього дерева повинні бути збережені цілком35.

q

27.	Про що пише польська газета (джерело 22)? Підтвердіть або спростуйте позицію 
польської газети, використовуючи джерела 22–28, а також 20–21. 

28.	Яку ялинку в СРСР називали «головною»?Які зміни в смислі символіки свята Нового 
року демонструють джерела 25, 27, 28? 

29.	Чому, на вашу думку, джерело 26 називає Новий рік «святом політичного значення»? 
Знайдіть підтвердження або заперечення щодо такого визначення свята  
в джерелах 24–28.

Джерело  22  З польської газети «Кур’єр Лодзі» від 4 січня 1939 р.  
про святкування новорічних свят в СРСР 

Заборону (на святкування Нового Року) було скасовано лише в останні роки, 
коли комуністичній партії захотілося продемонструвати світу, що мету сталінської 
економічної політики вже досягнуто, а в СРСР настало процвітання. Більше того, 
стали заохочуватися так звані «колективні зустрічі Нового року» в ніч на перше 
січня. <…> Тому в новорічну ніч у всіх комуністичних клубах і навіть школах 
стали влаштовуватися святкування. В них був включений ще один розважальний 
елемент — святкова ялинка. <…> Комуністичний Новий рік, однак, сильно від-
різняється від європейського. Керівництво країни прагнуло надати цьому святу 
комуністичний характер, тому усім розвагам будуть передувати агітаційні лекції 
на тему актуальних проблем радянської політики, а публіка зможе почати розва-
жатися лише після прослуховування цих виступів і «Інтернаціоналу» (на честь 
Сталіна). 

Після повернення свята в Радянському Союзі була затверджена спеціальна 
новорічна церемонія: коли стрілка на годиннику починає наближатися до дванад-
цяти, комуністичний оратор вигукує заздоровницю Сталіну і комунізму, а також 
побажання, щоби в наступному році комуністична революція спалахнула по всій 
земній кулі36.

34 Народний комісаріат просвіти — відповідає сучасному міністерству освіти. 
35 «Елка в детском саду и школе» — Пособие. М.: Учпедгиз. 1937. — С. 9–10.  
36 «Советский Новый 1939-й год» («Kurjer Łódzki», Польша) 31/12/2012 / ИноСМИ.ru / [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://inosmi.ru/russia/20121231/203594718.html. Адаптированный текст.
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Джерело  23  Про «головну ялинку країни» 

Коли у жовтні 1937 року у Сталіна <спитали>: «Де будемо ставити головну 
ялинку»?, він відповів: «В нас всі ялинки головні». Ці слова були сприйняті бу-
квально й розцінені як наказ. З числа парашутистів агітескадрилій37 терміново 
почали формуватися загони Дідів Морозів, щоб доставити новорічні подарунки 
у найбільш віддалені та недоступні куточки країни. Дана акція, на думку її орга-
нізаторів, наочно пропагувала можливості радянської авіації й парашутистів-де-
сантників. В інші населені пункти напередодні 1938 року виїхали агітпотяги, агі-
тавтівки та аеросани, вилетіли літаки цивільної авіації, вирушили лижники й, 
навіть спецкур’єри на оленячих упряжках. <…> Однак ялинка у Будинку Союзів 
була поза конкуренцією. Дива чекали з першого кроку, діти не сумували в за-
лах: в одному вони розглядали дивовижних звірів, привезених з зоопарку, в дру-
гому — зустрічалися з героями народних казок та популярних дитячих книжок, 
в третьому на них очікували атракціони на будь-який смак. Але центром свята 
була красуня-ялинка, на якій виблискували у променях прожекторів десять тисяч 
ялинкових прикрас із робітничо-селянською та комуністичною символікою. <…> 
Навіть у воєнний час, незважаючи на всі труднощі, дитячі новорічні свята про-
водилися. А у 1945 році святковий розмах Новорічної ялинки в Будинку Союзів 
символізував наближення Перемоги38.

Джерело  24  Головна ялинка  
в Колонному залі Будинку 
Союзів, 1941 р.39

¡¡ Інформаційна¡довідка

Першу офіційну ялинку було вста-
новлено у 1937 р. в Колонній залі 
Будинку Союзів в Москві. З цим роком 
також пов’язана поява ще деяких но-
ворічних традицій — замість золотої 
Віфлеємської зірки ялинку вінчала чер-
вона п’ятикутна, що стала символом 
комунізму й радянської влади. Тоді ж 
з’явилася традиція зустрічати бій ку-
рантів келихом шампанського — 1 січня 
1937 р. на святковому прийомі в Кремлі.

37 Перша частина слова — від агітація — спонукання до дії, поширення ідей, вплив на громадські настрої.
38 «Какая страна, такая елка». — Журнал «Огонёк». — 1997. — № 51.
39 Фотография Э.Евзерихина, Москва. Колонный зал Дома Союзов, 1941 г. [Електронний ресурс] http://www.

christmasheaven.ru/articles.php?article_id=277. — Режим доступу: http://www.christmasheaven.ru/images/articles/
Ded_Moroz_fotografija_Je.Evzerihina_Moskva_Kolonnyj_zal_Doma_Sojuzov_1941_g.jpg.
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Джерело   25    
Приклад зразкової 
новорічної ялинки  
з журналу «Іграшка» 
(№ 8), 1937 р.40

Джерело   26   Свято політичного значення 

Під керівництвом комсомолу та піонерської організації з’явилися затверджені 
«зверху» сценарії комуністичних свят… В них обов’язково обігравалося проти-
стояння добрих та злих сил. Дід Мороз та Снігуронька41 боролися з численними 
ворогами й, подолавши усі перепони, успішно добиралися до дітей, що чекали 
на свято. Ідея була простою та зрозумілою — світовий імперіалізм не припиняє 
спроб нашкодити молодій радянській державі, однак радянські люди, як завжди, 
виявляються сильнішими. Природно, кожне свято закінчувалося прославленням 

40 Взято из: Алла Сальникова. История елочной игрушки. Там само. — C. 95.
41 Снігуронька — до революції «сніжна дівчинка» — брала участь у дитячих заходах, але тільки в якості головно-

го персонажа інсценівок народної казки, фрагментів п’єси Островського і опери Римського-Корсакова. І тільки 
після 1935 року Снігуронька стає помічницею Діда Мороза і посередником між ним і дітьми. Вперше ця пара 
з’явилася разом тільки на початку 1937 р. на святі ялинки в Будинку Союзів у Москві. 
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Сталіна. Виросло ціле покоління радянських дітей, які були впевнені, що «кращий 
друг усіх радянських дітей» особисто доклав руку до приходу наступного нового 
року. Про всяк випадок, Дід Мороз та Снігуронька пропонували приблизно таку 
хороводну пісню: «В дружнє коло біля ялинки станемо та заспіваємо усією краї-
ною: Слався, слався, наш великий Сталін! Слався Сталін наш рідний!»42.

Джерело  27  Ялинкові прикраси з радянською символікою

У 1935 р. почали 
випускати ялинкові 
іграшки з портретами 
Леніна і Сталіна, але їх 
швидко вилучили. По-
перше, скляні кулі легко 
розбивалися, а по-друге, 
якось неоднозначно звучала 
фраза: «Повісити Леніна  
або Сталіна на ялинці». 

Джерело  28  Про радянські іграшки 

У 30-і роки майстри швидко вловлювали побажання влади «і особисто това-
риша Сталіна». Якщо сказав вождь народів, що хокей — це добре, одразу ж почи-
нали видувати ялинкових хокеїстів. Похвалив кінокомедію «Цирк», і на ялинках 
почали з’являтися клоуни, акробати і навіть негренята. Християнську символіку 
змінила радянська. На ялинці з’явилися фігурки червоноармійця в будьонівці, 
матроси, «Маші-піонерки», представники народів СРСР в традиційних костю-
мах (набір «Дружба»), червонозоряні літаки, дирижаблі, прапорці. У 1930-і роки 
на прилавках радянських магазинів можна було побачити вироби вітчизняних 
склозаводів — скляні кулі, танки, гірлянди з маленьких електролампочок <…>. 
Дивно, але найбільш затребуваними ялинкові прикраси виявилися під час Великої 
Вітчизняної війни. Люди збирали їх для новорічних свят в школах і дитячих бу-
динках, радували поранених прикрашеними ялинками у шпиталях. До речі, най-
популярнішими ялинковими іграшками воєнних років були парашутисти. Робили 
їх дуже просто: до звичайної іграшки нитками-стропами прив’язували шматочки 
тканини. Імпровізували, виготовляючи прикраси на ялинку, і бійці на фронті, 
і партизани у ворожому тилу. У хід йшли навіть стріляні гільзи — прекрасні гір-
лянди виходили43.

42 А. Владимиров. Новый год: Трудная дорога к елке. — [Електронний ресурс]: Web-журнал «Інтелектус». —  
Режим доступу: http: //www.patent.net.ua/intellectus/inteligibilisation/populus/1445/ua.html. 

43 Котельникова А., Константинов А., Овчинников Д. Ракеты, спутники и кукурузные початки. Зарисовки  
из истории елочной игрушки. — [Електронний ресурс]: АИФ — http://www.perm.aif.ru/. — Режим доступу: 
http://www.perm.aif.ru/ny2014/tellings/1067355.
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Джерело   29   Радянська новорічна   Джерело   30   Радянська новорічна  
листівка, 1941 р.     листівка, 1943 р.44

q

30.	Які символи новорічного свята представлені в радянських поштових листівках  
1941 й 1943 рр.? Як пов’язані тема війни і тема свята в джерелах 29–30? 

31.	Чому у важких умовах війни люди святкували Новий рік (джерело 31)?  
Як готувалися і як проводили це свято?  
Що це свято символізувало для радянських людей? Відповідь обґрунтуйте, 
спираючись на джерела блоку 3. 

Джерело  31  Зі спогадів про святкування Нового року на фронті  
під час Другої Світової війни

Що таке Заполяр’я взимку? Морози за сорок, непролазні сніги. Жили молоді зе-
нітники в землянці — низька стеля, залізна грубка, двоярусні нари, по сім чоловік 
в одній землянці.

Новий рік він і на війні Новий рік. А яке ж свято без ошатної ялинки, Діда 
Мороза й Снігуроньки? У гільзу від снаряда зенітники встановили карликову бе-
різку, прикрасили її обгортками від консервів зі святкового «пайка». На верхівці 

44 Фронтовой Новый год. «Историческая Правда». — [Електронний ресурс]: http://www.istpravda.ru/. — Режим 
доступу: http://www.istpravda.ru/artifacts/1465/. 
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«ялинки» розмістили цукерку в яскравій обгортці. На святковому столі красува-
лися банки з консервованою ковбасою, американською тушонкою, кусковий цукор 
і фляга зі спиртом. 

А казкових персонажів Нового Року — Діда Мороза і Снігуроньку — зліпили 
зі снігу. Благо нестачі снігу взимку в Заполяр’ї не відчувається — замети вище по-
яса. Не обійшлося і без новорічного привітання — всім якнайшвидшої перемоги, 
а головне — повернутися всім додому, живими і здоровими45.

Блок 3.  Радянські традиції святкування Нового року  
у другій половині ХХ ст.

q

32.	Як ви розумієте фразу з джерела 32 — «країна повинна посміхатися»? 
33.	Чому свято назване «улюбленим зимовим днем»? Які протиріччя в описі святкування 

Нового року можна знайти в джерелі 33?
34.	Які зміни в суспільстві можна побачити, якщо проаналізувати те, як змінювалися 

ялинкові іграшки (джерело 34)? Як співвідносяться між собою  
джерела 33, 34, 35, 36?

Джерело  32  Про роль свята у 1950–1960-ті рр. 

За часів Микити Хрущова46 вирішили, що треба створювати традиції новоріч-
ного свята: ялинка, Дід Мороз, веселі діти, карнавали. На всіх новорічних листів-
ках зображувалися тільки усміхнені люди. Ідеологічна машина працювала так: 
хтось зверху сказав — посміхатися, то країна повинна посміхатися, вона повинна 
після Сталіна відчути інший час. Для цього й створювали традиції, нагоди47. 

Джерело  33  Журналіст про святкування Нового року в СРСР

У п’ятдесяті роки, коли країна трохи оговталася від тягот військового життя, 
Новий рік почали святкувати з особливим радянським розмахом, який прояв-
лявся в тому, щоб у цей улюблений зимовий день не було й натяку на ті побутові 
труднощі, які насправді зустрічалися на кожному кроці. <…> Дітям намагалися 
дістати квиток на будь-яку державну ялинку; найпрестижнішою, звичайно ж, 
була новорічна ялинка в Кремлі. Кожна дитина повинна була піти на ялинку і 

45 Фронтовой Новый год — Там само (адаптований текст).
46 Хрущов Микита Сергійович — керівник СРСР у1954–1964 рр., за часів якого в країні відбулася лібералізація 

суспільно-політичного життя. 
47 Уривок з статті «Новый год в советской России: продолжение/ Петербург в позитиве 09.01.2014. Електронний 

портал Город+. — [Електронний ресурс]: http://www.gorod-plus.tv/. — Режим доступу: http://www.gorod-plus.tv/
blog/108.html.
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повернутися звідти з традиційним подарунком, наповненим всілякими солодо-
щами. <…> Дитяча ялинка і відповідний подарунок стали певним святковим 
ритуалом. <…> Але найголовнішою прикметою радянського часу взагалі, а пе-
редсвяткового тим більше, звичайно ж була черга, через те, що до свят в магази-
нах завжди щось «викидали». А покупка, зроблена після відстоювання у довгому 
хвості — це більше ніж покупка, це саме по собі вже свято48!

Джерело  34  Нариси з історії ялинкових прикрас 

З другої половини 1940-х років почали виробляти верхівки для ялинки у ви-
гляді Спаської вежі московського Кремля — значення цього символу було оче-
видним та не потребувало жодних коментарів. <…> Багато вироблялося в цей 
період іграшок з «сільськогосподарської тематики»: морква, помідори, цибулька, 
огірки, стручки гороху, снопи пшениці, лимони, яблука, груші і, звичайно, «ца-
риця полів» хрущовського періоду — кукурудза.

У другій половині 1950-х — на початку 1960-х рр. «політична» ялинкова 
іграшка почасти витісняється іграшкою «побутовою», заснованою на радянських 
уявленнях про красу… На радянських ялинках з’явилися іграшкові чайнички, 
глечики, вази і кошики з цукерками, будильники, люстри і настільні лампи. Однак 
це аж ніяк не означало, що іграшки, які пропагували силу і могутність РСР, пішли 
в минуле. Однією з найпопулярніших тем при виробництві ялинкової іграшки 
в цей період стає підкорення космосу49.

Джерело  35  Радянські ялинкові іграшки  Джерело   36   Ялинкова  
1960–1970-х рр.    іграшка у вигляді космонавта50

48 Ласкина Е. Отрывок из статьи Новый год: Из России в СССР. — [Електронний ресурс]: http://www.casual-info.
ru/index.php. — Режим доступу: http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/5012/.

49 Алла Сальникова. История ёлочной игрушки. М.: НЛО, 2011. — С. 128–129.
50 Традиции празднования. [Електронний ресурс] http://www.christmasnostalgia.com/ArticleBusyBeeTrader%20

USSR%20Ornaments.htm. — Режим доступу: http://www.christmasnostalgia.com/USSROrnaments8.JPG.
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q

35.	Що зображено на фотографії 37? Де встановлено ялинку?  
Хто і навіщо, на вашу думку, її встановив? У чому символічний смисл цієї 
фотографії?

36.	Про яку особливість свята говорить джерело 38? 
37.	Куди, на вашу думку, вирушають Діди Морози (джерело 39)?  

Про яке ставлення радянської держави до святкування Нового року свідчать 
джерела 39–40? 

38.	Як співвідносяться джерела 38–40?

Джерело  37  Фотографія останнього робочого дня перед святкуванням  
Нового року. Працівники електроцеху хімічного комбінату.  
Початок 1970-х років. Україна

Джерело  38  Про святкування нового року у 1960–1980-ті рр. 

Радянський Новий рік був, по суті, святом міським. Воно й зрозуміло: 
для сільського жителя що 31 грудня, що 1 січня нічим від інших зимових днів 
не відрізняються. Від виконання обов’язкових щоденних сільських робіт якщо 
і можна було відмовитися, то ніяк не заради щорічного свята… Тому говорити 
про радянську традицію зустрічі Нового року можна тільки з початку 1960-х 
років, коли частка міського населення в країні перевищила частку сільського.

До того ж саме в 1960-ті, з початком хрущовської «відлиги»51 право на осо-
бисте життя та приватні свята починає не просто визнаватися, але і включатися 
в офіційну ідеологію. <…> І звичайно ж, до новорічних традицій часів СРСР 

51 «Відлига» — назва періоду суспільно-політичної лібералізації в історії СРСР, який пов’язаний з ім’ям 
М. С. Хрущова.
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можна віднести знамениту фразу «Ось подарунок (продукти, сувеніри тощо), 
але це — на Новий рік!». Той же самий тотальний дефіцит привчив радянських 
громадян до того, що купувати необхідні речі потрібно не напередодні свята, 
а коли пощастить — краще хай полежить.

Продукти зберігалися у холодильнику або на балконі, речі — в шафах 
або коморах, ялинки — підвішеними за вікном або на тому ж балконі. Майже 
всі члени сім’ї знали, що і кому призначається як подарунок на свято, але ра-
дості це не зменшувало: радувала сама можливість отримати нову річ! <…> 
Новий рік був в СРСР найбільш поширеним святом (крім хіба що Дня пере-
моги, але його почали відзначати тільки з 1965) … це було не просто свято — це 
була ще й можливість поїсти недоступні в інші дні страви, отримати в подару-
нок якусь нову річ52…

Джерело  39  Діди Морози з об’єднання побутових послуг «Невські зорі»,  
м. Ленінград, 1984 р.53

52 КАК ПРАЗДНОВАЛИ НОВЫЙ ГОД В СССР / МТРК «МИР». — [Електронний ресурс]: http://ge.mirtv.ru/. — 
Режим доступу: http://ge.mirtv.ru/news/9576505.

53 «СССР. Наша Родина». — [Електронний ресурс]: http://savok.name. — Режим доступу: http://savok.name/60-
novyy-god.html.
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Джерело  40  Як Діда Мороза запрошували додому 

Окремо від інституту новорічних ялинок існував ще й такий сервіс, як запро-
шення Діда Мороза додому. Тут всі організаційні питання лягали на плечі бать-
ків — потрібно було замовити візит Діда Мороза і Снігуроньки, вирішити, який 
подарунок він подарує, та оплатити послуги. Особливої альтернативи на цьому 
ринку в СРСР не існувало — всі Діди Морози приходили з фірми «Зоря», уповно-
важеної державою на надання подібних послуг. Набиралися співробітники на по-
дібну сезонну роботу з числа студентів театральних училищ. 

Прийшовши додому, Дід Мороз з Снігуронькою проводили з дитиною не-
величке свято, пропонуючи стати на табурет та прочитати підготовлений перед 
тим віршик, після чого дарували дитині подарунок. Головною загрозою для Діда 
Мороза було не стільки викриття його дитиною, скільки бажання батьків дитини 
пригостити візитера54.

q

39.	Що поєднує фотографії 41, 42, 43, 44? Чим відрізняються фотографії 41, 42, 43, 44 
від фото 37?

Джерело  41  Новорічне  Джерело   42   Святкування Нового року 
свято в дитячому садку, 1958 р.,  в дитячому садку, 1969 р., Тбілісі, Грузія55 
Черкаська область, Україна56  

54 А. Сидорчик / Сделано в СССР. Детский Новый год по-советски/ Материал был опубликован 13 в журнале 
АИФ — [Електронний ресурс]: http://www.aif.ru. — Режим доступу: http://www.aif.ru/ny2014/tellings/1025419.

55 З сімейного архіву А. Джамагідзе.
56 З домашнього архіву родини Г. В. Кононської
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Джерело  43  Декламація вірша для Діда Мороза, 1969 р.,  
Москва, Росія57

Джерело  44  Сім’я біля прикрашеної ялинки, 1973 р.  
Село у Вінницькій області, Україна58 

q

40.	Зверніть увагу на адресатів й текст поздоровлень у джерелі 45. Про що свідчить 
різна географія відправників та адресатів? Що відображає малюнок на листівках 
з джерела 45? Чи є випадковим саме такий вибір листівок для сімейних й дружніх 
поздоровлень? Як вони співвідносяться з текстом на зворотному боці листівки?  
Який характер свята відображають ці джерела?

57 З сімейного архіву Ю. В. Кушнєрьової.
58 З сімейного архіву П. А.Костюка. 
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Джерело  45  Новорічні привітання за допомогою листівок59 

59 З сімейного архіву А. Джамагідзе.

Адреса: м. Тбілісі, Грузія
Текст вітальної листівки:
«Вітаємо, дорогі Роберт! Асматі! Ваші 

батьки: папа, мама, ваші діти. Поздоровляємо 
вас усіх з новим роком, з новим щастям. 
Усьому вашому сімейству бажаємо від усієї 
душі: доброго міцного здоров’я. Довгих 
років життя. Родина Чуткерашвілі» (Листівка 
з Усть-Кам’яногірська, Казахська РСР).

Адреса: м. Тбілісі, Грузія
Текст вітальної листівки: 
«Тимур, від усієї душі поздоровляю тебе 

і всю твою родину, і Анзора з Нані з надзви-
чайним святом. Будьте усі здорові, щасливі, 
удачливі на довгі-довгі роки. Тост за сла-
ветну Грузію. Марія» (Листівка із Магадана, 
Російська РФСР).
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q

41.	За якими ознаками можна впізнати час створення листівок (джерела 46–47)?  
Чим вони відрізняються від листівок з джерела 45? 

42.	Які елементи новорічного свята відображені в джерелах 37–47? Про який характер 
свята говорять ці джерела: сімейний, офіційний, публічний, державний, особистий? 
Обґрунтуйте свою думку. 

43.	Що можуть розказати про радянське суспільство джерела блоку 3?

Джерело  46  Новорічна 
вітальна листівка, 1982 р.60

Джерело   47     
Новорічна вітальна листівка61

q Підсумкове	обговорення

	 Які суспільні зміни відбулися і як вони відбилися на святкуванні  
Різдва і Нового року протягом ХІХ–ХХ ст.? 

60 Новорічна вітальна листівка. Художник О. Жеребін. Міністерство зв’язку СССР, 1982 р. З приватної колекції 
А. Джамагідзе.

61 Керченський історико-культурний заповідник. — [Електронний ресурс]: Керченский историко-культур-
ный заповедник. — Режим доступу: http://www.kerch-museum.com/userfiles/images/foto/foundations/2012/
November/23.11.2012/pict_6.jpg.
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 X Як назви вулиць та площ відображають  
ставлення влади до минулого та сучасного?

¡¡ Історична¡довідка¡1

У назвах вулиць та площ можна віднайти сліди політичної, соціальної, економіч-
ної та культурної історії країни, а також побачити віддзеркалення ставлення до ми-
нулого, яке домінує у даний час у суспільстві. Ці назви та їх зміни нерідко відо-
бражують поточну політичну кон’юнктуру1, ставлення влади до певних цінностей, 
героїв та діячів культури, а також певною мірою несуть інформацію про обраний 
напрямок політичного розвитку країни. 

Значні соціальні потрясіння, зміна політичного контексту тощо ведуть до зміни 
суспільних цінностей, світобачення, що зрештою вимагає змін у координатах життя 
людей — назвах та пам’ятниках. Відтак, розглядаючи історію перейменувань ву-
лиць і площ або процес встановлення / знесення пам’ятників, ми можемо дізнатися 
про те, як змінюється суспільство, який напрямок внутрішнього розвитку та які зов-
нішньополітичні орієнтири обирає держава. 

Блок 1. Назви вулиць і площ 

Джерело  1  Майдан Незалежності — центральна площа Києва2 

1 Кон’юнктура — сукупність певних умов, збіг обставин, стан речей, здатний впливати на вирішення, розв’язан-
ня якої-небудь справи, питання тощо.

2 Фото Романа Саліхова. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.flickr.com/photos/
salikhov/13287522684 (друкується з дозволу автора).
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q

1.	 На основі інформації історичної довідки 1 та джерела 2 зробіть припущення, з чим 
саме були пов’язані перейменування центральної площі міста Києва (Україна).

Джерело  2  Назви головної площі Києва у різні історичні періоди

Дата		
закріплення	назви	/
перейменування

Назва

1869 Хрещатицька площа

1876 Думська площа

1919 Радянська площа

1935 Площа Калініна

	1977 Площа Жовтневої Революції

1991

1991 — Майдан Незалежності  
(площа отримала цю назву на честь проголошення  
незалежності України. Назва «Майдан» стала використовуватися  
у зв’язку із масовими народними протестами.  
(«Революція на граніті» — 1990 р., акція «Україна без Кучми»  
у 2000–2001 рр., головне місце «Помаранчевої революції» 
2004 р., місце Євромайдану та Революції гідності  
у 2013–2014 рр.)

q

2.	 На основі джерел 3–5 заповніть таблицю «Назви центральної площі м. Тбілісі  
та прилеглих вулиць у різні часи».

За	часів	царату У	радянський	час Теперішні	назви
Головінський проспект Проспект Руставелі Проспект Руставелі

3.	 З’ясуйте на основі історичної довідки 2, хто і чому вважався героєм в Грузії  
в різні часи. Як ви гадаєте, чи могло відрізнятися / співпадати ставлення влади  
та населення до цих героїв? У чому співпадати? Чим відрізнятися? 

4.	 Використовуючи історичні довідки 1–2 та джерела 3–5, вкажіть назви вулиць,  
що змінилися та поясніть причини цих змін. Які назви не змінилися і чому? 

5.	 На основі джерел 1–5 та історичної довідки 2 з’ясуйте, які історичні події вплинули  
на перейменування вулиць та площ в Тбілісі та Києві. Чи є в цих змінах назв в Україні 
та Грузії спільні моменти? Які саме, поясніть.
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Джерело  3  План центральної площі м. Тбілісі та прилеглі до неї вулиці, 1907 р.3

Джерело  4  План центральної площі Тбілісі та прилеглі до неї вулиці, 
радянський час

3 Сололаки — назва старого району Тбілісі. Вірменський базар — торгівельна вулиця, населена переважно 
вірменами. 
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Джерело  5  План центральної площі Тбілісі та прилеглі до неї вулиці, 2014 р. 

¡¡ Історична¡довідка¡2¡

Інформація про діячів, чиї імена носила центральна площа Тбілісі  
та прилеглі до неї вулиці у різні часи 

Вел’ямінов Олексій, Головін Євген, Лорис-Меликов Михайло, Паскевич-
Єреванський Іван — генерали, військові та державні діячі, командуючі та учас-
ники низки військових операцій на Кавказі, люди, що підкорювали Кавказ, прий-
мали участь придушенні антиросійських повстань. 

Ганов Борис — військовий, високопоставлений чиновник колоніальної ад-
міністрації в Грузії на початку ХІХ ст. 

Пушкін Олександр Сергйович — великий російський поет та письменник. 
Ленін Володимир, Кіров Сергій — відомі діячі комуністичної партії та радян-

ської держави. 
Думбадзе Володимир (Ладо)4, Кецховели Володимир (Ладо) — грузинські ре-

волюціонери, більшовики, що приймали участь у встановленні та закріпленні ра-
дянської влади на Кавказі. 

Руставели Шота — великий грузинський поет ХІІ ст., автор епічної поеми 
«Витязь в тигровій шкурі».

Дадіані Шалва — грузинський письменник, драматург, режисер, театральний 
діяч першої половини ХХ ст., народний артист Грузії, депутат Верховної Ради СРСР.

Леонідзе Гіоргій (Гогла) — грузинський письменник, поет та суспільний діяч 
першої половини ХІХ ст. Народний поет Грузії, академік Академії наук Грузії. 

Табідзе Галактіон — грузинський поет першої половини — середини ХХ т. 
Абхазі Костянтин (Коте) — грузинський громадський, політичний та війсь-

ковий діяч, один з лідерів національно-визвольного руху, якого більшовики роз-
стріляли у травні 1923 р. після придушення антирадянського повстання.

4 На честь Ладо Думбадзе вулиця називалася у 1936–1959 рр. 
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q

6.	 На честь кого названі міські об’єкти в джерелах 6-7? 
7.	 Чому, на ваш погляд, міські об’єкти називають іменами сучасних іноземних політиків? 

(Історична довідка 3)?

Джерело  6   Сквер у старому районі Тбілісі5

Напис грузин-
ською та азер-
байджанською 
мовами: Сквер 
на честь Гейдара 
Алієва

Джерело  7   Нова вулиця в Тбілісі

Напис 
грузинською  
та англійською: 
вулиця 
президента 
Джорджа  
В. Буша6

5 Джерело 6 та 7 — фото Н. Шошиашвілі.
6 Джордж В. Буш — американський політик, член Республіканської партії, 43-й президент США у 2001–2009 рр.
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¡¡ Історична¡довідка¡¡3

Сквер, розташований в одному із старих районів Тбілісі — в Абанотубані, був пе-
рейменований у 2004 р. на честь президента Азербайджану Г. Алієва на знак дружби 
і стратегічного партнерства між Азербайджаном і Грузією. Особливе значення для 
Грузії на той час мав нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який планували провести 
територією Грузії з Азербайджану до Туреччини. У сквері споруджено пам’ятник 
Г. Алієву. 

У 2005 р. одну з вулиць Тбілісі перейменували на честь президента США 
Дж. Буша у знак вдячності за надану Грузії всебічну допомогу, а також на честь 
прибуття президента до Тбілісі з офіційним візитом.

Блок 2.  Пам’ятники на вулицях та площах

q

8.	 Визначте на основі джерел 8-13 та історичних довідок 4 та 5 те, як встановлення 
нових пам’ятників відображає політичний вибір та менталітет того чи іншого уряду? 

9.	 Поясність на основі матеріалів джерел 8-13 та історичних довідок 4 та 5, за яким 
принципом встановлюються / змінюються пам’ятники на головних площах міст?

Джерело  8  Пам’ятники в центрі  Источник   9   Пам’ятники в центрі  
Ташкента: генерал-губернатор  Ташкента: Карл Маркс, 1976 р.7 
К. П. фон Кауфман, 1913 р.8

7 Пам’ятник Карлу Марксу в Ташкенті. — [Електронний ресурс]: Вікіпедія. — Режим доступу: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/ru/b/bb/Taskent_Central_Square_Karl_Marks_monument_1976.jpg.

8 [Електронний ресурс]: Aquilaaquilonis: Російський Ташкент. — Режим доступу: http://novchronic.ru/print9453.
htm.
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Джерело  10  Пам’ятники в центрі Ташкента: Амір Темур (Тамерлан), 2014 р.9

¡¡ Історична¡довідка¡¡4

Історія пам’ятників в сквері Аміра Темура в центрі Ташкента

Дата встановлення Пам’ятник

1913 Пам’ятник першому Туркестанському генерал-губернатору  
К. П. фон Кауфману

1919 Пам’ятник борцям революції — монумент «Звільнений Труд»  
(«Серп і молот»)

1927 Пам’ятник 10-річчю Жовтневої революції

1930 Бюст В. І. Леніна із закликом «П’ятирічку в чотири роки!»

Конец 1940-х Пам’ятник Й. В. Сталіну

1961 Обеліск на честь Програми побудови комунізму з текстом з Програми на 
двох мовах (у народі прозваний «Російсько-узбецький словник»)

1968 Пам’ятник Карлу Марксу

1994 Пам’ятник Аміру Темуру (Тамерлану)10

9 [Електронний ресурс] Вікіпедія. — Режим доступу: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/
Monument_to_Amir_Temur_15-08.JPG.

10  Темур (1336–1405), або Тимур (Тимурленг, тобто Хромий Тимур, у Європі його називали Тамурланом) — один 
з найвеличніших завойовників в історії людства. Розгромив Золоту Орду. Здійснював завойовницькі походи  
в Іран, Закавказзя, Індію, Малу Азію та інші. Створив державу зі столицею в Самарканді.
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Джерело  11  Пам’ятник В. Леніну на центральній площі Тбілісі  
в радянські часи11

Джерело  12  Обеліск Св. Георгія на центральній площі Тбілісі, теперішній час1210

11 [Електронний ресурс]: https://www.flickr.com. — Режим доступу: https://www.flickr.com/photos/40488494@
N07/9712524397/. 

12 Фото Н. Шошиашвіли.
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Джерело   13    Пам’ятник А. Собчаку 
в Тбілісі1311

 

q Підсумкове	обговорення

	 Як назви вулиць та площ, а також встановлені на них пам’ятники віддзеркалюють 
зміни у офіційному потрактуванні минулого та сучасного?

	 Підготуйте для стінної газети або стенду інформацію про історію вашої вулиці / 
головної площі вашого міста.

13 Фото Н. Шошиашвіли.

¡¡ Історична¡довідка¡5¡

У 2004 році в центральному 
парку м. Тбілісі відкрився пам’ят-
ник відомому радянському і російсь-
кому політичному діячеві, політику 
кінця 80-х-90-х років XX століття, 
першому меру Санкт-Петербурга 
Анатолію Собчаку. Як співголова 
комісії з розслідування тбіліських 
подій квітня 1989 року, він довів, 
що під час розгону мітингу за неза-
лежність Грузії силами Радянської 
армії були застосовані саперні ло-
патки і отруйні речовини. Пізніше 
Собчак став почесним громадяни-
ном міста Тбілісі та Грузії.
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 X Як зміни у суспільних відносинах  
впливають на образ жінки?

q

1.	 Уважно роздивіться зображення (джерела 1 та 2). Що втілюють жіночі образи в даних 
творах мистецтва? 

2. Яку роль жінки намагалися підкреслити митці? Чи є така роль для сучасних жінок 
єдино можливою? Обгрунтуйте свою думку.

Джерело    1     Вівтар Святої 
Анни в Церкві Святого 
Миколая, м. Калькар, 
Німеччина, перша половина 
ХVІ ст. (фрагмент)1

Джерело     2      Пастораль. Різнокольорова 
порцелянова група. Середина XVIII ст.2

1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalkar_st_nikolai_020.JPG.
2 Фото из «Большая иллюстрированная энциклопедия древностей». Изд-во «Артия»: Прага, 1980. Кольорова 

вставка, XXXIX.
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¡¡ Історична¡довідка

ХХ століття — століття кардинальних змін у суспільстві. Внаслідок першої 
світової війни 1914–1918 рр. змінилася структура населення, загинуло безліч чо-
ловіків, змінилося становище жінок. Жінки освоїли багато нових для себе профе-
сій і стали грати значно більшу роль у житті суспільства. Розуміння жінками свого 
місця в суспільстві, своєї гендерної ролі змінювалося протягом всього ХХ сто-
ліття, але важливі зміни — трансформації — припадають на 1920-ті–1930-ті роки.

Революція 1917 року в Російській імперії спричинила грандіозні зміни в житті 
країни та світу. Своїм головним завданням більшовики, які прийшли до влади 
в Росії, вважали побудову комуністичної держави і виховання «нової людини». 
Ця «нова людина» повинна була підкорятися спільній меті, керуватися не сво-
їми інтересами, а інтересами суспільства і держави, зректися старих традиційних 
ціннос тей і не піддавати сумніву шлях до «світлого майбутнього» — комунізму. 
Одним з найдієвіших методів виховання такої «нової» радянської людини була 
пропаганда. Саме пропаганда (через слово, монументальне мистецтво, кінемато-
граф та інші шляхи впливу на людину) формувала нові цінності і новий погляд 
на світ протягом усього ХХ століття.

Блок 1.  Монументальна пропаганда

q

3.	 Визначіть на основі джерела 3, яким уявляли більшовики «мистецтво майбутнього». 
4. Що означає поняття «монументальна пропаганда» в джерелі 3? 
5. Як ви гадаєте, які події маються на увазі в джерелі 4, коли йдеться про «великий 

переворот»? 
6. Яку головну мету переслідував Декрет РНК РСФРР від 14 квітня 1918 р.? 
7. Пам’ятники кому і чому повинні були замінити «царів та їх слуг»? Чому? 
8. Що для радянських керівників було першочерговим у встановленні пам’ятників? 

Відповідь обґрунтуйте. 
9. Що означає вислів «вічні мармури та бронзи»?

Джерело  3  В.І. Ленін3 про мистецтво майбутнього

Давно вже переді мною носилася ця ідея <…>. Кампанелла4 у своїй утопії 
«Місто сонця» говорить про те, що на стінах його фантастичного соціалістич-
ного міста намальовані фрески, які служать для молоді наочним уроком з при-
родознавства, історії, збуджують громадянське почуття — словом, здійснюють 
участь у справі освіти, виховання нових поколінь. Мені видається, що це далеко 

3 Володимир Ілліч Ленін (1870–1924) — творець Радянської держави.
4 Томмазо Кампанелла (1568–1639) — італійський філософ і письменник, автор книги «Місто Сонця» про уяв-

ний майбутній устрій суспільства.
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не наївно, і з певними змінами могло б бути нами засвоєне і здійснене тепер же… 
Я назвав би те, про що думаю, монументальною пропагандою. <…> Про мармур 
та граніт, про золоті букви, про бронзові пам’ятники, які б відповідали соціаліс-
тичному стилю культури, я зараз і не мрію. Це ще зарано, але викликати до життя 
другу, більш міцну, більш зрілу, більш ефективну хвилю монументальної пропа-
ганди ми, як мені здається, могли б уже тепер»5.

Джерело  4  З Декрету РНК6 РСФРР «про зняття пам’ятників, встановлених  
на честь царів та їх прислужників, і про розробку проектів 
пам’ятників Російській Соціалістичній Революції», 14 квітня 1918 р.

На відзначення великого перевороту, що змінив Росію, Рада Народних 
Комісарів постановляє:

— Пам’ятники, споруджені на честь царів і їх слуг, що не представляють ін-
тересу ані з історичного, ані з художнього боку, підлягають зняттю з площ і ву-
лиць та частково перенесенню в склади, частково використанню утилітарного 
характеру…

— Рада Народних Комісарів висловлює бажання, щоб в день 1-го Травня були 
вже зняті деякі найбільш потворні ідоли і виставлені перші моделі нових пам’ят-
ників на суд мас7…

Джерело  5  З статті А.В. Луначарського8 в газеті «Полум’я»  
(рос. — «Пламя»), 1918 р.

Ми починаємо встановлювати в садах та зручних куточках столиці пам’ят-
ники великим, особливо тим, чия це заслуга перед революцією, людям Росії 
та світу, невеличкі художні пам’ятники, що переслідують скоріше цілі широкої 
пропаганди, ніж цілі увічнення. Ми будемо гнатися не за зовнішньою пишністю, 
не за цінністю матеріалу, а за якістю та виразністю цих пам’ятників. 

Ми твердо сподіваємося, що в більш спокійний час більшість з цих пам’ятни-
ків перетвориться на вічні мармури та бронзи9.

5 Цит. по: Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. 1968. [Электронное издание] http://ruslit.traumlibrary.
net/book/lunacharskiy-vpech-i-vosp/lunacharskiy-vpech-i-vosp.pdf стр.403–404 — С. 403–404.

6 РНК (рос. — СНК) — Рада Народних Коміссарів — назва першого радянського уряду у 1918–1946 рр. Відпо-
відні декрети були прийняті в Україні в 1919 р., в Азербайджані у 1920 р., в Грузії та Вірменії у 1921 р. 

7 Известия ВЦИК. — [Електронний ресурс] «Консультант Плюс»: Правовые ресурсы/некоммерческие интер-
нет-версии. Режим доступу — http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3394. 

8 А. В. Луначарский (1875–1933) — радянський державний діяч, народний комісар (міністр) освіти у 1918–
1929 рр.

9 Цит. по: Два памятника Карлу Марксу. — [Електронна бібліотека з книгами про скульптуру]. — Режим досту-
пу — http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st002.shtml. 
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Блок 2.  «Баба чи товариш»?

q

10.	Хто є автором джерела 6? Що саме вважає «найбільшою в історії людства ломкою» 
А. Коллонтай? Чи стала радянська жінка, з погляду автора, дійсно незалежною?  
Чи підтримуєте ви точку зору автора? Обґрунтуйте свою думку. 

11. Визначте на основі джерел 6–8, який новий тип жінок з’являється в перші 
пореволюційні роки? З яким протиріччям зіштовхувалися жінки у нових суспільних 
умовах?

12. Які ключові слова з уривку твору Михайла Булгакова «Собаче серце» (джерело 9) 
пояснюють для вас зміни соціально прийнятного образу жінки? Що стало приводом 
для з’ясування професором Преображенським приналежності візитерів до чоловіків 
або жінок? Наскільки такий привід є актуальним у сучасних умовах?  
Відповідь обґрунтуйте. 

13. Чому побутувала думка, що для жінки «жартувати, кокетувати, веселитися —  
це злочин» (джерело 10)? Хто так думав: чоловіки чи жінки? Чи всі вони?  
Відповідь обґрунтуйте. 

14. Наскільки виправданим є використання уривків з художніх творів у якості історичного 
джерела (джерела 9–10)? Чому? 

15. Ознайомтеся з джерелами 6–10, коротко назвіть нові соціальні ролі жінки після 
революції 1917 р. Якими ставали риси і принципи життя нової радянської жінки?

Джерело  6  Радянська революціонерка А.Коллонтай10 про радянських робітниць 
та селянок. 1921 р.

Перехід до всезагальної трудової повинності в Радянській Росії привніс у ста-
новище жінки найбільшу в історії людства ломку… Призов на трудовий фронт 
усіх без урахування статі перевертає усю звичну картину життя і взаємодії чоло-
віків та жінок. Не стало більше минулої залежності жінки ані від хазяїна-капіта-
ліста, ані від годувальника-чоловіка. З’явився один хазяїн, якому у рівній мірі, в 
інтересах усього трудящого класу, повинні підкорятися робітник і робітниця, цей 
хазяїн — Радянська трудова республіка11. 

Джерело  7  Сучасні дослідження про новий тип жінок  
після революції 1917 р. 

Революційний вихор 1917 р. не пройшов повз «жіноче питання» — жінки 
були активними учасницями історичних подій, а багато з них і лідерами, що ви-
ходили на першій план суспільного життя. Нерідко ці полум’яні революціонерки 
змушені були, так чи інакше, розв’язувати одне складне протиріччя, що склалося 

10 Олександра Коллонтай (1872–1952) — радянська державна та громадська діячка, перша в світі жінка-посол 
СРСР в Норвегії та Швеції, у 1920–1930-х рр. Очолювала жіночий відділ при ЦК РКП (б), завданням якого була 
боротьба за права жінок, підвищення їх освітнього рівня, покращення умов праці та побуту. Авторка багаточи-
сельних публікацій та виступів з приводу «жіночого питання».

11 А. Коллонтай. Избранные статьи и речи. — М., Политиздат, 1972. — С. 337.
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в силу традиції. Протиріччя між особистим життям (тобто коханням, сім’єю, 
дітьми, побутовими справами, традиційно пов’язаними з жіночою долею) і но-
вою суспільною діяльністю. Оточуючі часто вважали, що вони здатні лише на 
перше, позбавляючи їх права на друге, презирливо нагадуючи їм, що вони — 
«баби». Здебільшого тому самі вони віддавали перевагу новому зверненню — 
«товариш», підкреслюючи тим самим своє право на рівне ставлення, на новий 
статус у суспільстві. Таке положення, насправді, було новим: ніколи ще в такій 
значній кількості російські жінки на приймали участі у суспільно-політичному 
житті. Сформувався особливий тип нової жінки — активістка, відповідальний 
працівник12. 

Джерело  8  Американська дослідниця про образ радянської жінки  
в перші роки Радянської влади

Радянська героїня спочатку з’явилася на сторінках періодичних видань як 
медсестра, комісар13 а в армії, навіть, як боєць. Вона була скромною, твердою, 
відданою, відважною, сміливою, працьовитою, енергійною і часто — моло-
дою. Вона не замислювалася про особисте щастя. Якщо вона була потрібна на 
фронті, вона могла, хоча й з жалем, залишити своїх дітей; вона могла миритися 
з фізичними труднощами, не злякавшись прийняти бій, а у випадку взяття у по-
лон — тортури і, навіть, смерть, вірячи, що її жертва стала внеском у побудову 
кращого світу14.

Джерело  9  З роману М. Булгакова «Собаче серце»

Дія роману відбувається у Москві взимку в середині 1920-х років. Професор Пилип 
Пилипович Преображенський відкрив спосіб омолодження людського організму за до-
помогою пересадки людям внутрішніх органів тварин. Професор живе в центрі Москви 
у семикімнатній квартирі. Радянська влада проводила силами місцевих будинкових ко-
мітетів політику «ущільнення», підселюючи в квартири нових мешканців. Дана сцена 
відбувається, коли представники революційного будинкового комітету приходять до 
професора з вимогою звільнити дві кімнати.

Люди, що увійшли, топталися на килимі.
— Ми до вас, професоре, — заговорив той з них, у кого на голові височіла 

на чверть аршина копиця кучерявого волосся, — та ось у якій справі …

12 Бородина А., Бородин Д. Баба или товарищ? Идеал новой советской женщины в 20–30-х годах. // Жен-
ские и гендерные исследования в Тверском государственном университете — Тверь: 2000. — С. 45–51. 
Адапт. текст.

13 Комісар (франц.) — спеціальний уповноважений, представник держави, як правило у військовому під-
розділі. 

14 Clements B. E. The Birth of the New Soviet Woman. Цит.  по: Бородина А., Бородин Д. Баба или товарищ? 
Идеал новой советской женщины в 20–30-х годах. — Режим доступу: http://www.a-z.ru/women_cd1/html/
borodini.htm.
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— Ви, панове, марно ходите без калош в таку погоду, — перебив його по-
вчально Пилип Пилипович, — по-перше, ви застудитесь, а, по-друге, ви наслі-
дили мені на килимах, а всі килими в мене перські.

Той, з копицею, замовк і всі четверо в подиві втупилися на Пилипа Пилиповича. 
Мовчання тривало кілька секунд і перервав його лише стукіт пальців Пилипа 
Пилиповича по розписному дерев’яному блюді на столі.

— По-перше, ми не панове, — мовив, нарешті, наймолодший із чотирьох, 
персикового вигляду.

— По-перше, — перебив і його Пилип Пилипович, — ви чоловік чи жінка?
Четверо знову змовкли і відкрили роти. На цей раз схаменувся перший, той з 

копицею.
— Яка різниця, товаришу? — Запитав він гордовито.
— Я — жінка, — зізнався персиковий юнак у шкіряній куртці і сильно почер-

вонів. Слідом за ним почервонів чомусь дуже густо і один з тих, що увійшли — 
блондин у папасі.

— У такому разі ви можете залишитися в кепці, а вас, шановний пане, прошу 
зняти головний убір15.

Джерело  10  З роману В.Кетлинської «Мужність» про радянську молодь  
1920-х–1930-х рр.

У романі безліч цікавих жіночих образів, однак особливо виділяється образ Тоні 
Васяєвої. Дівчина-комсомолка приїхала на Далекий Схід, щоб будувати нове місто. Вона 
не шкодує сил в роботі, але ніяк не може знайти спільну мову з іншими юнаками і дів-
чатами, не бере участі в їх посиденьках біля вогнища після роботи, відчуває себе не-
щасною, незважаючи на те, що живе відповідно до своїх переконань.

Чи бажала вона (Тоня Васяєва) кохання? До сих пір вона не думала про ного 
або майже не думала. Вона виганяла любов як слабкість. Вона ненавиділа ми-
нуле, ненавиділа міщанство, від якого віяло смердючим духом недобитого ми-
нулого, ненавиділа легковажність, кокетування і наряди подруг і невитриманість 
хлопців. Їй здавалося, що поки не скінчилася боротьба (і боротьба до перемоги 
комунізму в усьому світі), жартувати, кокетувати, веселитися злочинно. Вийти 
заміж — зрада. Який з неї боєць, якщо вона пов’язана сім’єю, дітьми, любов’ю!

Вона була сувора до себе і намагалася витравити в душі будь-яке прагнення 
до ніжності, до ласки і затишку. Вона боялася розм’якнути, втратити свою нена-
висть, свою рішучість, свою силу16.

15 М. Булгаков. Собачье сердце. [Он-лайн бібліотека] LoveRead.ws. — Режим доступу: http://www.loveread.ec/
read_book.php?id=1530&p=6.

16 Вера Кетлинская. Мужество. [Електронна бібліотека] ModernLib.ru. — Режим доступу: http://modernlib.
ru/books/ketlinskaya_vera/muzhestvo/read/. — С.30.
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Блок 3. Образи часу

q

16.	Розгляньте зображення різних скульптур та пам’ятників з джерел 11–12.  
Підберіть ті фотографії, які можуть бути ілюстраціями для блоків 1 та 2.  
Обгрунтуйте вибір. 

17. Наскільки ці скульптури відображають «жіноче єство»? Порівняйте образи 
відображені в цих скульптурах з образами жінок в джерелах 1, 2. 

18. Який образ часу створюють відібрані вами скульптури та пам’ятники? Придумайте 
назву для уявного фотоальбому, створеного на основі відбраних зображень. 
Обговоріть це з однокласниками.

Джерело  11   Скульптура «Робітник Джерело    12    Скульптура М. Манизера  
та колгоспниця» В. Мухіної. ВДНГ, «Студентка з книгою» на станції метро 
м. Москва. 1937 р.17  «Площа Революції», м. Москва,  
         1930-ті роки18

17 Фото 11, 13 — Фотобанк Лори [Електронний ресурс]: http://lori.ru.
18 Фотографії 12, 17, 20 — автор Юлія Кушнерева.
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Джерело  13   Фігура дівчини- Джерело   14    Сім’я колгоспника. 
будівельника метро над аркою входу  Тамар Абакелія, 1939 р.19 
в Клуб Метробуду, м. Київ, 1950-ті рр.    

Джерело  15  Мати з дітьми, м.Тбілісі20  Джерело    16    Пам’ятник   
       В. Скульського персонажам  
       фільму «За двома зайцями»,  
       м. Київ. 1999 р.21

19 TENGIZ VERULAVA/ BURUSI [Електронний блог]. — Режим доступу: http://burusi.wordpress.com/2009/11/21/
tamar-abakelia-3/.

20 Фото А. Лордкіпанідзе.
21 [Електронна енциклопедія]. — Режим доступу: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/.
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Джерело  17  Панно «Стахановці в сільському господарстві».  
Станція метро «Електрозаводська», м Москва.  

Джерело  18  Засновники ансамблю грузинського танцю — Іліко Сухішвілі  
та Ніно Рамішвілі. Скульптор Зураб Церетелі, 2011 р.22

22  [Електронний блог] — Режим доступу: http://www.liveinternet.ru/users/mirabilisflowers/post204823602/.
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Джерело  19  Робітник і селянка.  Джерело    20     Робітник і колгоспниця.  
Скульптура В. Зноби біля бічного входу  Скульптурна група на будівлі 
в будівлю Верховної Ради України,  павільйону«Україна». ВДНГ,  
1985 р.23      м. Москва, 1930-і рр.   

Джерело  21  Пам’ятник студентам біля університету «Крок».  
    Скульптор В. Щур, м. Київ, 2000-і рр.24

  

q Підсумкове	обговорення

	 Як образ жінки в мистецтві відображає суспільні відносини?  
З чим пов’язані зміни цього образу?

23 Фото І. Волкова.
24 Фото Н. Вербовської.
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Пам’ять про Сталіна і пам’ятники

 X Як зміни у суспільстві впливають  
на ставлення до минулого і памятника,  

що його уособлює

¡¡ Історична¡довідка

Й. В. Сталін (Й. Джугашвілі) є однією з найбільш відомих історичних осо-
бистостей ХХ століття. З його ім’ям пов’язані найбільш трагічні сторінки істо-
рії Радянської держави і суспільства. Й. В. Сталін причетний до масових репресій 
і увійшов в історію як творець тоталітарного політичного режиму в СРСР, що от-
римав назву «сталінізм». Однак протягом другої половини ХХ століття, як і в наш 
час, оцінка особи Сталіна і його діяльності не була однозначною. Разом із звинува-
ченнями в утвердженні антигуманного і аморального політичного режиму, лунають 
спроби подати Й. В. Сталіна як ефективного державного менеджера.

У 30–50-і рр. XX ст. в Радянському Союзі культ особи Й. В. Сталіна засобами 
масової пропаганди, в творах культури і мистецтва, державних документах, законах, 
створення навколо його імені ледь не божественного ореолу прийняло значні масш-
таби. Образ Сталіна став одним із центральних у радянській літературі, широко 
представлений в радянському живописі та скульптурі цього періоду, включаючи мо-
нументальне мистецтво. Пам’ятники Й. В. Сталіну значних розмірів споруджували, 
як правило, в центрі міста, села, селища, на центральній площі, біля адміністратив-
них будівель, на вулиці, що в більшості випадків носила його ж ім’я. Пам’ятники 
менших розмірів встановлювали в парках, скверах, на території шкіл та вищих на-
вчальних закладів. Ще одним важливим місцем встановлення пам’ятників були за-
лізничні вокзали. Міста і села, вулиці і площі називалися ім’ям «вождя»: Сталінград 
(Волгоград), Сталінабад (Душанбе), Сталінір (Цхінвалі) тощо.

У 1937 році в рідному місті Сталіна, в Горі (Грузія) відкрився його будинок-му-
зей. У 1952 році в Горі, в центрі міста — там, де раніше стояла церква, теж спо-
рудили монумент Сталіна. Висота монумента з постаментом становила 16 метрів, 
на честь шістнадцяти союзних республік1. 

Після смерті Сталіна в 1953 р. ставлення лідерів компартії до вождя змінилося. 
У 1956 році на XX-му з’їзді КПРС із закритою доповіддю виступив Генеральний 
Секретар Комуністичної партії М. С. Хрущов2. Доповідь була присвячена критиці 
культу особи Сталіна і мала величезне значення в лібералізації суспільства. Однак 
разом з процесами десталінізації, звільнення багатьох людей з ГУЛАГу3, пом’як-
шення політичного режиму, були і деякі несподівані наслідки. Зокрема, М. С. Хрущов 

1 Після Фінської війни на окупованій фінській території і території Карельської АРСР в 1940 році була створена 
16-а союзна республіка у складі СРСР — Карело-Фінська РСР. У 1956 році її повернули в статус автономної 
республіки у складі РРФСР і знову перетворили в Карельську АРСР.

2 Н. С.  Хрущов (1894–1971) — відомий політичний та державний діяч СРСР, Перший секретар 
ЦК КПРС з 1953 по 1964 роки, Голова Ради Міністрів СРСР з 1958 по 1964 рр.

3 ГУЛАГ (з рос. — Главное Управление Лагерей) — Головне Управління Таборів, яке у 1930–1956 рр. входило 
до системи репресивних органів СРСР й займалося организацією місць утримання ув’язнених та їх при му со-
вої праці. 
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вважав, що грузини, завдяки Сталіну і Берії4, жили в Радянському Союзі в привіле-
йованому становищі. Офіційна кампанія, спрямована на скасування «культу особи», 
спровокувала активні антигрузинські настрої в СРСР, нападки на грузин, що меш-
кали за межами Грузинської РСР, набули систематичного характеру. Звинувачення 
М. С. Хрущова на адресу Сталіна про створення культу особи багатьма в Грузії були 
сприйняті як образа національних почуттів.

У березні 1956 року в Тбілісі і в інших містах Грузії, на честь третьої річниці 
смерті «вождя» розпочалися мітинги й маніфестації, які тривали 5 днів. 9-го березня 
уряд розстріляв демонстрантів. Точне число загиблих до сьогодні невідомо (від 150 
до 1000 осіб). У той же день було знищено пам’ятник Сталіну в Тбілісі, в парку по-
близу набережної р. Кури, де збиралися мітингувальники (пам’ятник було скинуто 
за допомогою танку).

У 1950-х — першій половині 1960-х років пам’ятники Сталіну були знесені 
в багатьох містах Радянського Союзу. У 1960–1970-х роках антисталінські виступи 
припинилися, хоча ім’я «вождя» не було реабілітовано. Наприкінці 1980-х рр., під 
час перебудови і гласності, у суспільстві знову почалася запекла критика діяльності  
Й. Сталіна.

Після оголошення незалежності в 1991 р. «сталінізм» в Грузії стали асоціювати з 
радянським минулим, в якому грузини постраждали від нелюдської політики «вождя 
народів» так само, як і інші народи СРСР. 

Блок 1.  Улюблений вождь

q

1.	 Що називали «дорогоцінним подарунком» (джерело 1)? Що, на вашу думку, 
додавало цінності цьому «подарунку»? 

2.	 Яке враження у вас залишається від пам’ятника (джерело 1–А)? 
3.	 Про що говорить місцевий партійний керівник та директор музею (джерела 2, 3)?  

Що є фактом в їх виступах, а що — оціночним судженням? 
4.	 Як ви гадаєте, чому саме раділи керівник бригади лицювальників монументу  

й учениця VIII класу (джерела 4, 5)? Знайдіть в джерелах відповідні фрази. 
5.	 Наскільки щирими, на ваш погляд, були доповідачі у вираженні власних думок  

та почуттів (джерела 2, 3, 4, 5)? Чиє ставлення відображали їх слова? 
6.	 Чи було відкриття пам’ятника Сталіну важливою подією для мешканців м. Горі? 

Чому?
7.	 Чиєю ініціативою було спорудження монумента Сталіну: держави чи мешканців 

міста? Обґрунтуйте свою відповідь. 

4 Лаврентій Берія — радянський державний і політичний деятель, за національністю — грузин  
(менгрел). Один з головних організаторов сталінських репресій.
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Джерело  1  Інформація з музею Й. В. Сталіна 

2 листопада 1952 в Горі, в центрі міста, відкрився монумент Й. В. Сталіну. 
Адміністративна будівля, що знаходиться за монументом, була ще в «лісах», тому 
його головний фасад закрили широкою червоною тканиною, ліворуч і праворуч 
повісили портрети Й. В. Сталіна і В. І. Леніна, в центрі закріпили п’ятикутну 
зірку з гербом Радянського Союзу, а навколо — прапори шістнадцяти союзних 
республік.

Населення Горі святкувало цей факт. На святі були присутні високопоставлені 
особи з Москви і Тбілісі, а також діячі науки, літератури і мистецтва, герої праці, 
прості мешканці міста. Урочистий мітинг відкрив секретар Горійського міського 
комітету компартії Грузії Д. Ромелашвілі. З промовами виступили директор му-
зею Й. В. Сталіна, відомі поети Г. Леонідзе, І. Нонешвілі та інші, які прочитали 
вірші, присвячені Сталіну. Відомий російський письменник Віктор Гольцев від 
особи Спілки Письменників Радянського Союзу вітав трудящих, які отримали в 
ці дні дорогоцінний подарунок5.

Джерело  1а   
Пам’ятник Й. Сталіну 
на центральній площі 
м. Горі6 

Джерело  2  З виступу на мітингу на честь відкриття у м. Горі монумента  
Й. Сталіну: секретар Горійського міського комітету  
Комуністичної партії Д. Ромелашвілі

Разом з усім радянським народом жителі рідного міста вождя, озброєні іс-
торичними рішеннями XIX з’їзду КПРС7, натхнені історичним словом великого 
Сталіна, з великим ентузіазмом продовжують трудитися для виконання рішень 
з’їзду будівельників комунізму і вказівок товариша Сталіна.

5 Бюллетень государственного музея им. И. В. Сталина. № 1(5) / м. Горі, 2012 — C. 54.
6 Фотография Жака Дюпакье // Записки скучного человека. Путешествия Жака Дюпакье по Советскому Сою-

зу. 1964. Гори-Тбилиси. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://humus.livejournal.com/3294341.
html.

7 Перший з’їзд комуністичної партії після тринадцятирічної перерви й після другої світової війни відбувся 
у 1952 р. 
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…Кращий приклад комуністичної праці показав колектив монументаль-
но-скульптурного заводу міста Леніна8, який протягом трьох місяців зумів від-
лити високоякісну фігуру товариша Сталіна9.

Джерело  3  З виступу на мітингу на честь відкриття у м. Горі монумента  
Й. Сталіна: директор дома-музею Й.В. Сталіна А. Сванеллі

…Мешканці нашого міста безмежно щасливі тим, що живуть і працюють 
у тому місті, де зійшло животворне сонце нашої всесильної епохи. Ми, мешканці 
рідного міста вождя, вітаємо великого Сталіна в цей радісний день і біля його 
монумента приносимо клятву, що тісніше згуртуємося навколо великого вождя 
для успішної побудови комунізму…

Хай живе улюблений народом вождь, батько і вчитель трудящого людства! 
Хай живе наше сонце — великий Сталін10!

Джерело  4  З виступу на мітингу на честь відкриття у м. Горі монументу  
Й. Сталіна: бригадир бригади лицювальників Р. Пугачов 

На товариша Сталіна, який твердо веде нашу країну до комунізму, трудящі 
маси дивляться як на вічний символ щастя і життя, радості і миру. Я був щасли-
вий безмежно, коли будівництво монумента вождя доручили тій бригаді, якою я 
керував. Бригада з самого початку енергійно взялася до роботи.

…Початок будівництва високим темпом, перевиконання щоденних планів, 
незламна праця робітників забезпечили успішне завершення будівництва.

Зараз, коли ми, будівельники, на власні очі бачимо наше творіння, відчуваємо 
велику радість. Хочу від усього серця побажати здоров’я і благоденства Товаришу 
Сталіну на благо трудящих, на благо комунізму11.

Джерело  5  З виступу на мітингу на честь відкриття у м. Горі монумента  
Й. Сталіна: учениця VIII класу горійської жіночої середньої школи 
Нанулі Хахуташвілі 

Перед нашими очима встановлений монумент Сталіну — улюбленому вождю 
й вчителю передового людства всього світу, через що ми, горійська молодь, від-
чуваємо велику радість, оскільки глибоко переконані, що Сталін — це символ 
нашого щасливого теперішнього часу і ще більш гарного вічного майбутнього12.

8 Мається на увазі Ленінград — тепер м. Санкт-Петербург. 
9 Газета «Сталинец» — орган городского комитета и городского исполнительного комитета трудящихся депута-

тов Гори. 1952 г., 4 ноября, № 219. — C. 1.
10 Там само.
11 Там само.
12 Там само.
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Блок 2.  У 1956-у році

q

1.	 На основі історичної довідки і матеріалів блоку визначте причини й сутність подій 
березня 1956 р. в Тбілісі. 

2.	 У чому звинувачує Й. Сталіна у своїй доповіді М. Хрущов (джерело 6)? Наскільки 
аргументованими є ці звинувачення? 

3.	 На які настрої вказує у своєму щоденнику поет Твардовський (джерело 7)?  
Як ви розумієте висловлені автором слова «і почуття провини, і побоювання,  
і прихований біль»? Про яку тему, яку «не обійдеш», говорить радянський поет?  
Для кого і чому ця тема — табу?

Джерело  6  З промови М. Хрущова на ХХ з’їзді партії 

Для Сталіна абсолютно чужими були ленінські риси — терпляче працювати 
з людьми, наполегливо і методично виховувати їх, вміти повести за собою людей 
не завдяки примусу, а впливаючи на них всім колективом з ідейних позицій. Він 
відкидав ленінський метод переконання і виховання, переходив з позицій ідей-
ної боротьби на шлях адміністративного придушення, на шлях масових репресій, 
на шлях терору. Він діяв дедалі ширше і більше через каральні органи, часто 
порушуючи при цьому всі існуючі норми моралі і радянські закони … Тисячі ні 
в чому не винних радянських людей стали жертвами свавілля і беззаконня. І все 
це робилося під «геніальним» керівництвом Сталіна — «великого сина грузин-
ського народу», як любили називати грузини свого земляка13. 

Джерело  7  Радянський поет про настрої в Грузії після ХХ з’їзду КПРС:  
зі щоденника А. Т. Твардовського, червень 1962 р.

«Головне враження — серпанок певного смутку, невисловленості, приховано-
сті чогось, про що не було слів і немає віршів. Сталінські часи були величезною 
компенсацією для національного самолюбства грузинських патріотів (або націо-
налістів?) за століття історичної туги за давним-давно минулою величчю. І це при 
всьому тому, що він їм давав «духу» нарівні з усіма іншими, якщо не більше, і що 
він ніби вже і грузином не хотів себе вважати. 

Відразу після Сталіна — настрої раптової втрати якоїсь першості серед народів, 
а далі і почуття провини, і побоювань, і прихованого болю. І — мовчанка. Ніхто, як 
мені здається, навіть не спробував торкнутися цієї теми, а її ж не обійдеш… Вони 
вважають, що на цю тему в них табу. А поезії робити вигляд, що нічого не було і ні-
чого не сталося, — не виходить. Куди вже там до цієї теми, коли вони бояться ска-
зати, що м’яса немає в магазинах, щоб не бути звинуваченими в націоналізмі…»14.

13 Газета «Правда» — орган Центрального Комитета КПСС. 1956 года, 15 февраля. — № 46. — С. 1–3.
14 Млечин Л. М. Министры иностранных дел. Внешняя политика России. От Ленина и Троцкого до Путина, и 

Медведева. — М., 2011. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sci-book.com/vneshnyaya-politika/
vosstanie-1956-goda-58771.html.
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q

4.	 Які почуття викликають у вас спогади учасників подій (джерело 8)?
5.	 Що більш за все вражає грузинського публіциста у подіях 1956 р. в Тбілісі  

(джерело 9)?
6.	 Якими були вимоги учасників березневих протестів в Грузії (джерело 10)? Як ці 

вимоги могли бути сприйняті за межами Грузії? Чому?
7.	 Зо що вибачається поет (джерело 11)?
8.	 Як співвідносяться між собою джерела 6, 7, 8, 9, 10 та 11?

Джерело  8  Сучасні спогади про події в Тбілісі 

У лютому 1956 р. Хрущов відкрито звинуватив Сталіна в масових репресіях і 
переселенні народів. Менше ніж через місяць в центрі Тбілісі у тридцятиметро-
вого монумента Сталіну почали збиратися маси незадоволених людей.

Так тривало кілька днів. До 9 березня в місті зупинилися всі фабрики і заводи, 
не працювали інститути та школи. Всі люди йшли на мітинги на захист імені 
Сталіна. Серед них була і Лейла Матіашвілі з її братом Джемалом. Їй тоді щойно 
виповнилося 16 років, і як вона сама зараз розповідає, в той момент мало хто 
розумів, що відбувається і до чого це все призведе. <…> У ніч на 9 березня на мі-
тингу організували групу з 20 молодих хлопців. Вони повинні були піти і зайняти 
будівлю головного телеграфу, щоби звідти повідомити світу про рішення грузин-
ського народу відокремитися від Радянського Союзу. Тоді й почалася стрілянина.

«Неначе паперові пакети підривали — такий звук був. Ми з сусідами почали 
виглядати у вікно. Солдати нас за фіранками побачили, і кулі полетіли в наші 
вікна. Пам’ятаю, що вже зранку ми побачили на вулиці танки. Мій батько пі-
шов по лікарнях шукати мого брата. Залишки його тіла він знайшов у морзі 
Михайлівської лікарні. Батько тільки по підошвах черевиків зміг зрозуміти, що 
це був його син», — згадує Матіашвілі. У Тбілісі ввели комендантську годину. 
Рідним розстріляних не дозволили провести панахиди й похорони. Лейла розпо-
відає, що через тиждень до них о 8 ранку приїхала машина швидкої допомоги з 
труною її дев’ятнадцятирічного брата, посадили туди батька й матір, і повезли на 
цвинтар15.

Джерело  9  Грузинський публіцист про події 9-го березня 1956 р.

У 1956 році, 9 березня, в Тбілісі, за часів правління колишнього вірного учня 
і соратника Сталіна — М.С. Хрущова, без попередження, не пошкодували патро-
нів (та ще й яких? Розривні!) проти багатьох сотень підлітків і молодих людей, 
що зібралися на захист честі тієї людини, про яку їм мало не відразу після повер-
нення їх матерів з пологового будинку говорили, що Сталін — чуйний батько всіх 
радянських народів, мудрий, геніальний вождь і учитель, найкращий друг ра-
дянської молоді… Історія точно знає, скільки осіб загинуло 9-го січня 1905 року 

15 В Грузии вспоминают события 9 марта 1956 года. — [Эл. газета] «Эхо Кавказа»: 09.03.2010 — [Електронний 
ресурс]: http://www.ekhokavkaza.com. — Режим доступу: http://www.ekhokavkaza.com/content/article/1978843.
html.
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в Петербурзі16, але вона тільки приблизно знає, скільки загинуло через півсто-
ліття, 9-го березня 1956 року в Тбілісі, бо багатьох забрали каламутні хвилі Кури 
в Каспійське море17.

Джерело  10  З секретних матеріалів КДБ СРСР 

З вимог мітингувальників у Грузії: 
1.  Відновити сталінські премії;
2.  Відновити справжнє ім’я 

Конституції — Сталінська 
Конституція; 

3.  У велику радянську енциклопедію 
повністю вписати все про життя 
й діяльність Й. В. Сталіна; 

4.  9 травня назвати днем сталінської 
перемоги… 

1.  Назвати ім’ям Сталіна: 
 а)  Закавказьку залізницю; 
 б) феросплавний завод в м. Зестафоні; 
 в)  Самтредія — м. Джугашвілі; 
 г) Університетськую вулицю — 

проспектом Сталіна; 
 д) Кутаїський автозавод; 
 е)  Сухумській горі повернути  

ім’я Сталіна; 
 ж) найменувати стадіон Динамо 

ім. Сталіна; 
 з)  піонерський палац в м. Тбілісі; 

2. Спорудити в центрі міста з площею 
монументальний пам’ятник Сталіну18

Джерело  11   Вірші грузинського поета Симона Чіковані  
про події 9 березня в Тбілісі 

Помилку пробач ти, моя Батьківщино.
Не буде квітня біля річки Мткварі19. 
Кроваві калюжі прорили твої береги,
Твої тіла змиваю, обласкавши ті рани. 

16 Мається на увазі так звана «Кровава неділя» 9 січня 1905 р. — початок першої російської революції.
17 Буачидзе К. Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву и другие послания с картинками в черно-бе-

лом цвете / К. Буачидзе. — Тбилиси : Ганатлеба, 1989. — С. 61.
18 К 55-летию мятежа сталинцев в Грузии. — [Електронний ресурс] Amnesia. Лучшее из прошлого. Рубрика 

Сталиниана — http://www.pavelbers.com/Staliniana%2019.htm. — Режим доступу: http://news.nswap.info/wp-
content/uploads/2011/03/stgr1.jpg.

19 Мктварі — грузинська назва річки Кура — основної річки Грузії, на берегах якої розташовано багато грузин-
ських міст, у тому числі й Тбілісі. 
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Блок 3. За часів епох застою та перебудови20

q

9.	 В чому полягає головна думка автора роздумів (джерело 12)?
10.	В чому виявляється суперечливість особи Сталіна (джерело 13)?  

Що в характеристиці особи Сталіна є для вас найбільш важливим? Чому? 
11.	Що поєднує джерела 12–14? Які зміни можна побачити в ставленні до особи Сталіна 

у теперішній час? 
12.	Спираючись на історичну довідку й ваші знання з історії СРСР, прокоментуйте назву 

книги та дату випуску цього видання (джерело 15).
13.	Про що йдеться в уривку зі статті збірника (джерело 16)? Чому, на ваш погляд, цю 

інформацію було вміщено в збірник «Осмислити культ Сталіна» (джерело 15)?
14.	Як співвідносяться між собою джерела 15 та 12, 13, 14?
15.	Як зміни у ставленні до Сталіна могли вплинути на ставлення до пам’ятників, 

встановлених на честь цього історичного діяча? Обґрунтуйте свою позицію. 

Джерело  12  Висловлювання відомого радянського письменника К. Симонова21  
про Сталіна в 1965 р. 

Частина цієї складної правди про війну, без готовності зустрітися з якою літе-
ратору годі й братися за історію війни, пов’язана з роллю Сталіна в керівництві 
війною. Наш обов’язок — об’єктивно, за допомогою документів і живих свід-
чень, вивчити і проаналізувати цю роль з усіма позитивними і негативними мо-
ментами, не перебільшуючи і не применшуючи ані масштабів доброго, ані масш-
табів поганого, ані великих масштабів самої цієї особистості. Напевне, навряд 
чи вірно опускати в сучасних публікаціях прізвище Сталіна під тими або іншими 
документами, підписаними ним як Верховним головнокомандувачем. Або в ряді 
випадків — я говорю про ті випадки, коли мова йде персонально про нього, — 
замінювати його ім’я словом «Ставка»: «Ставка» вирішила, з «Ставки» подзво-
нили. Очевидно, коли так роблять, то суб’єктивно вважають це елементами бо-
ротьби з культом особи22.

Джерело  13  Думка радянського державного діяча А. А. Громико23

Особа Сталіна викликає й буде протягом десятиліть, а, можливо, і століть, ви-
кликати різні судження, у тому числі й суперечливі. Людина значного масштабу, 
він, без сумніву, явище в історії. 

20 Період застою — період так званого «розвинутого соціалізму» за часів правління Л. І. Брежнєва та його на-
ступників (1964 — січень 1987 р.). Перебудова — загальна назва реформ та нової ідеології радянського партій-
ного керівництва, ініційованих Генеральним Секретарем ЦК КПРС М. С. Горбачовим у 1987–1991 рр.

21 Костянтин Симонов (1915–1979) — видатний російський радянський письменник та громадський діяч, вій-
ськовий кореспондент в роки Великої Вітчизняної війни, лауреат Ленінської та декількох Сталінських премій, 
головний редактор декількох радянських газет і журналів в різний час.

22 Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине/ К. М. Симонов. — Москва: 
Изд. Агенства печати Новости, 1988. — C. 305–306.

23 Громико Андрій Андрійович — видатний державний діяч СРСР. У 1957–1985 рр. — міністр іноземних справ 
СРСР, в 1985–1988 рр. — голова Президії Верховної Ради СРСР.
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<…> З ім’ям Сталіна на вустах жертвували життям воїни Червоної Армії й пар-
тизани, щоб відстояти свою батьківщину у боротьбі проти фашистських загарбни-
ків… З одного боку, — сильного інтелекту, залізної волі революціонер, керівник 
з непохитною рішучістю домогтися перемоги над небезпечним і сильним ворогом, 
з умінням в роки війни знаходити взаєморозуміння із союзниками, відстоювати 
гідне для країни місце у повоєнному світі. З іншого боку, людина жорстока, під-
ступна, що не рахує кількості жертв, принесених їм в ім’я досягнення поставленої 
мети, що творила жахливе свавілля, яке призвело до загибелі безлічі радянських 
людей, — таким був результат культу особи. Країна і народ, звичайно, ніколи не 
зможуть пробачити йому цих беззаконь — масового винищення комуністів і без-
партійних, які не мали за собою ніякої провини, що були патріотами, відданими 
справі соціалізму24.

Джерело  14   Зі спогадів про епоху «застою» 

З початку правління Л. Брежнєва (1964 р.) тема культу особи втратила акту-
альність. Нова влада намагалася уникнути розпалювання пристрастей з цього 
суперечливого та резонансного питання. Крім особливих випадків про Сталіна 
більше не згадували. Наприклад, у травні 1965 року в доповіді, виголошеній 
Л. Брежнєвим на честь 20-річчя перемоги над фашизмом фраза «Великий вождь, 
організатор і полководець радянського народу» була пов’язана не зі Сталіним, 
а з Комуністичною партією. Ім’я Сталіна залишили в Великій Радянської 
Енциклопедії, але присвячена йому стаття була вже нейтральною й ані звеличу-
вала, ані критикувала його. У 1979 році у зв’язку з 100-річчям від дня народження 
Сталіна радянське телебачення, преса і радіо опублікували коротку інформацію, 
але жодних урочистих заходів не проводилося25.

Джерело  15   Обкладинка збірника, виданого в Москві у 1989 р. 

24 Громыко А. А. Памятное. Новые горизонты. Книга 1. М., 2015. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://www.litmir.co/br/?b=254413. 

25 З інтерв’ю Джанелідзе Отара (60 років) про ставлення компартії до Сталіна у 1960–1970-х роках ХХ ст., 
записаного Какашвілі Лелой у м. Тбілісі (Грузія) 26 березня 2014 р. 
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Джерело  16   Зі збірника статей «Осмислити культ Сталіна»  
про час напередодні Другої світової війни

Сталін і Молотов26, що як відлуння вторив йому, у своїх промовах і то-
стах майже відкрито славили гітлерівську Німеччину, Італію і нашу дружбу 
з ними… У відповідь Ріббентроп27 заявляв, що ідеологію Німеччини, Італії та… 
Радянського Союзу споріднює одна спільна риса (?!) — опозиція капіталістич-
ним демократіям (!) Заходу. Фашистська дипломатія гаряче схвалювала Сталіна, 
«який вчинив дуже мудро, знявши єврея Литвинова28 і призначивши на його місце 
арійця Молотова» <…> Ось що говорив, наприклад, один з вищих дипломатич-
них гітлерівських чинів фон Б.: «Напавши 30 листопада 1939 р. на Фінляндію, 
він (Сталін) поставив нас у важке становище… адже з Фінляндією нас, німців, 
пов’язувала давня дружба! Але ми принесли фінів в жертву, <…> бо саме в союзі 
зі Сталіним черпав фюрер29 силу і впевненість! І, зрозуміло, ми безмежно вдячні 
йому за мільйони тонн хліба та нафти, за хром і марганець»30. 

Блок 4.  Пам’ятник Сталіну: бути чи не бути? 

q

16.	Спираючись на джерела 17 та 18, обговоріть, чому в Горі демонтували пам’ятник 
Леніну, а не монумент Сталіна? Визначте позицію держави стосовно цих подій.

17.	В якому напрямку змінилася суспільна думка стосовно «вождя» та його монументу? 
Спираючись на джерела 19, 20, 21, 22, визначте можливі причини, що викликали 
зміни в суспільній думці щодо пам’ятнику «вождю». Чи впливає вік людини 
на ставлення до минулого, зокрема до особи Й. Сталіна? Відповідь обґрунтуйте.

Джерело  17   Зі спогадів мешканця м. Горі 

Наприкінці 80-х років XX ст. з Москви в Грузію приїхала комісія ЦК партії, 
яка повинна була вивчати ідеологічну роботу партійних організацій в республіці. 
Під час розгляду питання, поряд з іншими моментами, увагу звернули на те, що 
на виробництвах і підприємствах є безліч фотографій Йосипа Сталіна. Після на-
ради, у вечірні години, був знятий портрет, вивішений перед будівлею залізничного 
вокзалу, а під час виносу гіпсового пам’ятника великого розміру з приміщення за-
лізничної каси, що знаходиться поруч з площею, виконавці розбили його, свідками 
чого виявилося кілька громадян.

26 В’ячеслав Михайлович Молотов, міністр іноземних справ СРСР у 1939–1949, 1953–1956 рр. 
27 Йоахім фон Ріббентроп, міністр закордонних справ Німеччини в 1938–1945 рр.
28 Максим Максимович Литвинов, у 1930–1939 рр. — нарком (тобто міністр) іноземних справ СРСР. 
29 Німецьке слово, що означає «вождь», «лідер». В Німеччині 1934–1945 рр. офіційний титул Адольфа Гітлера, 

керівника держави й Націонал-соціалістичної німецької робочої партії. 
30 Капустин М. К феноменологии власти. Психологические модели авторитаризма: Грозный – Сталин – Гитлер/

Осмыслить Культ Сталина. М.: Прогресс, 1989 — С. 387–388.
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Мешканці будинків, що знаходяться біля центральної площі, які були при-
сутні при винесенні пам’ятника та його руйнування, а потім спостерігали, як 
на екстрену нараду збираються всі посадові особи, напевно, вирішили, що го-
тується взяття монумента Сталіну. Плітка швидко поширилася усім містом, і в 
най коротший час на Центральній площі почав збиратися народ. Приблизно за го-
дину площа була заповнена мітингувальниками. Мітинг тривав 3–4 дні. Присутні 
заявили, що не розійдуться доти, поки не переконаються, що більше не існує 
загрози зняття монумента. Через кілька днів мітинг припинився, монумент 
Й. Сталіну залишився на своєму місці. Єдиним наслідком мітингу було відсторо-
нення від посади партійного керівника міста Давида Чубінішвілі та його переве-
дення спочатку в Тбіліський Виконком міської ради, а через кілька місяців його 
повне відсторонення від високої партійної діяльності31.

Джерело  18  Зі спогадів про пам’ятник Леніну 

Зараз пригадую, що була весна 1991 року. Серед людей поширилася чутка, 
що повинні взяти пам’ятник Сталіну. Населення міста негативно сприйняло цю 
новину і почало збиратися на Центральній площі міста Горі навколо монумента 
Й. В. Сталіну. Становище поступово загострювалося. З Тбілісі вже була достав-
лена необхідна для демонтажу техніка. Представником органу місцевої влади 
був С. Кавсадзе. Він виступив перед народом і всю цю силу направив на взяття 
пам’ятника Леніну. Ось так замість пам’ятника Сталіну був проведений демон-
таж пам’ятника Леніну32. 

Джерело  19  «Горійськая стіна», 2009 р.33

…Вже другий день, як на центральній площі Горі побудували стіну, схожу 
на Берлінську34, на якій вивісили воєнні фотографії [Російсько-Грузинська війна 
2008 р. — ред.]. Стіна розділена на дві частини, а посередині — пам’ятник 
Сталіну. На думку організаторів виставки, це не випадково, тому що монумент 
Сталіна також є частиною Берлінської стіни.

Перед надвоє розділеною стіною і пам’ятником Сталіну встала молодь Горі 
та Тбілісі й розкрила транспаранти. До двадцяти молодих людей вимагали пе-
ренести пам’ятник вождя на територію музею. Студенти розповсюдили звер-
нення до уряду, в якому зазначалося, що минулого року, в серпневі дні35, Горі 
бомбили політичні спадкоємці Сталіна, тому, на їхню думку, пам’ятник Сталіну 
не заслуговує на те, щоб знаходитися в центрі міста… Хоча, інша частина 

31 З інтерв’ю Гочашвілі Малхаза (59 років) записаного Какашвілі Лелой в м. Горі (Грузія) 21 червня 2013 р. 
про події кінця 1980-х років ХХ ст. 

32 З інтерв’ю пенсіонера Нуцубідзе Джемала, записаного Какашвілі Лелой в м. Горі (Грузія) 10 серпня 2013 р. 
про події 1991 р. 

33 Стіна, подібна до Берлінської стіни, побудована в Горі 2009 році перед монументом Сталіну — на ній вивішені 
знимки, що відображають серпневу війну 2008 р. між Росією та Грузією. 

34 Берлінська стіна — інженерна споруда в Берліні, що слугувала державним кордоном між Німецькою 
Демократичною Республікою та Західним Берліном (територія ФРН — Федеративна Республіка Німеччини) 
у 1961–1989 рр. та стала символом «холодної війни». 

35 Тут мається на увазі російсько-грузинська війна, серпень 2008 р.
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суспільства вважає, що монумент радянському вождю повинен залишитися на 
центральній площі міста тому що «він був грузином і створив найпотужнішу 
світову імперію»… На думку лідера комуністів, …його долю мають вирішити 
тільки горійці… Ситуація загострилася після того, як одна молода людина чер-
воною фарбою на п’єдесталі монумента зробила напис: «Зійди з п’єдесталу 
Сосело («так ласкаво в дитинстві звали Сталіна — ред.)!» Незважаючи на те, 
що все завершилося мирно і молодь швидко розійшлася, <молоді люди> при-
грозили широкомасштабною акцією у серпні, якщо до цього часу пам’ятник не 
буде повалений36.

Джерело  20   Думка студентки

Пам’ятник людині, яка зробила стільки всього поганого для нашої країни, не 
повинен стояти в центрі міста. Це просто ганьба. Це принижує наш престиж. 
Ми програли війну з Путіним, що є ідейним сином Сталіна, продовжувачем його 
справ. Пам’ятник Сталіну в Горі це те саме, що й пам’ятник Гітлеру в Єрусалимі. 
Багато людей стали жертвами здійснених ним репресій37.

Джерело  21   Думка пенсіонера 

Говорячи про «розвінчання» Хрущовим «культу особи» Сталіна, Черчіль від-
значав: «Хрущов розпочав війну з небіжчиком і програв її». Цю ж війну програли 
й ті, хто сьогодні обмовляє Сталіна38.

Джерело  22   Думка активістки неурядової організації  
«Інститут свободи»39 Теї Тутберідзе, 2009 р.

Сумно було, коли представники влади в терміновому порядку змивали і шкре-
бли сліди фарби на пам’ятнику Сталіну після того, як невідомі так «прикрасили» 
його вночі.

Цікаво, хто доручив це представникам місцевої влади? Пам’ятник Сталіну 
заслуговує не тільки того, щоб його облили фарбою, а й більшого. Ганьба,  
і насамперед для горійцев, що пам’ятник Сталіну стоїть на центральній площі 
в Горі40!

 

36 Гога Апциаури. «Сойди с пьедестала, Сосело!» Горийские студенты против Сталина. [Електронний ресурс] 
http://www.radiotavisupleba.ge. — Режим доступу: http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1795545.html  
(переклад з груз. автора).

37 З інтерв’ю студентки Тлашадзе Натіа (21 рік) Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі, запи-
саного Какашвілі Лейлой в м. Горі (Грузія) 10 серпня 2013 р. про ставлення молодої дівчини до монументу 
Сталіна.

38 З інтерв’ю пенсіонера Робінзона Ріношвілі, 70 років, записаного Какашвілі Лейлой в м. Горі (Грузія) 27 вересня 
2013 р. про ставлення пенсіонера до особи Сталіна. 

39 «Інститут свободи» — неурядова організація в Грузії ультра ліберального спрямування.
40 Памятник Сталину в Гори вызывает спор. — Новости. Радио «Голос Америки» — [Електронний ресурс]   

http://www.amerikiskhma.com. — Режим доступу: http://www.amerikiskhma.com/content/a-54-2009-12-01-voa13- 
93116549/524528.html. (Перевод с груз. автора). 
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q

18.	Як ви гадаєте, чому пам’ятник демонтували вночі (джерела 23, 24)? 
19.	Хто, які групи населення зацікавлені у поверненні пам’ятника Сталіну в Горі 

(джерела 25, 27, 28)? Які почуття у цих людей може викликати фотографія 27?  
А які почуття це фото викликає у вас? 

20.	Як ви розумієте вислів директора Державного музею грузинської літератури 
про «примітивні, локально-патріотичні симпатії» (джерело 29)? Як саме пояснює 
автор популярність Сталіна серед грузинів? 

21.	Як співвідносяться оцінки в джерелах 29 та 30? Чи поділяєте ви їх? Чому? 

Джерело    23     Демонтаж 
пам’ятника Сталіну  
в м. Горі 25 червня 2010 р.41 

Джерело  24   З повідомлень ЗМІ

Горійській сталіністи і комуністи тільки вранці дізналися, що вчора демонту-
вали монумент диктатора. Старі люди не стримували сліз і говорили, «що не зміг 
зробити Хрущов, зробив Саакашвілі». О другій годині ночі демонтаж монумента 
Сталіну частина жителів міста зустріла оплесками. На їхню думку, монумент 
мали знести раніше. Рік тому частина молодих людей почала акцію з вимогою 
перенесення монумента в музей. Сьогодні ця молодь видавалася задоволеною. 
Проте, велика частина жителів не приховувала невдоволення з приводу демон-
тажу пам’ятника в нічний час. На думку останніх, спочатку треба було прийняти 
рішення, попередньо підготувати відповідне місце і лише потім здійснити зне-
сення пам’ятника42. 

41 Фотографія № 703832. — [Електронний ресурс] Библиотека изображений РИА Новости — Режим доступу: 
http://visualrian.ru/ru. 

42 Нестан Цецхладзе. Местонахождение монумента Сталина неизвестно. — [Електронний ресурс] http://www.
netgazeti.ge. — Режим доступу: http://www.netgazeti.ge/GE/14/News/1791/. (Переклад з груз. автора).
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Джерело   25   З повідомлень ЗМІ, Грузія, 21 грудня 2010 р. 

У грузинському Горі шукають пам’ятник Йосипу Сталіну, який пропав після 
демонтажу в липні нинішнього року. Сьогодні вождю народів виповнився б 131 
рік. У пам’ятний день для комуністів, активні пенсіонери з Горі вирішили влаш-
тувати мітинг…

Кілька десятків людей зібралося сьогодні на центральній площі Горі. 
Комуністи і просто шанувальники Йосипа Сталіна влаштували акцію протесту 
з вимогою повернути пам’ятник вождю народів на місце.

Всі вони тримали в руках плакати і портрети вождя. За словами присутніх, 
зараз ніхто не може їм сказати — де знаходиться монумент Сталіну. «День на-
родження Сталіна — це святий день. Ми щороку святкуємо його. Сталін був ря-
тівником простого народу. Стільки нещасть відбувається через те, що зараз його 
немає», — заявив перший секретар «Єдиної комуністичної партії Грузії» Нугзар 
Аваліані.

Пам’ятник Йосипу Сталіну був демонтований 24 червня 2010 р. Тоді влада 
Горі заявила, що на його місці побудують меморіал загиблим під час серпневих 
подій 2008 року і жертвам сталінських репресій. Пам’ятник планували перенести 
на територію будинку-музею Сталіна. Однак минуло півроку, а монумент досі не 
встановлений43.

Джерело  26   Пам’ятник Сталіну на території покинутої індустріальної зони  
в 7 км від м. Горі44

43 В Грузии потеряли памятник Иосифу Сталину. [Електронний ресурс] http://mir24.tv. — Режим доступу: http://
mir24.tv/news/society/8291.

44 Война памятников по-грузински. — [Електронний ресурс] http://www.stena.ee. — Режим доступу: http://www.
stena.ee/blog/vojna-pamyatnikov-po-gruzinski-80-zhitelej-za-pamyatniki-stalinu. 
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Джерело  27   З повідомлень ЗМІ

4 липня 2013 в місті Горі відбувся мітинг з вимогою відновити монумент 
Сталіну на центральній площі рідного міста Великого Вождя трудящих. До ак-
ції долучилися представники різних міст та регіонів Грузії. Мітинг був органі-
зований спільно з Єдиною Компартією Грузії та ініціативним комітетом, куди 
увійшли авторитетні жителі міста Горі, також представники різних громадських 
організації, таких як «Єгоров і Кантарія», «Нові ліві — Народно-патріотичний 
рух Грузії», «Комітет Миру Грузії».

Всі виступаючі відзначили одностайне ставлення переважної більшості на-
селення Грузії до даного питання: треба відновити монумент Сталіну як сим-
вол справедливості, дружби між народами, російсько-грузинської дружби, миру 
і стабільності. За опитуванням регіонального телеканалу міста Горі, 80 відсотків 
горійців і жителів Горійського району підтримують цю ідею. Такий же результат 
буде отриманий, якщо подібне опитування буде проведено по всій Грузії45.

Джерело  28   З повідомлень ЗМІ, 10 вересня 2013 р.

В Грузії муніципалітет м. Телаві прийняв рішення демонтувати пам’ятник 
Сталіну біля меморіалу загиблим у Великій Вітчизняній війні. Скульптуру на по-
чатку вересня без санкції міської влади встановили ветерани. На наступний день 
невідомі облили монумент помаранчевою фарбою, а голова муніципалітету за-
явив, що відновлення пам’ятника є незаконним. Інцидент в м. Телаві в черговий 
раз продемонстрував, що для суспільної думки Грузії Йосиф Сталін залишається 
суперечливою фігурою46. 

Джерело  29   Думка директора Державного музею грузинської літератури 

Нещодавно в Грузії вперше було проведене соціологічне опитування 
про Сталіна. Результати будуть офіційно оприлюднені у січні. Мене ці дані вра-
зили — виявилося, що в нас набагато більше симпатій до Сталіна, ніж у Вірменії 
та Азербайджані, і, навіть більше, ніж у Росії. Відповідно до даних опитування, 
серед тих, хто симпатизує Сталіну, зустрічаються люди і з вищою освітою, і з се-
редньою — їх майже порівну. Це означає, що суспільство не розуміє, ким був 
Сталін, і що ці симпатії — на примітивному локально-патріотичному рівні. 

Був такий грузин, він мав величезну владу — і вони цим пишаються. Коли по-
руч ставлять портрети Богоматері, оголених дівчат й Сталіна — це багато про що 
говорить. 

Сталін взагалі відійшов у свідомості народу від комуністичної ідеології і став 
таким собі «своїм хлопцем»: він не асоціювався в Грузії ані з СРСР, ані з комуніз-
мом. Навіть люди, які не любили радянську владу, симпатизували йому за таким 

45 Митинг в городе Гори «Восстановить монумент Сталину» — [Електронний ресурс] Красное ТВ http://www.
krasnoetv.ru/frontPage. — Режим доступу: http://www.krasnoetv.ru/node/18980. 

46 Георгий Кобаладзе. Памятник Сталину как символ веры. — Радио Свобода — [Електронний ресурс]: http://
www.svoboda.org. — Режим доступу: http://www.svoboda.org/content/article/25101369.html. 
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принципом: ось, Росія принижувала нас, а Сталін принижував їх. Звичайно, це 
дуже примітивне сприйняття історії.

Але, приємно нам це чи ні, Сталін — найвідоміший грузин. Перша асоціація, 
що виникає в іноземців, коли йдеться про Грузію не Руставелі чи Піросмані47, 
а Сталін. І це поступово стало частиною ідентичності. <…>

Як не дивно, але занепад ідеології комунізму в Грузії теж пов’язаний з куль-
том Сталіна. Коли уряд розстріляв в березні 1956 року в Тбілісі антиурядову де-
монстрацію на захист Сталіна, цим він поховав комунізм48.

Джерело  30   Думка грузинського політолога 

45 відсотків населення тієї країни, що розглядалася як така, що вийшла не 
лише з радянського, а й з пострадянського минулого, країни, що претендувала 
на лідерство в регіоні як країна-реформатор з наявністю прогресивного су-
спільства — і раптом 45 відсотків шанують Сталіна?

Примітно, що результати цього дослідження одразу ж були оцінені як сум-
нівні, однак привід для занепокоєння залишається. [Чому] настільки високою є 
популярність Сталіна в Грузії, буде важко пояснити світовій спільноті, для якої 
Сталін був диктатором і символом тоталітарного правління. <…> Відповідно, 
з відновленням пам’ятника Сталіну, маленьке грузинське місто Горі знову опи-
ниться в центрі уваги світових ЗМІ. Цей пам’ятник сильно зашкодить не тільки 
іміджу нової влади, але й негативно вплине на сприйняття Грузії в світі.

Як би там не було, якщо для росіян Сталін був героєм Другої світової війни 
і символом «міцної руки», а для грузинів — великим сином грузинської нації, 
то для всього світового співтовариства Сталін був Тираном49. 

q Підсумкове	обговорення

	 Як пов’язане ставлення до пам’ятника Сталіну та до його особи із пам’яттю  
про минуле?

47 Шота Руставелі — великий грузинський поет і державний діяч ХІІ ст.; Ніко Піросмані — всесвітньо відомий 
грузинський художник ХХ ст. 

48 Лаша Бакрадзе. У нас намного больше симпатий к Сталину чем в России. — Интервью директора Государ-
ственного музея грузинской литературы имени Георгия Леонидзе электронному порталу http://www.openspace.
ru. — Режим доступу: http://www.openspace.ru/article/744. 

49 Бека Чедия. Возрождение сталинизма в Грузии: политическая конъюнктура или воля нации? Электронный Пор-
тал о Восточном партнерстве. — [Електронний ресурс]: http://eastbook.eu. — Режим доступу: http://eastbook.eu/
ru/2013/08/topic-ru/politics-ru/vozrozhdenie-stalinizma-v-gruzii-politicheskaia-konjunktura-ili-volia-nacii/. 
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Красномовне мовчання:  
пам’ятник на перехресті культур

 X Що та як розповідають пам’ятники  
про зміни в суспільстві?

q

1.	 Що, з Вашої точки зору, символізує скульптура (Джерело 1)? 
а) Чому різні частини скульптури виглядають по-різному? 
б) Які жести використані в композиції скульптури? 
в) Чому у скульптури майже відсутня голова?

2.	 Які почуття викликає у вас ця скульптура? Чому?
3.	 Як ви гадаєте, яку думку хотів донести глядачам автор?

Джерело  1  Скульптура «Крок сторіччя», м. Лейпціг, Німеччина1

1 Фото О. Ковалевської, 2013 р.



196    

КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА

Блок 1. Пам’ятник і час

q

4.	 Розгляньте фотографії пам’ятників (джерела 2 і 3).  
Яку епоху вони представляють?

5.	 Порівняйте загальний вигляд цих пам’ятників. Що у них спільного?
6.	 Яку інформацію, на Вашу думку, вони повинні були донести до глядача тієї епохи?
7.	 Про що вони говорять сучасним глядачам?

Джерело  2  Пам’ятник Визволителям  Джерело  3   Монумент  
Донбасу. м. Донецьк, 1984 р.2 Батьківщина-Мати». м.Черкаси,  
        1958 р.3

q

8.	 Чому присвячені пам’ятники з джерел 4 і 5?
9.	 Чим вони відрізняються від пам’ятників, представлених у джерелах 2 і 3?
10.	Які ідеї передають пам’ятники, наведені в джерелах 4 і 5?

2 Фото О. Міхеєвої, 2014 р.
3 Меморіал Слави у Черкасах. [Електронний ресурс] Wikimedia commons. — Режим доступу: https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/uk/4/45/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B%D0%BB_%
D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1
%81%D0%B0%D1%85_%284%29.jpg.
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q

11.	Як Ви гадаєте, чому ці пам’ятники були встановлені тільки після розпаду СРСР?
12.	Чи є у вашому регіоні пам’ятники, присвячені подіям радянського минулого, які були 

встановлені після розпаду Радянського Союзу?

Джерело  4  4 Пам’ятник жертвам  Джерело  5  Пам’ятник жертвам 
Голокосту. м. Одеса, 2004 р.  політичних репресій. м. Донецьк, 2005 р.  
 

 
q

13.	Чим відрізняються пам’ятники в джерелах 6 і 7 від пам’ятників в джерелах 2–5?
14.	Чи наявні в них спільні риси? Якщо так, то які?
15.	Які цінності вони транслюють?
16.	Як Ви думаєте, чим обумовлена потреба в таких пам’ятниках?

4 Джерела 4, 5 ,6 — Фото О. Міхеєвої.
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Джерело  6   Пам’ятник британській рок-групі «Бітлз», м. Донецьк, Україна,  
2006 р. Фото О. Міхеєвої.

 

 

Джерело  7   Пам’ятник «Бабусі»,  
м. Кемерово, Росія, 2008 р.5

q Підсумкове	питання	до	блоку	1

17. Як у пам’ятниках відбилися зміни в суспільстві?

5 Александр Пестич. Кемерово. [Електронний ресурс] http://lex-under.livejournal.com. — Режим доступу: http://
lex-under.livejournal.com/11874.html.
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Блок 2. Пам’ятник і час великих змін

q

18.	Що спільного у монументів в джерелах 8 і 9? Чим вони відрізняються?
19.	Чим обумовлена ця схожість та ці відмінності?
20.	Які ідеї і цінності відображають ці пам’ятники? Ці ідеї та цінності подібні чи різні? 

Відповідь обґрунтуйте.

 

 Джерело   9  Пам’ятник  
«Мати-Вірменія». Єреван, Вірменія,  
1967 р.6

Джерело   8  Пам’ятник Й. Сталіну  
Єреван, Вірменія, 1950 р.7 

q

21.	Розгляньте фотографію (джерело 10). Яких змін зазнав даний пам’ятник?
22.	Що незвичайного в цих змінах?
23.	Як ви думаєте, чим керувалися жителі, поєднуючи в одному пам’ятнику два суттєво 

відмінних символи?
24.	Прочитайте джерело 11. Як змінилася ідея і цінності, які пам’ятник доносить 

до глядача? Що історик розуміє під «одомашненням» пам’ятників?

6 [Електронний ресурс] — Блог Владимира Кезлинга. — Режим доступу: http://kezling.ru/travels/
caucasian-autumn-11/.

7 Фото из ежегодника «Советская архитектура»-II за 1953 год. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://
synthart.livejournal.com/262821.html.
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Джерело      10  8    Меморіальний знак,  
присвячений звільненню  
Львівської області від німецько- 
фашистських загарбників. 1970-і рр.9

Джерело      11        Думка сучасного 
українського дослідника

…Серед нечисленних пам’ятників 
цього центру (м. Славське) — неприміт-
ний сірий монумент радянським воїнам, 
який привертає увагу вмонтованою вже 
в 1990-х рр. скульптурою Божої матері, 
яка оплакує вбитих. Подібну стихійну 
(нецентралізовану) «модернізацію» або, 
точніше, «освоєння», «одомашнення» 
пам’ятників радянським воїнам на за-
ході України можна побачити не тільки 
в Славському.

Йдеться насамперед про гуманізацію 
війни, переключення уваги на приватну 
історію, на подвиг і страждання «звичай-
них людей» при одночасному акценту-
ванні помилок і жорсткості радянських 
політичних і військових керівників.10

q

25.	Що сталося з пам’ятниками (джерела 12–14)?
26.	Хто ці люди, яким були встановлені пам’ятники?
27.	З якими історичними подіями було пов’язане знесення цих пам’ятників?
28.	Як Ви гадаєте, чому люди зносять пам’ятники?
29.	Чи вважаєте ви можливим таке ставлення до пам’ятника? Відповідь обґрунтуйте.

8 Фото О. Міхеєвої, 2008 р.
9 Фігуру Божої Матері було встановлено у підніжжя меморіального знаку наприкінці 1990-х рр. за ініціативою 

місцевих мешканців, які зібрали гроші на її встановлення. Фігури Богоматері традиційно встановлюються 
на дорогах та в населенних пунктах Західної України. Фото О. Міхеєвої, 2008 р.

10 Портнов А. «Родина-мать» vs Степан Бандера: экскурсия по избранным памятникам Второй мировой войны // 
Отечественные записки. — 2008. — № 5 (44). — С. 33–46.
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Джерело  12   Знесення пам’ятника Ф. Е. Дзержинському11. Москва, Росія, 
серпень 1991 р. Фото РІА «Новости» 

 
 
 
 
 

Джерело  13  Знесення пам’ятника В. І. Леніну12, Київ, Україна, 9 грудня 2013 р. 
Фото РІА «Новости»

11 Фелікс Дзержинський — засновник Всеросійської Надзвичайної Комісії (1917 р., рос. — ВЧК), яка в подаль-
шому називалася НКВС (Рос. — НКВД) та КДБ (рос. — КГБ) і стала символом політичних репресій радян-
ських часів. 

12 Володимир Ленін — засновник радянської держави.
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q Підсумкові	питання	до	блоку	2

30.	Як зміни в суспільстві впливають на долю пам’ятників? На основі джерел блоку 2 
назвіть три основні види цих змін.

31.	У якій ситуації суспільство може вирішити, що пам’ятник застарів і потребує зміни, 
перегляду його ролі і значення?

32.	Як Ви думаєте, які пам’ятники застарівають, втрачають свою історичну актуальність, 
а які — ні?

33.	Що може підштовхнути людей до «війни» з пам’ятниками?
34.	Які ще, на Ваш погляд, є «рецепти» ставлення до пам’ятників, що втратили своє 

колишнє значення? Які з цих «рецептів» Ви вважаєте припустимими, а які — ні? 
Відповідь обґрунтуйте.

Блок 3. Пам’ятник збереженню пам’яті

q

35.	Розгляньте пам’ятник (джерело 14) і прочитайте інформаційну довідку. Як Ви гадаєте, 
яку думку хотіла донести скульптор до глядача?

36.	Що, на Вашу думку, символізує це надкушене зелене яблуко?

Джерело  14   Скульптура «Яблуко».  
м. Перм, Росія, 2010 р.13  

     

¡¡ Інформаційна¡довідка¡

Скульптура «Яблуко» встановлена 
в російському місті Перм і виконана 
українським скульптором Жанною 
Кадировою. Усередині тонкої шкірки 
із зеленого кахлю знаходяться цег-
лини тих будинків м. Пермі, які були 
знесені. «Найстаршій» цеглині — 
120 років.

13 Фото Ж. Кадирової, 2010 р. Друкується з дозволу автора.
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q

37.	Як зберігаються у Вашому населеному пункті пам’ятники старовини? Як їх охорона 
поєднується з бажанням осучаснювати та розвивати місто?

Джерело   15   Пам’ятник новому пам’ятнику, м. Шаргород, Україна, 2009 р.14

q Підсумкове	обговорення

 Про які зміни в ролі та долі пам’ятників ви дізналися з джерел 1–14?
 Який зміст, на вашу думку, має бути закладений в пам’ятнику, аби він виявився 

довговічним?
 Як Ви думаєте, яким має бути сучасний пам’ятник? Як він може виглядати і які 

цінності нести глядачеві?

14 Фото Ж. Кадирової, 2009 р.
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в пропаганді «дружби народів» СРСР

 X Як мистецтво, поезія та музика використовувалися  
у пропаганді «дружби народів» в СРСР?  

q

1.	 Якими органами чуття ми сприймаємо інформацію? 
2.	 Обговоріть особливості одного з цих способів сприйняття та наведіть аргументи 

щодо його ефективності.

Блок 1.  Поняття «дружба народів» в радянській ідеології

q

3.	 Ознайомтеся з історичною довідкою і джерелами 1–3 та висловіть свою думку щодо 
того, чому «дружба народів» в радянській ідеології була одним з основних понять.

4.	 Як пояснюється роль російського народу в «сім’ї народів СРСР» (джерело 3)?

¡¡ Історична¡довідка

Основою національної політики радянської держави проголошувалася «дружба 
народів» та «пролетарський інтернаціоналізм» (ідеологія міжнародної солідар-
ності трудящих всіх країн, що є важливішою за національні інтереси). 

«Дружба народів» — це поняття, яке в СРСР використовувалося для ідео-
логічного обґрунтування створення та розвитку багатонаціональної держави. 
В «Декларації про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік» 
від 30 грудня 1922 р. йшлося, що «сама будова Радянської влади, інтернаціональ-
ної за своєю класовою природою, підштовхує трудящі маси радянських республік 
на шлях об’єднання в одну соціалістичну родину. <…> Воля народів радянських 
республік … слугує надійною гарантією того, що Союз є добровільним об’єднан-
ням рівноправних народів»1. 

Принцип «братерської співпраці і взаємодопомоги народів» проголошувався 
однією із засад соціалістичної держави. В дійсності він втілював ідею, що ро-
сійський народ – старший брат в родині народів СРСР і він забезпечує єдність 
держави. Проводилася русифікація – посилене розповсюдження російської мови 
та культури в національних республіках, скорочувалось використання націо-
нальних мов. На основі  принципу «дружби народів» підтримувався і розвиток 

1 Декларация и договор об образовании СССР. 30 декабря 1922 г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.rusarchives.ru/statehood/09-02-deklaraciya-obrazovanie-sssr-1922.shtml.
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національних культур, але під суворим контролем держави та сильним впливом 
радянської ідеології. Спроби заговорити про національну нерівність або вихід з 
СРСР визначалися буржуазним націоналізмом й суворо каралися. В СРСР прихо-
вували інформацію про національні конфлікти.

      Доказом розповсюдженості й важливості ідеї «дружби народів» слугує при-
сутність цього поняття в публічному просторі радянських республік. Наприклад, 
в Україні в Києві є пам’ятник «Арка дружби народів», бульвар і станція ме-
тро «Дружби народів», в м. Черкаси – Палац культури імені Дружби народів, в 
Москві – Університет дружби народів. В 1972 році на честь 50- річчя утворення 
Радянського Союзу був заснований спеціальний Орден Дружби народів

Джерело  1   З Конституції СРСР 1977 р. 

Стаття 70. <…>
СРСР втілює державну єдність радянського народу, згуртовує всі нації та 

 народності з метою спільної побудови комунізму2. 

Джерело  2  Із словника з наукового комунізму3

Дружба і братерство усіх народів СРСР, нетерпимість до національної та ра-
сової неприязні виступають як найважливіші моральні норми — норми соціа-
лістичного співжиття. Відповідно до Конституції СРСР, «обов’язок кожного гро-
мадянина СРСР — поважати національну гідність інших громадян, зміцнювати 
дружбу націй та народностей Радянської багатонаціональної держави»4.

Джерело  3  Радянський державний діяч про роль російського народу 

Дружну сім’ю народів СРСР очолює великий російський народ, який заслу-
жив визнання усіх радянських народів. 

Російський народ відіграв вирішальну роль у перемозі Великої Жовтневої 
 соціалістичної революції, у побудові соціалізму в нашій країні, у боротьбі 
за честь та незалежність Батьківщини за часів Великої Вітчизняної війни. 
Російський народ є тією силою, яка цементує дружбу всіх народів Радянського 
Союзу5.

2 Конституція (Основной Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 1977. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm.

3 Науковий комунізм — термін, який в СРСР почали застосовувати в 60-ті роки ХХ ст., один з трьох розділів 
марксизму-ленінізму, обов’язковий предмет в усіх вищих навчальних закладах СРСР.

4 Научный коммунизм: Словарь (1983) / Дружба народов. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/037.html.

5 Подгорный Н. Советская Украина в братской семье народов СССР. Коммунист, 1954, N.8, [Електронний 
 ресурс]. — Режим доступу: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/12.pdf.
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Блок 2.  Радянський досвід пропаганди «дружби народів»

q

5.	 Розгляньте уважно джерела. Дайте відповіді на питання та запишіть їх на великих 
аркушах. Використовуйте свої записи як опорний конспект під час виступу. 

6.	 Які символи і образи використовувалися для пропаганди «дружби народів» в СРСР? 
7.	 Які прийоми застосовувалися для впливу на аудиторію?

Група	1.	Плакати

q

8.	 Які періоди історії радянської держави представляють джерела 4–7? 
9.	 Зверніть увагу на назву плакатів. Чому їх присвячено? 
10.	Опишіть людей, яких ви бачите на плакатах: Як вони вбрані? Що вони роблять?  

Чи можемо ми здогадатися, кого вони представляють? За якими ознаками? 
11.	Які образи знаходяться в центральній частині плакатів? Як ви гадаєте, який зміст 

має розташування об’єктів в композиції плакату? 
12.	Як ви гадаєте, яку роль відігравало повторення одних й тих самих образів  

та символів? 
13.	Визначте колір плакатів. Як ви гадаєте, чому автори обирали саме такі кольори? 

Відповідь обґрунтуйте. 
14.	Який настрій та яке ставлення до «дружби народів» повинні створювати ці плакати  

в глядачів? 
15.	Як ви гадаєте, де розміщувались такі плакати? Наскільки часто люди могли їх 

побачити?

Джерело    4     Плакат. 
Хай живе Сталінська 
Конституція!  
Художник В. Ліванов,  
1937 р.6

6 Да здравствует сталинская конституция, худ. В. Ливанов, 1937 г. [Електронний ресурс] http://via-midgard.
info. — Режим доступу: http://via-midgard.info//uploads/posts/2013-08/1375833788_9-photo.jpg.
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Джерело  5     Плакат. Від покоління  Джерело     6  Плакат. Нехай живе  
до покоління зміцнюйте дружбу народів  всепереможний прапор ленінізму! 
СРСР. Художник В. Коновалов, 1948 р.7 Художник М. Нестерова (Нестерова- 
        Березіна), 1957 р.8

 

Джерело  7   Плакат. Свято врожаю крокує країною! Слава праці!  
Герой жнив. Художник Е. Арцрунян, 1978 р.9

7 Из поколения в поколение крепите дружбу народов СССР, худ. В.А. Коновалов, 1948 г. [Електронний ресурс] 
http://sovposters.ru. — Режим доступу: http://sovposters.ru/view/865/.

8 Да здравствует всепобеждающее знамя ленинизма! СССР. Худ. М. А. Нестерова (Нестерова-Березина), 1957 г. 
[Електронний ресурс] http://rexstar.ru. — Режим доступу: http://rexstar.ru/content/id35443.

9 Праздник урожая шагает по стране! Слава труду! Герой жатвы, худ. Арцрунян Э. С., 1978 г. // Плакат в рабочем 
строю. Альбом. — М.: Плакат, 1982. — С. 106.
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Група	2.	Листівки

q

16.	Чому присвячені поштові листівки (джерела 8–11)? Що на них зображено? 
17.	Які образи знаходяться в центральній частині листівок? Як ви гадаєте, який смисл 

має розташування об’єктів в композиції листівок? 
18.	Як ви гадаєте, яку роль відігравало повторення одних і тих самих знаків та символів? 
19.	Опишіть кольорову гаму листівок. Як ви вважаєте, чи мало значення обрання саме 

таких кольорів? Відповідь обґрунтуйте. 
20.	Який настрій та яке ставлення до «дружби народів» могли створювати подібні 

листівки? 
21.	Як ви гадаєте, як саме застосовувалися подібні листівки? Чи сприймали люди,  

що купували та відправляли такі листівки, закладені в них ідеї?

Джерело     8     Листівка «Слава  Джерело     9    Листівка «Зі святом  
Жовтню, що згуртував радянські  Великого Жовтня!» 
народи в єдину дружну родину!»10

  

Джерело     10     Листівка  Джерело     11   Листівка 
«Слава Жовтню!»   «Слава Великому Жовтню!»

  
 

10 Листівки 8, 9, 10 та 11 — з особистого архіву М. І. Левицької. 
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Група	3.	Поштові	марки

q

22.	Яким темам присвячені поштові марки (джерела 12–13 та 15)?  
Що на них зображено? 

23.	З якою метою, на вашу думку, був організований друк марок у значних обсягах 
(джерело 15), які зображували національні костюми, народні музичні інструменти 
тощо різних народів, що входили у склад СРСР? 

24.	Які символи автор використав в марці з серії «СРСР. Дружба народів» за мотивами 
картини С.М. Карпова (джерело 14)? Якою є головна ідея цієї марки? 

25.	Як ви гадаєте, наскільки люди в СРСР інтенсивно використовували марки порівняно 
із сьогоденням? Відповідь обґрунтуйте. 

26.	Що могла відчувати людина, яка отримувала лист з однією з таких марок? 
Розповсюдженню та закріпленню яких ідей сприяли такі марки?

Джерело     12     Марка «П’ятдесятиріччя утворення  
Союзу Радянських Соціалістичних Республік»11

Джерело     13     Марка  
«Орден Дружби народів»

Джерело     14     Марка з серії «СРСР. Дружба народів»

11 Марки 12–15 із особистого архіву В. І. Мельника
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Джерело     15     Серія марок   
«Народні костюми»

Група	4.	Наклейки	для	сірникових	коробок

q

27.	Яким темам присвячені наклейки (джерела 16–21)? Що на них зображено? 
28.	З якою метою, на вашу думку, у виробництві сірникових коробок використовувалися 

наклейки з орнаментами, народними костюмами, національними видами спорту 
різних народів СРСР? 

29.	З якою метою на сірникових коробках були наклейки з зображенням обкладинки 
журналу «Дружба народів» (джерело 16)?

Джерело    16    Наклейки на сірникові  Джерело    17      Наклейки на сірникові  
коробки із серії «Дружба народів»12.  коробки із серії «Народний  
Журнал13       орнамент»14

 

12 «Дружба народів» — радянський літературний журнал, заснований 1939 року для популяризації творів пись-
менників союзних республік в перекладі на російську мову. 

13 Наклейки на сірникові коробки з серії «Дружба народів. Журнал», з особистого архіву В. І. Мельника. 
14 Наклейки на спичечные коробки из серии «Народный орнамент». [Електронний ресурс] Собери свою картин-

ку: http://www.kartinki.ru. — Режим доступу: http://www.kartinki.ru/categories/commercials/spichechnye_etiketki_
seriya_narodnyj_ornament1/.



211

Образ, слово и звук у пропаганді «дружби народів» СРСР

q

30.	Як ви гадаєте, наскільки часто люди в СРСР користувалися сірниками й бачили 
наклейки на сірникових коробках порівняно із сьогоденням? Відповідь обґрунтуйте. 

31.	Яку роль могла відігравати присутність даних образів у повсякденному житті 
людини?

Джерело    18     Наклейки на сірникові  Джерело    19     Наклейки на сірникові  
коробки із серії «Спорт народів  коробки із серії «Музичні  
СРСР»15      інструменти народів СРСР»16

Джерело     20      Наклейки на сірникові  Джерело    21    Наклейки на сірникові  
коробки із серії «Костюми народів  коробки із серії «Республіки 
СРСР»17       СРСР»18

15 Наклейка на спичечные коробки из серии «Спорт народов СССР». [Електронний ресурс] СССР наша Родина: 
http://savok.name/. — Режим доступу: http://savok.name/759-spich_sport.html.

16 Наклейка на сірникові коробки з серії «Музичні інструменти народів СРСР», з особистого архіву В. І. Мельника.
17 Наклейка на сірникові коробки з серії «Костюми народів СРСР», з особистого архіву В.І. Мельника.
18 Наклейка на сірникові коробки з серії «Республіки СРСР», з особистого архіву В.І. Мельника.
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Група	5.	Тексти	гімнів	радянських	республік	

q

32.	Що таке гімн країни? Де і коли звучить гімн? 
33.	Гімни яких країн представлені в джерелах 22–27?
34.	Які однакові образи зустрічаються в гімнах різних республік СРСР?  

Чим ви це можете пояснити? 
35.	Як ви гадаєте, на який результат розраховували автори текстів, коли робили акцент 

саме на цих образах в національних гімнах союзних республік СРСР? 
36.	Що поєднує ці тексти? Чим вони відрізняються?
37.	Яке враження про СРСР як союз республік повинні були сформувати ці гімни?

Джерело  22   Державний гімн Азербайджанської РСР у 1944–1991 рр.  
(переклад)19

В єдності з хоробрими російським народом ми несемо прапор дружби,
Це є святе — згуртованість людей.
Ми отримали силу, владу від єдності братніх людей,
Нехай живе союз, славна радянська наша країна.

Під керівництвом Леніна і Партії,
Наш ранок освітлено сонцем комунізму.
Ми йдемо в майбутнє в ряду переможців,
Живи, живи Азербайджан, у великій радянській сім’ї!

Джерело  23   Державний Гімн Вірменської РСР в 1944–1991 рр.  
(переклад)20

Жовтень, ковток повітря, що дав нам життя,
Врятував нас, вірменський народ, від неминучого краху.
З Леніним для нас настали нові часи.
Світить нам світанок Пробудження.
Росія простягнула нам руку допомоги
Народ створив сильну державу.
Наша партія, надійна і сильна,
Вона веде нас до комунізму!

19 Государственный гимн Азербайджанской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: 
Изд-во Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 21.

20 Государственный гимн Армянской ССР в 1944–1991 гг. (перевод) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-во 
Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 21.
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Джерело  24  Державний Гімн Грузинської РСР в 1944–1991 рр.  
(переклад)21

Сяйво прапорів Великого Жовтня
Осяяло твої сиві вершини,
Свобода, мужність і доблесть
Перетворили тебе в сонячний край.
У братній сім’ї народів
Ти досягла небачених висот,
Дружбою і силою всенародної
Перемагала ти і перемагаєш.

Джерело  25  Державний Гімн Молдавської РСР в 1945–1991 рр. (переклад)22

Радянська Молдова, наша квітуча земля,
Поряд з іншими братніми республіками
Йде разом з великою Росією
До безтурботного майбутнього Союзу.
Пісня братерства прославляє країну,
Яку мудро очолює Партія.
Справа Леніна — велика справа —
Здійснює єднання людей.

Джерело  26  Державний Гімн Української РСР  
(1949–1992 рр., зі змінами)23

Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Радянськім Союзі ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт розцвіла.
Слава Союзу Радянському, слава!
Слава Вітчизні на віки-віків!
Живи, Україно, радянська державо,
В єдиній родині народів-братів!
Нам завжди у битвах за долю народу
Був другом і братом російський народ,
Нас Ленін повів переможним походом
Під прапором Жовтня до світлих висот.

21 Государственный гимн Грузинской ССР в 1944–1991 гг. (переклад) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-
во Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 22.

22 Государственный гимн Молдавской ССР в 1944–1991 гг. (переклад) // Музыкальная энциклопедия. — М.: Изд-
во Советская энциклопедия, 1974. — Т. 2. — С. 23.

23 Гімн Української РСР // Українська радянська енциклопедія. — К.: УРЕ, 1979. — Т. 3. — С. 40–41.
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Джерело  27   Гімн Союзу Радянських Соціалістичних Республік  
(в редакції 1977–1991 рр.)24

Союзом незламним республіки вільні
Навіки з’єднала Великая Русь
Хай квітне, народами створений спільно
Єдиний могутній Радянський Союз!

Приспів:
Славимо велич Вітчизни свободної,
Дружби народів опори в віках!
Партія Леніна — сила народна
До комунізму нам вказує шлях!

Крізь грози світило нам сонце свободи
І Ленін великий нам путь осіяв
На битву за правду покликав народи,
Натхнення на труд і на подвиги дав. 

Приcпів

У звершенні славних ідей комунізму
Ми бачим, країно, майбутнє твоє.
Червоному стягу своєї Вітчизни
Народ наш несхитну присягу дає.

Група 6. Фрагменти з радянських віршів та текстів пісень

q

38.	Якими є теми пісень та вірша (джерела 28–31)? 
39.	Які цінності радянського суспільства відображені в текстах пісень та вірша? 
40.	Ці та подібні пісні були невід’ємною складовою радянських мітингів, демонстрацій, 

звучали по радіо та з екранів телевізорів. Як ви гадаєте, які емоції та настрої ці пісні 
та вірші мусили викликати у слухачів? 

41.	Який вплив це могло чинити на радянських людей?

Джерело  28   Партия — наш рульовий  
(Музика Вано Мураделі, слова Сергія Михалкова)25

Під сонцем Батьківщини ми міцніємо рок від року.
Ми беззастережно справі Леніна вірні.
Кличе на подвиги радянські народи

24 Гімн Союзу Радянських Соціалістичних республік. [Електронний ресурс] Советская музыка: http://sovmusic.
ru. — Режим доступу: http://sovmusic.ru/text.php?fname=ussr2.

25 Партия — наш рулевой. Песни. [Електронний ресурс] Советская музыка: http://sovmusic.ru. — Режим 
доступу: http://sovmusic.ru/text.php?from_sam=1&fname=s15963.



215

Образ, слово и звук у пропаганді «дружби народів» СРСР

Комуністична партія країни!
Партія наша народи згуртувала,
У братський єдиний народ трудовий.
Партія — наша надія і сила,
Партія — наш рульовий!

Джерело  29  Моя адреса — Радянський Союз  
(Музика Д. Тухманова, слова В. Харитонова)26 

Турбується серце, серце хвилюється,
Поштовий пакується вантаж.
Моя адреса — не дім і не вулиця,
Моя адреса — Радянський Союз. 

Джерело  30  Батьківщина моя  
(Музика Д. Тухманова, слова — Р. Рождественського)27

Я, ти, він, вона,
Разом — ціла країна.
Разом — дружна сім’я,
В слові «ми» сто тисяч «я»
Великооких, бешкетних,
Черних, рудих і лляних,
Сумних і веселих
У містах і селах!
Над тобою сонце світить
Батьківщино моя,
Ти найпрекрасніша у світі,
Батьківщино моя!

Джерело  31  Вірш українського поета М. Рильського «Дружба народів»  
(переклад)28

Дружба народів — не просто слова,
Дружба народів — то правда жива,
Колос на ниві і діти щасливі,
Сила людська в весняному розливі […]

26 Мой адрес — Советский Союз. // Взвейтесь кострами… Сборник пионерских песен. — К.: Вид-во «Мо-
лодь», 1980. — С. 38.

27 Родина моя. Текст песни. [Електронний ресурс] http://www.pojelanie.ru. — Режим доступу: http://www.
pojelanie.ru/zastol/pesni/po/14.php

28 М.Рильський. Дружба народів.Літературно-художній та громадсько-політичний збірник «Київ  –  79». — 
Київ: «Радянський письменник»,1979. — С.30.
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Дружба народів — це Леніна клич,
Сонце незгасне над тьмою сторіч,
Дощ благодатний у срібній одежі,
Дзвін опівнічний з Кремлівської вежі.

     1951

q Запитання	для	загального	обговорення

42.	На основі розглянутих матеріалів вкажіть, які образи та символи використовувалися 
для пропаганди дружби між народами в СРСР? 

43.	Які образи, символи й знаки повторюються і чому? 
44.	Що виступало об’єднуючими символами для всіх народів СРСР? 
45.	Як ви гадаєте, як впливала наявність образів державної пропаганди «дружби 

народів» у предметах побуту на свідомість людей?

q Підсумкове	обговорення

 Як ви гадаєте, чому інструментами пропаганди ставали візуальні образи, сила 
римованого чи літературного слова, музика?

 В чому полягає особливість їх впливу на свідомість людини?
 Яку роль відіграє музика, мистецтво та література в пропаганді «дружби народів»  

в СРСР?
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Міжкультурні контакти  
радянської молоді

 X Яким було міжнаціональне спілкування 
радянської молоді? 

¡¡ Історична¡довідка

По закінченні Другої світової війни радянський режим значну увагу приділив 
вихованню молоді та створенню так званої нової людини, однією з головних осо-
бливих ознак якої повинен був стати справжній інтернаціоналізм. Спеціальні дер-
жавні політичні органи займалися вирішенням цього завдання. Попри «залізну 
завісу»1, влітку 1957 року з пропагандистською метою Радянський Союз вирішив 
надати місце для проведення Всесвітнього фестивалю молоді та студентів в Москві. 

Починаючи з 1959 року в Радянському Союзі з’являються студентські будівельні 
загони (рос. — «Стройотряды»), які на канікулах влітку працювали на всесоюзних 
будівництвах. Тільки з 1965 р. до 1991 р. у роботі будзагонів прийняло участь біля 
13 мільйонів студентів, руками яких були побудовані сотні тисяч об’єктів.

Блок 1.  Спілкування молоді всередині країни 

А.	Будівельні	загони

q

1.	 На основі джерел 1–6 визначте, хто саме потрапляв в будзагони. Яким чином?
2.	 Знайдіть на карті (джерело 1), звідки й куди саме скеровували молодь з будзагонів  

та для чого? 
3.	 Як ви гадаєте, чому молодь була готова опинитися далеко від дому та виконувати 

важку роботу?
4.	 Подумайте, використовуючи джерела 3 та 4, наскільки виправдовували себе витрати 

держави, вкладені у студентські будівництва? 
5.	 Які цілі ставила перед собою радянська держава, заохочуючи діяльність будівельних 

студентських загонів? Які завдання держава планувала розв’язати в такий спосіб?

1 Залізна завіса — ізоляція країни, припинення контактів з іншими країнами, обумовлене ідеологічними і по-
літичними бар’єрами; символ політики самоізоляції, яка проводилася керівництвом СРСР з метою закриття, 
відгородження населення країни від впливу Заходу. 
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Джерело  2  Зі спогадів Івана Салія,  
учасника будзагонівського руху у 1960-ті рр. 

У Київському політехнічному інституті першокурсників у загони, як правило, 
не брали, та й виявляли бажання працювати, як правило, не кияни, а хлопці з сіл. 
Я так і не згадав випадків, коли б студенти-кияни їхали працювати столярами, 
землекопами або бетонувальниками, хоча, можливо, такі випадки були… 

Конкурс в будзагони в 1967 році був великий, оскільки молодь приваблювали 
цікаві подорожі за принципом: чим далі і чим важче, тим більше охочих їхати. 
Мене все ж таки зарахували до будівельного загону після першого курсу за реко-
мендацією авторитетних старшокурсників, бо я вчився без трійок і не ухилявся 
від громадських доручень…

Молодь тих років мала можливість поєднати додатковий заробіток з роман-
тикою, пізнанням величезної країни, врешті-решт, організовано подорожувати…  
І тому щороку ми їхали на нове місце, на нову цілину..

У мене з’являлися думки, що, в принципі, такі загони потрібні були і в Україні, 
але хотілося поїхати подалі. А вдома у вересні студентів все одно відправлять 
у колгосп збирати і перебирати картоплю, буряк, моркву або капусту, якщо по-
щастить — в сад пакувати яблука2…

Джерело  3  Зі спогадів Бориса Новікова, учасника будзагонівського руху  
в 1970-ті роки 

І ось зачепився мій погляд один раз за непримітне оголошення на дошці оголо-
шень біля факультету: «Триває набір до студентського будівельного загону, який 
буде дислокуватися в Тюменській області». Словом, зарахували мене до складу 
студзагону, і наприкінці червня 1971 р. наш загін кількістю понад 150 чоловік 
відбув до місця призначення. Від Києва до Тюмені потягом кілька діб, від Тюмені 
до Сургута на АН-2, від Сургута до Нефтеюганська на МІ-6, від Нефтеюганська 
до Південного Балика — на МІ-83…

Завдання будівельного загону — будівництво житла для працівників спору-
джуваної нафтопереробної станції. Привозити потрібно було все, включаючи 
цвяхи (хоч при доставці на МІ-8 вони ставали позолоченими), але брус на вер-
тольоті не привезеш. Ніякої організації праці — фронту робіт немає, настрою 
немає, мошкара «доїдає», начальники на об’єкті не показуються… Свіже повітря, 
сушена картопля, порошкове молоко, сухий закон4 і волейбольне поле на верто-
літному майданчику. Романтики навалом, заробітку немає. Але: молодість, вра-
ження, знайомства, гітара5…

2 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред. 
В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 218. 

3 МІ-6, МІ-8 — гвинтокрил, що використовується у цивільній та військовій авіації.
4 Сухий закон — заборона на торгівлю спиртними напоями та їх споживання.
5 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред. 

В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 218. 
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Джерело  4  Хлопці з Казахстану в студентському інтернаціональному  
будзагоні-85. м. Гагарин, Смоленська область, Росія. 01.07.1985

 

Джерело  5  Зі спогадів Ольги Гончарової, учасниці будзагонівського руху  
в 1970-і роки

…Три роки поспіль, будучи студенткою Криворізького гірничого інституту, 
літо я проводила в будзагонах. Двічі — другий і третій раз (1971–1972 рр.) — 
в Тюменській області. Цілий поїзд студентів з Дніпропетровської області пряму-
вав для будівництва житла на Півночі. Проїзд студенти не оплачували, із заробле-
них грошей вираховували лише за харчування та форму ССО6 , отже і заробіток 
для студента був дуже «пристойний»7…

Джерело  6   Зі спогадів Василя Кременя, учасника будзагонівського руху  
в 1960-і роки

…Третій раз в будівельному загоні я був в 1969 році в Комсомольському ра-
йоні. Будували птахофабрику. Цей будівельний загін був для мене особливим тим, 
що я одружився. У перший раз на цілині я познайомився зі своєю майбутньою 
дружиною, цього разу — одружився. На весіллі був весь загін, я взяв відпустку на 
2 дні. Весілля було в Тогузаку (авт. — Казахстан), у матері дружини8.

6 ССО — від. рос. «студентческий строительный отряд» — студентський будівельний загін.
7 Записала О. Козорог, травень 2014 р.
8 Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / За ред.  

В. В. Пассака. — Фастів: Поліфаст, 2008. — С. 223.



221

Міжкультурні контакти радянської молоді

Б.	Радянська	армія

q

6.	 Визначте за джерелами 7–8, наскільки можна вважати радянську армію 
багатонаціональною? Відповідь аргументуйте.

7.	 Припустіть, якими були стосунки у молодих людей на фото (джерело 7). 
8.	 Знайдіть вказані в джерелі 8 місця на карті (джерело 1): з яких місцевостей 

призивалися і куди прямували на строкову службу призовники? Чи можна виявити 
якусь закономірність у розподілі місць строкової служби? Якщо так, то чим її можна 
пояснити? Чи було це необхідним?

9.	 Обговоріть, спираючись на матеріали джерел 8–9, які взаємини складалися 
між призовниками різних національностей? Чим це можна пояснити?

10.	Знайдіть у джерелі 10 свідоцтва неоднозначності міжнаціональних відносин в армії  
(і в країні в цілому). Чому політичні органи втручалися в «особисті» конфлікти 
солдат?

Джерело  7  Рядові Радянської армії.  
Ленінградська область, село Пісочне. 1984 р.9

 

Джерело  8  Зі спогадів Майзера Бобохідзе про службу на флоті

Служив на Північному флоті, у м. Северодвінську в 1985–1988 роках. З на-
шого призову було 12 солдатів. Вони були з різних республік і міст СРСР: 
з Естонії — з міста Сілламяе, з Московської області — з міст Горького, Воронежа, 
Амурська, Москви, Ленінграда, з України — зі Львова, Криму, Дніпропетровська, 
з Киргизької РСР, Азербайджану, а я був з Грузії — з міста Сухумі. Жили ми 
дружно. Ділилися всім. Ми були солдатами і ніколи не говорили про свою наці-
ональність. Хіба що коли отримували посилки з батьківщини. Це було справжнє 
свято! Ми ділилися не лише тим, що надсилали нам рідні, а також разом читали 

9 З приватного архіву Н. Маргаряна.
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листи, ділилися радощами і проблемами, давали один одному поради. Протягом 
трьох років жили однією сім’єю. Відзначали всі свята. Часто влаштовували ве-
чори народної творчості. Після демобілізації, звичайно, підтримували теплі 
стосунки. Однак у зв’язку з відомими політичними подіями, ми на довгий час 
втратили зв’язок. Тепер завдяки соціальним мережам відновили наше душевне 
спілкування10.

Джерело  9  Зі спогадів солдата, який служив у радянських військах  
в Монголії в 1979–1980 рр.

Все почалося з того, що троє солдатів-узбеків, які працювали на полковій 
кухні, за старою звичкою короткою дорогою йшли вночі з їдальні до казарми 
через пост під охороною. Все б нічого, якби на посту були солдати, що вже давно 
перебували на службі та знали їх, але в ту ніч перший раз заступив вартовим 
новобранець-якут. У відповідь на статутне «Стій! Хто іде?» молодий солдат по-
чув мат і загрозу бути побитим. Якут, «дитя природи», строго навчений стату-
том вартової служби, дав попереджувальну автоматну чергу вгору. Але узбеків 
це не зупинило, і вони з упевненістю у своїй безкарності кинулися роззброювати 
бійця. Наступна черга вбила одного з них наповал, двоє інших були поранені. 
«Винуватця» відразу посадили на гауптвахту доки не розберуться, що до чого. 

Наступного вечора «земляки» вбитого, а їх було близько половини особового 
складу полку, вирішили розібратися з десятком якутів, а заодно і з бурятами, 
що також служили там. Але тут сталося те, чого ані узбеки, ані азербайджанці, 
що до них приєдналися, ніяк не очікували: за якутів заступилися кемеровські 
хлопці, а за ними встали всі російські сибіряки. Билися жорстоко, всю ніч. У хід 
йшло все, що могло урезонити знахабнілих «братів» із середньоазіатських рес-
публік, від ременів до табуреток. Ще одного з них на смерть затоптали чобітьми. 
Офіцери з пістолетами в руках відбивали спроби захоплення автоматів в збройо-
вих кімнатах11.

Джерело  10  Зі спогадів А. Шульмана  
про міжнаціональні відносини в армії

В армії розуміли, що міжнаціональні конфлікти в такій багатонаціональній 
армії, якою була радянська, де росіян було не більше 50%, означали б її негай-
ний розвал і війну всіх проти всіх. Тому міжнаціональні та «особисті» конфлікти 
старанно «гасилися» політичними органами в самому зародку. Свої національні 
переваги в професійному та військовому середовищі намагалися не афішувати, 
залишаючи їх за воротами казарми. Нас виховували в атмосфері армійського су-
спільства, загальним було розуміння того, що, не дай Боже, нам всім разом дове-
деться «вмирати в одному окопі»12.

10 Записала М. Мікеладзе, липень 2013 р. 
11 Зі спогадів солдата, який служив у радянських військах в Монголії в 1979–1980 рр. [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://sovserv.ru/vbb/archive/index.php/t-46627.htm.
12 Шульман А. Еврейский альбом [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://shaon.livejournal.com/55594html.
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Блок 2. Спілкування з іноземцями

В.	Фестивалі	й	неформальне	спілкування	з	іноземцями

q

11.	Які враження складаються від фестивалю, дивлячись на джерела 11 і 12? 
Припустіть, хто автори і які цілі вони ставили, створюючи ці фото?

12.	Поясніть за допомогою джерел 13–16, чим був викликаний інтерес радянської молоді 
до спілкування з іноземцями?

13.	Після ознайомлення з джерелами 13–16 поверніться до джерел 11 і 12. Як ви 
думаєте, яким чином люди на фото стали учасниками подій? Припустіть, як тривало 
їх подальше спілкування? 

Джерело  11  Хроніка фестивалю13

Норвезькі юнаки та радянські дівчата — учасники VI московського 
Всесвітнього фестивалю молоді та студентів 1957 р. — обмінюються авто-
графами на міжнародній виставці образотворчого та прикладного мистецтва 
в Центральному парку культури і відпочинку імені О. М. Горького в Москві.

13 Фото 11–12 — Бібліотека зображень РІА «Новини» — [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://visualrian.
ru/ru.
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Джерело  12    Хроніка фестивалю

Вечір солідарності  
з молоддю колоніальних 
країн у парку Останкіно. 
Міжнародний фестиваль 
молоді і студентів у Москві, 
1957 р.

Джерело   13   Зі спогадів Сергія Муратова, журналіста

«Ще вчора будь-яке знайомство з іноземцем загрожувало тобі найбільш непе-
редбаченими і жахливими наслідками, а тут тисячі іноземців приїхали14»…

Джерело   14   Зі спогадів Олексія Козлова, радянського джазмена

Атмосфера фестивалю, незважаючи на його сувору регламентованість, вия-
вилася легкою і невимушеною. Ентузіазм був непідробний, все було замішано 
на гаслі «Мир і дружба», всюди з гучномовців лунала музика і пісні, спеціально 
підготовлені до цієї події, типу «Ми всі за мир, клятву дають народи…» або 
«Якби хлопці всієї Землі… ». Уся Москва була обвішана емблемами, плакатами, 
гаслами, зображеннями голуба миру Пабло Пікассо, гірляндами, ілюмінацією. 
Фестиваль складався з величезного числа запланованих заходів різного типу, і 
простого неорганізованого і непідконтрольного спілкування людей на вулицях в 
центрі Москви і в районах розташування готелів, де були розселені гості. Вдень 
і ввечері делегації, підкоряючись розпорядку фестивалю, перебували на місцях 
зустрічей і виступів. Але пізно ввечері та вночі починалося вільне спілкування. 
Природно, влада намагалася встановити контроль за контактами, але у них не ви-
стачало рук […]. Фестиваль викликав у москвичів масове бажання спілкуватися, 
причому не тільки з іноземцями, а також і між собою15.

14 Цитата из документального фильма «Любовь и голуби. Фестиваль 1957». Режиссер Наталья Кадырова,  
ООО «АСС-АРТ», 2007. — Режим доступу: http://russia.tv/brand/show/brand_id/10384/.

15 Козлов А. Козел на Саксе. — [Електронний ресурс]: «Электронная библиотека». — Режим доступу:  
http://modernlib.ru/books/kozlov_aleksey/kozel_na_sakse/read/.
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Джерело  15  Зі спогадів про покарання дівчат за спілкування з іноземцями

Эмма Діаб (Бойко), москвичка:
Це була літня ніч 1957 року. Я вже збиралася спати, коли в квартиру подзво-

нили. Це була моя подруга Алла. Очі у Алли заплакані. На голові чомусь косинка. 
І коли вона скинула хустку, це був страшний вигляд. Її під машинку постригли. 
У неї було довге темне волосся. Переду зовсім не було. 

Анатолій Сілін, режисер масових заходів:
Дівчата понаїхали з усього Радянського Союзу на предмет поспілкуватися 

з іноземцями, й ночами, відловлюючи цих дівчат, перед іноземцями вибачалися, 
а дівчат голили16.

Джерело  16  Зі спогадів учасниці фестивалю Ірини Сліпець

У 1957 році мені виповнилося 22 роки. Я вивчала чеську мову у Львівському 
університеті. Коли на спеціальній комісії університету відбирали перекладачів 
для участі в VI міжнародному фестивалі молоді та студентів у Москві, я отримала 
найкращі рекомендації. Після здачі випускних іспитів мене несподівано викликали 
до університету. Час був вечірній. На сходах мене чекав незнайомий чоловік років 
35. Він назвав мене моїм ім’ям і запропонував поговорити в окремому кабінеті. Я 
була вражена тим, що він став мені розповідати про мене, мою сім’ю, про місце, 
де я народилася, і навіть докладно описав дорогу до мого дому. Він сказав, що 
теж буде на фестивалі, і що я зобов’язана щодня розповідати йому все, що сталося 
у закріпленій за мною групі за день. Він взяв з мене слово, що я нікому не скажу 
про нашу розмову. 

Потім у Москві, під час фестивалю, ця людина щовечора сиділа, як звичайний 
гість, у вестибюлі готелю, де жила моя група. Група не повинна була бачити моїх 
«зустрічей». Але, на щастя, ніяких подій не траплялося. 

Ми приїхали до Москви за два тижні до початку фестивалю. Групу переклада-
чів возили на всі фестивальні об’єкти, проводили підготовку до майбутнього фес-
тивалю. І ось я — перекладач великої групи молодих чеських робітників з міста 
Пльзень. Такі групи називали «політичними», на відміну від «артистичних» колек-
тивів, що представляли різні галузі мистецтва. У політичних групах були прості 
молоді люди, які добре вчилися або працювали у себе на батьківщині. Фестиваль 
був дійсно вражаючою подією. Молодь з 131 країни, десятки тисяч моїх однолітків 
приїхали в Москву. Гасло фестивалю — «За мир і дружбу» — був реальним. Дні 
були заповнені яскравими подіями з ранку до ночі. Це були зустрічі з молодими 
людьми з різних країн, з робітниками, зі студентами Москви, концерти, екскурсії. 
Щоранку, сідаючи в автобус, на шляху до місця призначення заходів багато співали. 
Я навчила моїх нових друзів співати українських пісень, а вони вчили мене співати 
чеських. Після фестивалю я часто переписувалася з новими друзями. Особливо 
часто листувалися з Руженкою Вербовою17.

16 Цитаты из документального фильма «Любовь и голуби. Фестиваль 1957». Режиссер Наталья Кадырова,  
ООО «АСС-АРТ», 2007. — Режим доступу: http://www.ex.ua/search?original_id=1987.

17 Записала О. Педан-Слєпухіна, липень 2013 р.
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Г.	Студентський	туризм

q

14.	Визначте за джерелами 17–18, хто і куди подорожував? Знайдіть на карті  
(джерело 1) ці місця і відстежте відстані подорожей.

15.	Визначте за джерелами 17–18, хто виступав ініціатором поїздки? Припустіть, навіщо 
держава брала на себе такі витрати? Які цілі переслідувалися?

16.	Що привертає вашу увагу в джерелі 19? Чому цей досвід спілкування мав такі 
наслідки? 

Джерело  17  Зі спогадів про поїздку в Прибалтику Ольги Слєпухіної

Я народилася у м. Львів в Україні. Батько мій був військовим перекладачем, і 
його кожні 5 років відправляли на нове місце служби. Так, до закінчення школи 
я опинилася на Далекому Сході, на Сахаліні, де вступила до педінституту. Влітку 
1981 р. в профкомі мені дали путівку на подорож у Прибалтику, до Таллінна 
і Риги. Група збиралася зі студентів та вчителів всього Союзу і місцем зустрічі 
був Таллінн — столиця Естонії. Тут були дівчата і хлопці з Москви, Сибіру, 
Кавказу, Далекого Сходу — були представлені майже всі регіони країни. Путівка 
була дешева, студентська. Жили в школі в класних кімнатах по 15 осіб. Програма 
була дуже насиченою, чудові екскурсії, концерти. Але найбільше запам’яталося 
спілкування. В Естонії багато що було для мене новим. Я ні слова не знала ес-
тонською мовою. Але мова жестів — велика річ! Вечорами в школі, де ми жили, 
також влаштовували танці — дискотеки, і до нас на вогник приходили місцеві 
— естонські хлопці і дівчата. Після цієї подорожі я довго листувалася зі своїми 
новими подружками18.

Джерело  18  Зі спогадів про поїздку до Болгарії Ольги Ромбро

Я добре вчилася в Московському електротехнічному інституті зв’язку і після 
четвертого курсу в 1984 році мені запропонували, як відмінниці, поїхати на екс-
курсію до Болгарії. Їздило нас близько 14 осіб. Дорогу та проживання забезпечував 
інститут, а решта — за наш рахунок. Їздили в Софію, Пловдив, Варну, Габрово 
і на Шипку. В інституті бюро комсомолу проводило інструктаж перед поїздкою. 
Ми там мало не іспит здавали «все про Болгарію» (керівники, географія країни, 
історія, традиції, правила поведінки, особливості спілкування людей; які слова 
краще не вимовляти, оскільки мови близькі, але слова можуть мати інший відтінок 
значення). 

Щодо спілкування з місцевими не було ніяких заборон. Більше того, нас опікали 
студенти з болгарського технічного вищого навчального закладу, близького нашому 
за тематикою. Вони нас дуже часто супроводжували, але не скрізь. Були й спільні 
посиденьки з ними, було дуже весело. Було літо, але не всі виїхали. Щовечора 
збиралися. Болгари приносили гітару, співали, розповідали анекдоти. Було навіть 
щось на зразок танців. Було весело, тільки спали мало. Один раз ходили до одного 

18 Записала О. Педан-Слєпухіна, липень 2013 р.
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хлопця в гості, нас запросила його мама. Ми допомагали їй готувати, адже така 
орава з’явилася. Мама ця вчила нас болгарській кухні, в допомогу їй сусідки на-
дали свої кухні19.

Джерело  19  Зі спогадів Ігоря Педана, студента військового училища

На початку 1980-х рр. я вчився у Новосибірську у вищому військово-політич-
ному командному училищі. Мої батьки жили на Сахаліні. Батько був військовим. 
На канікулах я відправився побачити рідних. Їхати довелося поїздом кілька днів. 
У нашому вагоні їхали шведи: два хлопці і дівчина. Одному з них вона була се-
строю, а іншому — нареченою. Вони їхали на екскурсію до Владивостоку. Ми по-
спілкувалися. Я був радий можливості «перевірити» свою англійську мову в про-
стій повсякденній розмові. Ми весело базікали про музику, рідних, про різні речі, 
обмінювалися сувенірами. Побувавши у батьків, я повернувся до Новосибірська. 
Щойно я переступив поріг училища, як був викликаний в «особливий відділ»20, 
де мене розпитали про зміст моїх розмов з моїми шведськими знайомими. А мо-
єму батькові в частину прийшов запит на ім’я командира про те, яка у мене сім’я, 
і чи не помічена вона у чомусь підозрілому. Командир частини дав найкращі ре-
комендації, і це було чистою правдою. Всі приємні спогади від подорожі в поїзді 
були зіпсовані усіма цими допитами і підозрами. Я зрозумів, як шкідливо спілку-
ватися з іноземцями, особливо з капіталістичних країн. І знайшовся ж хтось, хто 
«настукав» на мене21.

Ґ.	Листування

q

17.	До чого закликає джерело 20? Як ви думаєте, яку мету мала держава, створюючи 
даний плакат? 

18.	Припустіть, як ще, крім листування, могли спілкуватися на відстані молоді люди 
в СРСР і за його межами?

19.	Уявіть, що ви відправляєте своєму другові власне фото. Який підпис ви б там 
зробили? Що здається вам незвичайним в підписі на фото у джерелі 21?  
Чим це можна пояснити?

20.	Визначте, які теми обговорюються в джерелі 22. Висловіть припущення, чому 
тринадцятирічна китайська дівчинка не пише в листі про якісь інші теми, важливі  
для цього віку. Чим цей лист вас здивував, що в ньому незвичайного в порівнянні  
з вмістом сучасних листів?

21.	З’ясуйте, чим ситуація, описана в джерелі 23 схожа з джерелом 22 і чим 
відрізняється? Як Ви думаєте, чи були листи німецьких дітей (джерело 23) схожі  
за змістом на лист китайської дівчинки? Чому?

22.	Що спонукало дітей до листування, заради чого відбувалося спілкування?
23.	Які труднощі виникали у процесі листуванні? Як вони могли вирішуватися?

19 Записала Ю. Кушнерьова, травень 2014 р.
20 Особий відділ — підрозділ військової контррозвідки Комітету державної безпеки СРСР (рос. КГБ СССР), який 

займався виявленням організацій і груп осіб, що проводили антирадянську агітацію та діяльність. 
21 Записала О. Педан-Слєпухіна, липень 2013 р.
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Джерело  20  Радянський плакат «В мене друзі є усюди» (1958 р.)22

Джерело  21  Фото, отримане радянською дівчинкою  
від подруги за перепискою з Китаю23

Підпис на фото: Хай живе непохитна дружба  
Китайського і Радянського народів. 07.01.1960 р.

22 Рисунок [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/ http://visfox-poster.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html.
23 З приватного архіву І. Барабаш.
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Джерело  22  Лист китайської дівчинки

Текст листа: «Вітаю, дорога Іро! Поздоровляю вас з сорок третьою річницею 
проголошення Радянського Союзу! Іро, я теж переглянула фільм «Надзвичайна 
подія». Цей фільм дуже хороший. Я часто читаю «Дружба Союзу і Китаю»! Я дуже 
рада, що отримала від тебе лист і подарунки. Посилаю тобі два галстуки (йдеться 
про піонерські галстуки — ред.), напиши, отримала ти їх до дня народження. Під 
час свята ми брали участь у демонстрації. Увечері в нашій школі був захід. Як ви 
провели свято Великої Жовтневої революції у своїй країні? 4 грудня – день ство-
рення піонерії, зараз ми активно готуємося до цього і чекаємо радісного дня. Твій 
китайський друг, який з нетерпінням чекає твоєї відповіді. Я була б дуже вдячна, 
якби ти мені подарувала своє фото. До побачення! Швидше пиши відповідь!»24. 

Примітка: китайській дівчинці-авторці листа 13 років.

Джерело  23  Зі спогадів Юлії Лапшиної, колишньої учениці  
середньої школи м. Кривого Рогу, УРСР

Одного разу наша класна керівниця принесла до класу велику коробку з ли-
стами від наших однолітків з-за кордону. Треба відзначити, що в радянські часи 
було дуже популярним листуватися з однолітками з-за кордону. На цей раз були 
листи від дітей НДР (Німецької Демократичної Республіки). У своєму колек-
тивному листі вони писали, що хочуть дружити з радянськими дітьми, більше 

24 З приватного архіву І. Барабаш.
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дізнатися про наше життя, наші захоплення та інше. Мені «дісталася» дівчинка 
з НДР, з міста Дрезден, і звали її Моніка. Я досі пам’ятаю її ім’я і її образ на ма-
ленькій фотокартці, яку вона мені надіслала. У нас тоді фотографій на такому 
папері не робили. Я пам’ятаю, як ми з нею листувалися, але не пам’ятаю, про 
що я їй тоді писала у свої 10-11 років. Я їй писала англійською мовою, вона мені 
відповідала німецькою. Мій брат вивчав у школі німецьку мову і перекладав мені 
її листи, а листи були довгими! Я не можу згадати всі деталі, які вона описувала 
в листах, але пам’ятаю свої почуття, коли я отримувала конвертик з Німеччини, 
я завжди його дуже чекала! Крім листа вона завжди посилала якісь подарунки — 
календарики, листівки, наклейки, і навіть тонкі жувальні гумки, які легко хова-
лися в конверті. Я також намагалася їй щось подарувати «радянське»25.

q

24.	Про які проблеми листування в Радянському Союзі йдеться в джерелі 24?  
З чим це пов’язано?

25.	Порівняйте джерела 20–25. Чим можна пояснити невідповідність?  
Навіщо держава пропагувала спілкування?

Джерело  24  Перевірка листів в CРCР

У Радянському Союзі перевірка листів була формою політичного контролю 
над суспільною свідомістю населення країни. Якщо лист неможливо було роз-
крити, не залишивши слідів проникнення, він копіювався і знищувався. Але такі 
випадки були вкрай рідкісні.

Для міжнародних листів не існувало принципу виборності. Усі без винятку 
особи, які ведуть переписку з закордонням, були взяті на облік. На кожного було 
заведено спеціальну наглядову справу. Окремо велися наглядові справи щодо тих, 
хто листувався з кореспондентами в країнах народної демократії (соціалістичний 
табір), окремо — стосовно осіб, що листувалися з громадянами капіталістичних 
країн.

Щоб не викликати підозри, не всі листи конфісковували, але на облік бралися 
всі. Існував великий перелік вимог до кореспонденції, що виходить від громадян 
Радянського Союзу. Саме цензор вирішував, пропустити лист чи ні, саме перед 
ним відкривалося широке поле діяльності, але на ньому лежала й величезна від-
повідальність. Тому цензори, як правило, керувалися принципом «краще пере-
страхуватися, ніж недопильнувати». Тому іноді конфісковували навіть на перший 
погляд невинні листи. Вилучалися листи, що містять самі звичайні фото, при-
чому останні особливо ретельно вивчалися. За допомогою фотографій, по тому, 
як люди вдягнені, як виглядають і, навіть, за виразом обличчя можна було скласти 
уявлення про те, як вони жили26.

25 Записала О. Козорог, червень 2013 р.
26 Смыкалин А.С. Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная цензура в России и СССР. — [Електро-

нний ресурс]. — Режим доступу: http://isfic.info/perl/mails09.htm.
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Джерело  25  Зі спогадів Ірини Сліпець

Після фестивалю27 я довго листувалася з моїми новими друзями. Особливо 
часто ми листувалися з Руженкою Вербовою28. Через рік я вийшла заміж. 
А у 1961 році відбулася Індонезійська криза29. Міжнародна ситуація загостри-
лася. Потім ще була Карибська криза30. Мого чоловіка, вчителя англійської мови, 
як і більшість його однолітків — чоловіків, які володіли іноземними мовами, 
призвали в армію військовим перекладачем. Ми переїхали зі Львова до місця 
його служби. Тепер, замість звичайної поштової адреси на конверті значився на-
селений пункт і номер військової частини. У ті часи наявність родичів або друзів 
за кордоном не схвалювалося. У будь-якій анкеті були про це питання. У вій-
ськовій частині, де служив мій чоловік, був представник КДБ (рос. — КГБ) — 
його називали «особіст», тобто з «особливого відділу». Всі листи, які приходили 
в наше військове містечко, проходили через його руки. Не бажаючи неприєм-
ностей для чоловіка, я перестала писати листи моїм друзям31…

q Підсумкове	обговорення

	 Чи можна стверджувати, що держава приділяла значну увагу формуванню 
інтернаціоналізму серед радянської молоді? З вашого погляду, це був реальний  
чи формальний інтернаціоналізм? Аргументуйте свою точку зору.

27 VІ міжнародного фестивалю молоді і студентів в Москві 1957 року.
28 Див. Джерело 16.
29 Індонезійська криза — військове протистояння Індонезії та Нідерландів (1960–1962 рр.) за західну частину 

Нової Гвінеї, у якому СРСР  підтримував Індонезію, а країни Заходу – Нідерланди.
30 Карибська (Кубинська, Ракетна) криза — протистояння між СРСР та США у жовтні 1962 року, яке було викли-

кане розміщенням на Кубі військових частин СРСР, техніки і зброї, включно і ядерної зброї.
31 Записала О. Педан-Слєпухіна, липень 2013 р.
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 X Що розповідають про минуле радянські традиції  
святкування Першотравня?

q

1.	 Що зображено на фотографії (джерело 1)? Чому так багато людей присутні на цій 
події? Де це відбувається? Чому так багато червоного кольору? Які почуття викликає 
у вас це зображення? Чому? 

Джерело   1  1 

1 Першотравнева демонстрація у Москві на Красній площі, 1984 р. — Бібліотека зображень РІА «Новини» http://
visualrian.ru/ru. Режим доступу http://visualrian.ru/ru/site/gallery/index/id/145384/.
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Блок 1.  Свято і Радянська держава 

q

2.	 Якою є сутність свята згідно з джерелом 2? Як співвідносяться пояснення джерела 2 
та історичної довідки?

¡¡ Історична¡довідка¡

1 травня в багатьох країнах світу відзначається як міжнародне свято — День праці, 
який за часів СРСР був офіційним святом і носив назву День міжнародної солідар-
ності2 трудящих. Це свято було засновано на честь 1 травня 1886 р., коли американ-
ські робітники м. Чикаго організували страйк, висунувши вимогу 8-годинного робо-
чого дня замість 10–14-годинного. Страйк майже 40 000 робітників, що вийшли на 
демонстрацію, закінчився кровопролитним зіткненням з поліцією. У липні 1889 року 
Паризький конгрес II Інтернаціоналу — міжнародного об’єднання комуністичних  
і робочих партій — на згадку про виступ робітників м. Чикаго прийняв рішення про 
проведення 1 травня щорічних демонстрацій. Вперше день міжнародної солідарності 
трудящих був відзначений у 1890 році в Австро-Угорщині, Бельгії, Німеччини, Данії, 
Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції, Швеції та деяких інших країнах. Цей день су-
проводжувався страйками, виступами профспілок, зіткненнями з поліцією і арештами.

Більшовики, здобувши перемогу в жовтні 1917 р, проголосили Радянську владу 
владою робітників і селян. Тому Першотравень в їхньому уявленні став символом ре-
волюції, непримиренної класової боротьби і осуду капіталізму в усьому світі. Спочатку 
цей день був названий Днем Інтернаціоналу, пізніше Днем міжнародної солідарності 
трудящих. На початку 1930-х років святкування 1 травня стало супроводжуватися па-
радами фізкультурників і повітряними парадами, на яких влада демонструвала міць 
радянської авіації.

Однак тоталітарний характер радянської держави позбавив людей можливості зби-
ратися на вільні демонстрації або зібрання. Поступово Першотравень в Радянському 
Союзі втратив свій первинний сенс боротьби за права трудящих і став ідеологічним 
державним святом, святкування якого стало обов’язковим для всіх.

2 Солідарність (від латинського solidus — міцний) — спільність інтересів, єдність, єднання, одностайність, ді-
яльне співчуття думкам чи діям.

¡¡ Інформаційна¡довідка¡¡1

Демонстрація — (від лат. demonstratio — показувати) — хода та інші форми 
масового вираження суспільних настроїв.

Червоний колір у радянській культурі — це символ революції, віри в комунізм 
та світле майбутнє. З утворенням СРСР Конституція 1924 р. затвердила держав-
ний прапор Союзу РСР, що являв собою червоний прапор, у верхньому лівому куті 
якого, біля древка, розташовувалися серп, молот та над ними — п’ятикутна чер-
вона зірка. Ця символіка залишалася чинною до розпаду СРСР у 1991 р.
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q

3.	 Що в джерелі 2 подається як факт? Які судження присутні в тексті? 
4.	 Що таке Заклики до 1 травня? Які цінності пропагують ці Заклики (джерело 3)? 

Наскільки ці цінності актуальні в наш час? 

Джерело   2   Весна людства.  
З передовиці3 журналу «Робітниця»  
№ 4, 1958 р. 

З незапам’ятних часів люди з радістю 
зустрічали травень, тепло променів вес-
няного сонця, щебетання птахів, першу 
зелень, перші квіти. Весна завжди при-
носить з собою відчуття оновлення, по-
роджує світлі мрії і надії в душі людини. 

Так було сторіччями. Але з 1890 року 
свято весни наповнилося іншим, якісно 
новим, бойовим змістом. Робітники різ-
них країн заявили тоді всьому світові, що 

люди повинні не тільки радіти весні в природі, але і боротися за весну людства.
Цю весну несе народу робітничий клас, найбільш революційний клас, по-

кликаний звільнити світ від оков капіталізму і оновити його на основі свободи 
й соціалізму.

З тих часів пройшло [багато] років. І кожен рік трудящі усіх країн світу 
в день 1 травня святкують, за висловом Леніна4, «…своє пробудження до сві-
домого життя, святкують своє об’єднання в боротьбі проти усілякого насиль-
ства і усілякого гноблення людини людиною…». Вони демонструють в цей 
день свою братерську солідарність, свою міцну єдність у боротьбі за краще 
майбутнє — за соціалізм5.

¡¡ Інформаційна¡довідка¡2

Заклики ЦК КПРС6 (до 1943 р. — Заклики ЦК ВКП(б)) друкувалися з 1918 р. до 
1989 р. Це офіційний документ, в якому проголошувалася зовнішня і внутрішня по-
літика Радянської держави. Тексти Закликів публікувалися з нагоди 1 травня та 7 ли-
стопада в усіх газетах, виголошувалися по радіо і на телебаченні. У редакціях готу-
валися спеціальні матеріали, що розкривають зміст тих чи інших пунктів Закликів. 

3 Передова статья, передовиця — стаття, яку розміщували на першій сторінці друкованого видання, газети чи 
журналу, й присвячували найбільш важливій, на думку редакції, темі. За часів СРСР використовувалася як 
засіб пропаганди. 

4 Ленін В. І. — громадський та політичний діяч, що створив комуністичну партію (більшовиків) та Радянську 
державу. 

5 Електронний архів журналу «Работница» («Робітниця»). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rabotnica%27%27/_%27%27Rabotnica%27%27.html.

6 ЦК КПРС — Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу — вищий колегіальний орган 
комуністичної партії в СРСР, що здійснював загальне керівництво країною. 
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У Закликах знаходили відображення офіційні цілі радянського керівництва і цін-
ності радянського суспільства. Кількість Закликів сягала п’ятдесяти і більше. Вони 
мали оцінюючий та спонукальний характер. Тексти Закликів проголошувалися під 
час першотравневої демонстрації з гучномовців. Учасники демонстрації, проходячи 
повз трибуни, на якій стояли радянські керівники, у відповідь на виголошені за-
клики повинні були кричати «Ура!» 

Джерело  3  Офіційний документ. Заклики ЦК КПРС  
до 1 травня 1960 та 1969 рр. (витяг)

— Хай живе 1 Травня — день міжнародної солідарності трудящих, день бра-
терства робочих усіх країн!

— Хай живе незламний союз робітничого класу і колгоспного селянства — 
міцна і непорушна основа радянського ладу!

— Геть війну з життя людства!
— Трудящі Радянського Союзу! Невпинно підвищуйте продуктивність 

праці — найважливіше, найголовніше для перемоги комунізму! Боріться за повне 
використання кожної робочої хвилини!

— Честь і слава радянській жінці — полум’яній патріотці, невтомній праців-
ниці, турботливій матері! 

— Комсомольці й комсомолки, радянська молодь! Вчиться жити та працювати 
як комуністи! Виховуйте в собі високі моральні якості! Будьте свідомими і не-
втомними будівничими комунізму!

— Піонери й школярі! Завзято і наполегливо оволодівайте знаннями і трудо-
вими навичками! Готуйтеся стати активними борцями за велику справу Леніна!7

q

5.	 Кого, на ваш погляд, мав на увазі керівник Комуністичної партії Молдови, коли 
говорив про «прогресивне людство»? Що автор називає «бойовим оглядом 
революційних сил» (джерело 4)? 

6.	 Як ви гадаєте, які «мрії та надії втілюють люди праці у «Першотравневих закликах» 
(джерела 3, 4)? Наскільки щирим є виступ автора (джерело 4)? Обґрунтуйте свою 
думку.

7.	 Що поєднує джерела 2, 3, 4? 
8.	 Який настрій у людей (джерела 5, 6)? Що демонструють люди (джерела 5, 6, 7, 8)?
9.	 Що, на вашу думку, означає це свято для дітей (джерело 8). Чи розуміють діти,  

на ваш погляд, сутність свята, виходячи з його тлумачення (джерело 2, 3, 4)?
10.	Як ви розумієте назву блоку 1? 

7 Заклики ЦК КПРС до 1 травня 1960 р. // Магнитогорский металл (газета). — [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://magmetall.ru/pdf/1969-04-24_01.pdf ; Пряхин М.Н. Приоритеты общества и официальная про-
паганда. Виртуальный кабинет. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rudn.monplezir.ru/prioritety.
htm.
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Джерело  4  З виступу першого секретаря ЦК Компартії8 Молдавії І. І. Бодюла  
на урочистому засіданні, присвяченому Першотравню, 1970 р. 

Дорогі товариші! Щорічно 1 травня радянський народ, трудящі інших соціа-
лістичних держав, прогресивне людство — всі, кому не байдужі ідеали демокра-
тії, миру і соціалізму, проводять бойовий огляд революційних сил.

У цей день люди праці висловлюють свої мрії і надії на потужних маніфеста-
ціях, в кумачових9 прапорах, у Першотравневих закликах. У них відбивається не-
стримне прагнення трудящих до згуртування в боротьбі проти гніту капіталізму, 
за побудову справедливого суспільства на землі.

1 Травня — це традиційне свято єднання трудового народу, символ його вір-
ності великому принципу пролетарського інтернаціоналізму. Це день, коли з осо-
бливою силою відчувається спільність всього чесного і передового, що з’єдна-
лося в боротьбі за соціальну і національну свободу!10

Джерело   5   Першотравнева 
демонстрація в м. Котлас 
Архангельської області,  
1970-і рр.11     
 
 
   
 

 

Джерело   6   Першотравнева 
демонстрація в м. Унгени, 
Молдова, 1985 р.12

8 ЦК — Центральний Комітет — вищий керівний орган Комуністичної партії СРСР, що дублювався як вищий 
орган комуністичної партії в кожній союзній республіці.

9 Кумач — тканина червоного кольору. 
10 «Советская Молдавия» — республиканская газета Молдавской ССР. — 1970. — № 102 (2 травня). 
11 Фотобанк Лорі. — Режим доступу: https://lori.ru/1559110?in-series=arhivnye-foto. 
12 Фото з домашнього архиву В. Балан.
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Джерело  7  Свято Першотравня на площі Перемоги, м. Кишинів, 1980 р.13 

Джерело  8  Піонери на демонстрації 1 травня, м. Кишинів, 1982 р.14

13 Кишинэу. Кишинев. Kishinev. Фотоальбом. Составление Сергея Лебедева и Григория Кориненко. Фотосъёмка 
Григория Кориненко, Владимира Синицкого, Владимира Туляну. — Издательсто «Тимрул». Кишинев, 1982. — 
С. 45.

14 Кишинэу. Кишинёв. Kishinev. Фотоальбом. Там само. 
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Блок 2.  Свято та пам’ять

q

11.	Що розповідають про святкування 1 травня очевидці з колишніх союзних республік 
СРСР (джерела 9–13)? Запишіть ключові слова та словосполучення. 

12.	Які настрої переважають у спогадах? З чим пов’язані саме ці настрої? Що, на думку 
авторів, робило 1 травня святковим днем, який надовго залишався в пам’яті?

13.	Про які часи розповідають очевидці? Що спільного в цих спогадах? Чим вони 
відрізняються? Чого більше у спогадах: дитячих вражень чи дорослих оцінок? 
Відповідь обґрунтуйте. 

14.	Яке з джерел могло б найкраще проілюструвати фотографії 1, 5, 6, 7, 8? Підберіть 
пари або групи джерел (фото та текст). Обґрунтуйте свій вибір. 

15.	Що нового ви дізналися про святкування Першотравня з джерел блоку 2?

Джерело  9  Зі спогадів очевидців. Молдова 

У 80-х роках день 1 Травня був найбільш знаменним святом у календарі. 
Квіти, прапори, плакати з гаслами: «Слава Першотравню!», «Слава СРСР», 
«Слава Комуністичній Партії!», «Ленін — честь і слава епохи!» супроводжу-
валися криками «Ураааа!» та звуками фанфар. Ми, учні, виходили на парад та 
вдягали, залежно від віку, зірочку, червоний галстук або комсомольський значок. 
На початку ми збиралися на шкільному подвір’ї, а потім разом з вчителями, йшли 
до сільради, де на причепі вантажівки була імпровізована сцена. Тут виступали 
перші особи села. Вони вихваляли щасливе життя радянських громадян і трудові 
успіхи доярок й трактористів. У параді брали участь працівники сільради, вчи-
телі, бригадири, передовики виробництва.

Після параду, який тривав не більше трьох годин, учні йшли допомагати бать-
кам, які працювали в полі від ранку15.

Джерело  10  Зі спогадів очевидців про 1970-1980-ті рр. Україна

Свято 1 травня для мене було довгоочікуваним. До свята готувалися зазда-
легідь. Батьки для мене купували багато повітряних кульок, які обов’язково по-
винні були бути різними за формою і кольором, бажано з малюнком; обов’язково 
[червоний] прапорець — напис на ньому для мене не мав значення — для того, 
щоб до нього прив’язувати кульки, іноді це були великі паперові квіти: маки або 
гвоздики. Мама до 1 травня завжди собі купувала обновки — плаття, туфлі, — 
для святкового вигляду.

Ранок починався з демонстрації. Батьки обов’язково повинні були йти в ко-
лоні від свого підприємства разом зі своїми колективами, і тому я мусила йти або 
з татом, або з мамою, що мене дуже засмучувало. Але я знала, що це закінчиться, 
коли ми дійдемо до великої трибуни, і я терпляче чекала цього моменту.

15 Фрагмент з інтерв’ю Бондарь Серафіми, 55 років, мешканка села Хиртопул Мік, Криулянського району, запи-
саного Вірою Балан про святкування 1 травня в Радянській Молдавії.
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Справжнє свято для мене починалося після демонстрації, коли ми усією 
сім’єю йшли в парк. Там ми каталися на атракціонах, збирали кульбаби, їли мо-
розиво, мені завжди купували подарунок з цукерками, шелесткий папір якого я 
пам’ятаю досі. А ввечері ми йшли в гості до бабусі з дідусем, куди збиралися й 
інші родичі. Накривався великий стіл, і вечір проходив у теплому душевному 
спілкуванні. Це було справжнє сімейне свято16!

Джерело  11  Зі спогадів очевидців про 1960–1970-ті рр. Вірменія 

«Це були старі і добрі часи, які пройшли і навряд чи повернуться. 1 травня 
дійсно було святом, гарний день року, коли віддавали належне вірменським 
трудящим. Це був день почесті, веселощів і гордості, шкода, що зараз це свято 
більше не відзначається» — зазначила 69-річна Каріне Нікогосян, що працювала 
за радянських часів вчителькою.

У розмові про першотравневі свята ностальгічні настрої були також у пенсі-
онера Левона Бархударяна, який в свій час працював інженером. З посмішкою 
на обличчі він згадав, що на день трудящих вони чекали довго та готувалися 
до нього, купували новий одяг, збирали на стіл, брали участь у параді, а іноді 
їхали за місто на «маївку»17.

А ось медична сестра Сона Сарібекян напівжартома зазначила, що в цей день 
їх з роботи у примусово-добровільному порядку відправляли на демонстрацію, 
доволі часто «з примусу», однак вона сильно скучила за тими часами і була б 
рада, навіть «з примусу» брати участь у святкуваннях, які вже зараз не відбува-
ються. «Це було національне свято, під час якого народ тріумфував» — зазначила 
вона18.

Джерело  12  З матеріалів Інтернет-форуму «Свято Першотравня  
в радянському Баку» 

Я маленькою дуже любила ходити на демонстрації — мені здавалося всі 
навколо такі радісні!!! І мені одразу ставало радісно! А ще мені подобалося, що 
ніхто не забороняє голосно кричати, наприклад «Урра!!!». А папа, виявляється, 
дуже любив мене брати з собою, щоб, не дай Бог, йому не дали тягнути якийсь 
транспарант! Коли з дитиною — то не навантажували. 

Ми раділи просто через те, що це свято, хоча умовність дати будь-якого свята 
очевидна. Чи то Першотравень, чи то Пасха. Гасла, прапори, транспаранти — це 
звичайна атрибутика й бразильського карнавалу, й ходи протестантів в католиць-
кій частині Ольстеру19 й хресної ходи… Без цього оформлення святкові відчуття 

16 З інтерв’ю Трофименко Олександри, 1976 р.н., м. Кривий Ріг, Україна, проведеного спеціально для проекту 
«Спільна історія. Культурні діалоги». 

17 В Росії до 1917 р. нелегальні зібрання революційно налаштованих робітників, що проводилися поза межами 
міста 1 травня та нерідко переслідувалися поліцією; пізніше — весняна розважальна прогулянка за місто. 

18 Воспоминания ереванцев: 1 мая был праздником воздания должного трудящимся. — [Електронний ресурс]. — 
http://news.am/rus. — Режим доступу: http://news.am/rus/news/57680.html. Дата обращения — 25 апреля 2014.

19 Ольстер — одна з історичних провінцій Ірландії, розділена після громадянської війни 1921 р. Північний Оль-
стер увійшов до Сполученого королівства Великої Британії. На території Північної Ірландії (Ольстеру) протя-
гом ХХ ст. тривав етнополітичний та міжконфесійний конфлікт між протестантами та католиками. 
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не будуть повними. А якщо спробувати порівняти свята епохи застою20 з сучас-
ними, то залишився «недоторканим» лише Новий рік21.

Джерело  13  Зі спогадів очевидців про початкові 1950-ті рр. Грузія 

Як в Баку, так і у Тбілісі дні перед першим травня видалися прохолодними, 
тому й наша святкова екіпіровка на військовий лад називалася б «форма одягу — 
зимова». <…>

Колони демонстрантів, від зупинки до зупинки, повільно просувалися 
до площі імені Сталіна, до урядових трибун, щоб у бадьорому темпі, як в ос-
танньому… ривку пройти перед ними («не затримуватися, не затримуватися, не 
зупинятися»), поїдаючи очима центральну їх частину, енергійно розмахуючи ру-
ками й відповідаючи дружнім багатоголосим «ура-а-а!» на заклики «домагатися, 
…розвивати, …прагнути, …перевершити, …славити, славити, славити…», що 
доносилися з потужних гучномовців.

На площі, названій на честь Сталіна, почався військовий парад, з гучномов-
ців доносилися мелодії бравурних маршів. Сонце, мабуть, «пішовши назустріч 
побажанням трудящих», почало припікати по-літньому, довелося зняти пальто, 
хоча й тримати його в руках було доволі некомфортно. Наша колонна стояла на 
трамвайній колії посеред широкої вулиці, сховатися можна було лише в тіні тран-
спарантів22, але їх, природно, на всіх не вистачало23.

Джерело  14  Зі спогадів очевидців про 1960–1970-ті рр. Росія24 

На 1 травня … проводилися грандіозні паради. В нашому невеличкому мі-
стечку на параді можна було побачити усіх його мешканців! <…> Всі трудящі 
групувалися за своїми підприємствами, у кожного був приколотий значок у формі 
маленького червоного прапора з профілем Леніна. Надували кульки, несли пор-
трети вождів та партійних лідерів на довгих дерев’яних палицях, паперових голу-
бів, а також гасла, написані переважно білою фарбою на червоній тканині. Вони 
майоріли на вітрі та іноді заплутувалися. 

Звичайно, необхідно було за тиждень до свят всім своїм родичам відіслати 
листівки з 1 травня, днем Перемоги і Днем Великого Жовтня. І, звичайно ж, ми 
отримували листівки від тих, кому їх відправляли. Навіть, якщо ви живете в од-
ному місті, що заважає написати і відправити привітання? Це створює додатко-
вий святковий настрій. Настрій у дні парадів був в усіх піднесений і святковий. 
Не тільки тому, що це був вихідний. У повітрі просто чулися радість і веселощі.

20 Епоха застою — назва періоду історії СРСР з кінця 1960-х до першої половини 1980-х рр. 
21 Парапет. Сообщество истории Баку и бакинцев. Фрагменты с форума Праздник Первомая на главной площа-

ди. — [Електронний ресурс]: http://www.baku.ru. — Режим доступу: http://www.baku.ru/frmpst-view.php?frmpst_
id=8038040&id=8054490&v=1#8054490. — С. 1–2. Дата ост. перегляду — 15 травня 2015 року. 

22 Натягнута на раму тканина з зображеннями, написами.
23 Эдуард Караш, Первомай в Тбилиси. — [Електронний ресурс]: http://royallib.com. — Режим доступу:  

http://royallib.ru/book/eduard_karash/pervomay_v_tbilisi.html. — С. 5.
24 Музей СССР. ХХ век. Ретро. Воспоминания. Ностальгия. — [Електронний ресурс] http://20th.su. — Режим 

доступу: http://20th.su/2013/05/01/parad-prazdnik-trudyashhixsya/.
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Весняні паради я запам’ятала з яскраво-блакитним небом в різнокольорових 
кульках, безліччю червоних прапорів і морозивом у модному кафе. Морозиво 
в сталевій блискучій вазочці було напрочуд смачним. Батьки одягали ошатний 
одяг, мама приколювала золоту квітку на свій жакет і бризкалася справжнім 
«Діором» (цей флакончик їй подарували, французьких парфумів у вільному про-
дажу не було), а тато навіть одягав краватку. Вірніше, він її дуже не любив, а мені 
хотілося, щоб він був у краватці. Я приставала до мами, а мама зав’язувала татові 
ненависний йому «зашморг». Одразу після параду «зашморг» опинявся в кишені. 
Але до параду все було з шиком! Діор, брошка, краватка, кульки. Усі щасливі! 
Після травневих парадів ми вирушали на дачу — садили картоплю25.

Блок 3. Образ Першотравня

q

16.	Якому святу присвячені поштові листівки різних років (джерела 15–27)?  
Який настрій вони створюють? За рахунок чого це досягається? 

17.	Які символи та образи використовують художники? Складіть список загальних 
образів й символів на цих поштових листівках. 

18.	Як пов’язані ці образи та символи з настроями зі спогадів (джерела 9–14) 
та офіційним характером Першотравневого свята? 

19.	Яку листівку ви б вибрали як таку, що найбільш повно ілюструє ваше сприйняття 
цього свята? 

Джерело    15    1954 р.26   Джерело    16     1954 р.

25 Музей СССР. ХХ век. Ретро. Воспоминания. Ностальгия. — [Електронний ресурс] http://20th.su. — Режим 
доступу: http://20th.su/2013/05/01/parad-prazdnik-trudyashhixsya/.

26 Открытки 15–24: взято из «Первомайские открытки. Мир, труд, май!». — [Електронний ресурс] ЖЖ. — Режим 
доступу: http://radimich-ru.livejournal.com/51480.html?thread=18200.



242    

КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА

Джерело   17   1954 р.   Джерело   18   Cередина 1960-х рр.

Джерело   19   1957 р.     Джерело   20   1958 р.



243

Першотравень: вчора та сьогодні

Джерело   21   1969 р.  Джерело   22   1979 р. 

Джерело   23   1973 р.  Джерело   24   1957 р.



244    

КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА

Блок 4. Першотравень та сучасність 

q

20.	Про що йдеться у повідомленнях ЗМІ (джерело 25)? Як співвідноситься назва статті 
та її зміст? 

21.	Що сподобалося автору у святкуванні першого травня (джерело 26)?  
Що спільного в святкуванні 1 травня в Молдові у 2010 та 2012 рр. (джерела 25, 26)? 

22.	Чия точка зору представлена в джерелі 27? Що поєднує виступи голови 
Національної конфедерації профспілок Молдови (джерело 26) та виконуючого 
обов’язки прем’єр-міністра (джерело 27)? Як ви гадаєте, чи це хотіли б почути 
учасники демонстрації 1 травня (джерело 25)? Чому?

23.	Чия точка зору представлена в джерелах 28, 29? Чи поділяєте ви її? 
24.	Чи змінилося ставлення до 1 травня на початку ХХІ ст.? Чому?  

Відповідь обґрунтуйте. 

Джерело  25  Повідомлення ЗМІ «1 Травня — день спільної боротьби праці  
проти капіталу!», 4 травня 2010 р. 

Активісти «Народного опору»27 разом з працівниками Кишинівського тролей-
бусного парку (RTEC) і робочими АТ «Молдкартон» 1 Травня вийшли на площу, 
щоби в черговий раз заявити про свій протест проти затримок зарплат та інших ви-
плат, а також висловитися за ренаціоналізацію28. Працівники RTEC були на площі 
вже о 7-й ранку — одразу після зборів біля центрального входу тролейбусного 
парку номер 3. Працівники RTEC в цей день оголосили страйк, вони протесту-
ють проти корумпованого і малокомпетентного керівництва RTEC в особі його 
генерального директора, а також виступають за збільшення заробітної плати, яка, 
по-суті, тільки зменшилася зі збільшенням тарифу в два рази. Також водії нерідко 
змушені самі та своїм коштом ремонтувати поламані тролейбуси, тому що їм ка-
жуть: «Не поїдеш, зарплати не побачиш»29.

Джерело  26  Думка очевидця. 1 травня 2012 р.

Давно я не була на такому добре організованому заході. Національна конфеде-
рація профспілок Молдови провела 1 травня, в день міжнародної солідарності тру-
дящих, мітинг на площі Великого Національного зібрання в центрі м. Кишинів. 

Спочатку був гарний концерт. Народ поступово підходив відусюди. Як ніколи, 
навколо було спокійно, не було озлобленості. Не було політиканства. Перший 
раз побачила, що ніде не було пива. Раніше навколо було повно наметів, в яких 
продавали пиво. Діяла заборона на розпивання спиртного в громадському місці. 

27 Суспільно-політичний рух «Народний опір» — партія лівого спрямування в Республіці Молдова, що виникла 
у 2003 р. 

28 Ренаціоналізація — повернення підприємства в державну власність.
29 Інформаційний ресурс партії «Народний опір». — [Електронний ресурс]: http://rezistenta.info/. — Режим досту-

пу: http://rezistenta.info/work/63-1-maya-na-ploshhadi-velikogo-nacionalnogo-sobraniya-v-kishineve.htm.
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Олег Будза, голова Національної конфедерації профспілок Молдови, під час 
своєї промови перед людьми, що зібралися на площі, і яких було біля 6 тисяч, 
заявив, «що профспілки не забувають своїх вимог та наполягають на суттєвому 
покращенні умов праці, беззаперечному дотриманні правил безпеки на всіх ро-
бочих місцях, а також на необхідності підвищення мінімальних заробітної плати 
і пенсії»30.

Джерело  27  З повідомлень ЗМІ. Першотравень крокує Молдовою.  
1 травня 2013 р. 

«…Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Молдови Юрій Лянке, з нагоди 
дня Першого травня, відправив вітальне послання, в якому йдеться про наступне: 
«1 травня відзначається щороку трудящими усього світу як Міжнародний день 
праці. Так само й в Республіці Молдова в цей день трудящі з різних сфер наці-
ональної економіки вшановують працю й прогрес, демонструють солідарність 
та взаємопідтримку, а також просувають демократичні цінності, у тому числі за-
хист права на працю й соціальну справедливість. Молдавський народ славиться 
своєю працьовитістю. В усіх сферах діяльності працюють ті, хто по-справжньому 
відданий своїй професій та своїй справі. Свято праці є гарною нагодою знову на-
голосити на нашій повазі до трудящих»31.

Джерело  28  Думка української школярки 

Для мене Першотравень ніколи не був днем «особливої атмосфери». 
Демонстрацій не відвідувала, духом тріумфу не наповнювалася. Мені здається, 
дане свято давно перестало вносити в життя людей ту особливу атмосферу й той 
сенс, принаймні, для мого покоління. Єдина асоціація — цілих два вихідних дні, 
які можна провести в родинному колі або з друзями. В основному — це виїзди 
на природу, шашлики та сімейне коло32.

Джерело  29  Думка молдавської школярки

День праці — вихідний день і сьогодні, коли в цей день не проходять мітинги 
чи демонстрації, ми проводимо цей вихідний день вдома, на природі, або можемо 
дивитися кіно, читати гарну книгу, піти в театр, на концерт. Особисто я насолод-
жуюся цим днем, коли не треба йти в школу. Зазвичай я гуляю з сестрою й багато 
читаю33.

q Підсумкове	обговорення

	 Що розповідають про минуле радянські традиції святкування Першого травня?

30 Сайт Александры Ефремовой. — [Електронний ресурс]: http://dupelbiz.com. — Режим доступу: http://dupelbiz.
com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/v-kishineve-1-maya-2012-goda. 

31 Первомай шагает по Молдове. Информационно-аналитический портал AVA.MD. — [Електронний ресурс]: 
http://ava.md. — Режим доступу: http://ava.md/news/020331-pervomai-shagaet-po-moldove.html.

32 З інтерв’ю Козорог Єлизавети, 16 років, м. Дніпродзержинськ, Україна, записаного спеціально для даного про-
екту, 2013 г.

33 З інтерв’ю Бадіки Аугустіни, 16 років, г. Яловени, Молдова, 2013 р., записаного спеціально для даного проекту, 
2013 г.
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 X Що робить суспільство єдиним та багатоманітним?

Блок 1. Етнос і нація

Джерело    1      Проголошення 
державної незалежності  
Молдови, 1991 р.1 

Джерело     2       Виступ на Площі Великих національних зборів,  
Кишинів, Молдова2

1 Национальная Собрания, Молдова, 1991 г. Провозглашение государственной независимости. Автор Михай 
Потырнике. [Електронний ресурс] http://www.trm.md. — Режим доступу: http://www.trm.md/en/marea-adunare-
nationala/marea-adunare-nationala-din-27-august-1991/. Дата останнього відвідування веб-ресурсу 29.04.2014.

2 «Мы молдаване» — [Електронний ресурс] http://www.moldovenii.md/ru. — Режим доступу: http://www.
moldovenii.md/resources/files/images/news/news6/20081011-280.jpg.

q

1.	 Що ви бачите на фотографії (джерело 1)? 
Що могло привести стільки людей у одне 
місце? Як ви гадаєте, хто ці люди? Що їх 
поєднує?

2.	 Кого зображено на фотографії 
(джерело 2)? Що поєднує цих людей?

3.	 Для чого виробляють та купують 
вироби з державною та історичною 
символікою (джерело 3)? Що хочуть 
продемонструвати, висловити люди, які 
вдягають подібний одяг?
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Джерело     3        Футболка з молдавською символікою3.  

q

4.	 Ознайомтеся з визначеннями, поданими в інформаційній довідці.  
Знайдіть спільне та особливе в кожному визначенні.

5.	 Яке з цих понять можна використовувати для визначення людей на фотографіях  
1 і 2. Обґрунтуйте свою відповідь.

¡¡ Інформаційна¡довідка

Етнос (від грецького етнос — народ) — стійка спільнота людей, що належать 
до одного народу, проживають на певній території і об’єднані спільним поход-
женням, мовою, побутом, культурою, психологічними особливостями. Етнос фор-
мується, як правило, на основі єдності території та економічної діяльності, проте 
в ході історичного розвитку деякі етноси втрачають територію і розселяються в ін-
ших країнах поряд з іншими етнічними групами.

Нація (від латинського natio — плем’я, народ) — політично, державно органі-
зований народ, що включає в себе багато етносів. Етнос може стати політичною 
нацією, створивши свою державу і об’єднавши всіх людей на певній території на ос-
нові спільних політичних інтересів.

Громадянське суспільство — суспільство громадян з високим рівнем само-
організації на основі економічних, політичних, соціальних, культурних зв’язків 
і правових взаємовідносин, які об’єднуються заради досягнення загального блага; 
а також це сукупність різних недержавних і не підконтрольних державі об’єднань 
і організацій громадян, об’єднаних різними інтересами, які реалізуються поза сфе-
рою діяльності держави і, можливо, проти держави в аспекті збереження свободи, 
власності та безпеки її громадян4.

q

6.	 Що спільного у джерел 4, 5, 6, 7, 8 та чим вони відрізняються? Навіщо людині 
паспорт? Що визначає наявність паспорту? 

7.	 Чи залежить наявність паспорту певної держави від етнічного походження тієї  
чи іншої людини? Наведіть приклади. Про що це говорить?

8.	 Які ще символи визначають приналежність людини до тієї чи іншої держави?  
Про що говорять ці символи?

3 Фото Сержиу Мустяце. 
4 Адаптований текст «Політологія». — К.: «ВЦ Академія», 2001. — С. 126, 181, 184.
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Джерело    4    Обкладинка паспорту 
громадянина Молдови

Джерело    5    Обкладинка 
паспорту громадянина 
України

Джерело    6     Обкладинка 
паспорту громадянина 
Вірменії

Джерело    7   Обкладинка 
паспорту громадянина 
Грузії 

Джерело    8    Обкладинка 
паспорту громадянина 
Азербайджану

Блок 2. Держава та полікультурне суспільство 

q

9.	 Що таке Конституція? Про що говорять уривки з Конституцій п’яти країн  
(джерела 9, 10, 11, 12, 13)?

10.	Як ви розумієте вжиті в уривках зі статей головного закону кожної з п’яти країн 
такі поняття як «самобутність», «єдність народу», «національні меншини», 
«консолідація»? 

11.	Який зміст вкладається у вжитих в цих документах поняттях «народ» і «нація» — 
етнічний чи політичний? Відповідь обґрунтуйте. 

12.	Чим можна пояснити етнічне та культурне розмаїття жителів сучасних країн? 
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q

13.	Чому, на ваш погляд, Конституції сучасних держав приділяють увагу правам 
громадян на культурну самобутність? Культурне розмаїття країни та народу  
є загрозою для держави чи можливістю для її подальшого розвитку?  
Відповідь обґрунтуйте. 

Джерело  9  З Конституції Республіки Молдова5

Стаття 10. 
Єдність народу і право на самобутність 

Основу державності складає єдність народу Республіки Молдова. Республіка 
Молдова є спільною та неподільною батьківщиною усіх її громадян. 

Держава визнає і гарантує право всіх громадян на збереження, розвиток і ви-
раження етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Джерело  10  З Конституції Вірменії6

Стаття 41. Кожен має право на збереження своєї національної та етнічної са-
мобутності. Особи, що належать до національних меншин, мають право на збе-
реження та розвиток своїх традицій, релігії, мови та культури.

<…>

Джерело  11  З Конституції України7

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її істо-
ричної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, 
мовної й релігійної самобутності усіх корінних народів та національних меншин 
України. <…>

Джерело  12  З Конституції Азербайджану8

Стаття 5. 
Єдність народу

II. Єдність народу Азербайджану становить основу Азербайджанської дер-
жави. Азербайджанська Республіка є спільною та неподільною батьківщиною 
Азербайджанської Республіки. 

5 Конституція Республіки Молдова прийнята 29 липня 1994 року. [Електронний ресурс] — http://lex.justice.
md. — Режим доступу: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311496&lang=2

6 Конституція прийнята референдумом 5 липня 1995 р. Конституційні зміни внесені референдумом  
27 листопада 2005 р. [Електронний ресурс] http://www.parliament.am. — Режим доступу: http://www.parliament.
am/parliament.php?id=constitution&lang=rus. 

7 Конституція України прийнята 28 червня 1996 року. [Електронний ресурс] — http://iportal.rada.gov.ua. — Ре-
жим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf. 

8 Конституція Азербайджану від 12 листопаду 1995 року. [Електронний ресурс] http://ru.president.az. — Режим 
доступу: http://ru.president.az/azerbaijan/constitution. 
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Стаття 21 
II. Азербайджанська Республіка забезпечує вільне використання і розвиток 

інших мов, якими розмовляє населення.

Джерело  13  З Конституції Грузії9

Стаття 34
1. Держава сприяє розвитку культури, створює умови для необмеженої участі 

громадян в культурному житті, прояву та збагаченню культурної самобутності, 
визнанню національних і загальнолюдських цінностей та поглибленню 
міжнародних культурних зв’язків.

q

14.	 Як визначає націю сучасний дослідник Б. Андерсон (джерело 14)?  
Що нового ви дізналися з уривку його книги?

15.	 Що розуміється під розмаїттям в джерелах 15 та 16? Чому, на думку сучасних 
соціологів, зростає потреба у власній культурній ідентичності за умов 
глобалізованого суспільства? Як зрозуміти поняття «культурний націоналізм» 
(джерело 15)?

16.	 Як громадяни «уявної спільноти» — нації в кожній країні можуть вести діалог 
за умов «культурного націоналізму»? Якою є роль держави в цьому діалозі? 

17.	 Запропонуйте свою версію закінчення речення: Сучасне суспільство  
є багатоманітним не тільки з точки зору мови, релігії, етнічної культури, але й … 

18.	 Чому, на ваш погляд, ООН заснувала день культурного розмаїття й розвитку 
(джерело 18)? Чого варто навчитися «усім людям доброї волі», на думку 
працівників ООН? Що збагачує та поєднує усіх людей на планеті?  
Як ви це розумієте?

Джерело  14  Англійський дослідник Б. Андерсон про націю

…я пропоную наступне визначення нації: це уявна політична спільнота, і уяв-
ляється вона як щось неуникнено обмежене, але у той самий час суверенне. 

Вона уявна, оскільки члени навіть найменшої нації ніколи не будуть знати 
більшості своїх братів за нацією, зустрічатися з ними або навіть чути про них, 
у той час як у свідомості кожного з них живе образ їх спільноти. 

<…> Нація уявляється обмеженою, тому що навіть найбільша з них, що 
нараховує, приміром, мільярд людей, має кінцеві, хоча й рухливі межі, за 
якими знаходяться інші нації. Жодна нація не уявляє себе співрозмірною з 
усім людством.

9 Конституція Грузії прийнята 24 серпня 1995 року. [Електронний ресурс] — http://firussia.webege.com. — Режим 
доступу: http://firussia.webege.com/countries/georgia/constitution/Georgia_constitution.html. 
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<…> Вона уявляється суверенною, оскільки дане поняття народилося у епоху, 
коли Просвітництво й Революція порушували легітимність10 встановленої Богом 
ієрархічної династичної держави11 <…>.

І, нарешті, вона уявляється як спільнота, оскільки незалежно від фактичної 
нерівності й експлуатації, які в кожній нації можуть існувати, нація завжди ро-
зуміється як глибоке, горизонтальне товариство. В кінцевому рахунку, саме це 
братерство протягом двох останніх сторіч дає багатьом мільйонам людей мож-
ливість добровільно вмирати за такі обмежені продукти уяви12.

Джерело  15  Сучасні дослідники про «культурний націоналізм»

Чим більше ми будуємо єдину світову економічну систему, що більше розви-
ваємо глобалізаційний стиль життя, то більше наближаємося до того, що… нази-
вається «культурним націоналізмом».

Що сильніше ми глобалізуємося13 і стаємо економічно взаємозалеж-
ними, то більше діємо по-людськи, прагнучи підкреслити власну окреміш-
ність, зберегти власну мову, триматися рідних коренів і рідної культури.  
З економічним об’єднанням Європи німці почуватимуся більше німцями,  
а французи — французами.

Негативу націоналізму очевидні: етнічні чистки і страхіття громадянсь-
кої війни в колишній балканській країні Югославії, війни на Близькому Сході, 
нерідко з релігійним забарвленням, повстання у країнах колишнього Радянського 
Союзу, расистські фанатики у багатьох країнах.

Однак очевидні й позитивні риси культурного націоналізму, особливо 
для освіти. Що більший розквіт технологій, то більше прагнення зберегти власну 
культурну спадщину в музиці, танцях, мові, мистецтві чи історії14.

Джерело  16  Футуролог Е. Тоффлер про сучасне суспільство

…ми не випадково спостерігаємо паралельні рухи до різноманіття — в еко-
номіці, у мистецтві, в освіті та масовій культурі і в самому соціальному порядку. 
Ці рухи разом утворюють частину незвичайно великого історичного процесу. 
Суперіндустріальна15 революція може бути розглянута як просування людського 
суспільства до наступного, більш високого ступеня його диференціації16. 

10 Легітимність (от лат. legitimus законний) — законність, правомочність.
11 Ієрархічна династична держава — маються на увазі традиційні монархії, де король належить до однієї династії, 

та його влада вважалася найвищою у суспільстві. 
12 Андерсон Бенедикт. Воображаемые сообщества. Введение. — [Електронний ресурс] http://www.gumer.info. — 

Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/01.php. 
13 Від глобалізація (от лат. globus — шар) — процесс всесвітньої економічної, політичної та культтурної інтеграції 

та уніфікації, що супровождує процесс розвитку капіталізму та створення міжнародного ринку сировини, капіта-
лів, праці та послуг. Особливо цей процесс глобалізації розвивається у ХХ — на початку ХХІ ст. 

14 Гордон Драйден. Джанетт Вос. Революція в навчанні. Львів: 2005. — С. 75. — Адапт. текст.
15 Суперіндустріальна революція — це термін, яким означають перехід від індустріального суспільства ХІХ—

ХХ ст. до нового типу економіки та суспільства — інформаційного.
16 Тоффлер Э. Шок будущего. — М.: 2003. — С. 326.
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Джерело  17  З повідомлень ЗМІ 

21 травня в ООН відзначають Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я 
діалогу та розвитку. Він був заснований рішенням Генеральної Асамблеї в 
2002 році.

В рамках Дня, ЮНЕСКО та Альянс цивілізацій ООН запустили кампанію 
під гаслом «Зроби одну справу». Автори ініціативи пропонують всім людям до-
брої волі не тільки усвідомити цінності культурного розмаїття і навчитися спі-
впраці з представниками інших культур, а й зробити свій внесок у поширення 
цих ідей у світі.

За словами Генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової, завдання поля-
гає в тому, щоб забезпечити широке визнання розмаїття, яке нас збагачує, і прав 
людини, які нас об’єднують17.

q Підсумкове	обговорення

 Що робить суспільство єдиним та багатоманітним?

17 В ООН отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. — Відділ новин 
і ЗМІ. Радіо ООН. — Режим доступу: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/192984/index.html#.
VbiCz_ntlHz. 
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 X Що таке цінності  
і як вони впливають на суспільство?

Блок 1. Що таке цінності і як ми їх розуміємо 

q

1.	 Оберіть з переліку 10 понять, що відображають найбільш значущі для вас цінності. 
Поясніть свій вибір. Обговоріть його з однокласниками. 

2.	 Чи легко вам було зробити вибір? Чому? 
  

 � Cвобода слова  � Критичне мислення  � Солідарність
 � Богатство  � Творчість  � Рівність
 � Безпека  � Визнання  � Чесність
 � Права людини  � Любов  � Порядність
 � Право вибору  � Благодійність  � Професійність
 � Дружба  � Верховенство права  � Свобода совісті
 � Свобода  � Ринок праці  � Природа
 � Закон і порядок  � Здоров’я  � Культурна спадщина
 � Сильна держава  � Свобода переміщення  � Демократія
 � Компроміс  � Успіх  � Співпраця

3.	 Чиї точки зору представлені у джерелах 1–4? Що спільного і чим різняться думки 
сучасників про те, що є найважливішим в житті людини і суспільства  
(джерела 1–4). 

4.	 На основі обговорення питання 1 та джерел 1–4 сформулюйте своє визначення 
поняття «цінності». 

Джерело  1  Думка сучасного історика 

Цінності є найбільш підставовими ідеями/віруваннями/переконаннями, що 
лежать в основі людської поведінки. Вони визначають те, як ми розуміємо світ 
і як відповідаємо на його виклики. Щоб краще зрозуміти, чим є цінності, варто 
пояснити, чим вони не є. Цінності не є інтересами. Останні найчастіше пов’я-
зують із матеріальними благами та вигодами (гроші, земля, посада). Інтереси 
можна примирити між собою, укладаючи компроміси. На відміну од інтересів 
цінності не мають матеріальної вартості, а тому не підлягають торгу. Люди мо-
жуть відносно легко помиритися навколо своїх інтересів, але вони ладні пере-
гризти одне одному горло, коли заходить мова про цінності. Найкраще визначити 
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цінності, спробувавши чесно відповісти собі на питання: заради чого я ладний 
пожертвувати своїм часом, здоров’ям і навіть, якщо треба, життям1?

Джерело  2  Думка сучасника. Зі звернення Його Святості  
Папи Іоанна Павла ІІ до 50-ї Асамблеї  
Організації Об’єднаних Націй 5 жовтня 1995 р.

На порозі нового тисячоліття ми свідчимо про незвичайне глобальне приско-
рення того пошуку свободи, який є однією з найбільших рушійних сил людської 
історії. Цей феномен не обмежується якоюсь однією частиною світу, і він не є 
виразом якоїсь окремої культури. <…> Це всесвітнє прагнення до свободи є воі-
стину одним з визначальних знаків нашого часу.

Свобода є мірою гідності й величі людини. Відчути свободу, що шукається 
окремими особистостями і народами, — це чудовий виклик для духовного зро-
стання людини і для моральної сили націй. Основне питання, до якого ми всі 
повинні звернутися сьогодні — відповідальне використання свободи, як в її 
особистісному, так і в соціальному вимірі. Отже, наш роздум повинен зверну-
тися до питання моральної структури свободи, яка є внутрішньою архітекту-
рою культури свободи. Свобода — це не тільки відсутність тиранії та утисків. 
І це не є дозвіл робити все, чого б ми не схотіли. У свободи є внутрішня «ло-
гіка», що виокремлює і облагороджує її: свобода призначена істині, і це здій-
снилося у пошуку істини людиною і в житті людини в істині. Відокремлена 
від істини про особистість, свобода перетворюється у зайві вольності в житті 
особистостей, і в політичному житті вона стає капризом наймогутніших, пи-
хатістю сили. Далекою від того, щоб бути названою обмеженням на свободу 
або загрозою для неї, є згадка про правду щодо людини — правда, всесвітньо 
відома через моральний закон, написаний у серцях усіх людей — є, дійсно, га-
рантом майбутнього свободи2.

Джерело  3  Думка сучасного дослідника про гідність у житті та науці 

Ми особливо гостро усвідомлюємо гідність, втрачаючи її, — коли, потра-
пивши в залежність, ми змушені діяти не на свій розсуд, висловлювати не свої 
думки, дивитися чужими очима, жити не за своїм правилами, терпіти образи чи 
втручання у своє особисте життя. Тоді ми гостро і чітко відчуваємо, що у кожної 
людини є суверенна сфера, котра включає коло питань, підвладних лише їй одній, 
та складає предмет її невід’ємного права. Це сфера її гідності. До неї, мабуть, 
входить все те, що потрібно людині для вироблення її власної думки, вставлення 
і рішень. Певними константами в області гідності є privacy, тобто приватність, 

1 Ярослав Грицак. 26-й процент або як подолати історію. — К.: 2014. — С. 52–53. 
2 Звернення Його Святості Папи Іоанна Павла II до 50-ї Асамблеї Організації Об’єднаних Націй [Електронний 

ресурс] www.krotov.info. — Библиотека Якова Кротова, 2005. — Режим доступу: http://www.krotov.info/acts/20/
voityla/oon.html.
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що складає суто особисту сферу життя людини, а також її національне та релі-
гійне самовизначення.

Право на власну гідність — найбільш фундаментальне і невід’ємне право лю-
дини. Навіть у ситуаціях, в яких можуть розпоряджатися життям людини, як, на-
приклад, на війні, або позбавити людину життя, як у суді, ніхто не в праві забрати у 
людини її гідність, право залишатися самою собою, зберігати свою суверенність.

Сфера гідності недоторканна, її кордони не повинні порушуватися. Під втор-
гненням у сферу гідності ми розуміємо будь-яку дію, що примушує людину 
до певної думки, ставлення, рішення або дії, що позбавляє її свободи в одному 
з цих проявів гідності. Сюди з очевидністю входять і нав’язування думок, тиск 
на позицію людини, ультимативність, а також примус до певної позиції, став-
лення або, навіть, співчуття3.

Джерело  4  Думка сучасного економіста про європейські цінності 

Європейські цінності засновані на двох інтегральних визначеннях. 
Перше —це відповідальна свобода. Свобода для європейців — це не ласощі, 
свобода — це умова їх існування, тому що поза межами свободи вони не мо-
жуть самореалізуватися. Свобода — це можливість вибору у всіх життєвих си-
туаціях, і вони обмежують її так, щоби не завдавати шкоди іншим. Коли люди 
добровільно себе обмежують, це називається відповідальна свобода. Далі по-
чинає діяти держава, яка карає тих, хто не хоче добровільно обмежувати себе. 
Але закон діє лише тоді, коли основна маса населення з ним згодна. Якщо за-
кон не відповідає відчуттям справедливості більшості населення, то він просто 
не буде працювати.

<…> Друге — це відповідальне співробітництво. Це означає, що ви схильні 
до співпраці, ви активні, ви готові до компромісів, і компроміс не є для вас по-
разкою. І коли ви досягаєте якоїсь угоди, ви підходите до неї з відповідальністю.

 Ось цей комплекс з відповідальної свободи і відповідальної співпраці 
створює те, що ми називаємо соціальним капіталом. Якщо одним словом — це 
довіра. Довіра до своїх інститутів4, довіра до «не своїх», до незнайомих людей. 
У суспільстві, де є довіра, все коштує дешевше. Тому що недовіра викликає до 
життя цілий ряд інструментів, які коштують дорого. Це означає, що суспіль-
ства, які мають цей капітал, багатші за ті суспільства, які його не мають5.

3 Г. И. Абелев. О достоинстве в жизни и науке. — Очерки научной жизни. Глава ІІІ. М.: 2006. — [Електронна 
версія]. — Режим доступу: http://garriabelev.narod.ru/abelev.pdf. — С. 247.

4 Тут беруться до уваги соціальні та політичні організації та правила, які визначають життя держави та суспіль-
ства.

5 Александр Пасхавер. С нашими ценностями мы не можем быть богатой страной. — [Електронний ресурс]
http://platfor.ma/magazine. — Режим доступу: http://reinvent.platfor.ma/aleksandr-paskhaverr/.
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Блок 2. Суспільство і цінності 

q

5.	 Про що йдеться у спогадах школярки та студента (джерела 5, 6)?  
Скільки часу пройшло від описуваної події до часу, коли ці спогади записали? 

6.	 Що, крім персональних спогадів, присутнє у словах радянських школярки  
та студента? Обґрунтуйте свою думку. 

7.	 Джерела 5 та 7 присвячені вихованню школярів. Які відмінності є у спогадах 
про піонерське та скаутське дитинство? Що поєднує ці тексти? 

8.	 Як би ви визначили ті цінності, про які йдеться у повідомленнях ЗМІ (джерела 7, 
8, 9)? Складіть перелік понять, що визначають для вас ці цінності. Порівняйте 
результати своєї роботи з однокласниками

Джерело  5  Спогади школярки радянського періоду 

Як тепер пам’ятаю: серпень 1975 року; за відмінні успіхи в навчанні мене 
нагородили путівкою в Артек6, дружина «Лазурна», міжнародний заїзд. Гордість 
за свою країну і найвищий патріотизм об’єднував піонерів з усіх республік 
СРСР нашого загону перед представниками Непалу, Шрі-Ланки, Бірми, Ємену 
та інших країн. Я на все життя запам’ятала екскурсію до музею космонавтики 
і випробування на центрифузі, зустрічі з диктором Левітаном7, космонавтами 
В. Терешковою і Н. Титовим, маршалом Г. Жуковим8. Нас вчили в усьому бути 
першими; дух змагальності та дисципліни, прагнення до досягнення найвищих 
результатів завжди відрізняли нас від представників інших країн. З цікавістю 
і величезним інтересом ми слухали розповіді про життя в інших країнах і ди-
вувалися їх танцям, звичаям і традиціям. Подаровані дівчинкою з Непалу ко-
льорові камінчики були для мене справжнім скарбом і найвищою цінністю. Ми 
дуже довго листувалися з хлопчиком з Владивостоку, з дівчатками з Тбілісі і 
Єревана9.

Джерело  6  Зі спогадів студента радянського періоду 

Ми відповідали за своє майбутнє. У 1982 році я був членом студентського 
будівельного загону Кишинівського державного університету. Ми споруджували 
будинки для працівників сільського господарства Казахстану міста Аркалик. 
Головним завданням було заробити грошей, а вже потім — подивитися світ, 

6 «Артек» — міжнародний дитячий центр на південному узбережжі Криму — найвідоміший піонерський табір 
в СРСР і у світі, створений в 1925 році. Путівкою в «Артек» нагороджували найактивніших піонерів

7 Левітан Юрій Борисович — відомий диктор Всесоюзного радіо, Народний артист СРСР, чий голос був відомий 
в усьому Радянському Союзі з часів Другої світової війни.

8 Жуков Георгій Костянтинович — радянський полководець, Маршал Радянського Союзу, чотири рази Герой 
Радянського Союзу, в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) керував значним числом військових 
операцій, був міністром оборони СРСР у 1955–1957 рр. 

9 Спогади Світлани Данілюк, зараз — викладача Будинку дитячої творчості м. Фелешти, Молдова, про часи, 
коли вона, учениця 6 класу середньої школи № 1 м. Фалешти МРСР, була відзначена путівкою до піонерського 
табору «Артек». Інтерв’ю взяла Л. Гурська 3 березня 2014 р. 
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познайомитися з життям і культурою інших народів. Місцеве населення до нас 
дуже добре ставилося, вразила різноманітна і красива природа, смачна кухня, 
ґрунтована на баранині. Ми пройшли справжню школу життя, набули багатого 
досвіду будівельних і ремонтних робіт. У 1984 році я брав участь у Всесоюзній 
науковій конференції Вільнюського державного університету «Виробництво кон-
дитерських виробів з нетрадиційних видів сировини», де виступив з доповіддю. 
Завдяки такій темі була можливість дізнатися детальніше про можливості пе-
реробної промисловості України, Вірменії, Росії, Литви, Латвії, Грузії, Естонії, 
Азербайджану та Казахстану. Ми дуже здружилися, продовжували спілкуватися, 
їздили один до одного в гості. Вважаю, що мій особистий досвід міжнаціональ-
ного спілкування збагатив мене і допоміг у повсякденному житті й трудовій 
діяльності10. 

Джерело  7  З повідомлень у ЗМІ. Про скаутський рух в Молдові, 2014 р. 

Багато у нас сьогодні, як і раніше, бурчать: «Ну, що це, скаутизм… Ми 
теж всі були піонерами…». Але ми упускаємо одну принципову відмінність. 
Виявляється, що ефективність виховання у скаутів значно вище, ніж у піонерів. 
Скаутинг — це система виховання не слухняного стада, а система виховання 
яскравих індивідуальностей. Насправді скаутинг — це система виховання, 
яка дає можливість дітям і підліткам за допомогою дорослих через романтику 
і пригоди, ігри та спілкування, підготуватися до дорослого життя, розвинути 
свої індивідуальні здібності, навчитися відповідальності, любові до своєї бать-
ківщини і постаратися зробити цей світ кращим. Скаути виховують дітей, ке-
руючись трьома головними принципами. По-перше, скаут обіцяє бути люди-
ною духовною і моральною. По-друге, у нього обов’язково має бути відчуття, 
що він живе не тільки заради себе, а й заради інших людей, батьків, дітей, 
навколишнього світу. І, по-третє, він повинен бути уважним по відношенню 
до самого себе. Якщо кожна людина буде робити себе кращим, то світ рано чи 
пізно теж стане краще, перетвориться. Скаутський рух — це гра на все життя. 
Кажуть, що людина, в якій залишилася хоч крапля дитинства, щаслива… У цен-
трі уваги — природа і історія рідного краю, добрі справи, виховання дружби 
і взаємодопомоги11.

Джерело  8  З повідомлення у ЗМІ, «Молдавські відомості», 2012 р. 

Скрипалька Олександра Конунова (нині — Конунова-Дюмортье), уродженка 
Молдови, отримала нещодавно першу премію престижного міжнародного кон-
курсу скрипалів ім. Йозефа Йоахіма в німецькому місті Ганновері.

10 Спогади Павла Гурського, студента Кишинівського Державного Університету, факультету економіки, торгівлі 
та товарознавства, тепер — працівник торгівлі м. Глодень. Інтерв’ю взяла Л. Гурська 4 квітня 2014 р.

11 З інтерв’ю Цуркан А. — керівника громадської організації «Navigatorul-Nord» м. Бєлць, Республіка Молдова. 
[Електронний ресурс]: http://gzt.md/article. — Режим доступу: http://gzt.md/article/%D0%B1%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D1%86%D1%8B/3753/.
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Перемога принесла нашій землячці 50 тис. євро та скрипку, виготовлену 
в 1765 році італійським майстром Джованні Батіста Гуаданіні. За умовами кон-
курсу, Олександра буде грати на цьому інструменті три роки — до наступного 
конкурсу в 2015 році. Мріє влаштувати удома, в Молдові, фестиваль камерної му-
зики для маленьких діток, які тільки починають свій шлях. А потім дітлахів-пере-
можців познайомити з професіоналами з Європи.

Про свою нелегку перемогу в конкурсі, про особисте життя та плани на май-
бутнє талановита скрипалька розповіла в інтерв’ю «МВ».

<…> Який з конкурсів тобі найбільше запам’ятався? 
— Їх було дуже багато — всі і не пригадати. Запам’ятався Tibor Varga 

у Швейцарії, де я познайомилася зі своїм чоловіком, і George Enescu в Бухаресті 
у минулому році. І, звичайно ж, останній конкурс — Joseph Joachim в Ганновері, 
який запам’ятається надовго. Тому що я грала в місті, що вже було мені рідним: 
до цього я жила в Ганновері два роки, і в мене була прекрасна група підтримки. 
На конкурсі грала в залі, в якій часто виступала раніше. Змагання було склад-
ним і тривалим. Мені потрібно було вивчити 11 творів і пройти усі п’ять турів 
конкурсу. У цілому вся програма, яку треба було вивчити, без пауз, становила 
близько 180 хвилин музики. Це величезний обсяг, але я добре показала себе, на-
магаючись усе зробити якнайкраще12.

Джерело  9  З повідомлень ЗМІ, 31 серпня 2012 р. 

Сьогодні в Бельцях відзначають свято національної мови. У місті організовані 
численні культурні заходи.

Зранку святкування розпочалося з покладання квітів до бюстів класиків 
на алеї у «Молдтелекома». Тут зібралися кілька сотень бельчан13, у тому числі 
представники місцевої влади, представники політичних партій, співробітники 
міських підприємств тощо. У сквері традиційно організована виставка робіт 
народних майстрів. Концертна програма стартувала біля Національного театру 
ім. В. Александри. Перлиною ранкової програми став виступ Національного 
академічного ансамблю народного танцю «Жок». Зараз у міських Будинках 
культури проходять концерти за участю муніципальних творчих колективів. 
Завершиться свято концертом на центральній площі, який розпочнеться о 
18.0014.

12 Дашевский О. Александра Конунова покорила Ганновер // Молдавские Ведомости, 6 ноября 2012 г. [Елек-
тронний ресурс] http://www.vedomosti.md. — Режим доступу: http://www.vedomosti.md/news/Aleksandra_
Konunova_Pokorila_Gannover/index.html.

13 Бельчани — мешканці м. Бельці.
14 Марина Морозова. Сегодня в Бельцах отмечают день национального языка. — Бельская независимая газета 

[Електронний ресурс]: http://esp.md. — Режим доступу: http://esp.md/2012/08/31/segodnya-v-belcax-otmechayut-
prazdnik-nacionalnogo-yazyka/.
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Блок 3.  Європейські цінності та розвиток країни

¡¡ Історична¡довідка¡

Європейський Союз (ЄС) — це економічна та політична організація держав 
Європи, народи і політичні лідери яких усвідомили по закінченні Другої Світової 
війни небезпеку протистояння, ворожнечі та воєн. Європейський Союз є результа-
том більш ніж п’ятдесятирічної інтеграційної діяльності на континенті. Створення 
об’єднаної Європи без кордонів почалося в 1951 році, коли Бельгія, Німеччина, 
Італія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали в Парижі угоду про заснування 
Європейського об’єднання вугілля і сталі. У 1957 році було проголошено створення 
Європейського Економічного Співтовариства. У наступні десятиліття економічні 
і політичні зв’язки між європейськими державами продовжували зміцнюватися.

У 1993 році вступила в дію Маастрихтська угода, якою були ліквідовані прак-
тично всі перешкоди вільному руху людей, товарів, послуг і капіталу в межах 
Європейського Союзу. Громадяни держав-членів ЄС отримали право на європей-
ське громадянство, була впроваджена єдина грошова валюта — євро. Відкрита еко-
номіка, раціональне використання робочої сили та розумна організація виробництва 
сприяють досягненню таких важливих цілей ЄС як: збереження миру і гарантії до-
тримання основних прав і свобод громадян, боротьба з тероризмом і організова-
ною злочинністю, запобігання расизму та ксенофобії, збереження і примноження 
загального добробуту. Стаття 2 Договору про Європейський Союз: Союз заснований 
на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової дер-
жави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин15.

У теперішній час розширений Євросоюз складається з 28 країн із більше ніж 
500-мільйонним населенням. 

q

9.	 На основі історичної довідки та джерел 10–11 визначте причини євроінтеграційних 
прагнень Молдови. Чиї думки представлені в джерелах 10 та 11? Чию точку зору 
висловлюють політики? 

10.	Молдова безумовно належить Європі географічно. Як ви розумієте заклик політика 
«Молдова належить Європі! Давай, Молдова, до Європи!»

11.	Чому саме такі напрями співробітництва з Молдовою пропонує ООН? Як ця 
допомога може наблизити Молдову до європейської інтеграції? Обґрунтуйте свою 
думку.

15 Ст. 2 Європейського Договору. — [Електронний ресурс] EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/homepage.html. — Ре-
жим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33500 (переклад с англ. редактора).
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Джерело  10  З повідомлень ЗМІ, 2007 р. 

Інтерактивний центр «Про-Європа» відкрився в Кагульському державному 
університеті ім. Б. П. Хашдеу. Це перша установа такого роду у Молдові, що буде 
інформувати широку громадськість про важливість і можливості європейської 
інтеграції. В урочистій церемонії взяли участь президент Республіки Молдова 
Володимир Воронін, члени уряду, представники дипломатичного корпусу, акре-
дитованого у Кишиневі, викладачі, студенти. Як зазначила директор проекту 
Сільвія Стрельчук, мета створення Центру — привернути увагу громадськості 
до проблем європейської інтеграції, а також залучити громадян до реалізації 
Плану дій Республіка Молдова — Європейський союз.

Центр надаватиме інформацію, що стосується Європейського союзу. У своєму 
виступі на відкритті Центру президент Володимир Воронін заявив, що процес 
інтеграції Республіки Молдова незворотній, а завдяки діяльності новоствореної 
установи цей процес пошириться на всю територію країни. За допомогою цього 
Центру населення Молдови має усвідомити можливості і вигоди, що надає євро-
пейська інтеграція.

Відкриття першого Центру європейського інформування зміцнить дії мол-
давської влади щодо реалізації євроінтеграційної мети. Своєю діяльністю цей 
Центр, як і інші, які необхідно відкрити, сприятимуть усвідомленню нашими гро-
мадянами можливостей і вигод приналежності до Європейського союзу, заявив 
Володимир Воронін. Президент зазначив, що для реалізації євроінтеграційної 
мети необхідно, щоби до цього процесу була залучена вся країна, аби європей-
ські цінності, принципи і стандарти стали невід’ємною частиною повсякденної 
діяльності кожної установи, центрального або місцевого рівня, урядового або не-
урядового і, зрозуміло, кожного громадянина Молдови16.

Джерело  11  Думка політика: з виступу Президента Ніколае Тімофті,  
3 листопада 2013 р.

Президент Республіки Молдова Ніколае Тімофті сьогодні виступив з про-
мовою на мітингу на підтримку європейського курсу Республіки Молдова, ор-
ганізованому на Площі Великих національних зборів у Кишиневі: «Шановні 
співгромадяни, я прийшов на цей захід як пересічний громадянин. Коли мова 
заходить про долю країни і людей, важливою є не посада, а внутрішнє бажання 
зробити свій внесок у здійснення благородної справи. Я прийшов сюди, щоб ра-
зом з усіма підтримати національну ідею — європейську інтеграцію Республіки 
Молдова.

Протягом останніх 25 років тут, на площі Великих національних зборів, ми 
збиралися в переломні для життя країни моменти. Тут ми висловили бажання 
бути вільними і самостійно будувати своє майбутнє. Тут ми вирішили, що наша 
мова має перейти на латиницю. 

16 Для нас важно создать Европу и европейские ценности у нас дома — «Независимая Молдова» [Електронний  
ресурс] http://www.nm.md. — Режим доступу: http://www.nm.md/article/dlya-nas-vazhno-sozdat-evropu-i-evro-
peyskie-cennosti-u-nas-doma.
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Сьогодні ми знову зібралися, щоби підтвердити свою урочисту клятву, яку ми 
дали в перші роки руху за національне визволення, що Республіка Молдова стане 
дійсно європейською країною.

Європейська інтеграція — це шанс на відновлення економіки, поліпшення 
якості життя людей і побудови суспільства, що має свою концепцію й напрям. 
Йдеться і про нашу колективну та особисту безпеку, вільне переміщення людей 
і товарів, про модернізацію і цивілізацію нашої країни.

Почнемо кожен із себе, з наших будинків та вулиць. Внесемо унаш дім євро-
пейські цінності. Цінності, які нам не чужі, але які ми забули або проігнорували. 
Зцілимося від хвороб, які змушують нас тупцювати на місці: корупція на всіх 
рівнях, безлад і інші пороки, які все ще зустрічаються як у державних установах, 
так і в повсякденному житті. Не допустимо беззаконня, яке є убивчим для нашого 
майбутнього.

<…> Міжнародне співтовариство і ми всі зацікавлені в тому, аби Республіка 
Молдова стала квітучою, стабільною і демократичною країною. Я впевнений, що 
у нас є сили виконати цю місію — для нас і для наступних поколінь.

Молдова належить Європі! Давай, Молдова, до Європи17!»

Джерело  12  Про співпрацю Молдови і ООН 

Реформа системи правосуддя та захисту прав людини, впровадження інклю-
зивної18 освіти, підвищення якості послуг охорони здоров’я та соціального за-
хисту, а також реалізація природоохоронних програм та управління ризиками 
у надзвичайних ситуаціях — такі головні напрямки співпраці ООН та Молдови 
на період 2013–2017 рр. Відповідна угода була підписана в Кишиневі.

У рамках цього партнерства всесвітня організація (ООН — ред.) надасть 
Молдові 218 млн. доларів, які будуть спрямовані на реалізацію першочергових 
завдань програми європейської інтеграції республіки19.

q

12.	Що поєднує джерела 13 та 14? Щ ви можете додати до переліку цінностей, 
складеного відповідно до завдання 8? 

13.	Як ви розумієте смисл фотографії 15? Чому, на вашу думку, авторка зробила  
цю фотографію та розмістила її в соціальній мережі?

17 Офіційний сайт Президентури Республіки Молдова — http://presedinte.md/rus. — Режим доступу:  
http://presedinte.md/rus/comunicate-de-presa/nicolae-timofti-sa-aducem-valorile-europene-la-noi-acasa.

18 Інклюзивний — такий, що включає. У даному випадку маються на увазі загальноосвітні навчальні заклади, 
в яких створені умови для навчання дітей з обмеженими можливостями.

19 ООН поможет развивать Молдове европейские ценности. — Отдел новостей и СМИ Радио ООН. 24/12/2012. —
Режим доступу: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/128431/. 
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q

14.	Як ви розумієте ідею пам’ятника (джерело 16)? Чи стосується, на ваш погляд, цей 
пам’ятник лише американського суспільства? Чому? 

15.	Чим викликаний та про що свідчить, на вашу думку, інтерес пересічних громадян 
до європейських цінностей?

Джерело  13  З повідомлень ЗМІ, 2014 р. 

Питання читачів: Зараз багато говорять про європейські цінності… Прошу 
вас пояснити, що входить в поняття «європейські цінності», і, якщо можливо, 
порівняйте їх з християнськими (Л. Репяшкова, Кишинів).

Відповідає екс-представник Молдови при Раді Європи і в ООН Олексій 
Тулбуре:

— Європейські цінності — це права людини і дотримання їх не на словах, 
а у реальному житті. Незалежне правосуддя теж звідти. Громадянське суспіль-
ство, демократичні інститути, в тому числі парламент і вільна преса, фундамен-
тальні свободи, що включають свободу слова і зборів, також є європейськими 
цінностями.

Це і політичний діалог, в тому числі між владою і опозицією, і повага до прав 
меншин, і врахування думки меншості в процесі прийняття рішень, і вільні ви-
бори, і поділ влади, і толерантність, і законослухняність, і багато іншого.

Зводити Європу до чогось одного, як сьогодні в Молдові багато хто робить, — 
це дикість.

Християнські цінності теж добре відомі. Не вбий, не вкради тощо. Багато 
європейців своїми вчинками доводять, що вони сумісні з європейськими цінно-
стями. Головне — не забувати про ці цінності, коли хочеш щось вчинити20…

Джерело  14  Думка сучасника. З соціальної мережі Facebook

У системі цінностей цивілізації західного типу важливим є кваліфіковане, 
якісне та своєчасне виконання своєї роботи. І неважливо, в чому вона полягає — 
в пілотуванні Аеробуса або в щоденному вивезенні сміття. Якщо ти робиш свою 
роботу добре, ти шанована суспільством людина з гідною оплатою праці. Тому 
люди там можуть 30 років працювати офіціантами і бути щасливими21.

20 Аргументы и факты в Молдове. [Електронний ресурс] http://aif.md. — Режим доступу: http://aif.md/
chto-vxodit-v-ponyatie-evropejskie-cennosti/.

21 Ярослав Бондарь. Запись за 14 марта 2015  г. — [Електронний ресурс]: https://www.facebook.com/bondar.
yaroslav?fref=ufi. Друкується з дозволу автора.
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Джерело  15  «Розмаїття та єдність»22.  
Фотографія з фотохостингу Flickr.com23

Джерело  16  «Пазли демократії». Пам’ятник у Берлінгтоні, штат Вермонт, США. 
Скульптор У. Ф. Херрік. 1990 р.24

q Підсумкове	обговорення

	 Що таке цінності і як вони впливають на суспільство?

22 Фотография Freireke. — Режим доступу: https://www.flickr.com/photos/frerieke/3644112373. Друкується з дозво-
лу автора.

23 Flickr — фотохостинг, призначений для зберігання та подальшого використання користувачами цифрових фо-
тографій та відеороликів. Є одним з перших Web 2.0 сервісів. Один з найбільш популярних сайтів серед блоге-
рів для розміщення фотографій.

24 Фотография Adam Fagen. — Режим доступу: https://www.flickr.com/photos/afagen/8376740776/. Розміщено з 
 дозволу автора.
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Термін «повсякденне життя» останнім часом є широко вживаним, однак у 
той самий час він не має однозначного та чіткого визначення. Це поняття містить  
в собі чимало проявів буття: побут, стиль та спосіб життя, робота та відпочинок, 
сімейне та подружнє життя, традиції та релігійні обряди — все те, що ми нази-
ваємо реальним життям людей, яке повторюється з дня у день, однак поволі 
змінюється з часом. Вивчення культури повсякдення дозволяє побачити життя 
пересічної людини, немов би подивитися на життя суспільства «зсередини». 
Порівнюючи повсякденне життя людей різних народів та країн, ми бачимо, що  
у нас у всіх багато спільного і це створює добрі можливості для взаєморозуміння, 
у той же час ми маємо багато відмінностей, що пробуджує цікавість до нового, 
спонукує до подорожей та спілкування. 

 X Які зміни відбулися у повсякденному житті народів Південного Кавказу 
у ХІХ–ХХ ст.? 

 X Який вплив здійснила бакинська нафта на міське життя? 

 X Що нового з’явилося у ставленні до жінки в Азербайджані на початку  
ХХ ст.? 

 X Як в елементах повсякденного побуту минулого відображається взаємо-
проникнення різних культур? 

 X Якою мірою та чому зберігається у наш час культура липован?

 X Як і чому змінювався міжкультурний шлюб у ХХ–ХXI ст.? 

 X Як прикордонна торгівля сприяє стабілізації ситуації в регіоні? 

 X Як сучасна трудова міграція впливає на молдавське суспільство?

 X Як трудова міграція впливає на сім’ю? 

 X Які можливості для міжкультурного діалогу надає сучасне місто?
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Нове у традиційному побуті

 X Які зміни відбулися у повсякденному житті народів  
Південного Кавказу у ХІХ–ХХ ст.?

Блок 1.  Зміна у вбранні народів Південного Кавказу

q

1.	 За якими категоріями ви можете об’єднати людей на фотографії, зважаючи на те, 
як вони одягнені (джерело 1)? Знайдіть нові деталі, що з’явилися у традиційному 
вбранні мусульманських торговців килимами.

2.	 Припустіть на основі джерел 2–4, як могло змінитися життя людей, що відмовилися 
від традиційного одягу.

3.	 На основі джерела 4 припустіть, чим ще, крім вбрання, могли відрізнятися «два» 
світи м. Тифлісу.

4.	 На основі джерел 1–6 визначте, у чому проявлявся взаємовплив в одязі 
на Південному Кавказі. Зробіть припущення щодо причин цього взаємовпливу.

5.	 Визначте на основі джерел 1–5, які соціальні верстви населення регіону та чому 
першими сприйняли європейську моду. Обґрунтуйте свої міркування.

Джерело  1   Мусульманські торговці килимами. Єлизаветполь, початок XX ст.1

1 Записки скучного человека — Кавказ и Закавказье в работах Дмитрия Ивановича Ермакова. Часть 1.   
[Електронний ресурс] ЖЖ. — Режим доступу: http://humus.livejournal.com/2604783.html.
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Джерело  2  Європейська мода на Кавказі

У 1832 році не більше чотирьох або п’яти першокласних грузинських родин 
одягли своїх дочок у модну французьку сукню й дали їм елементи європейського 
виховання… За зміною взуття йшло вивчення кадрилі2 і російської мови3…

Джерело  3  Російсько-мусульманська школа для дівчат в Єревані,  
відкрита у 1902 році4

Джерело  4  Повсякденне життя освічених азербайджанських родин

У мене є знайомий татарин, людина інтелігентна, яка отримала вищу освіту. 
Дружина його — жінка освічена, яка закінчила інститут із золотою медаллю. 
Дочка їх виховується у Тифлісі, в інституті. Живуть вони в селі, де мають маєток. 
Зрідка виїжджають вони в Баку чи в Тифліс, щоб «освіжитися». Зустрівся я 
з ними у Тифлісі. Вона була одягнена по-європейськи, відвідувала знайомих і не 
відмовляла собі в суспільних розвагах, а між тим, у своєму селі вона веде закрите 
гаремне життя. Там вона вдягається у татарський костюм, закриває обличчя 
у присутності сторонніх5.

2 Кадриль — французський парний танок, популярний до кінця XIX ст. в Європі та Росії.
3 Ольшевский М. Я. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Русский вестник, 1869. — Т. 79. — № 1–2. — С. 435–435.
4 [Електронний ресурс] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rus_moslem_school_in_Erevan.jpg?uselang=ru.
5 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Выпуск 20. Тифлис. — 1894. — С. 146. 
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Джерело  5  Традиційне і європейське: два «світи» міста Тифлісу

У новому місті тасакраві і лечаки6, досить рідкісні, а от чадри у рішучому виг-
нанні; чухи7 і загострені баранячі шапки — також доволі рідкісні… Вище грузин-
ське або вірменське дворянство… засвоїло костюм і спосіб життя європейський. 
Зовсім іншим щодо цього є старий Тифліс: різнокольорові тасакраві, білі лечаки, 
білі коленкорові покривала — «чадри»… Зустрічаються чохи і баранячові шапки 
на зразок перських, але не такі високі8.

Джерело  6  Запозичення одягу у народів Південного Кавказу

Духобори все ж дещо запозичили з одягу кавказьких народів, що їх оточу-
ють. Доволі часто літня куртка «бешмет» (неодмінного синього кольору, що одя-
гається на сорочку) замінялася кавказьким каптаном9. 

Блок 2. Нові продукти — нове меню

q

6.	 В історичній довідці і джерелах 7–10 знайдіть нові сільськогосподарські культури 
на Південному Кавказі.

7.	 На основі історичної довідки та джерел 7–10 визначте, які верстви населення 
зайнялися розведенням нових сільськогосподарських культур? Припустіть, чому це 
сталося.

8.	 На основі історичної довідки та джерел 6–9 зробіть припущення стосовно того,  
які страви з’явилися в раціоні місцевого населення і поселенців. Як ви думаєте,  
яке місце займали нові страви в меню місцевого населення?

¡¡ Історична¡довідка

У першій половині XIX століття, у зв’язку із переселенням на Південний Кавказ 
значної кількості російського населення, більш помітним стало господарське запо-
зичення і взаємовплив культур. Народи Південного Кавказу переймали від росій-
ських селян знаряддя виробництва, більш досконалі прийоми і техніки землероб-
ства, висівали нові для них культури (картоплю, капусту, моркву, соняшник тощо). 
Відповідно збільшилися посівні площі, зросла продуктивність праці і підвищилася 
врожайність сільськогосподарських культур.

На запрошення царського уряду, в 40-х роках XIX століття на Чорноморське 
узбережжя Кавказу були переселені китайці-чаєводи.

6 Тавсакраві (чи таскраві) і лечаки — деталі грузинських жіночих головних уборів. 
7 Чоха (чуха) — верхній чоловічий одяг із сукна. 
8 Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 г. / Военный сборник, 1894. — Т. 82. — С. 87.
9 Вермишев Х. А. Земледелие у государственных крестьян Закавказского края / 1888. — С. 220–221.
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Джерело  7  Свідчення мандрівника

Місцеві вчителі займаються тут розведенням картоплі. І свани10 переймають 
це добре починання від вчителів. 

Російські солдати в Бечо розводять город. Овочі з городу в Сванетії — це ди-
вина: огірки, цибуля, капуста, картопля.

Культуру капусти і картоплі запровадили солдати. Тут розміщувався скасо-
ваний тепер підрозділ солдатів. Солдати мали великий город капусти, картоплі 
та інших овочів. Від них-то свани і навчилися сіяти ці овочі і готувати їх11. 

Джерело  8  Зміни в городництві

Картопля хоч і становить серед інших хлібів незначний відсоток — 2,12%, 
але за відсотком збору — 12,42% зацікавлює тубільне населення. Його сіють, на-
самперед, російські переселенці, від них перейняли вірмени, менше — татари12.

Великим городництвом займаються переважно татари; вірмени ж мають неве-
ликі городи у своїх садах і тільки зрідка беруть в оренду землю в Сардарському 
саду. Як одні, так і другі займаються городництвом вельми старанно, оскільки 
зелень (м’ята, мярза, тархун, рейхан) і овочі тут, як і взагалі посвсюдно на півдні, 
становлять досить важливу і необхідну частину раціону населення, котре не нех-
тує також розмаїттям польових трав, вживання яких мало або й зовсім незнайоме 
російській людині13.

Джерело  9  Група робітників на зборі чаю. Чайні плантації в районі Батумі14 

10 Мешканці Сванетії — історичної області у північно-західній частині сучасної території Грузії.
11 Ткешелашвили И. С. Сванетия: поездка по Сванетии в 1900 и 1903 годах и краткий этнографический очерк/

Типография И. Н. Кушнерева и К°, 1905. — С.13. 
12 Сборник материалов, для описания местностей и племен Кавказа. Выпуск 25. Тифлис 898 год. — С.115.
13 А. Д. Ерицов «Экономический быт государственных крестьян Казахского уезда / Т. 2, Выпуск 3. 1886. — С. 152. 
14 Фото Д. Прокудина-Горского.[Електронний ресурс] Wikimedia. — Режим доступу: http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/a/a3/Group_of_workers_harvesting_tea_Chakva_Prokudin-Gorsky.jpg.
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Джерело  10  Макарони як престижний європейський продукт

Кожному учаснику обіду подавали великий прісний шоті15, ставили пляшку 
вина. Обід починався з бозбашу або чихиртми16. Для найбільш шанованих гостей 
наприкінці обіду подавали макарони, щось на кшталт екзотики. Увечері був чай 
з цукром17. 

Блок 3. Зміни у житлі 

q

9.	 На основі джерел 11–16 визначте, як змінювалися житла корінних народів Південного 
Кавказу під впливом європейської культури.

10.	Які нові елементи побуту входили у повсякденне життя мешканців регіону?

Джерело  11  Нові елементи житла корінних народів

Мцхетські18, як і інші саклі19, останніми роками сильно прогресують. 
Найважливіший прогрес, що вже давно почався в їх облаштуванні, полягає в тому, 
що отвір у середині стелі й даху тепер вже не слугує вивідним отвором для диму 
розкладеного серед саклі багаття, а є тільки вікном для світла й повітря, і в нього 
вставляється рама зі склом. Для розведення вогню слугують широкі з прямою 
трубою каміни, а для зігріву взимку в останні десятиліття увійшли до вжитку 
невеликі залізні печі. До змін, що відбулися в мцхетських саклях останнім часом, 
слід віднести і прибудови загальноєвропейського характеру біля деяких сакль20. 

Джерело  12  Каміни витісняють традиційний вогнище

В Кахетії21 каміни облаштовували в будинках ще у 1830-і роки, проте в повся-
кденному побуті родина використовувала тільки вогнище. Це ж спостерігалося 
і в 1880-і роки, коли за наявності каміну робили й відкрите вогнище, для чого на де-
рев’яній підлозі влаштовували земляний настил. У Імеретії, Гурії і Мегрелії22 на-
прикінці XIX ст. в селянській садибі зазвичай було два будинки: один — давня спо-
руда традиційного типу, без вікон з двома дверима і відкритим вогнищем і другий, 
новий тип будинку — з каміном, вікнами тощо. Однак все життя сім’ї проходило 
в старому будинку, тоді як новий призначався головним чином для гостей.

15 Шоті — традиційний грузинський хліб.
16 Бозбаш и чихиртма — традиційні м’ясні страви населення територій сучасних Азербайджану та Грузії. 
17 Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет за Кавказом (1842–1867) / Типография А. С. Суворина, 1879. — С. 226.
18 Мцхета — місто на території сучасної Грузії. 
19 Cакля — російська назва житла кавказьких  горян.
20 Пантюхов И. И. О пещерных и позднейших жилищах на Кавказе/ Типография М.Д. Ротинианца. 1896, — С. 84–85.
21 Історична область Грузії.
22 Історична область Грузії.
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В Імеретії в першій половині XIX століття в побут поступово проникав євро-
пейський «високий» стіл, який вважався престижним елементом імеретинського 
житла. Найбільш шановані почесні гості за старшинством сідали саме за цей стіл23. 

Джерело  13   Російська пічка24

Джерело  14   Про зміни у влаштування житла

У 1880-ті рр. в Ахалкалакському повіті серед місцевих вірмен поширилися 
більш дешеві та легкі у зведенні житлові будинки російських духоборів. У ряді 
поселень в будинках місцевого типу встановлювалися російські пічки25. 

23 Волкова Н. Г., Джавахишвили Г. Н. Бытовая культура Грузии XIX–XX веков: традиции и инновации. Академия 
Наук СССР/ Издательство «Наука». Институт этнографии имени Н. Н.Миклухо-Маклая. 1982. — С.211.

24 Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы», Новгород. Фото Джеки Бриттон. — Режим доступу: 
https://www.flickr.com/photos/25270435@N03/7988482335/in/photolist- /.

25 Вермишев Х. А. Земледелие у государственных крестьян Закавказского края / 1888. — С. 40.
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Джерело  15  Інтер’єр грузинської саклі26

Джерело  16  Готель «Новий Світ» в селищі Петропавлівському  
(нині Мугань, Азербайджан). Фото С. М. Прокудіна-Горського, 1915 р.27

26 Тбіліський етнографічний музей. Фото Ріти Віллаерт.
27 Библіотека Конгрессу США. [Електронний ресурс] http://www.loc.gov. — Режим доступу: http://www.loc.gov/

pictures/collection/prok/item/prk2000001180/. 
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Блок 4.  Науково-технічний прогрес кінця XIX — початку XX ст.  
та побутова культура народів регіону

q

11. Використовуючи джерела 17–20, визначте, які зміни в житті народів Південного 
Кавказу в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. відбувалися завдяки науково-
технічному прогресу?

12. Як ці зміни могли позначитись на повсякденному житті людей?
13. На основі джерел 17–20 зробіть припущення стосовно того, як міг науково-технічний 

прогрес вплинути на міжкультурні стосунки?

Джерело  16  Зі статті в газеті «Каспій» 1885 р. про нову сільгосптехніку

Селяни з подивом дивилися на небачену досі машину, для якої снопи були 
привезені з Елизаветполю. За чверть години встигли змолотити 100 снопів. 
Молотарка взагалі дивувала селян, немов би якийсь фокус. Потім взялися за ви-
пробування віялок, які залишили всіх дуже задоволеними і, нарешті, перейшли 
до машин, що розчавлюють виноград і вичавлюють сік. Машини ці працювали 
дуже задовільно, так що привели у захват вірмен, винаймачів виноградників…

Продуктивність місцевого способу молотьби і потреба в подрібненій соломі 
змусили російських переселенців відмовитися від традиційного ціпу і запози-
чити у азербайджанських селян молотильну дошку — «кам»28…

Джерело  17  Пасажиропотік Закавказької залізниці у 1892 р.29

Кількість	перевезених	платних	пасажирів 1222743	осіб

Середній	пробіг	одного	платного	пасажира 87	км

Загальна	виручка	від	перевезення	всіх	платних	пасажирів 1323163	руб.

Джерело  18  Інструкція щодо роботи жінок у поштово-телеграфному відомстві

У поштово-телеграфне відомство можуть прийматися тільки дівчата і вдови 
у віці від 18 до 30 років включно. Вимагається освітній ценз у розмірі курсу се-
реднього навчального закладу або єпархіального училища. Прийнятим на службу 
дівчатам і вдовам дозволяється залишатися на службі й після укладання шлюбу, 
однак лишень з чиновниками, котрі перебувають на службі у тій самій пошто-
во-телеграфній установі. Жінки мають бути одягнуті у закриті скромні сукні тем-
них кольорів, за можливістю одноманітних фасонів30.

28 Цит. за: Гасан-бек Зардаби. Избранные статьи и письма. Баку, 1962. — С.73.
29 За матеріалами: Ф.А. Брокгауз И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь.
30 [Електронний ресурс] Наш Баку. История Баку и бакинцев. — Режим доступу: http://www.ourbaku.com/index.

php5/Почта_-_Телеграф_-_Телефон_(Баку).
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Джерело  19  Кінематограф у Баку

До однієї з перших згадок про демонстрацію кінофільмів можна віднести 
повідомлення, що в листопаді 1889 року у Баку прибув відомий фізик-ме-
ханік К.О.Краузе з метою найближчим часом познайомити бакинську публіку 
зі своїми, художньо виконаними, туманними картинами, в числі яких були: ката-
строфа імператорського потягу 17 жовтня 1888 р. і види Паризької і Тифліської 
виставок.

Вже в 1896 році жителі Баку починають широко користуватися новим тех-
нічним досягненням — кінематографом. Спочатку фільми демонструвалися 
у наявних на той час театрах і клубах Баку, потім стали з’являтися і спеціальні 
кінотеатри та зали31. 

q Узагальнююче	питання

 Чим відрізнялися два «світи» — традиційний і сучасний — народів Південного 
Кавказу?

31 Колтунов С. П. Бакинские кинотеатры. Кинематограф в Баку. [Електронний ресурс] Наш Баку. История Баку и ба-
кинцев. — Режим доступу: http://www.ourbaku.com/index.php5/Бакинские_кинотеатры._Кинематограф_в_Баку.
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 X Який вплив здійснила бакинська нафта  
на міське життя?

q

1.	 Як ви гадаєте, який зв’язок може бути між нафтою та повсякденною культурою? 

Блок 1. Поява багатонаціонального Баку 

q

2.	 Прослідкуйте на основі джерела 1 динаміку зростання населення Баку. Коли 
розпочався бурхливий розквіт міста? 

3.	 На основі історичної довідки та джерела 2 визначте причини цього явища.

Джерело  1  Населення Баку в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.  
(у тис. осіб)1

1 За матеріалами: Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Новая 
имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова. — Казань: New Imperial History, 
2004. — С. 322.
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¡¡ Історична¡довідка¡1¡

Великі поклади нафти на території сучасного Азербайджану були відомі давно. 
У Середні віки на цій території нафту видобували у великій кількості, особливо 
на Апшеронському півострові. Тоді її застосовували для освітлення будинків та ліку-
вання шкірних захворювань.

Джерело  2  Розвиток нафтопромислів у другій половині ХІХ ст.

Після винаходу гасової лампи в 1853 році попит на нафту значно зріс.
З 60-х років XIX століття на промислових підприємствах Росії розпочалося 

використання нафти в промислових масштабах. В результаті зросла як потреба 
в нафтопродуктах, так і сам видобуток нафти.

Зростання потреби в нафтопродуктах сприяло зародженню в Баку нафтопе-
реробної промисловості. Вперше почалося виробництво гасу. У 1859 році в Баку 
російські промисловці Кокарьов і Губонін побудували великий нафтопереробний 
завод.

Введення в дію гасового заводу підштовхнуло до активної діяльності й інших 
іноземних промисловців. Засноване в 1879 році «Товариство нафтового виробни-
цтва братів Нобель» здійснювало нафтовидобуток і нафтопереробку в Баку, ство-
рило власну мережу транспорту і збуту, що включала нафтопроводи, танкери, 
вагони-цистерни та нафтобази з причалами та залізницями.

Наприкінці XIX століття в нафтовидобувну галузь були допущені іноземці, 
зокрема, Ротшильд і Рокфеллер. Так, в 1886 році Ротшильди утворили «Батумське 
нафтопромислове та торгівельне товариство». У Батумі були побудовані нафтос-
ховища і організовані місця збуту2.

q

4.	 На основі джерел 1 і 3 визначте, які зміни відбулися в складі населення Баку 
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

5.	 Припустіть, спираючись на джерела 2 та 4, чим були зумовлені зміни в етнічному 
складі населення Баку.

6.	 Використовуючи джерела 2, 4, 5 та 8 спробуйте визначити, хто саме входив 
у поняття «інші» з джерела 3.

7.	 За допомогою історичної довідки Блоку 2 та джерела 5, поясніть, чому певні райони 
Баку були заселені вказаними у ньому етнічними групами.

2 Махмудлу Я. М. Специальный выпуск журнала «Абитуриент» // История. Баку, 2010. — С. 340–341.
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Джерело  3   Національний склад населення Баку  
в середині ХІХ — на початку ХХ ст.3

Джерело  4   Зі спогадів головного управителя «Товариства братів Нобелів» 
Густава Тернуда про Баку 

Як осередок торгівлі Баку притягує до себе різноманітні народності… Всі три-
маються за свою націю і, схоже, навіть пишаються нею, дякують Господу, що він 
дозволив їм народитися серед того народу, до якого вони належать, чи то вірмени, 
перси, татари4, грузини, черкеси, чеченці, лезгини, осетини, … туркмени, араби, 
негри, … турки, греки, росіяни, італійці, французи, румуни, всілякі німці, євреї, 
англійці, американці, швейцарці, датчани, шведи або фіни. Компанія досить різ-
номанітна, проте ми живемо у братській дружбі і максимальній злагоді. Небагато 
було таких країв в Росії в ті роки, де б панував би подібний доброзичливий дух5.

Джерело  5  Розселення етнічних груп в місті 

Мусульмани жили в історичному центрі, що оточував ханську фортецю, 
і на заході міста. В індустріальному поясі жили росіяни; вірмени — на півночі 
міста. При будівництві нового центру міста з’являється змішане населення6.

3 Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Новая имперская исто-
рия постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова. — Казань: New Imperial History, 2004. — С. 322; 
Современный Азербайджан // Новый Восток. 1926. № 4. — С. 174.

4 Так називали в той час тюркомовне населення міста.
5 Осбринк Б. Империя Нобелей / Б. Осбринк, Москва, 2003, — С. 79.
6 Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг. // Новая имперская исто-

рия постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова,. — Казань: New Imperial History, 2004. — С. 322.
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Блок 2. Зміни в образі та побуті міста Баку

q

8.	 Використовуючи історичну довідку Блоку 2 знайдіть в джерелі 6 промисловий район. 
Чому забудова нових районів вважалася «кроком вперед»?

9.	 Опишіть на основі джерела 10 життя заможної частини населення Баку.

¡¡ Історична¡довідка¡2¡

Місто Баку виникло на південному схилі Бакинського плато, в зоні напівпустелі 
з сухим і спекотним кліматом, з характерними тільки для Апшеронского півострову 
вітрами. Арабський географ Абд ар-Рашид ал-Бакуві в ХV столітті писав про не-
стачу в місті води і неродючість його околиць. Хоча люди тут жили з часів доби 
бронзи, Баку було невеликим містом, його населення в XVIII столітті не перевищу-
вало 5–7 тисяч осіб, а до середини ХIХ нараховувало 7,4 тисячі.

Але всього за кілька років після того, як нафтові ділянки надійшли у вільний 
продаж, Баку щільно обступили фабричні труби, і далі місто стало розвивався за ра-
хунок поступового поглинання навколишніх селищ. У 1876 році з’явився новий про-
мисловий район — Чорне місто. Для нього був спеціально розроблений і затвердже-
ний план забудови. Однак швидко зростаючому місту стало тісно, і з’явився ще один 
промисловий район — Біле місто. Планування нових районів міста, у порівнянні 
з лабіринтом забудови його феодальної частини, було значним кроком вперед. 
Нічого подібного в забудові найбільших міст Переднього Сходу того часу не було.

Джерело   6  
План Баку. 
Початок 
1890-х рр.7

Джерело  7  Нова архітектура

Багаточисельні великі будинки центральної частини міста, що належали наф-
топромисловій і торгівельній знаті, повинні були не лише приносити прибуток, 
а й слугувати свого роду рекламою для їх власників. Серед малоповерхових, непо-
казних споруд різко виділялися добротно збудовані, нерідко на позір претензійні 

7 Баку в начале 1890-х годов. — [Електронний ресурс] ЖЖ. — Режим доступу: http://j0nka.livejournal.com/.
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особняки та будівлі банків. Їх архітектура становила химерну суміш усіляких 
художніх стилів, визначаючи еклектичний вигляд центру міста. Задовольняючи 
побажання замовників, що незмінно прагнули розмірами, а часом і хитромудрі-
стю зовнішнього вигляду будівель, які їм належали, підкреслити свою фінансову 
спроможність і суспільну вагу архітектори … проектували і будували, насліду-
ючи різноманітні (європейським — ред.) стилі8…

Джерело  8  Тифліський 
вокзал та конка.  
Баку, початок ХХ ст.9

Джерело  9   Вілла 
Петролеа. Листівка 
кінця ХІХ — початку 
ХХ ст.

Джерело  10   Життя нафтопромислової знаті в Баку

…З метою залучення для проживання в даному районі10 адміністративно-тех-
нічного персоналу компанії братів Нобель (у тому числі запрошеного з Фінляндії, 
Швеції, Норвегії та Німеччини), тут було побудоване житлове поселення, 
в якому були створені найсприятливіші умови для життя. Розташовувалося нове 

8 Л. Бретаницкий. Баку. Ленинград-Москва, 1970. — С. 41.
9 История железных дорог. [Електронний ресурс] ЖЖ. — Режим доступу: http://elmaral.livejournal.com/8820.html; 

http://ic.pics.livejournal.com/elmaral/31583488/19875/19875_original.jpg.
10 Східні передмістя Баку — промисловий район.
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поселення11 на східному кордоні Чорного міста, біля селища Кішли. На території 
поселення були зведені будинки для службовців, школи, театр, лікарні родинна 
резиденція братів Нобель в Баку, побудована в 1884 році. …З Петербурга випи-
сали скульптури для саду, твори живопису, книги для бібліотеки. Кімнати при-
красили дорогими килимами, виготовленими азербайджанськими і перськими 
майстрами12. 

…Мешканці «Вілла Петролеа» нерідко влаштовували в парку гуляння й бали, 
на які запрошувалися численні гості з міста. Грала музика, сяяли різнокольорові 
ліхтарики, розвішані на деревах, влаштовувався феєрверк і подавалися часту-
вання. …Згадували також веселу різдвяну ялинку, яку традиційно влаштовували 
на «Віллі»13.

Будівлі ці сприяли поширенню в Азербайджані сучасної архітектурно-будівель-
ної культури, провідниками якої були автори, здебільшого вихованці петербурзьких 
і московських архітектурних шкіл14.

q

10.	Знайдіть в джерелі 11 фрази, що характеризують умови життя в Чорному місті.
11.	Чому, на ваш погляд, на з’їзді нафтопромисловців міста обговорювалися заходи 

«щодо покращення житла службовців та робітників на бакинських нафтових 
промислах» (джерело 11)? Зробіть припущення щодо можливих наслідків розгляду 
цієї проблеми.

12.	Вкажіть на основі матеріалів джерел 8–12, які нові види транспорту з’явилися в місті.
13.	Порівняйте за матеріалами джерел 10–11 життя робітників та власників 

нафтопромислів.
14.	Визначте з джерел 6–10, 12–13 елементи західної цивілізації, які з’явилися  

в Баку на початку ХХ ст. Зробіть припущення щодо того, як це могло змінити життя 
мешканців міста.

Джерело  11  Життя робітників в Чорному місті

У пам’яті М. Горького нафтові промисли Баку залишилися «геніально ство-
реною картиною похмурого пекла… Серед хаосу вишок притискалися до землі 
нашвидкуруч складені з рудуватих і сірих необтесаних каменів довгі низенькі ка-
зарми робітників, дуже схожі на житло доісторичних людей… Моторошно було 
дивитися на напівоголених дітей, які місили ногами зеленуватий масний слиз 
в калюжах, групами по троє, по п’ятеро понуро сиділи у дверях осель, приту-
лившись одне до одного, грали на пласких дахах уламками заліза та трісками. 
Як і все навколо, діти теж були забруднені нафтою, їх замурзані личка миготіли 
скрізь, нагадували похмуру казку про дітей в полоні братів-людожерів…»

11 Мається на увазі поселення Villa Petrolea.
12 Мир-Бабаев М. Ф. Краткая история Азербайджанской нефти. Баку, Азернешр-2007. — 288 c.
13 Игорь Абросимов. Частная жизнь бакинской семьи на фоне событий далекого прошлого. [Електронний ре-

сурс] http://www.bakupages.com. — Режим доступу: http://www.bakupages.com/blg-list.php?id=51646&usp_
id=0&cmm_id=276.

14 Л. Бретаницкий. Баку. Ленинград-Москва, 1970. — С. 43.
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…У звітах цього часу нерідко зазначалося, що в побудованих нафтопромис-
ловцями казармах на людину відводиться менше однієї кубічної сажені повітря 
(9,7 кубічних метрів — ред.), що «доводиться дивуватися — як у них можуть 
жити люди», що забрудненість ґрунту нафтопромислового району «незрівнянно 
більша за забруднення цвинтарів» тощо.

В 1899 році на з’їзді нафтопромисловців міста обговорювалися заходи «щодо 
покращення житла службовців і робітників на бакинських нафтових промислах». 
В основі доповіді використовувались матеріали лікарсько-санітарних обстежень 
приміщень, в яких проживала четверта частина населення всього Балахано-
Сабунчинського району. Виявилося, що приміщень, які можна назвати «задовіль-
ними в повному розумінні цього слова, немає зовсім. Приміщень, що не витриму-
ють і найбільш поблажливої критики, переважна більшість!»15.

Джерело  12  Новий транспорт в Баку

Основним міським громадським транспортом і надалі залишається кін-
но-залізнична дорога… Їздять фаетони і ломові коні. Громадянин Північно-
Американських Сполучених Штатів Йосип де Вітт, який проживає у місті, 
отримав концесію на налагодження автомобільного сполучення між Баку 
і Балахано-Сабунчинським промислом. Тепер омнібуси на 12 осіб будуть їздити 
від Молоканського саду і від Петровської площі16.

Джерело   12а   Магазин для робітників та службовців у Чорному місті. 
    Початок ХХ ст.17

15 Л. Бретаницкий. Баку. — Ленинград-Москва, 1970. — С. 40.
16 Тамара Гумбатова. Баку в начале ХХ века [Електронний ресурс] http://www.proza.ru. — Режим доступу: http://

www.proza.ru/2012/09/21/550.
17 Национальный Музей истории Азербайджана. Книга-альбом. Гаджи-Зейналабдин Тагиев. — Баку. 2010. — С.53.
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Блок 3. Культурне життя Баку

q

15.	Який внесок здійснили службовці «Товариства Братів Нобелів» в розвиток культури 
Азербайджану (джерело 13)?

16.	На що меценати жертвували гроші (джерела 14–19)?
17.	На основі джерел 14–20 вкажіть, на культурне життя яких регіонів вплинула 

діяльність бакинських нафтовиків? 

Джерело  13   Сучасний автор про культурні заходи на Віллі Петролеа

15 лютого 1897 р. на Віллі були влаштовані народні читання з музичним від-
діленням. Більше трьох місяців тому пані Лампе оголосила про створення на-
родного аматорського хору. Відгукнулося більше 60 службовців Товариства 
і робітників. Велика частина з них не була знайома ані з музикою, ані з нотами, 
але завдяки вродженим здібностям, відповідальному ставленню до справи й охай-
ності, отриманий результат виявився блискучим. Аматорський концерт приніс за-
доволення присутнім. Сподобалося читання з живими картинками.

31 жовтня 1893 р. в клубному приміщенні Вілли Петролеа відбулися перші 
читання, які за весь час свого існування виправдали свою назву «народних». 
Охочих привозили безкоштовно туди і назад на паровому баркасі «Баку» 
з Петровської набережної і висаджували біля дачі Вілла Петролеа. Назбиралося 
близько 400 заводських робітників. Перед початком протоієрей Юницький провів 
молебень, а потім любителями був прочитаний «Сорочинський ярмарок» Гоголя. 
Ентузіастом цієї справи була А. А. Лампе, дружина службовця «Т-ва Бр.Нобель» 
І. Ф. Лампе. На наступні читання, які відбулися 14 листопада, вже не допускалися 
діти молодше 10 років і жінки з немовлятами18.

20 лютого попечителька Чорногородської школи Т-ва Бр. Нобель пані Лампе 
влаштувала перший безкоштовний народний спектакль, виконавцями в якому 
були майстрові, робітники і службовці підприємств. Ця інтелектуальна й корисна 
розвага мала велике значення для народу, котрий «крім шинків нічого не знає». 
Зал для зборів службовців Товариства Братів Нобель, розрахований на 400– 
500 осіб, цього разу зібрав 80019.

Джерело  14   Розвиток меценатства: Гаджи Зейналабдін Тагієв

Мільйони, які принесла Г. З. Тагієву бакинська нафта, не зробили його заро-
зумілим і байдужим. Навпаки, більшу частину прибутку від нафтового бізнесу 
він спрямував на розвиток Баку й освіту улюбленого народу. 

18 Т. Гумбатова 2. Villa Petrolea-памятник добрым делам семьи Нобель. [Електронний ресурс] http://www.proza.
ru. — Режим доступу: http://www.proza.ru/2012/04/24/758.

19 Т. Гумбатова. Баку в начале ХХ века. [Електронний ресурс] http://www.proza.ru. — Режим доступу: http://www.
proza.ru/2012/09/21/550.
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Неоціненним був внесок Гаджи Зейналабдіна Тагієва у благоустрій і про-
грес рідного міста. Будівництво театру, банку, біржі, відкриття залізниці, служби 
пожежної охорони, відомого «тагієвського Пасажу», млинів, впровадження 
конки, проведення шолларського водогону, зведення мечетей не тільки в Баку, 
але й у Санк-Петербурзі, Дагестані, Ірані, створення гімназії для дівчаток, ви-
дання газет і творів інтелегенції, фінансування навчання незаможних студентів 
за кордоном, спонсорування артистів — всі ці та багато інших благородних діянь 
належать Гаджи Зейналабдіну Тагієву20.

Джерело  15  Про новий навчальний заклад

У 1896 році Тагієв замислив відкрити перший в Азербайджані навчальний 
заклад для дівчат. У тому ж році він отримав ділянку міської землі, на якій архі-
тектором І. В. Гославськім було збудовано приміщення школи (нині Рукописний 
фонд Академії наук Азербайджанської Республіки). Тагієву довелося докласти 
неймовірних зусиль і проявити значну наполегливість у подоланні труднощів 
щодо відкриття цієї школи.

Нарешті в 1901 році була відкрита жіноча російсько-мусульманська школа, 
що знаходилася повністю на утриманні Тагієва. За активну громадську діяль-
ність в галузі освіти він був затверджений в серпні 1880 р. почесним опікуном 
Бакинської Маріїнської жіночої гімназії, а в квітні 1897 р. — почесним опікуном 
нижчого технічного училища, в квітні 1901 року — почесним опікуном жіночої 
російсько-мусульманської ім. Імператриці Олександри Федорівни школи21.

Джерело  16  Благодійницька діяльність Зубалових

Костянтин Якович Зубалов жив досить скромно, доки в 1872 році не придбав 
ділянку землі на Бібі-Ейбаті (Баку), де незабаром знайшлася потужна нафтоносна 
жила. З 1889 р. фірма К.Я. Зубалова почала там видобуток нафти, і багатство сім’ї 
Зубалових стало стрімко зростати.

Усі покоління Зубалових були католиками, людьми глибоко віруючими.
Все своє життя Зубалови будували, ремонтували, реставрували і оснащували 

церкви, надавали допомогу монастирям, церковнослужителям і чернецтву на те-
риторії Росії і за її межами.

У 1870 р. за сприяння родини Зубалових в Тбілісі був збудований ко-
стел Св. Апостолів Петра і Павла. Будівництво йшло під постійною опікою 
К. Зубалашвілі.22

У Лурді (Франція) в 1897 р. на кошти Зубалових була зведена «Каплиця 
скорботи», будівля солідна, двоповерхова, з двома колонами по обидві сторони 

20 Алиева Ругия. Памяти великого мецената.// Зеркало. — 2010. — 29 января. — С.7.
21 Ибрагимов М. Дж. Предпринимательская деятельность Г. З. Тагиева. — Баку, Азернешр,1990, — С. 58–59.
22 Костянтин Зубалашвілі (1828–1901) — він же Зубалов, батько братів Левана, Степана, Петра та Яківа Зуба-

лових.
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від центрального входу. Другий поверх має шість вікон-вітражів. Його вінчає ви-
сокий купол з хрестом, на якому укріплено рельєфне розп’яття23.

Джерело  17  Благодійна діяльність Шамсі Асадуллаєва  
та Аги Юсифа Дадашева

Шамсі Асадуллаєв — був одним з нафтових магнатів Азербайджану на по-
чатку XX століття. Його ім’я завжди ставили поряд з ім’ям братів Нобелів. Був 
першим нафтовиком, що використав парове судно для перевезення нафти в Росію. 
Крім власності в Баку, збудував прекрасний будинок в Петербурзі на березі Ніви, 
поруч з Зимовим Палацом. У Москві для своєї дружини Марії купив розкішне 
володіння з басейном і оранжереєю. Разом з тим, він також інтенсивно займався 
благодійністю. Подарував одну з садиб мусульманському культурному центру 
(будинок Татарів).

Ага Юсиф Дадашев — азербайджанський мільйонер, благодійник. Основна 
сума прибутку, яка отримувалась від судноплавної торгівлі, витрачалася 
на просвітництво народу (Горійська учительська семінарія і «Жіноча школа»). 
Витратив величезну суму на проведення нафтопроводу Баку — Батумі, будів-
ництво Бакинської Думи. Дадашев також фінансував подорож М. Горького, 
Д. І. Менделєєва, спеціаліста нафтової геології І.М. Губкіна в Баку. Беручи активну 
участь у збереженні пам’яток матеріальної культури Азербайджану, Дадашев від-
новив мечеть Бібіхейбет, також подарував люстру на сорок ламп і цінні килими 
мечеті, побудованій в Москві еміром Бухари24.

Джерело  18  Зі спогадів мешканки Баку про своїх мати й тітку

…Одного разу на очі Хадіджи25 потрапляє оголошення про те, що нафто-
промисловець, мільйонер і меценат З. Тагієв запрошує для роботи в своїй школі 
для дівчаток освічених жінок-мусульманок. Хадіджа, вихована на принципах 
просвіти і гуманізму, робить свій рішучий вибір: вона переїжджає в Баку і стає 
викладачкою тагієвської школи. Відтепер з педагогікою буде пов’язане все її по-
дальше життя. 

Старша сестра Зейнаб ханум Абдурахманова також повертається в Баку на за-
прошення Зейналабдіна Тагієва, але вже дипломованим лікарем-гінекологом. 
Вона буде лікувати простих робітниць тагієвскіх фабрик і промислів, але скоро її 
ім’я стане широко відоме в наукових і медичних колах, а медицині вона присвя-
тить всі свої сили і величезний талант лікаря26. 

23 Зубаловы — семья нефтепромышленников, меценатов, коллекционеров. [Електронний ресурс] Наш Баку — 
http://www.ourbaku.com //. — Режим доступу: http://www.ourbaku.com/index.php5/.

24 Культурная и общественная жизнь Азербайджана. Меценатство, азербайджанские меценаты. Наши миллионе-
ры — благотворители. [Електронний ресурс] Форум: http://az-love.com. Адапт. текст. — Режим доступу: http://
open.az/novosti/kultura/131665–nashi-millionery-blagotvoriteli.html. Дата відвідування 15.04.2014.

25 Хадиджа Агаєва разом з сестрою Зейнаб Табієвою (обидві в дівоцтві Абдурахманови) здобули освіту в Смоль-
ному Інституті шляхетних дівчат (рос. — Смольный Институт благородных девиц). Вони були чи не єдиними 
за всю історію цього навчального закладу дівчатами-мусульманками.

26 З начерку Хуршид ханум Агаєвої про її матір та тітку. [Електронний ресурс] Наш Баку. — Режим доступу: 
http://www.ourbaku.com/index.php5/.
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Джерело  19   Г. Тагієв і культурне життя в Баку

Досить активно проходило культурне життя міста, хоча найвдалішим був 
у цьому (1900 р. — ред.) році театральний сезон. У театрі Тагієва, який був спо-
руджений на його особисті кошти, в січні з успіхом пройшли оперні спектаклі 
колоратурного сопрано Ізабелли Звіхер27.

Джерело  20   «Нафтове товариство братів Нобель» та Нобелівські премії 

Після 1901 р., коли в Стокгольмі і Осло були вручені перші Нобелівські 
премії, прізвище Нобель було у всіх на слуху. І хоча Альфред Нобель заробив 
свій статок, насамперед, на динаміті, приблизно 17 відсотків всього капіталу, 
з якого виплачуються Нобелівські премії, внесло «Нафтове товариство братів 
Нобель» — промислова імперія, створена за участю Альфреда, його старшими 
братами Робертом і Людвігом. Головна контора товариства була розташована 
в Петербурзі, проте справжній його центр був у Баку28.

q Підсумкове	питання

	 Який зв’язок існує між нафтою та культурою?

27 Т. Гумбатова. Баку в начале ХХ века [Електронний ресурс] http://www.proza.ru. — Режим доступу: http://www.
proza.ru/2012/09/21/550.

28 Под яркою звездой есть город золотой… [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lilitochka.ru/viewtopic.
php?id=478&p=5.
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в сім’ї та суспільстві на початку ХХ ст.  

(за сторінками журналу «Молла Насреддін»)

 X Що нового з’явилося у ставленні до жінки  
в Азербайджані на початку ХХ ст.?

Блок 1. Журнал «Молла Насреддін1»

q

1.	 Що таке карикатура? Як ви гадаєте, типові чи одиничні ситуації, зображувані 
карикатуристами? Чому?

2.	 Про що свідчить джерело 1, на ваш погляд? Що хотів сказати автор?  
Яку інформацію про становище жінки можна знайти на цій карикатурі?

Джерело  1  Карикатура з журналу «Молла Насреддін»2

Що це? О, здається, це люди…

q

3.	 За допомогою історичної довідки та джерел 2–3 поясніть, яку мету переслідувало 
видання журналу «Молла Насреддін»?

4.	 Як ви гадаєте, що автори журналу мали на увазі під «пробудженням від сну» 
(джерело 3)? Чому саме Молла Насреддін міг у цьому допомогти?

5.	 Зробіть припущення, в чому могло проявитися «пробудження від сну» 
для азербайджанської жінки?

1 Молла Насреддін (або Ходжа Насреддін) — фольклорний персонаж мусульманського Сходу і деяких народів 
Середземномор’я і Балкан, герой коротких гумористичних і сатиричних мініатюр і анекдотів. Молла Насред-
дін — це бідний мудрець, який відрізняється своєю кмітливістю, виходить з безвихідних ситуацій. Анекдоти 
про Насреддіна — найулюбленіші в Азербайджані. Смішні ситуації, забавні вчинки, дотепні і різкі відповіді 
завжди приписуються Моллі.

2 Журнал «Молла Насреддин», 26 грудня 1906 року. № 38. — С. 6 (Тифліс). 
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¡¡ Історична¡довідка¡

«Молла Насреддін», азербайджанський щотижневий ілюстрований сатирич-
ний журнал був заснований відомим азербайджанським журналістом, просвітни-
ком і письменником-сатириком Джалілем Мамедкулізаде (псевдонім — Молла 
Насреддін). Перший випуск «Молли Насреддіна» побачив світ 7 квітня 1906 р. 
в Тбілісі. Журнал видавався азербайджанською мовою і став єдиним сатиричним 
журналом в усьому мусульманському світі й на Близькому Сході. 

У журналі висвітлювалася побутова та економічна ситуація на Кавказі початку 
XX століття і висміювалися відсталість і мракобісся. Релігійні діячі видавали ли-
стівки, в яких піддавали анафемі Дж. Мамедкулізаде, вимагали його смерті, в Тифлісі 
в редакції журналу неодноразово проводилися обшуки. «Молла Насреддін» був 
заборонений російською цензурою в 1917 році і до 1921 року видавався в Ірані, 
а в 1922–1931 роках — в Баку. З журналом пов’язують історію зародження азер-
байджанської карикатури.

Джерело  2  Про значення Тбілісі для тюркських народів Кавказу  
за спогадами одного з авторів журналу «Молла Насреддін» 

«Молла Насреддін» був заснований у Тифлісі у 1906 р. Тифліс — центр 
Кавказу й столиця Кавказького уряду. Також це місто може вважатися центром 
тюркських народів Кавказу. І це дійсно так3…

Джерело   3   Малюнок на першій 
сторінці першого номеру журналу 
«Молла Насреддін» символічно 
зображував східне суспільство, 
що пробуджується від сну завдяки 
Моллі Насреддіну4

Джерело   4   Сучасний дослідник 
про журнал «Молла Насреддін»

Відкрити Сходу, який перебуває 
у стані дрімоти, й особливо мусульма-
нам, очі на новий світ, закликати їх від-
чувати биття пульсу цього світу — ось 
основна ідея цього першого сатирич-
ного журналу Сходу. Саме тому, звер-
таючись до всього Сходу: «Гей, мої 
брати-мусульмани!», журнал закли-
кав вести боротьбу з деспотизмом 

3 Мамедкулизаде Дж. (Молла Насреддин). Драматургия и проза. — Б.: АГУ, 1958. — С. 725.
4 Журнал «Молла Насреддин», 7 апреля 1906 года, Тифлис.
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і гнобленням. Під впливом цього журналу народи Грузії, Дагестану, Татарстану 
та Середньої Азії також починають видавати різні сатиричні журнали…

Ким же були його літературні герої? Ті, хто пив кров народу, змушуючи його ве-
сти сповнене горя життя знедоленого, хто придушує прагнення народу до свободи, 
тримає його в полоні невігластва, виступає проти науки, освіти, прогресу, відкриття 
нового світу. Журнал, що говорить про душу народу, із справжньою турботою висвіт-
лює його труднощі, і не тільки висвітлює, але й шукає шляхи позбавлення від цих 
неприємностей, дуже швидко став популярним в народі5.

Блок 2. Права мусульманок на початку ХХ ст. 

q

6.	 Що за будівлі зображені на малюнку (джерело 5)? Вкажіть відмінності між цими 
спорудами, а також те, що в них спільного. Як ви гадаєте, що поєднує джерела 5,  
6 та 7? 

7.	 На основі джерел 6 та 7 поясніть, кому і чому заздрять сестри на карикатурі 5?
8.	 На основі джерел 5–8 визначте, яких прав була позбавлена жінка-мусульманка. 

Джерело  5  6 Підпис до малюнка:  
Зліва — Дім арештантів. Справа — Дім мусульманок.  
«Сестричко, які ж вони щасливі, що мають дім з вікнами…»

5 Казымова Ф. Р. Журнал «Молла Насреддин» и восточная печать / Филологические науки в России и за рубе-
жом: материалы между  нар. науч. конф., февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 21.

6 Журнал «Молла Насреддин», 9 августа 1909 года. № 10. — С.5, Тифлис. 
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Джерело   6  7 

Підпис до малюнка: 
— Мама, відкрий 
вікно, мені не виста-
чає повітря, я не 
можу займатися.
— Сину, тато не 
дозволяє.

Джерело   7  8

Підпис до малюнка: «Мамо, 
дай мені гроші на цукерки, а то 
скажу татові, що ти дивилася 
на вулицю».

7 Журнал «Молла Насреддин». 28 марта 1913 года. № 10. — С. 4., Тифлис.
8 Журнал «Молла Насреддин». 30 октября 1911. № 38 — С. 5, Тифлис.
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Джерело  8  Один з персонажів Мамедкулізаде про права мусульманської 
дружини

…Якби я був упевнений, що дружина мене кохає, тоді б була інша справа — я 
б нічого не боявся, я б дозволяв їй говорити з ким завгодно. Однак оскільки в неї 
нема почуттів до мене, я не можу дозволити їй і кроку зробити з кімнати. 

…Коли її в чотирнадцять років проти її волі видали за мене заміж, мені було 
сорок дев’ять років; вона стала моєю дружиною, бо була бідною. Я й сам знав, 
що вона буде кохати не мене, а мої гроші. Але це не має значення, хай благосло-
вить Аллах мусульманський світ: вона окрім мене нікого не побачить, і, звісно, 
не зможе покохати9!

q

9.	 Як ставляться до своїх дружин персонажі з джерел 9 та 10?
10.	Чим зайняті чоловіки з джерел 9 та 10? А чим — жінки?
11.	Ким для персонажу джерела 10 є його дружина?

Джерело  9  10

Підпис до малюнка: 
Сім’я в Персії. 
Дружина: «Ай ахунд11, напиши чо-
ловікові, хай надішле трохи грошей 
або забере нас до себе».

Сам (чоловік — ред.) — в Тифлісі.
Продавець: «Ай мешеді12, є лист  
від твоїх, подивись, що пишуть». 
Мешеді грає в нарди13.

9 Журнал «Молла Насреддин». 11 апреля 1914 года. Тифлис // Цит. по: Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельето-
ны. Повести. Пьесы. Б.: Азернешр, 1989. — С. 207.

10 Журнал «Молла Насреддин». 11 января 1914 года. Тифлис. № 1. — С. 5. 
11 Ахунд — в Ірані та дореволюційній Росії мусульманський «єпископ».
12 Мешеді — титул, який отримують шиїти (послідовники однієї з гілок ісламу) після відвідування священого 

для шиїтів міста Мешхед в Ірані. Місто Мешхед відоме як місце паломництва шиїтів, бо там розташована знач-
на кількість культових споруд.

13 Нарди — настільна гра.
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Джерело  10  14

Підпис до малюнка: 
— Дивись, Кебле Гейдар, бачиш ту жінку, що йде попереду усіх? Це моя дружина, 
донька шайтана, з ранку до ночі працює й не втомлюється.

Блок 3. Нове в становищі жінки

q

12.	Як одягнута дружина мусульманина у себе вдома в Гянджі та Єлізаветполі 
(джерело 11)? Зробіть припущення, чому саме так? Чому чоловік не бере її з собою 
до губернатора, коли здійснює візит у відповідь? Чи приймає вона вдома гостей 
нарівні з чоловіком? 

13.	В Парижі чоловік іде поруч зі своєю дружиною (джерело 12). Поясність, чому він не 
робить цього у себе в маєтку?

14.	Як ви гадаєте, як би виглядала в Парижі мусульманська подружня пара 
з джерела 11? 

15.	Порівняйте становище жінок з джерел 11 і 12 зі становищем жінок з джерел 5–8. 
Поясніть, у чому різниця? Що спільного?

16.	На основі джерел 11–13 назвіть зміни, які почали відбуватися у становищі жінки.  
Які соціальні верстви вони зачіпали?

17.	Припустіть, які подальші зміни в житті суспільства могли б змінити ставлення 
до жінки?

14 Журнал «Молла Насреддин». 6 июня 1910 года. № 22.— С. 8, Тифлис.
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Джерело  11  15 

Підпис до малюнка: 

Зверху: У Гянджі. Губернатор з дру-
жиною в гостях у мусульманина.

Знизу: Господар-мусульманин 
збирається відповісти на візит 
губернатора.
Дружина: А мене чому не береш, 
адже він був у нас з дружиною?
Чоловік: Замовкни, якщо я 
тебе візьму, це не сподобається 
мусульманам. 

Джерело  12  Мусульманський інтелігент з дружиною16

Підпис зліва: 
У своєму маєтку  
на Кавказі. 
Підпис справа: 
У Парижі.

15 Журнал «Молла Насреддин». Тифлис. 31 января 1910 года. № 5. — С. 5.
16 Журнал «Молла Насреддин». Тифлис. 25 января 1909 года. № 4. — С. 11. 
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Джерело  13  З оповідання Мамедкулізаде «Тітка Фатьма» 

— Як сміє жінка виходити за ворота будинку? Трапляються навіть такі без-
соромні мусульмани, що беруть із собою дружину і йдуть у гості до родичів… 
Жінку слід загнати в кімнату і замкнути двері на замок… Як можна довіряти 
жінці настільки, щоб випускати її на вулицю?! Дружину треба тримати під зам-
ком і ключ мати в кишені17…

q

18.	Зверніть увагу на одяг чоловіка (джерело 14). Порівняйте його з одягом чоловіків 
у джерелі 12 (ліва фігура) і 10.

19.	Як ви гадаєте, чого боялися мусульманки, чиї сини одружувалися з росіянками 
(джерело 14)? А що засмучувало російських матерів?

20.	Чому російські дівчата виходили заміж за освічених мусульман?
21.	Припустіть, як могла впливати наявність російської дружини у друзів або знайомих 

їхніх чоловіків на становище жінок-мусульманок?

Джерело  14  18

Підписи до малюнка: 

Мусульманки бояться, що їхні сини одру-
жаться з росіянками. 

Російські матері засмучуються, що після 
того, як їх дочки виходять заміж за освічених 
мусульман, вони носять чадру. 

q

22. Прочитайте джерело 15. Назвіть основні відмінності текстів про жінок, написаних 
на Сході і на Заході. У чому причини відмінностей?

17 Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельетоны. Повести. Пьесы. — Б.: Азернешр, 1989. — С. 55.
18 Журнал «Молла Насреддин». 4 августа 1908 года. № 31. — С. 8. Тифлис.
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Джерело  15  Джаліл Мамедкулізаде про емансипацію жінок

…На Заході про емансипацію жінок пишуть відомі європейські та американські 
філософи, книги яких перекладені кількома мовами, а наші писаки, що здійсню-
ють відкриття в жіночому питанні, це крамарі і проповідники, і їх імена не знають 
навіть на тій вулиці, на якій вони живуть… Європейські філософи, розглядаючи 
жіноче питання, говорили про жінок багатьох народів, але про жодну з них не вис-
ловлювалися образливо, а писання наших філософів від початку до кінця склада-
ються з неповаги, образливих випадів проти західних жінок… Коли читаєш твори 
європейських учених щодо жіночого питання, бачиш, що ці бестії розповідають 
тобі про всі куточки світу; а коли читаєш те, що пишуть наші філософи, здається, 
що вони, крім кількох нетверезих жінок, що розгулюють вночі по темних вулицях 
Баку і Тифліса, ніяких інших жінок не бачили. І дійсно не бачили19!

Блок 4. Просвітництво жінок

q

23.	Вкажіть, хто і що, на думку автора джерела 16, перегороджує шлях до культури 
та науки? Поясніть, чому?

24.	Що символізує культуру для автора джерела 16? Поясніть, чому?

Джерело  16  20

Написи на малюнку: «Культура», «Жіноча школа», «Чернь».
Підпис: Діти, ходімо, подивимось на канатохідця. (Один кінець жердини пе-

регороджує шлях дівчаткам, інший — простолюду, аби вони відстали від куль-
тури.) Канатоходець — мулла.

19 Журнал «Молла Насреддин», 13 апреля 1908 года, Тифлис. Цит. по: Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельетоны. 
Повести. Пьесы. Б.: Азернешр, 1989. — С. 194–195.

20 Журнал «Молла Насреддин». Тифлис. 31 декабря 1911 года. № 47. — С. 4. 
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q

25.	Припустіть, що могла дізнатися жінкца, яка читала газети і книги (джерело 17)?
26.	Які зміни в становищі жінок можна побачити у джерелах 16 і 17?
27.	Чому ці зміни повинні були призвести до ще більших змін? Припустіть, до яких?

Джерело  17  21

Підпис до малюнка: 
Як ти смієш продавати  
газети жінкам!  
Геть звідси!

q Підсумкове обговорення

	 Чим характеризувалося становище жінки в східному суспільстві на початку  
ХХ століття і які зміни в ньому відбувалися?

21 Журнал «Молла Насреддин». 7 апреля 1911 года. № 13. — С. 5. Тифлис
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в історії рідного краю

 X Як в елементах повсякденного побуту минулого  
відображається взаємопроникнення різних культур?

q

1.	 Що таке музей? В яких музеях ви були? Чим відрізняються музеї?
2.	 Що таке історія рідного краю? Що вона вивчає? 

¡¡ Інформаційна¡довідка¡1¡

Етнографія (від грецьк. ἔθνος — народ и γράφω — пишу) — наука, яка зай-
мається вивченням народів та особливостей їх традиційної матеріальної, духовної 
і соціальної культури.

 
¡¡ Інформаційна¡довідка¡2

Борогани (Borogani) — село і адміністративний центр комуни району Леова 
на півдні Республіки Молдова. Перша документальна згадка про с. Борогани да-
тована 1765 роком. За даними перепису 2004 року в с. Борогани проживало 4528 
осіб. Етнічний склад населення: 98,65% — молдаван, 0,15% — українців, 0,44% — 
росіян, 0,44% — гагаузів, 0,13% — болгар, 0,18% — інших національностей. 

У Будинку культури села розташований Музей історії та етнографії, в якому 
виставлено 980 експонатів, зібраних жителями села, вчителями та учнями місцевої 
школи. Щорічно музей відвідують близько 1560 екскурсантів. У цьому ж примі-
щенні облаштований інтер’єр молдавського будинку, в якому зберігається багата ко-
лекція предметів національного побуту. Оформлення приміщення пов’язано з тра-
диціями і звичаями села. 

Блок 1.  Про молдавське народне вбрання

q

3.	 Знайдіть у текстах 2–5 ті елементи молдавського народного вбрання, які зображені  
в джерелі 1.

4.	 Визначте особливості молдавського народного вбрання з джерел 1–5.
5.	 Знайдіть в описах молдавського національного костюму (джерела 1–5) елементи, які 

присутні в національному вбранні вашої країни.
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Джерело  1  Народні молдавські костюми з різних районів Молдови1

А. Б.

Джерело  2   З розповіді Єфросинії Бузіле, мешканки с. Борогани 

Наше село дуже давнє. Кажуть, що воно існує дуже давно, ще з сімнадцятого 
століття. У нас є музей села, де зібрані різні предмети, одяг, посуд, інструменти, 
килими. Дуже цікаве народне вбрання у молдаван. 

Жінки носили сорочку з полотна, з суцільно кроєним рукавом, яку прикра-
шали вишивкою або плетеним мереживом, багатим орнаментом на грудях, комірі 
та по подолу. Верхню частину сорочки називають у нас «стан».

Нижню частину сорочки покривали прямою домотканою спідницею, яка 
для свят була особливою: з двох прямих окремих полотнищ, що дозволяло пока-
зати орнаменти по низу сорочки. Голову покривали тонкою довгою полотняною 
накидкою.

А чоловіки носили сорочку з прямим розрізом на грудях, хутряну безрукавку, 
вузькі білі штани і шапку з овчини2.

Джерело  3  Про традиційне молдавське взуття

Чоловіче взуття — opincile (опінчі-постоли) — виготовлялася вручну зі сви-
нячої або телячої шкіри, обробленої в домашніх умовах. Цей вид взуття зустрі-
чається і у сусідніх народів. Постоли являють собою шматок шкіри за величиною 
трохи більше ступні з отворами по краю, через які просмикувався ремінець, який 
збирав навколо ноги цей шматок шкіри, надаючи йому форму взуття. Збірки на по-
столах формували гострий носок (на півночі Молдови) і носок округлої форми — в 
центрі Молдови. Постоли надягали на вовняні панчохи або білі онучі. Постоли 
були взуттям для бідних. Для свят купували чоботи або черевики з чорної шкіри3.

1 Фото Татіани Цигану.
2 Інтерв’ю з Єфросинією Бузиле, 1955 р. н., записаного автором Є. Одажіу в с. Борогани (04.07.2013). Адаптова-

ний текст.
3 «Мы — молдаване» — [Електронний ресурс] http://ww w.moldovenii.md/ru/. — Режим доступу: http://www.

moldovenii.md/ru/section/201. 
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Джерело  4  Особливості молдавського народного костюму 

Відмінними рисами молдавського народного костюму є крій в талію, пояс, ви-
користання білої тканини і подібний до рушника головний убір. До заміжжя жіно-
чий молдавський народний костюм виключав носіння головного убору, а у свят-
кові дні костюм прикрашали намистом, сережками та каблучками. Примітно, що 
в костюмі дозволялося поєднання тільки двох-трьох відтінків, а вишивка викону-
валася в більшості випадків у чорному кольорі.

Окремої уваги заслуговують спідниці, які шилися з чистої вовни або бавовни 
з вовняною основою. Найпопулярнішою моделлю була спідниця «catrină», що 
представляє собою цільну незшиту тканину, яку обертали навколо стегон. Головне 
при цьому, щоб одна частина спідниці накладалася на іншу, після чого спідниця 
кріпилася поясом. У холодну пору року жінки носили безрукавки, багато прикра-
шені орнаментом4.

Джерело  5  Про прикрашення молдавського вбрання

Декор молдавського костюма заснований на гармонійному поєднанні нату-
ральних кольорів (білий, бежевий, сірий, чорний, коричневий, жовтий) та гео-
метричних і рослинних стилізованих мотивів. Техніка прикрашання — вишивка 
одним, двома, трьома кольорами простим хрестиком, гладдю (broderie plină 
або butuc), геометричною вишивкою, яка ділить малюнок на однакові за шири-
ною вузькі смужки, а також гладдю натуралістичного характеру. Кожна дівчина 
прагнула надати оригінальності й неповторності своєму вбранню, наслідуючи 
старовинну традицію яка проголошувала: малюнок не списується, не копіюється, 
а винаходиться, або «крадеться очима». Завдяки такому неписаному закону в мол-
давському народному мистецтві неможливо зустріти дві однакові національні 
блузки, два однакових костюма, два однакових килима. Вважалося негожим ко-
піювати моделі. Замість цього практикували вдосконалення і створення нових 
елементів шляхом подібності, запам’ятовування, що сприяло створенню нових 
мотивів і художніх композицій5. 

q

6.	 Елементи костюмів яких народів використовуються в молдавському народному 
вбранні (джерела 6, 7, 8)?

7.	 Що сприяло проникненню іншомовних назв у молдавську мову та елементів костюму 
інших народів у молдавський одяг? Відповідь обґрунтуйте.

4 Молдавский народный костюм — [Електронний ресурс] http://womanadvice.ru. — Режим доступу: http://
womanadvice.ru/moldavskiy-narodnyy-kostyum#ixzz3J9FgW4ky.

5 «Мы — молдаване» — [Електронний ресурс] http://www.moldovenii.md/ru. — Режим доступу: http://www.
moldovenii.md/ru/section/199. 
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¡¡ Інформаційна¡довідка¡3

У назвах елементів молдавського одягу використовується багато слів з мов ін-
ших народів. Наприклад, слово боанде, що позначає чоловічий і жіночий хутряний 
одяг без рукавів, прийшло з болгарської мови. Назва жіночого головного убору 
гірме прийшла з мови гагаузів, через їхню ж мову прийшла арабська назва верх-
нього одягу бурнус. Французька назва чоловічих брюк галіфе з’явилася в молдавсь-
кій мови наприкінці ХІХ століття через запозичення з російської чи німецької мов.

Джерело   7   Жіноча блузка 
з вишивкою українським 
орнаментом на рукавах і грудях  
з музею села Борогани6

Джерело   8   Жіночий головний убір герме з музею села Борогани

6 Фото П. Чербушка експонатів № 423 та 314 з колекції музею с. Борогани.

Джерело   6   Хутряна безрукавка боанде 
з музею села Борогани 
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Блок 2.  Килими і молдавська культура

q

8.	 Якою є роль килима в традиційному молдавському житлі (джерела 9–11)? Що саме, 
на думку авторів, підкреслює цінність килима для молдавської родини?

Джерело  9  Російський публіцист та видавець І. Аксаков про молдавське житло 
другої половини ХІХ ст. 

Яким би бідним не був молдаванин, хата його прикрашена килимами та різ-
ними домашнього майстерного рукоділля тканинами7…

Джерело  10  Російсько-український письменник й етнограф  
О. Афанас’єв-Чужбинський про молдавський побут  
в другій половині ХІХ ст. 

Біля стін хати тягнуться лавки, застелені неодмінно килимами, …килими 
висять на стінах, над ліжком, на якому гора подушок у вишитих наволочках… 
На печі по всіх виступах кинуті килимки. Я не кажу вже про хату (заможного) 
селянина, в якій він сам не живе, а призначає для гостей. Там нічого не видно 
за килимами8.

Джерело  11  Про ставлення молдавських селян до килимів  
в ХІХ — на початку ХХ ст. 

…Ці килими дуже цінували в Бессарабії9. За чисельністю килимів та їх 
розмірами оцінювали добробут землевласника. Придбати такий килим було дуже 
важко, тому що селяни зберігали і давали їх як посаг дочкам, і тільки посушли-
вого року вони продавали все, що мало бодай якусь цінність10.

q

9.	 Що у розповіді жительки с. Борогани (джерело 13) підтверджує значущість килима 
як елементу молдавської народної культури?

10.	У чому проявляються особливості молдавського килима як предмету народного 
мистецтва (джерела 12–16)? Які елементи прикрашання молдавського килима 
зустрічаються в предметах побуту й народної культури вашого краю?

11.	Як співвідносяться (підтверджують, суперечать, доповнюють) джерела блоку?

7 Е. А. Postolachi, N. M. Каlаşniкovа, Covorul moldovenesc = Мoлдавский кoвёр = Le tapis moldave. Chişinău: 
Timpul, 1985. — С. 40. 

8 Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию. Ч. 2. Очерки Днестра. СПб, 1863. — С. 47.
9 Бессарабія — історична область у південно-східній Європі між Чорним морем і ріками Дунай, Прут і Дністер, 

південно-східна частина Молдови.
10 За матеріалами Postolachi Е. А., Каlаşniкovа N. M., Covorul moldovenesc. — Там само.
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Джерело  12  Про орнаменти молдавських килимів

Одна з характерних особливостей молдавських килимів — це розмаїття орна-
ментальних11 мотивів. Кожен з них є відображенням навколишнього світу, його 
багатства. Найбільш поширеними мотивами були орнаментальні, що зазвичай 
зображують дерева, квіти, букети, фрукти, а також геометричні, серед яких зу-
стрічаються, квадрати, трикутники. Часто застосовувані мотиви — зображення 
людської фігури, тварин і птахів12.

Джерело  13  З розповіді жительки с. Борогани Марії Дякону

У нашій родині візерункове ткацтво передавалося у спадок. Вмінню ткати я 
навчилася у бабусі і мами. У кожному будинку був ткацький верстат. Ми ткали ви-
роби з льону, конопель і вовни. Головними прикрасами нашого будинку були ки-
лими та рушники. Для наших килимів характерні рослинні мотиви орнаменту — 
зображення дерев, кущів, вазонів з квітами, букетів, гілок…

Ми фарбували пряжу рослинними барвниками в домашніх умовах. В основ-
ному обирали спокійні кольорові гами з сімома — вісьмома кольорами, залежно 
від візерунку. У нашій родині зберігається килим бабусі, витканий у 1906 році, 
основний мотив якого — чергування головного малюнка — букету. Працюючи 
на килимовій фабриці міста Комрат, я вирішила перенести такі елементи, як 
смужки і клітинки, з гагаузького килима на молдавський13. 

Джерело   15   Фрагмент 
молдавського килима з музею  
с. Борогани14

11 Орнаментальний (від орнамент — прикраса) — візерунок на поверхні, що складається з елементів (геометрич-
них, рослинних, квіткових), які повторюються. 

12 Постолаки Е.А. Молдавское народное ткачество XIX — нач XX вв. — Кишинёв, 1987 — С. 43.
13 З інтерв’ю Марії Дякону, 1957 року народження, записаного Є. Одажіу в с. Борогани 02.07.2013 для проекту 

«Спільна історія. Культурні діалоги».
14 Фотографії П. Чербушка з музею с. Борогани для проекту «Спільна історія. Культурні діалоги».

Джерело   14   Фрагмент молдавського 
килима «Букет», 1906 р., з музею  
с. Борогани
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Джерело  16  Про особливості прикрашання молдавських килимів

Розміри і призначення килима, характер мотивів, колірна гамма, центральний 
малюнок й облямівка визначали його орнаментальну композицію. Одним з най-
більш поширених прийомів було чергування по всій довжині килима рослинних 
або геометричних мотивів. На багатьох килимах центральний візерунок скла-
дався з повтору одного або двох мотивів, що мають вертикальний чи горизон-
тальний напрямок.

На ділянках килима, не заповнених основними візерунками, могли бути 
розташовані дрібні мотиви-знаки (рік виготовлення, ініціали власника або ки-
лимарниці, предмети побуту та інше). Важлива роль у декоративному вирі-
шенні килима відводилася облямівці, яка відрізнялася від центрального малюнка 
і за кольором, і за орнаментом. Зазвичай молдавські килими мали дво- три- або 
чотиристоронню облямівку.

Здавна орнаментальні мотиви і композиції килима мали назви. У XIX ст. най-
більш поширені були такі назви як «Веселка», «Коровай», «Лист горіха», «Вазон», 
«Букет», «Павук», «Півники». Створюючи килим, молдавські майстрині завжди 
по-новому вирішували, здавалося б, уже відому композицію або орнаментальний 
мотив. Тому кожен їхній виріб унікальний і неповторний15.

Блок 3. Молдавське житло й предмети побуту

q

12.	Загальні риси яких народів має молдавське житло?
13.	Що таке каса-маре? Як джерело 18 описує значущість каса-маре для побуту 

молдавського народу?
14.	Знайдіть на фотографії 19 з музею с. Борогани елементи каса-маре, які описані 

в джерелі 1 та інформаційній довідці 4. 

Джерело  17  Про традиційне житло

Молдавське житло розвивалося паралельно з оселями сусідніх народів — 
росіян, украінців, поляків, тому має з ними багато спільних рис. <…> Загальні 
риси простежуються і в плануванні осель молдаван та сусідніх етносів, особливо 
українців, які проживають в західних і південно-західних областях. На території 
Придністров’я для побудови житла люди здавна використовували місцевий бу-
дівельний матеріал — глину, дерево, камінь, а для спорудження дахів — очерет, 
солому, дранку16.

15 Матеріали Російського етнографічного музею. [Електронний ресурс] http://www.ethnomuseum.ru. — Режим до-
ступу: http://www.ethnomuseum.ru/moldavskoe-tkachestvo-i-kovrodelie. 

16 Молдавская хата. Особенности строительства. Экологический проект «Толока- инфо». [ Електронний ресурс] 
http://toloka.info/. — Режим доступу: http://toloka.info/ecohause/275-moldavhata.html.
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¡¡ Інформаційна¡довідка¡4

Каса маре (Casa mare — «большой дом») — одне з трьох головних приміщень 
в житловому приміщенні молдаван, поряд з сіньми та спальнею. Каса-маре викону-
вала роль вітальні, в якій приймають гостей, збираються усією родиною, проводять 
весільні обряди. На стінах висіли ікони, а з кінця ХІХ ст. — ще й фотографії.

Джерело   18   Про парадну кімнату в молдавській оселі 

Парадна кімната молдавського будинку «каса-маре» завжди була прибрана, 
немов би підготовлена до великого свята. Тут відзначали найбільш знаменні 
сімейні події. Іноді її використовували як робоче приміщення, де ткали килими, 
зберігали одяг або предмети оздоблення інтер’єру. В «каса-маре» збиралося все 
найцінніше, що було в будинку: стіни і підлога вкривалися килимами і доріжками 
домашнього виробництва, червоний кут прикрашали іконою і традиційними мол-
давськими рушниками, на столі й під лавками стояв глиняний посуд, нерідко за-
повнений частуваннями (горіхи, цукерки, сухі фрукти тощо). На розписаній або 
різьбленій скрині складали придане, з любов’ю заготовлене матір’ю для доньки. 
До складу посагу входили предмети, виконані, в основному, жіночими руками, 
серед яких значну частину становив різноманітний текстиль17.

Джерело   19   Каса маре. Музей села Борогани (Республіка Молдова)

17 Матеріали Російського етнографічного музею. [Електронний ресурс] http://www.ethnomuseum.ru/. — Режим 
доступу: http://www.ethnomuseum.ru/moldavskiy-dom-i-ego-ubranstvo. 
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Джерело   21   Кіуе (ступа)  
з коллекції музею с. Борогани
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q

15. Про що свідчить наявність в музеї с. Борогани предметів, пов’язаних  
із виготовленням борошна (джерела 21, 23, 25)? У чому полягає відмінність цих 
експонатів? 

16. Чим можна пояснити застосування різних типів засобів помолу (джерела 20, 22, 24)? 
17. Які культурні обміни відбувалися в молдавських селах між сусідами? Наскільки 

розповсюдженими були такі обміни? Обґрунтуйте відповідь. 

Джерело   20   З розповіді мешканки  
с. Борогани Раї Григоріу18 

Основною діяльністю в сільській 
місцевості, а також у нашому селі, було 
землеробство. Кожен селянин майстру-
вав знаряддя праці для свого господар-
ства. Для подрібнення зернових майстри 
виготовляли з дерева ступу під назвою 
кіуе заввишки до одного метра. 

Після певної обробки, знаряддя праці 
набувало циліндричної або вазоподіб-
ної форми. Зверху видавлювали погли-
блення у формі чаші глибиною до 60 см 
і діаметром до 40 см, куди сипали зерно. 
Робочою частиною ручної кіуе служив 
товкач з дерева твердої породи, яким 
товкли зерно, відокремлюючи полову 
від ості. Ці ручні знаряддя для помолу 
були майже в кожному будинку, але вони 
були важкими в експлуатації.

18 З інтерв’ю Раї Григоріу, 1954 року народження, записанного Є. Одажіу в с. Борогани для проекту «Спільна 
історія. Культурні діалоги» (12.07.2013).
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Джерело   23   З розповіді Карпа Василя, 
мешканця с. Борогани19 

У заможніших селян був ручний 
млин — ришниця. Вона складалася 
з дерев’яного верстата на ніжках 
і двох колоподібних каменів розта-
шованих один на одному. Посередині 
був отвір, куди сипали зерно. За до-
помогою ручки, яка розташовува-
лася на краю, приводилися в рух ка-
мені. Обертаючись навколо своєї осі, 
вони розмелювали зерна на крупу чи 
борошно.

Для висипання розмеленого бо-
рошна або крупи майстрували спе ці-
альний пристрій — дерев’яний ло ток. 
У середині XIX століття побу дували 
в селі вітряний млин, куди селяни во-
зили розмелювати зерно на борошно.

Джерело   24   З розповіді мешканця  Джерело   25   Металевий ручний  
с. Борогани Іони Санду20 млин (болгарський) з колекції   
        музея с. Бороганы21 

На початку XX століття жителі села 
Борогани почали купувати деякі зна-
ряддя праці у болгар, які становили 15% 
населення поселення Яргара, розташова-
ного в 9 км від села. Металевий ручний 
млин був більш практичним, він викори-
стовувався, аби змолоти невелику кіль-
кість зерен.

q Підсумкове	обговорення

	 Як в елементах повсякденного побуту відображується взаємопроникнення  
різних культур?

19 З інтерв’ю Василя Карпа, 1952 року народження, записаного Є. Одажіу в с. Борогани для проекту «Спільна 
історія. Культурні діалоги» (22.07.2013).

20 З інтерв’ю Іони Санду, 1950 року народження, записанного Є. Одажіу в с. Борогани для проекту «Спільна 
історія. Культурні діалоги» (02.07.2013).

21 Фотографії джерел 21, 22, 25 зроблені П. Чербушке для проекту «Спільна історія. Культурні діалоги».

Джерело   22   Ручний млин — 
ришниця, з колекції музею  
с. Борогани 
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 X Якою мірою та чому зберігається в наші дні  
культура липован?

q

1.	 Опишіть те, що, на вашу думку, відбувається на картині В.І. Сурикова «Бояриня 
Морозова»? 

2.	 Як ви гадаєте, куди їде жінка та чи за своєї волі вона їде?
3.	 Що може означати жест її правої руки?
4.	 Як ставляться до жінки люди, що її оточують?
5.	 Чи достатньо інформації, що представлена на картині, для того, щоби відповісти  

на всі поставлені питання?

Джерело   1   Картина В. І. Сурикова «Бояриня Морозова»1

q

6.	 Прочитайте історичну довідку. Чи стала більш зрозумілою подія, яку зображено  
на картині? Що ви можете додати до своїх відповідей на попередні питання? 

7.	 Хто такі липовани? Коли й чому вони з’явилися на території сучасних Молдови, 
Румунії та південно-західної України?

1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Vasily_Surikov_-
_%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D
0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_-_Google_Art_Project.jpg.
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¡¡ Історична¡довідка

У середині XVII століття в Московському царстві було здійснено церковну ре-
форму. Очільник Російської православної церкви патріарх Никон встановив нові 
правила, щоб уніфікувати церковну службу та церковні книги. Було приписано 
хреститися трьома пальцями (так званим троєперстям або пучкою) замість двома 
(двоперстя), здійснювати хресну ходу навколо церкви у напрямку проти сонця. 
Також він змінив написання декотрих слів у релігійних книгах. Реформа викли-
кала опір серед прихильників старих порядків, а самі події отримали назву «цер-
ковний розкол». Людей, які відмовилися прийняти нововведення та відділилися 
від офіційної церкви, почали називати «старообрядцями». Влада, що підтримала 
церковну реформу, почала переслідувати цих людей. Так званий розкол охопив 
широкі верстви населення, в тому числі і представників вищого світу. Зокрема, 
бояриня Феодосія Прокопівна Морозова була однією з найбільш авторитетних лі-
дерів старообрядців, за що потрапила у в’язницю, де й загинула. 

Рятуючись від переслідувань, старообрядці тікали на околиці країни та за 
її межі. Наприкінці XVII — на початку XVIII століть, після церковних реформ 
Никона, вони переселилися в межиріччя Прута, Дністра і Дунаю. За старообряд-
цями Бессарабії закріпилася назва «липовани».

Більшість з них — це вихідці з південних і центральних губерній Російської 
імперії. Історія їх поселень простежується з 1720-х рр. На даний час більшість 
липован мешкає в Румунії, Молдові (села Кунича, Покровка, Нова Грубна та інші), 
Одеській області України (головним чином, у м. Вилкове та його околицях) і, част-
ково, в Болгарії.

Протягом століть липовани створювали і зберігали свій доволі закритий у 
духовному і культурному плані, але економічно відкритий світ. Цей світ мало 
змінився, переживаючи війни, зміни кордонів, антирелігійну агресію, мовну та 
культурну експансію сусідів. Зберігається він і тепер, у чомусь навіть зазнаючи 
відродження (будівництво та відкриття нових храмів), незважаючи на зміну по-
колінь, технічні нововведення і тиск глобалізаційних процесів.

Блок 1. Господарство липован

q

8.	 Звідки переселилися на територію Бессарабії старообрядці (див. історичну довідку)? 
Зробіть припущення, якими могли бути господарські заняття липован на історичній 
батьківщині? 

9.	 Чи змінилися їх заняття на нових місцях перебування (джерело 1а)? Якщо так, то як 
саме? Зробіть припущення щодо того, яким чином середовище існування вплинуло 
на зміну характеру занять? 

10.	Порівняйте господарство липован в ХІХ ст. (джерело 1а) та в наші часи (джерело 2 
та 3). Що, на думку авторів, є основою економічного успіху липован?
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Джерело   1a   Дослідження про господарство липован у ХІХ ст. 

Ревізія, що була проведена урядовими чиновниками в Куничі ще у 1815 р., по-
казала наявність тут значних посівів «для промисловості»2, а також безліч худоби. 
Відвідавши в 1890 р. Куничу відомий історик церкви С. Д. Маргарітов також засвід-
чив, що «куничські старообрядці заможні. Вони мають по 4 десятини3 на душу. Та 
ще й потроху займаються торгівлею». Вміння старообрядців успішно поєднувати 
землеробство із ремісництвом та торгівлею, яке неодноразово фіксували мандрів-
ники в минулому столітті, не втрачено й до сьогодні. Кунича зберігає в окрузі славу 
багатого торгового села4.

Джерело   2   З повідомлення у сучасній газеті 

Куничу називають золотою через низку причин. По-перше, людський ресурс 
тут зберігся працьовитий, славетний своїми золотими руками. Споконвічно були 
куничани добрими садівниками та городниками, вирощували зернові, ягоди, зби-
вали масло, торгували прекрасним варенням, сушеними фруктами, в’язали ві-
ники, писали дивовижні, за старим каноном ікони. А головне — були ревними 
молільниками та великими шанувальниками «давньоправославної»5.

Джерело   3   Про «економічне чудо» в с. Покровка

У чому полягає та як пояснюється економічне чудо Покровки? За зізнанням 
більшості мешканців, основним джерелом прибутків є садівництво й, у першу 
чергу, яблуневі сади. Один гектар може давати до 20 тонн. У селі вважається, 
що майбутнє за організацією консервного заводу. Помітне місце в господар-
стві селян займає малина, слива, баштанні культури. За оцінкою самих жителів, 
влітку 2008 р. селяни здали перекупникам, які приїжджають прямо в село, більше 
500 тонн свіжої малини. Одна сім’я в сезон може зібрати від половини до півтори 
тонни малини. Основним ринком збуту для великих садівників на сьогодні є Росія.

Основною причиною економічного добробуту жителі Покровки вважають те, 
що вони, як старообрядці, вміють працювати по двадцять годин на добу, серй-
озно підходять до всіх питань. Тільки січень місяць вільний від важкої фізичної 
роботи. За садом треба доглядати постійно. Люди працюють набагато більше, 
ніж за радянських часів, практично не відпочивають. Мета — не накопичити, 
розбагатіти, а забезпечити гідне життя дітям… «Наші люди багато працюють, 
всі втекли від землі, а у нас всім 6 соток6 замало. Один купив гектар, а інший —  
а я два візьму, а той — 10, зараз вже до тридцяти гектар доходить. Беруть у сусід-
ньому селі»7.

2 Тобто посівів тих культур, які є сировиною для промислової переробки. Наприклад, соняшник та ін. 
3 1 десятина — одиниця площі, що дорівнює приблизно 1 гектару. 
4 Смилянская Е. Б., Денисов Н. Г. Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура. — М.: 

Индрик, 2007. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.starover.religare.ru/article7829.html.
5 Романова А. Старообрядцы — ветвь православия, прошедшая закалку огнём и мечом. — [Інтернет газета] 

Press-обозрение http://press.try.md. — Режим доступу: http://press.try.md/item.php?id=64488.
6 Сотка — одиниця площі, що дорівнює 0,01 га. 
7 Расков Д. Экономическое чудо с. Покровка: к вопросу об адаптации к рынку старообрядцев Бессарабии 

// Научный альманах «Традиционная культура». — № 1(3), 2009. — с. 111.
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Блок 2. Побут липован

q

11.	Як змінювалося житло липован (джерело 4)? 
12.	Які етапи у зміні житла липован можна виокремити (джерело 4)? У чому полягають 

причини цих змін на кожному з етапів? 

Джерело   4   Про будівництво старообрядницького житла

У селі Кунича близько 200 років тому будували зрубні будинки з дубових ко-
лод. Проте з часом старообрядці зіткнулися з нестачею будівельних матеріалів. 
Опинившись в іншому географічному середовищі, вони були змушені перехо-
дити на той матеріал, який був доступніший. З огляду на те, що техніка будівни-
цтва з нових матеріалів їм була невідома, старообрядці запозичили її в сусідів.

Практично у всіх старообрядницьких селах від будівництва дерев’яних бу-
динків перейшли до каркасної конструкції житла. Основу каркасу цих будинків 
становили вертикальні стовпи, скріплені поперечними рейками, простір між 
якими заплітали очеретом, лозою, хмизом. Після цього конструкцію обмазували 
глиною з соломою <…> Каркасну технологію змінили валькові (у народі їх нази-
вають чамурними8) і саманні9 будівлі. Така ж технологія будівництва була поши-
рена і серед населення, що проживало по сусідству: поміж молдаван, українців, 
болгар та інших.

Сьогодні багато будинків у старообрядницьких поселеннях виглядають як су-
часні міські особняки. Одним з чинників, що прискорюють перехід до міської, 
європейської культури, є трудова міграція. Молодь із старообрядницьких сіл їде 
на заробітки до європейських країн, а після повернення починає відбудовувати 
будинки за європейським зразком. Більше того, у молодих людей виникає почуття 
сорому за своїх батьків, які нерідко віддають перевагу традиційному житлу10.

q

13.	Про що йдеться в джерелах 5–7? Як змінювалися лазні липован протягом часу?
14.	Що відбувається сьогодні у традиції відвідування лазні у липован (джерело 5–7)?
15.	Що спільного та чим відрізняються процеси, що спостерігаються в культурі 

використання лазні та оздобленні житла липованами (джерело 5 та 8)?
16.	Яку роль у збереженні культурного світу липован відіграє збереження традицій 

побуту? 

8 Чамур — глина с соломою.
9 Саман — необпалена цегла з глини з домішками соломи.
10 За матеріалами: Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья 

и левобережного Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 78–85 (адаптований текст).
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Джерело   5   Про традиційну лазню старообрядців

<…> У більшості старообрядницьких сіл і сьогодні паряться в лазнях по-чор-
ному11. Старожили розповідають про те, що такі лазні дуже гарячі і тому особливо 
корисні для здоров’я. В них «згорають всі мікроби». Раніше в лазнях рятувалися 
від вошей, лікувалися від ревматизму, від застуди. Однак молоде покоління вже 
більше орієнтується на міську культуру: переробляють чорні лазні в білі, став-
лять душ. Тут вони зіштовхуються з неприйняттям такої інновації з боку стар-
шого покоління…

Тим не менше, на сьогодні традиція паритися в лазні є однією з найстійкіших 
у традиційній старообрядницькій культурі12.

Джерело   6   З нотаток очевидця,  Джерело   7   Спорудження  
2010 р.       лазні-«копанки»13

Уже в Куничі нам запропонували 
подивитися на старовинний спосіб спо-
рудження лазні, так званої «копанки». 
Спочатку риється квадратний котлован 
на людський зріст, потім заповнюється 
камінням і розводиться багаття, яке го-
рить не менше доби. Коли вогонь згасає, 
каміння притрушується товстим шаром 
свіжоскошеної трави (кілька причепів). 
Все покривається брезентом і можна 
сміливо паритися кілька діб. Зараз це 
задоволення не з дешевих, і дозволити 
таку копанку собі може далеко не кожен. 
Ну, а ми пішли до Семена Васильовича 
Придорожного — попаритися в його 
лазні, звичайно, по-чорному. Лазня 
по-чорному відрізняється від звичної для 
нас «білої» лазні тим, що протоплюється 
всередину і додатково прогрівається 
димом14.

11 Чорна лазня (лазня по-чорному, курна лазня) — лазня, що протоплюється без димоходу, дим не виводить-
ся назовні, а залишається всередині приміщення. 

12 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья и левобережного 
Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 75.

13 Фото Дениса Топала. Кунича зимой. — [Електронний ресурс] ЖЖ. — Режим доступу: http://denistopal.
livejournal.com/4373.html.

14 Денис Топал. — Там само.
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Джерело   8   З матеріалів дослідження

Безумовно, найбільш віруючі і консервативні люди із старообрядницького се-
редовища до сьогоднішнього дня негативно ставляться до впровадження будь- 
яких інновацій: як то пластикові вікна, телевізори чи комп’ютери. Тим не менш, 
навіть вони вже не так суворо дотримуються подібних заборон. <…> Ми вже 
розглянули приклад із забороною, що стосується телевізора (що розцінюється 
старожилами як прояв «бісовщини» або називається «диявольським оком»), який 
поступово увійшов в ужиток старообрядницького населення.

Подібна трансформація уявлень і зміна ставлення до заборон диктується не-
обхідністю пристосування до мінливої дійсності. Старообрядці в повсякденному 
житті орієнтуються на сучасні досягнення. Тому в їхніх будинках часто стоїть 
найсучасніша техніка, якій знаходять місце навіть у традиційно оформленому 
внутрішньому просторі житла15.

Блок 3. Зовнішній вигляд липован 

q

17.	Як змінився зовнішній вигляд липован у зв’язку з переселенням в Бесарабію? 
18.	Визначте, які елементи російського національного одягу липовани зберегли до 

середини ХІХ ст. (джерела 9, 10). Як ви гадаєте, чому збереглися ці архаїчні 
елементи? 

19.	Роздивіться фото (джерела 11, 12). Що зберіглося, а що змінилося в традиційному 
одязі наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.?

Джерело   9   Про традиційний одяг липован

Одяг та взуття вилковських16 липован зберегли більше класичних російсь-
ких рис: косоворотки, армяки у чоловіків, сарафани — у жінок. Старовинні фото 
свідчать, що багато хто з них прийшов сюди в постолах. Але тут постоли зникли. 
В цій місцевості були поширені папурянки — взуття, плетене з довгого листя 
рогози, — які сильно нагадували російські постоли, тому й прийшлися до душі 
старовірам. З того ж матеріалу виготовляли для внутрішнього користування та 
на продаж кімнатні капці. Росіянам, безумовно, сподобалися такі види місцевого 
одягу, як овчинні душогрійки — «кептарі». Діти, жінки та старі люди із задо-
воленням носили всілякі чуні. Це, зшите з різнобарвного суконного ганчір’я,  
а також плетене взуття від росіян перейняли молдавани та українці17. 

15 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья и левобережного 
Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 141.

16 Від назви Вилково — населений пункт в Одеській області, Україна. 
17 Агафонова Т. А. Традиционная одежда липован Подунавья.  — [Електронний ресурс] http://starover.kiev.ua  — 

Режим доступу: http://starover.kiev.ua/history.php?article=5.
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Джерело  10  З доповіді отця Василя Корольова архієпископу Іринарху про 
робочу поїздку у Бессарабію, 1944 р.

Після Білої Криниці я відвідав старообрядницький прихід, село Покровка на 
Дністрі… Покровка — виключно старообрядницьке населення, 153 будинки, є 
церква, парафіяльний священик о. Григорій Петрович Колиханін, 55 років, місце-
вий житель… Все це селище — переважно вихідці з Росії, в минулий час втекли 
з Росії через переслідування за свої релігійні переконання. Всі традиції старооб-
рядницькі зберігаються…

На всіх чоловіках замаслені напівкафтани, всі підстрижені «в скобку», і всі 
босоніж, на жінках особливе вбрання для церкви: всі з поясами і теж босоніж. 
Можливо, це влітку тільки буває18.

Джерело    11      Жіноча половина 
молитовного будинку, м. Єдинці, 
1989 р.19

Джерело     12    Куничани 
виходять після 

церковної служби,  
2009 р.20

18 Цит. за: Крестный ход в землях Бессарабии. Старообрядческое село Покровка (РПСЦ). — Самарское старо-
верие [Електронний ресурс] http://samstar.ucoz.ru. — Режим доступу: http://samstar.ucoz.ru/publ/49-1-0-362.

19 Фото из Смилянская Е.Б., Денисова Н.Г. «Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура» — 
М.: 2007. — с. 69

20 Фото Дениса Топала. — [Електронний ресурс] ЖЖ. — Режим доступу: http://denistopal.livejournal.
com/4229.html.
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Блок 4. Закритий світ?

q

20.	Завдяки чому липовани зберегли свою традиційну культуру (джерела 13, 14)? 
21.	Якими явищами характеризується життя в липованських селах в наші дні (історична 

довідка, джерела 8, 13, 15, 16)? 
22.	Як молодь ставиться до традицій та обрядів? 
23.	У чому полягають причини «розмивання традиційних особливостей» у наші часи 

(джерела 4 та 14)? 
24.	Чим є цінною традиційна культура липован? Як на культуру старообрядців може 

вплинути відкритість сучасного суспільства? 

Джерело  13  Точка зору історика

Справа в тому, що липовани донедавна були дуже обережні і закриті в спілку-
ванні з представниками інших віросповідань і національностей. До 50–60 років 
XX ст. «чужинцю» могли не подати кухоль води, а якщо і подавали — то потім од-
разу ж викидали. Шлюби липован з жителями «не старообрядницьких» сіл були 
вкрай небажані. Звичайно, сьогодні багато що змінилося: міжнаціональні та між-
конфесійні шлюби стали звичайним явищем, багато представників молодого по-
коління переїжджає до міст, прибережні села влітку заповнюються туристами…

Проголосивши час, в якому їм довелося жити, останнім, старообрядці повинні 
були знайти спосіб існування в цьому світі. Вони завжди насилу йшли на контакт 
з «чужинцями», а ізольований спосіб життя, зумовлений релігійними переконан-
нями, ще більше сприяв відчуженню.

Коли старовіри опинялися в іншому етнічному оточенні, спрацьовував прин-
цип самозахисту: щоб вижити, необхідно триматися за свою віру, свою мову; всі 
інше — чуже і тому шкідливе. І сьогодні з вуст липован, як літніх, так і людей 
середнього віку, можна почути думку про обраність і унікальність свого народу: 
«Липовани — чисті російські люди»; «Липовани — божественні, не такі, як 
інші». Такі категорії міфологічної свідомості, як «чисті люди», «чиста віра» були 
одним з механізмів, що забезпечують цілісність цієї спільноти. Адже більшість 
жителів цих сіл та містечок не можуть пояснити принципової різниці між церк-
вами і конфесіями21.

Джерело  14  Думка дослідника

Відзначимо, що збереження низки рис традиційної культури старообрядців, 
на наш погляд, не варто обмежувати лише дією конфесійних чинників. Важливу 
роль, на наш погляд, відіграють умови формування старообрядницьких громад. 
Адже на тлі гонінь і переслідувань посилюються зв’язки всередині громад, за-
гострюється сприйняття і протиставлення «свого» «чужому». Тому зберегти 
все «своє», в тому числі, далеко не в останню чергу, свою традиційну культуру, 

21 Андреева Ю. Хроники одного путешествия, или в гостях у липован. — [Електронний ресурс]  
http://starover.kiev.ua. — Режим доступу: http://starover.kiev.ua/history.php?article=4.
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видавалося дуже важливим. Можна припустити, що саме тому в даний час, коли 
до старообрядців змінилося ставлення, і вони вже не відчувають себе пересліду-
ваними, у багатьох старообрядницьких поселеннях починають розмиватися деякі 
традиційні особливості22.

Джерело  15  З інтерв’ю Афанасія Івановича Щербакова — статутника,  
члена Церковної ради села Покровка

Заведено так. Брат мій хотів у Кишеневі влаштуватися на телевізійний центр 
електриком. Я його не пустив, аж до того дійшло, що паспорт у нього забрав, щоб 
він не поїхав. Інший брат хотів виїхати після служби. Мама плаче, батько плаче, 
а я як старший умовляв: «Ну як же ти будеш десь, а мама помре, і ти не зможеш 
попрощатися»23.

Джерело  16  Зі статті в журналі

Липовани — старообрядці — вони не зламалися і встояли перед «хворобами» 
цивілізації, зберегли віру. Зараз у Вилковому діють два старообрядницьких 
храми. Служби та обряди в «липованських» церквах такі самі, як і у нас, «ще-
потників». Абсолютно все те саме — свята, молитви, ікони. Тільки хрестяться 
вони двома перстами. І, як сказав у розмові зі мною місцевий батюшка, ніколи від 
цього не відмовляться: «Це для нас не «дрібниця», це принцип! Ми за своє право 
хреститися двома перстами життя віддавали, у вогні горіли». Найактивніші па-
рафіяни — люди похилого віку, а от липованська молодь до церкви ходить, заз-
вичай, лише по великих святах. Впливи нового часу позначаються. Юнаки не 
бажають відрощувати бороди, дівчата — носити довгі спідниці. І, як з несхва-
ленням сказав дід Комарь — місцева легенда, навіть сміють «виходити заміж за 
«щепотників», не запитавши батьківського благословення»24.

q Підсумкове	обговорення

		 Якою мірою та чому зберігається в наші дні віра та культура липован, та яким  
може бути їхнє майбутнє?

22 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-Днестровского междуречья и левобереж-
ного Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 32-33.

23 Расков Д. Экономическое чудо с. Покровка: к вопросу об адаптации к рынку старообрядцев Бессарабии 
// Научный альманах «Традиционная культура». — 2009. — № 1. — С. 111–119.

24 Бурлаку С. Путешествие в южную Бессарабию// Земля и Недвижимость Сибири — 2010. — № 6. — 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vipstd.ru/journal/content/view/532/172/.
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 X Як і чому змінювався міжкультурний шлюб  
у ХХ–ХХІ ст.? 

q

1.	 Що відображене у джерелах 1 та 2? Порівняйте обидві картини. Що в них спільного  
і чим вони відрізняються?

Джерело   1   Василь Пукирев.  Джерело   2   Юрій Пименов.  
Нерівний шлюб, 1862 р.1 Весілля на завтрашній вулиці, 1962 р.2

q

2.	 Розгляньте діаграму з джерела 3. Які зміни вона демонструє? Зробіть припущення 
щодо причин цих змін. 

1 [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Неравный_брак_(картина). — Дата звер-
нення 15.11.2014.

2 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://artmmuseum.ru/muzejjnye-novosti-yurijj-ivanovich-pimenov. — 
Дата звернення 15.11.2014.
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Джерело  3  Кількість міжнаціональних шлюбів від загальної кількості 
укладених шлюбів в Україні на початку та наприкінці ХХ ст3 

Блок 1.  Традиційна сім’я: можливості та перешкоди створення 
змішаних шлюбів в Російській імперії 

q

3.	 Хто давав дозвіл на шлюб в Російській імперії (Джерело 4)? 
4.	 За яких умов ставав можливим шлюб новонавернених християн та нехристиян? 

Яку релігію в шлюбі та сімейних стосунках в першу чергу захищало законодавство 
і чому?

5.	 Як оцінювалися шлюби, що укладалися з представниками не своєї національності 
в селі? В яких випадках вони виправдовувалися (Джерело 5)?

6.	 За якими критеріями обирали шлюбного партнера в селі (Джерело 6)?
7.	 Чи враховувалися інтереси особистості, її почуття, думки? Чи могли вони 

переважити майновий стан при виборі шлюбного партнера? Обґрунтуйте свою думку 
цитатами. 

8.	 Визначте, в якому джерелі про який вид змішаного шлюбу йде мова (міжетнічний, 
міжконфесійний (міжрелігійний), міжстановий тощо)? 

9.	 Які обставини сприяли, а які заважали укладанню змішаних шлюбів наприкінці ХІХ — 
на початку ХХ ст.? 

Джерело  3  Зі «Зводу законів громадянських Російської імперії», початок ХХ ст. 

Розділ 1. «Про шлюб між особами православного віросповідання»:
1. Особи Православного віросповідання усіх станів можуть укладати між со-

бою шлюб, не питаючи на це особливого від уряду дозволу, та не будуть виключені 

3  За статистичними даними 1897/1900 гг.: Чорний С. Національний склад населення України в ХХ 
сторіччі. — Киев: НВП Картографія, 2001. — С. 48–49 та за даними перепису 1989 року: Розподіл насе-
лення за національністю та рідною мовою (0,1). Таблиця 19A050501_021. Банк даних / Державна служба 
статистики.
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при цьому зі своїх суспільних станів і спільнот. На цій же підставі допускається 
шлюб іноземця Православного віросповідання з російською підданою того ж 
віросповідання […].

6. Забороняється укладати шлюб без дозволу батьків, опікунів 
та піклувальників4.

9. Забороняється особам, що перебувають на службі, як військовій, так 
і цивільній, одружуватися без письмово засвідченого дозволу їхнього началь-
ства […].

Розділ 3. «Про шлюби нехристиян між собою та з християнами»:
80. Якщо дружина або одна з дружин мусульманина5 або іншої особи нехри-

стиянського віросповідання прийме св. хрещення, то шлюб її може залишатися 
у своїй силі без затвердження його вінчанням за правилами Православної Церкви, 
але тоді лише, коли чоловік, який залишається у своїй вірі, дасть зобов’язання: 
1) дітей, які мають народитися від них з того часу і хрещені в Православній вірі, 
ні спокусами, ні погрозами, ні іншими якимись способами, не приводити у свій 
закон, і дружині своїй, за дотримання Православної віри, зневаги і докору не 
завдавати; 2) із жінкою, яка прийняла св. хрещення, пожиттєво чи доти, доки 
триватиме шлюб, перебувати в одношлюбному співжитті, відмовившись від ін-
ших дружин, якщо таких має.

81. Якщо хтось з подружжя, що належать до іудейського закону, навернеться 
до Православ’я, а інший залишиться в колишньому законі, але з наверненим жити 
побажає, то, залишивши їх у подружжі без розірвання, зобов’язати підписками: 
першого в тому, щоб він ретельно піклувався про приведення іншого умовлян-
ням до прийняття Православної віри, а цього в тому, щоб народжуваних в цьому 
шлюбі дітей ні спокусами, ні погрозами, ні іншими якимись способами не на-
вертав до закону іудейського, і наверненій у Православну віру дружині за її віру 
зневаги і докору не завдавав6.

Джерело  5  Уявлення про міжнаціональні шлюби в традиційному суспільстві 
початку ХХ ст.

Мільов Іван Ілліч, болгарин (1896 р. н.) із села Преслав на Запоріжжі: «Ми 
і раніше дуже дружні були з українцями, котрі жили в сусідніх селах, часто зу-
стрічалися з ними під час ярмарків і базарів, ходили один до одного в гості на пре-
стольні свята, але шлюб з ними не брали. Тоді це не було прийнято».

Гречанка Ніколіца Федора Олексіївна (1898 р. н.) із села Стила Донецької об-
ласті: «Раніше було заведено виходити заміж тільки за людину своєї національ-
ності і односельця. А якщо хто виходив заміж не за грека, то це зазвичай була 

4 Опікуни та піклувальники — спеціально призначені люди для виховання та юридичного супроводу неповноліт-
ніх дітей, які залишилися без батьків.

5 В ісламі допускається багатоженство, яке обмежується низкою умов. 
6 Адаптовано за виданням: Свод законов гражданских (св. зак. т. 10 ч. 1, изд. 1900 г. по Прод. 1906 и 1908 гг.). — 

С предметным указателем и с позднейшими узаконениями по день выхода в свет / Сост. А. Л. Саатчиан. — 
Издание неофициальное. — Санкт-Петербург: Издание Юридического книжного магазина И. И. Зубкова под 
фирмою «Законоведение», 1911. То же. — [Електронний ресурс.] — Режим доступу: http://civil-law.narod.ru/
wist/szg/szg111.html. — Дата звернення 20.01.2014.
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«перезріла» наречена, для якої, як тоді говорили, все одно за кого йти, хоч за 
«інородця», аби не залишитися в дівках»7.

Джерело  6  Фрагменти зі спогадів селян до початку колективізації

Чи одружувалися багаті з бідними?
— Вибирали більш-менш по цензу і на своєму рівні. Тоді якось не так, що по 

любові, а часто було так, що просто насильно оддавали. Батька не могли ослу-
хатися. Як батько сказав — це все. Було, що і сперечалися, і противилися. Якщо 
не по добрій волі, то звикне і живе — чи любе, чи не любе (Масло Михайло 
Павлович).

— Намагалися одружуватись з багатими, щоб земля була. Хай вона буде й по-
гана, аби тільки земля була (Осадча Устина Юхимівна).

— Женилися — хто кого вподобає, хай бідна, аби сподобалася. Було таке, що 
й багатих брали, і бідних брали (Смола Параска Федотівна).

— Багаті нашими дівчатами не цікавилися і разом не співали, вони собі окремо. 
А бідняки й середняки разом гуляли. Відрізнялися. Такі гарні дівчата бідніші, то 
все рівно хлопці до багатої, бо в неї є воли, коні, може, корівка є (Безкоровайна 
Параска Митрофанівна)8.

Блок 2. Міжнаціональні сім’ї за часів СРСР та сьогодні

q

10.	Яким було офіційне ставлення Радянської влади до змішаних шлюбів і чому ним 
приділялася така увага (джерело 7)?

11.	Завдяки чому люди з різних міст, союзних республік, незалежних країн могли 
зустрітися?

12.	Як в міжнаціональних сім’ях обиралися місце проживання, мова спілкування, 
традиції, віра, імена дітей? Чи був цей вибір результатом спільного рішення, 
компромісу або бажанням одного з партнерів?

13.	Що було спільного в міжнаціональних сім’ях (джерела 8–11) і чому?
14.	Чим історія сім’ї Іванни чи Арчіла (джерело 12) відрізняється від історій сімей 

з джерел 8–11? Що спільного між цими родинами і чому? 

Джерело  7  Про міжнаціональні шлюби в СРСР 

У післявоєнні роки національно-змішані сім’ї перетворилися на масове 
явище. За даними перепису 1959 року вони складали 10% від усіх сімей нашої 
країни, у 1970 р. їх було 13,5%, а в 1979 р. — біля 15%. Причиною збільшення 
відсотку національно змішаних сімей стало зростання міжнаціональної шлюб-
ності. В наш час міжнаціональне спілкування — невід’ємна риса соціалістичного 
способу буття, а змішані шлюби, мабуть, найтісніша форма такого спілкування. 

7 Пономарев А. Межнациональные браки в УССР и процесс интернационализации / А. Пономарев. — К. : Нау-
кова думка, 1983. — С. 69.

8 Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія селянської культури 1920–1930 років / 
В. Нолл. — К. : Родовід, 1999. — С. 109–110 (авторський переклад).
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У Програмі КПРС, прийнятій ХХVII з’їздом партії, сказано: «Партія, наша дер-
жава зацікавлені в тому, щоб кожній радянській людині були притаманні по-
чуття дружби і братерства, що об’єднують всі нації і народності СРСР, висока 
культура міжнаціонального спілкування, нетерпимість до проявів націоналізму 
і шовінізму, національного егоїзму, до звичаїв і норовів, що заважають комуні-
стичному оновленню життя»9.

Джерело  8  З історії українсько-молдавської сім’ї

Мій батько Микола Захарович Штученко (1930–1976 рр.) за національні-
стю українець, а мати Тамара Іллівна Бабару (1937–1999 рр.) — молдаванка. 
Познайомились мої батьки у Москві під час відрядження. На початку 1960-х рр. 
одружились. Весілля як такого не було. Був формальний розпис у ЗАГСі. 
Оскільки родина мешкала у м. Кишиневі у Молдавії, в родині говорили лише 
російською. Коли народились діти, то проблем з вибором імен не було. Дітей на-
звали Юрій та Олена. На той час про національне не прийнято було говорити. Усі 
жили у Радянському Союзі. Батько іноді переходив на українську, якщо ми їздили 
до його рідних в Україну, на Донеччину. Сам він українських традицій не дотри-
мувався, бо ми жили у місті, де все було більш-менш однаковим — радянським. 
Кухня була місцева, нічим не відрізнялася від того, що було в інших. Завжди свят-
кували дні народження членів родини, Новий рік. На 1 травня та 7 листопада 
ходили на демонстрації. Чи були конфлікти на національному ґрунті? Ні. Ніколи 
нічого такого не було10.

Джерело  9  З історії азербайджансько-російської сім’ї

Самір Гасанович Гусейнов (1973 р. н.) — азербайджанець. Моя дружина 
Галина В’ячеславівна Гусейнова (1973 р. н.) — росіянка. Познайомились ми 
у Москві під час конференції, а у 2003 р. — одружились. Весілля не було. Був 
формальний розпис у ЗАГСі. Підтвердження нашого цивільного шлюбу цер-
ковним не могло бути, бо я мусульманин, а вона православна. Я не примушував 
її змінити віросповідання, але якщо колись це станеться, я буду радий. Якщо 
це можна вважати традицією, то при укладенні шлюбу жінка обов’язково мала 
змінити своє прізвище, бо це є першим свідченням того, що вона дійсно вий-
шла заміж. Вона також обов’язково має носити обручку, що для мене є не та-
ким принциповим. Для мене дуже важливим моментом у дотриманні традицій 
є обрізання для хлопчиків. Коли настане час, я обов’язково це зроблю для сина. 
На сьогодні, поки син ще малий, говоримо з ним російською, а коли піде в 
школу, почну говорити з ним азербайджанською. Чи були конфлікти на націо-
нальному ґрунті? Ні. Конфлікт може бути між чоловіком та жінкою, але між 
росіянкою та азербайджанцем — ні, бо для чого тоді було одружуватися11?

9 Сусоколов А. А. Межнациональные браки в СССР. — М.: Мысль, 1987. — С. 10.
10 З інтерв’ю Штученко Ю.Н., записаного Ковалевською Ольгою в Києві, в грудні 2012 року для проекту «Спіль-

на історія. Діалог культур».
11 З інтерв’ю Гусейнова С. Г., записаного Ковалевською Ольгою в Києві, в грудні 2012 року для проекту «Спільна 

історія. Діалог культур».
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Джерело  10  З історії грузинсько-російської сім’ї 

Мій чоловік Георгій Дівієвич Афвледіані (1966 р. н.) за національністю — 
грузин, а я, його дружина Тетяна Альбертівна Запарій (1977 р. н.) — росіянка. 
Познайомились ми у Донецьку. Одружились у 1999 р. Весілля не було. Був фор-
мальний розпис у ЗАГСі. Я взагалі не розумію усі ці плаття, ляльки, квіти […]. 
Я росіянка, і у мене вдома завжди говорили російською. Гія (чоловік) навчався 
у Росії, потім служив у Радянській армії, тому ми завжди говорили в родині 
російською. 

Але чоловік завжди дивувався, що в Україні не говорять, або мало говорять 
українською […]. На виборі імені сина наполіг чоловік. Хлопця звати Лука (гру-
зинське ім’я). Мені це спочатку не подобалося, але потім я зрозуміла, що це навіть 
на краще. Ім’я для доньки вже вибирали таким, аби було співзвучним до імені її 
брата. Отже, вона — Аліка (Ліка). Ми обидва народилися та здобули освіту за ра-
дянських часів, завжди говорили російською, отож принципів національного ви-
ховання в нашій родині немає.12

Джерело  11  З історії російсько-вірменської сім’ї

Корнєєв Олександр Вікторович (1968 р. н.). Мій чоловік, за національністю — 
росіянин, а я, його дружина, Халапян (Корнєєва) Тетяна Сергіївна (1978 р. н.) — 
вірменка. Познайомились ми у м. Донецьк, але згодом переїхали до м. Києва, 
де у 2003 р. й одружились. Весілля не було. Був формальний розпис у ЗАГСі. 
Доньку звати Софія, бо це ім’я та його значення мені дуже сподобалися… Ми 
дотримуємося скоріше загальних українських традицій. Справа у тому, що я 
сама походжу зі змішаної родини: мій батько та дідусь були вірменами. Мама — 
росіянка […].Мама з татом завжди говорили російською, а я закінчила звичайну 
радянську школу. Вірменські традиції мені майже не відомі13.

Джерело  12  З телевізійного сюжету «Спілкування без бар’єрів»

Голос за кадром: «Він — грузин. Вона — українка. Іванна плюс Арчил — це 
формула кохання. Стосунки переросли в роман, роман — у велику любов. Усі 
етапи створення сім’ї минули за кордоном. У Швейцарії та США. Осіли в Україні. 
Нині Арчил, Іванна та дві їхні доньки в родині спілкуються між собою чотирма 
мовами».

Арчил Цинцадзе, чоловік: «Іванка така людина, яка ставиться з великим ро-
зумінням до того, що я — грузин. Діти розуміють. З дітьми спілкування у мене 
абсолютно грузинською. Іванна спілкується українською».

Російська в родині Климпуш-Цинцадзе — мова міжнаціонального спілку-
вання. Так Арчил та Іванна познайомилися. Живучи за кордоном, спілкувалися 

12 З інтерв’ю Запарий Т. А., записаного Ковалевською Ольгою в Києві, в грудні 2012 року для проекту «Спільна 
історія. Діалог культур». 

13 З інтерв’ю Халапян Т. С., записаного Ковалевською Ольгою в Києві, в грудні 2012 року для проекту «Спільна 
історія. Діалог культур».
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англійською. Згодом перейшли до знайомства, відповідно, з українською 
та грузинською.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, жінка: «Я думаю, тільки за рахунок того, що ко-
жен із нас настільки любить своє, ми вміємо поважати інше, тому мовне питання 
взагалі не стоїть. Я вчу грузинську, бо мені ж потрібно розуміти, про що чоловік 
говорить з дітьми».

Голос за кадром: «Діти не відстають від батьків. Соломія та Меланія, у гру-
зинському варіанті — Саломе та Мелано — володіють англійською, грузинською 
та українською. Російську вивчили самі».

Арчил Цинцадзе: «[…] Вони чомусь і незрозуміло як підхопили російську 
мову, якій в принципі їх ніхто не вчив. Вони з української школи це принесли».

Іванна Климпуш-Цинцадзе: «Крім того, що п’ять днів вони ходять до україн-
ської школи, ще два дні на тиждень — до грузинської».

Арчил Цинцадзе: «У нас в сім’ї вважається так: чим більше мов ми знаємо, 
тим більше можливостей ми маємо в цьому житті»14.

q Підсумкове	обговорення

	 Як державна політика і зміни в суспільстві впливали на змішаний (міжкультурний) 
шлюб в ХХ — на початку ХХІ ст.? Порівняйте, наскільки ваші відповіді підтверджують 
висловлені вами на початку уроку припущення про міжнаціональні шлюби. 

	 Які, на вашу думку, головні критерії обрання шлюбного партнера в наші дні?  
Що впливає на формування цих критеріїв? 

14 «Спілкування без бар’єрів»: сюжет від 27.07.2012 р. Телерадіокомпанія «Вікна-Новини» [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу: http://vikka.ck.ua/ua/news.php?bl=1&pid=6&view=5783. — Дата звернення 03.04.2014.
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Прикордонна торгівля  
та міжнаціональні контакти

 X Як прикордонна торгівля сприяє  
стабілізації ситуації в регіоні?

q

1.	 Поясніть, використовуючи історичну довідку та карту (джерело 1), хто і що зображені 
на фото (джерело 2).

¡¡ Історична¡довідка¡

На території Кавказу, у тому числі й Південного, протягом століть формувалися 
складні моделі врегулювання конфліктів — міжнаціональних, міжгрупових та між 
окремими громадами. 

Періодичні видання ХІХ — початку ХХ ст. містять сотні прикладів врегулю-
вання конфліктних ситуацій за допомогою «традиційних» інститутів і механізмів. 
Такі механізми діяли також протягом ХХ ст., коли час від часу виникали конфліктні 
ситуації на вірмено-азербайджанському, грузино-абхазькому, грузино-південно-осе-
тинському кордоні. Народи, що живуть в різних державах на території Південного 
Кавказу, мають давні традиції прикордонної торгівлі. Приклади міжнаціональних 
контактів, у тому числі в процесі торгівлі, є продовженням традицій та доводять, 
що навіть за напружених стосунків під час конфліктів, сторони конфлікту можуть 
знайти певні форми взаємодії. 

Прикладом таких контактів можуть виступати два ринки, один — на кордоні 
між Грузією та Вірменією в Садахло та Баграташені, другий — на грузино-півден-
но-осетинському адміністративному кордоні в Ергнеті. 

Садахло — населенний пункт на території Грузії на кордоні з Вірменією. 
Населення біля 10 000 осіб. Мешкають, в основному, азербайджанці, є також гру-
зини та представники інших національностей. Села Садахло та Баграташен розді-
лені річкою Дебед та вузькою смужкою садів. Тут знаходиться один з трьох кон-
трольно-пропускних пунктів на вірмено-грузинському кордоні, рух на якому є 
найбільш жвавим, оскільки він знаходиться на трасі Єреван-Тбілісі.

Саме тут, на прилеглій до мосту території, почав функціонувати ринок. 
Садахлинський ринок цікавий, по-перше, тим, що у буквальному сенсі знаходиться 
на кордоні з Вірменією (перетинаєш вірмено-грузинський кордон та опиняєшся на 
ринку). По-друге, тим, що ринок знаходиться біля села, в якому мешкають азербай-
джанці. Ринок в Садахлдо був джерелом існування не тільки для мешканців свого 
регіону, але й частини біженців з Абхазії та південної Осетії, які продавали на цьому 
ринку цитрусові та яблука. Фактично, громадяни Вірменії, навіть у період військо-
вих дій, не припиняли торгівельні стосунки з громадянами Грузії азербайджанського 
походження. Наші розмови з торговцями ринку вказують на те, що торгівельні сто-
сунки підтримувалися також і з громадянами Азербайджану. 

Обидва ринки (в Садахло та Ергнеті) функціонували з середини 1990-х рр. до 
середини 2000-х рр., а потім були закриті за рішенням грузинської влади.
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Джерело  1  Прикордонні ринки Кавказького регіону на початку ХХІ ст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерело  2  Торгівля на прикордонному ринку1 
 

1 Тут і далі фото з персонального архіву автора та етнографа А. Дабагяна.
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q

2.	 Що таке «образ ворога»? (Див. інформаційну довідку).
3.	 З’ясуйте на основі джерел, яким чином прикордонна торгівля допомагає зламати 

«образ ворога».

¡¡ Інформаційна¡довідка

Образ ворога — це один із проявів негативних стереотипів в міжетнічних від-
носинах. Відмітною ознакою «ворога» є його дегуманізація — наділення ворога 
різними негативними рисами і якостями. «Ворог» асоціюється зі злом, ненавистю, 
агресією, підступністю, насильством, смертю і іншими негативними характеристи-
ками. «Ворог» — це щось, що являє собою реальну або уявну загрозу людині, групі, 
соціуму; він носій антигуманних властивостей і якостей, тому «ворог» сприймається 
як об’єкт для нібито «виправданої» дискримінації або насильства.

Джерело  3  Ринок та образ «іншого»

Незалежно від різних обставин, Садахло, як для вірмен, так і для азербай-
джанців, — це засіб для щоденного виживання. Одні існують за рахунок інших. 
Ця нейтральна торгівельна зона сприяє врегулюванню загостреної політичної 
ситуації. Обидві сторони чудово це розуміють. Поки що тисячі людей з Вірменії 
приїздять в Садахло, спілкуються з азербайджанцями, зближуються з ними, обмі-
нюються думками, ведуть разом торгівлю, незалежно від роду діяльності, спеці-
альності, національної приналежності. Для громадян Азербайджану та Вірменії 
нейтральна зона стала місцем зустрічей… І все це позитивно впливає на перегляд 
образу «ворога»2.

Джерело  4  Садахло та Баграташен: прикордонні феномени 

Ринок в селі Садахло, розташованому на грузино-вірменському кордоні й населе-
ному переважно азербайджанцями, був відмий як один з стабільно функціонуючих 
економічних вузлів на південному Кавказі. Нечасті роздуми з приводу його характеру 
та функціональної ролі враховували той важливий факт, що ринок цей представляв 
собою вірмено-азербайджанську торгівельну спільноту, котра протягом довгих років 
мала особливу привабливість.

Цей ринок існував з ранніх 1990-х рр., але активно почав функціонувати з 1993 р. 
Відкриті завдяки садахлинському ринку можливості призвели до того, що сюди одразу 
ж потягнулися громадяни Вірменії та Грузії, що втратили роботу. Азербайджанці, 
вірмени та грузини приїздили сюди, щоб зайнятися торгівлею, отримати будь-яку 
роботу або заснувати власний бізнес. «Торгівельні відносини» встановлювалися, в 
основному, між грузинами, азербайджанцями та вірменами. Азербайджанці прода-
вали, вірмени купували, а грузини, як «господарі» землі, «контролювали» процес3.

2 Н. Булгадарян. Садахло. Зеркало и модель Южного Кавказа. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://hcav.am/attachments/5d061 sadakhlo[1].pdf. 

3 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли в 
качестве средства для трансформации конфликта. — [Електронний ресурс] «Кавказский выпуск». — Режим 
доступу: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.
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Джерело  5  «Кавказька єдність»: як вона формувалася 

…Етнічне розмаїття виявлялося і в таких елементах культури, як типи посе-
лень та житла, одяг та начиння, виготовлене з різних матеріалів; у співіснуванні 
конфесій: християнства, ісламу та іудаїзму, а також власних вірувань. У той са-
мий час спільна історична доля, етнічна близькість народів Кавказу слугували 
підґрунтям для формування спільної кавказької етнографічної та історико-куль-
турної єдності, що втілилася, зокрема, в художній обробці металу й дерева, юве-
лірному мистецтві, різьбленні по каменю, виготовленні килимів, вишивці тощо. 

Іншою яскравою особливістю спільної кавказької традиції є гостинність, з 
якою був пов’язаний звичай кунацтва — встановлення дружніх стосунків між 
людьми, що належали до різних родів та, навіть, народів, і який сприяв розв’я-
занню будь-яких конфліктних ситуацій4.

Джерело  6  Ми та вони: формули міжнаціональних стосунків

У даному зв’язку пригадалася замітка з польового щоденника: розговорилася 
з торговкою на станції (біля 50-ти років, азербайджанка). До неї підійшли люди, 
почали запитувати її російською мовою. Після того, як вони відійшли, вона, мот-
нувши головою у їх бік, сказала: «То все вірмени…». Далі була очікувальна па-
уза, вона чекала на реакцію з мого боку… На моє питання, а чи виникають якісь 
проблеми, відповіла: «Ні, а що вони можуть нам сказати?!» На фоні подібних ви-
словлювань зустрічалися і інші міркування: «Вірмени сюди приїздять із сусідніх 
сіл. У мене нещодавно в домі зупинялися. Вони з села Баграташен. У нас гарні з 
ними відносини» (чоловік, азербайджанець, 60 років). Або: «У мене багато друзів 
серед вірмен. Я їх на це весілля також запросив, шкода, що вони не змогли сьо-
годні прийти» (чоловік, азербайджанець, 55 років). Ось ще одне висловлювання: 
«Подруга моя з Кіровокану (вірменка) нещодавно приїхала та попросила пози-
чити 300$. Я, звичайно ж, дала. Поверне, куди подінеться… Ми з нею на ринку 
познайомилися, вона в мене речі залишала, так і зблизилися»5. 

Джерело  7  Ми та вони: торгівля навіть за умов конфлікту…

Азербайджанці, що живуть в Садахло, вільно торгують з вірменами. Про це 
повідомила голова ГГА (Гельсінської громадянської асамблеї)6 Гянджинського 
офісу Акіфа Алієва, яка проводила моніторинг в Садахло, метою якого було з’ясу-
вання характеру відносин між ворогуючими національностями в цьому регіоні. 
Як повідомила Акіфа Алієва, кожного дня з Садахло в Баку вирушають 25 авто-
бусів та 10 мікроавтобусів для придбання товарів в торгівельній зоні «Біна».

4 Сайт Російського етнографічного музею (матеріал підготовлений В. А Дмітрієвим). — [Електронний ресурс] 
http://www.ethnomuseum.ru. — Режим доступу: http://www.ethnomuseum. ru/section69/23/269 /387.htm.

5 Гусейнова С. Азербайджанцы и Армяне в Грузии: пространство совместного проживания. — Положительные 
примеры из истории сосуществования народов стран Южного Кавказа. Статьи ученых — историков и экспертов 
из Азербайджана, Армении и Грузии (Ереван, Армения). — Ереван, Антарес, 2009. — С. 156. — [Електронний 
ресурс] http://rus.acgrc.am. — Режим доступу: http://rus.acgrc.am/ positive examples of coexistence_russian.pdf.

6 Гянджинскй офис ХГА (Хельсинкской гражданской ассамблеи) Азербайджана.
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З Азербайджану в Садахло надходять продукти, одяг та побутові товари, а з 
Вірменії в Садахло надходить риба, картопля та капуста… В цілому на ринку нара-
ховується 3200 точок, не рахуючи їдалень та ресторанів. Продавці-азербайджанці, 
в основному, це жінки та молодь. Спілкуються з покупцями-вірменами їхньою 
мовою. Грошовий обіг — долари, ларі7 та драми8. Садахлинські азербайджанці 
без будь-яких перепон їздять в найближчі села Вірменії за покупками. За їх сло-
вами, декотрі продукти там коштують дешевше. Якщо придивитися уважно, то 
виходить, що Садахло — це вільна економічна зона9.

Джерело  8  Думка незалежного експерта про прикордонну торгівлю в Ергнеті 

За часів існування ергнетського ринку осетинське населення більше схиля-
лося до грузинської сторони — в обігу був ларі. Будь-який грузин міг поїхати у 
Цхінвальський регіон, а звідти перейти в Росію. Грузини й осетини спілкувалися, 
мали спільну торгівлю, вступали в родинні стосунки. Взаємну довіру було від-
новлено. У Цхінвалі було чути грузинську мову. Тобто, перспектива зближення 
існувала. Треба було й у Абхазії створити щось подібне до ергнетського ринку й 
тим самим зацікавити абхазців. Вочевидь, беззаконня, розповсюдження нарко-
тиків та зброї треба припиняти. Однак через припинення вивозу наркотиків не 
варто було закривати ринок10. 

Джерело  9  Думка Шалви Касрадзе, біженця з Ергнеті (82 роки)

Я вважаю, що закриття ергнетського ринку не помилка, а злочин. Були ж люди 
зайняті? Саме спільна діяльність була необхідною умовою відновлення близьких 
та дружніх стосунків між нами. Ринок закрили через боротьбу з корупцією. Але 
позбавити людей роботи — хіба то боротьба з корупцією?11?

Джерело  10  Про торгівлю на ергнетському ринку

Ергнетський ринок існував до «революції троянд»12 впродовж 7 років між мі-
стом Цхінвалі й селом Ергнеті Горійського району. На ринку, в основному, тор-
гували завезеними з Росії безакцизними13 бензином, цукром, цигарками, борош-
ном та пшеницею. На ринку продавали також інші, в основному контрабандні 

7 Грузинська грошова одиниця.
8 Вірменська грошова одиниця.
9 Матеріал Гянджинского офису Гельсінської громадянської асамблеї Садахло // Зеркало и модель Южного Кав-

каза. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hcav.аm/attachments/5d061sadakhlo[1].pdf.
10 Висловлювання незалежного експерта Закреішвілі Паата в газеті «Резонанси», 23 березня 2008 р. — Цит. за: 

Как мы жили вместе в Грузии в XX веке. — Тбілісі, 2011. — С. 13.
11 Цит. по: Как мы жили вместе в Грузии в XX веке. — Тбилиси, 2011. — С. 13.
12 Революція троянд — революція в Грузії у листопаді 2003 р. Основний мотив революції — фальсифікації пар-

ламентських виборів 2 листопада 2003 року. Під час революції Президент Едуард Шеварнадзе склав повнова-
ження, й керівництво країною перейшло до рук опозиції на чолі з Михайлом Саакашвілі. 

13 Акциз — непрямий податок, який встановлюється переважно на предмети масового споживання (тютюн, вино 
тощо). Включається в ціну товару і тим самим фактично сплачується споживачем. Акциз слугує важливим 
джерелом надходжень в державний бюджет сучасних країн. Розмір акцизу багатьох товарів досягає половини, 
а іноді й 2/3 їх вартості.
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продукти: фрукти, зерно, овочі тощо. У результаті конфлікту народи, що проти-
стояли один одному — грузини та осетини — спілкувалися та торгували життєво 
важливими продуктами. З цих стосунків було видно, що ресурси примирення не 
були вичерпані14.

Джерело  11  Англійський журналіст про значення прикордонної торгівлі  
на Кавказі

Кавказ — маленький, нестабільний регіон. Нації, що живуть в Грузії, Вір-
ме нії й Азербайджані, а також на території російського Північного Кавказу, 
самі повинні намагатися співпрацювати, щоб побудувати інтегрований регіон… 
Населення Кавказу намагається не випустити з рук шанс та завжди використовує 
можливість ведення бізнесу. Історія двох ринків тому приклад. 

Перший, біля Ергнеті, існував безпосередньо біля адміністративного кордону 
з Південною Осетією… [Другий] на кордоні Грузії з Вірменією, в селі Садахло: 
величезний азербайджано-вірменський ринок на території Грузії, де не видно 
було жодного грузина. Азербайджанці купували вірменські продукти, вірмени — 
азербайджанські, якими були заповнені магазини Єревану. Під тиском уряду ри-
нок спочатку був обмежений, хоча остаточно не закритий. Це ще один з прикла-
дів обмеження етнічної співпраці. 

З юридичної точки зору це був виправданий, законний крок, але, як вважає ко-
лишній міністр з врегулювання конфліктів Гіоргій Хаїндрава: «Якби не було ерг-
нетського ринку, ми повинні були б його придумати». Можливо, він був найбільш 
масштабним заходом щодо встановлення довіри між усіма народами Кавказького 
регіону, що тут торгували. Можливо, рух у бік нової війни розпочався саме з 
закриття цього ринку. Політика стоїть відокремлено, тоді як спільні економічні 
інтереси та [вимоги] безпеки повинні розвиватися разом. Південний Кавказ — це 
тонкий механізм, в якому поломка однієї частини одразу ж розповсюджується на 
весь механізм15.

q

4.	 Які аргументи «за» та «проти» існування прикордонних ринків могли б навести 
жителі регіону? (джерела 7, 9, 12–15)? 

5.	 Розгляньте фото (джерела 12–13). Які товари пропонуються на ринку?  
Як організовані торгівля, збереження та доставка товарів? 

6.	 Як ви гадаєте, наскільки необхідними для жителів були товари, що продавалися на 
ринку (джерела 12–13)?

14 Леван Себискверадзе. Откроется ли Эргнетский рынок? 23.01.2013 (на груз.). — [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=16198&lang=geo. (Перевод с груз. ред.).

15	 თომას	დი	ვალი,	კავკასია:	გატეხილი	რეგიონი,	ლონდონი,	დეკემბერი	2008. — [Електронний ресурс] То-
мас ди Валь. Кавказ: поломанный регион. Лондон, декабрь 2008 года. — Режим доступу: http://foreignpressge.
blogspot.com/2008_05_01_archive.html (Переклад з груз. Є. Медзмаріашвілі).
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Джерело  14  Голова Азербайджанського конгресу Грузії Алі Бабаєв про ідею 
повернення ринку в Садахло

Грузинська влада виявилася нездатною контролювати прикордонну тери-
торію та перешкоджати фактам контрабанди. Мені незрозуміло, навіщо уряду 
стільки прикордонників, якщо вони не змогли встановити порядок. Нехай від-
новлять ринок та контролюють кордон, вони це можуть. Хоча, треба відзначити, 
що проблема контрабанди не була вирішена закриттям ринку. Навіть сьогодні 
відбувається обмін нелегальним товаром і поза ринком…

…Після закриття ринку більшість населення прикордонних територій поїхала 
працювати за кордон. Люди, які брали банківські кредити, виявилися неплато-
спроможними, через що їх власність було конфісковано. Держава не піклується 
навіть про покращення їх побутових умов. Ринок закрили, однак замість нього 
людям не запропонували альтернативної роботи16.

Джерело  15  Місцеві мешканці про перспективу відновлення  
Ергнетського ринку

Зі слів місцевих жителів, у ергнетського ринку були як позитивні, так і нега-
тивні сторони. На їх думку, якщо ринок відновлять, акцизи на продукти повинні 
накладатися в самому селі Ергнеті, інакше, можливо, знову відбудеться бурхливе 
зростання контрабанди й ринок стане новим джерелом корупції. 

Заза Кахабрішвілі, мешканець Ліахвської ущелини, каже: «Через дешевизну 
уся Східна Грузія купувала в Ергнеті борошно, цукор та інші продукти. Ми, 
місцеві, підтримуємо відкриття ринку, хоча й не хочемо, щоб як в 1990-ті, ра-
зом з продуктами з Цхінвалі завозили наркотики. Тоді, через завезення нарко-
тиків, грузинську та осетинську молодь отруїли, багато хто з них став жертвами 
наркоманії».

Гіоргій Касрадзе, мешканець села Ергнеті: «Моя родина нічого доброго про 
ті часи не пам’ятає. Вночі виходити з дому було неможливо, оскільки в Ергнеті 
було беззаконня, хто й що робив — зрозуміти було неможливо. Одного разу зна-
йомі осетини попросили зберегти наповнений сорока тоннами бензину «Камаз». 
На другу ж ніч нагрянули незнайомі в масках, відібрали і машину, і всі гроші, які 
в нас були. Боюся, щоб подібне не повторилося. Тим більше, що зараз ми незахи-
щені. Тому, лише Бог знає, що станеться…».

Незважаючи на неоднозначне ставлення, більшість мешканців прилеглих до 
конфліктної зони грузинських сіл, все-таки позитивно оцінюють перспективу 
відновлення Ергнетського ринку. На їх думку, ринок вочевидь краще, ніж війна 
та ворожнеча17!

16 ნონა	სალაღაია,	სადახლოს	მოსახლეობა	„საზღვრისპირა	სავაჭრო	ცენტრის“	გახსნას	ითხოვს, 23.04.2009 
(Н.Салагая. Население Садахло требует восстановление «приграничного торгового центра»). — [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=7612&lang=geo. (Переклад з 
груз. Є. Медзмаріашвілі).

17 [Електронний ресурс] Леван Себискверадзе: Откроется-ли Эргнетский рынок? 23.01.2013 (на груз.). — Ре-
жим доступу: http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=16198&lang=geo. (Переклад з груз. Є. Медз-
маріашвілі).
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Джерело  16  Ринок та спосіб життя мешканців

У 2007 році ринок було закрито. Це означало, що місцевим мешканцям необ-
хідно повернутися до сільського господарства, — обставина, до якої вони не були 
готові, оскільки довготривале функціонування ринку встигло повністю змінити 
спосіб життя мешканців Садахло, які настільки звикли отримувати прибуток з 
ринку, що тепер не виявляють особливого ентузіазму з приводу повернення до 
колись природної для них роботи на землі18.

q

7.	 Припустіть, чим керувалися представники влади, коли закривали ринки (джерела 9, 
10, 12, 13, 15, 17, 18, 19)?

8.	 Уважно розгляньте фото (джерела 12–13). Як ви гадаєте, чи може влада 
забезпечувати контроль за якістю товару, сплатою податків? 

Джерело  17  Торгівля між вірменами й азербайджанцями не припиняється…

О 8 ранку прикордонники відкривають браму і натовп з більш ніж 1000 осіб, 
навантажених великими мішками, йдуть від вірменського села Баграташен у су-
сіднє грузинське село Садахло. Декотрі намагаються пройти без черги, однак гру-
зинські прикордонники витискають їх назад… Пройшовши через браму, торгівці 
опиняються на величезному міжнародному ринку в грузинському селі Садахло, 
яке нічим, крім цього ринку, не вирізняється від інших та розташоване на терито-
рії, суміжній з Вірменією та Азербайджаном. 

Ринок в Садахло — унікальне явище. Він залишається пунктом перевалоч-
ної торгівлі для азербайджанців та вірмен попри продовження ворожнечі між 
Вірменією та Азербайджаном через спірні території Нагорного Карабаху, що 
призвела до припинення усіх офіційних контактів між цими державами, «рево-
люції троянд» в Грузії та боротьби проти контрабанди. Стійкі прогнози щодо 
закриття ринку так і не справдилися. Керують ринком грузини, а 95% покупців 
складають вірмени. За даними Державного митного комітету Вірменії щотижня 
цей ринок відвідують до 5500 осіб. За офіційними даними у 2004 році цим шля-
хом у Вірменію було вивезено товарів на суму 1,8 мільйона доларів. А реальні 
цифри, ймовірно, набагато вище19.

18 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли в 
качестве средства для трансформации конфликта. — [Електронний ресурс] «Кавказский выпуск». — Режим 
доступу: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

19 [Електронний ресурс] «Кавказский узел». — Режим доступу: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/79267/? 
print =true.
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Джерело  18  Колишній дипломат про економічні наслідки прикордонної торгівлі 
для Грузії

Гігі Кублашвілі, колишній посол Грузії в Узбекістані та Таджикістані, який 
працював у Цхінвальському регіоні з питань врегулювання конфлікту: «Ринок 
збагатить лише мафіозні клани Росії й сепаратистів і, що найголовніше, завдасть 
значної шкоди економіці Грузії. За часів функціонування так званого ергнетського 
ринку (до 2004 р.) … через ввезення неврахованого, безмитного й, у тому числі, 
стратегічного для держави товару, бюджет Грузії втрачав мільярди доларів. 

Особливо слід виокремити кримінал, який безпосередньо був пов’язаний з 
так званим ергнетським ринком. Саме сюди ввозилися наркотики, звідси ж виво-
зили викрадені автомобілі. Навіть цей приклад є достатнім для занепокоєння»20.

Джерело  19  З книги британського дослідника

В березні 2001 року Вартан Хачатрян, міністр фінансів Вірменії, спробував 
закрити ринок Садахло, проголосивши його «розсадником корупції та основним 
каналом, через який [у Вірменію] йде потік контрабанди». За словами міністра, 
через цей ринок щорічно ввозяться не обкладені податками товари на суму від 
трьохсот до чотирьохсот мільйонів доларів, що дорівнює усій прибутковій ча-
стині бюджету Вірменії. Прості люди можуть заперечити: ринок в Садахло ро-
бить те, чого не роблять уряди — дає можливість годувати та одягати себе21.

q

9.	 Чому певні політики знов піднімають питання про відкриття ринків? (джерела 14, 15, 
20–22)?

10.	Припустіть, на що держава могла витратити гроші, які б поступили в бюджет від 
акцизних зборів, торгівельних мит та податків? 

Джерело  20  Про майбутнє ринку в Садахло

ТОВ «Кавказький торгівельний інвестиційний центр» був заснований  
у 2010 р. Ця компанія у 2012 р. висловила зацікавленість у відновленні в селі 
Садахло ринку, який забезпечував роботою багатонаціональну групу приблизно 
з 6000 осіб. 

Власністю цієї компанії є 50 000 кв. м земельної ділянки, де найближчим ча-
сом буде збудований торгівельний центр площею 15 000 кв. м22. 

20 Эргнетский рынок — самоубийство экономики Грузии?! [Електронний ресурс] «Иверия», 14 ноября 2014 
года. Режим доступу: http://iveria.biz/615--.html

21 Томас де Ваал.Черный сад. Цит. по: Том де Ваал. Заключение. Садахло: будущее. — Веб-сайт BBC. — Режим 
доступу: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4685000/4685199.stm.

22 [Електронний ресурс] Facebook «Sadakhlo-Mall». — Режим доступу: https://www.facebook.com/pages/Sadakhlo-
Mall/130432473807578 
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Джерело  21  Ринок як стимул розвитку регіону

Реальні умови життя стали тим стимулом, який спонукав людей по обидві 
сторони лінії фронту встановити торгівельні зв’язки всупереч логіці конфлікту, 
як у випадку з Садахло — ринком, що існував на кордоні між населеною азербай-
джанцями територією Грузії та Вірменією. Однак з такими процесами пов’язані 
вагомі економічні інтереси країни. Кажучи про «вагомі економічні інтереси», 
я маю на увазі те, що розширення торгівлі на цьому ринку забезпечило б потен-
ційне економічне зростання регіону та покращення життєвих умов в селах, при-
леглих до Садахло23.

Джерело  22  Громадські активісти про відновлення ринків Садахло й Ергнеті

Громадський активіст Заур Даргалі із Марнеулі: «Якщо пам’ятаєте, раніше … 
був ринок в Садахло, де вірмени, азербайджанці й грузини разом торгували. Вже 
у контексті «Текальського процесу»24 відновлення прикордонних економічних 
стосунків буде доброю передумовою для встановлення миру».

Менеджер регіонального проекту фінської організації «Ініціатива управління 
кризами» Михайло Мірзіашвілі: «Ергнетський ринок сприяв відносинам; усі сто-
рони, так чи інакше, знали очікування один одного, грузини вільно могли вхо-
дити в Цхінвалі, а осетини їздити в Тбілісі через економічні чи інші інтереси. 
Між такими суспільствами важко спровокувати зіткнення, однак, не дивлячись 
на це, ми не змогли цим зіткненням запобігти»25. 

q Підсумкове	обговорення

	 Якою мірою прикордонна торгівля сприяє стабілізації ситуації в регіоні?

23 Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских контактов: использование торговли в 
качестве средства для трансформации конфликта. — [Електронний ресурс] «Кавказский выпуск». — Режим 
доступу: http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

24 В Марнеульському районі (Грузія) в прикордонному селі Текалі збиралися представники неурядових організа-
цій кавказьких країн, які брали участь у вірмено-азербайджанському діалозі з метою зближення протиборчих 
сторін.

25	 დავით	მჭედლიძე,	თექალი	—	დიალოგის	საზღვრისპირა	კუნძული,	(Д. Мчедлидзе. Текали — пригранич-
ный остров диалога. Переклад з груз. Е. Медзмаріашвілі). — Радіо Свобода, 24.07.2012. [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.radiotavisupleba.ge/content/tekali/24655360.html.
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 X Як сучасна трудова міграція впливає  
на молдавське суспільство?

q

1.	 Роздивіться зображення та поясніть, які почуття у вас вони викликають? 
2.	 Яке спільне слово або словосполучення ви можете підібрати до цих зображень? 

Джерело  1  Зустріч з рідними на залізничному вокзалі в Кишеневі.  
Фото П. Чербушка, 2014 р.1

1 На вихідні, або у відпустку, в дні національних або релігійних свят мігранти приїздять додому.
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Джерело  2  Робітники-мігранти в Москві2

Блок 1.  Мігранти: між власними очікуваннями  
та політикою держав 

¡¡ Історична¡довідка¡№¡1¡

Трудова міграція — звичайний процес, який відбувався в усі історичні періоди 
і є частиною людської діяльності. Але довготривалий процес реформ після розпаду 
СРСР негативно позначився на економічному розвитку багатьох пострадянських 
країн, таких як Молдова, Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан та інші. Зниження 
добробуту громадян, призвело до поширення практики тимчасової трудової мігра-
ції за межі країни. Багато молдаван, українців, грузини, вірменів, азербайджанців 
та представників інших народів стали виїжджати за кордон щоб поліпшити своє 
життя.

q

3.	 У чому полягають причини трудової міграції? 
4.	 Розгляньте карту (джерело 3). Куди їдуть мігранти з Молдови? Чому люди їдуть саме 

до цих країн? 
5.	 Як ви гадаєте, які очікування є в людей, що їдуть за кордон у пошуках роботи?  

Від чого залежить реалізація цих очікувань? 
6.	 Проаналізувавши джерела 4–6, визначте, з якими проблемами зустрічаються люди  

в пошуках роботи за кордоном? 
7.	 Знайдіть в джерелах 4–8 свідоцтва ставлення до молдавських трудових мігрантів  

з боку влади в Росії, країнах Євросоюзу та Молдови. Поясніть причини того чи іншого 
ставлення. Як ви думаєте, подібне ставлення розповсюджується на мігрантів з інших 
країн? Чому? 

2 О запрете на въезд в Россию можно узнать по интернету. [Електронний ресурс] Газета MD. — Режим доступу: 
http://gzt.md/article/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/18144/.
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Джерело  3  Карта Європи з Молдовою та потоками трудових мігрантів 

Джерело  4  Мігранти штурмують Відділ з питань трудової міграції УФМС3 Росії 
у Московській області. Тут отримують дозвіл на роботу4

3 УФМС — Управління Федеральної Міграційної Служби.
4 Путь гастарбайтера: от вокзала до вокзала. [Електронний ресурс] FORBES http://m.forbes.ru/. — Режим доступу: 

http://m.forbes.ru/article.php?id=240561. — Дата відвідування веб-ресурсу 01.04.2014. 
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Джерело  5  Де шукати роботу?

За інформацією, наданою Російською Федерацією, 750 тисяч молдавських 
громадян на даний момент працюють в Росії. Абсолютна більшість з них не має 
дозволу на роботу. В Росії почалася активна боротьба з гастарбайтерами. У ба-
гатьох російських регіонах організовані табори для незаконних мігрантів. 

А в Європі більшість наших громадян перебувають легально, відповідно  
і працевлаштовуються теж згідно з європейським законодавством. І справа тут 
не в тому, що країни Євросоюзу настільки лояльні до громадян Молдови: в ЄС 
основна частина молдаван має румунські паспорти, які дозволяють їм жити і пра-
цювати законно5.

Джерело  6  З виступу Ігоря Слюняева — очільника Міністерства  
Регіонального Розвитку Російської Федерації

Основна проблема, яка стоїть перед нами — це вийти з депопуляції6. Якщо 
не вирішимо проблему депопуляції, всі інші проблеми можуть втратити актуаль-
ність через деякий час. І ось приплив мігрантів, наших співвітчизників, — одна 
з форм вирішення цієї проблеми. Колишні радянські республіки мають високий 
міграційний потенціал, маємо на увазі регульовану легальну міграцію в рамках 
програми переселення співвітчизників, які залишилися за кордоном після розпаду 
СРСР. На жаль, як і раніше неврегульованими залишаються потоки трудової мі-
грації. Це впливає здебільшого негативно, ускладнює криміногенну і міжетнічну 
ситуацію7.

Джерело  7  З плану дій Уряду Молдови з підтримки колишніх трудових 
мігрантів

Уряд Молдови знову запрошує співвітчизників, які працюють за кордоном, 
повернутися додому і зробити свій внесок у розвиток країни. А щоб стимулю-
вати процес повернення трудових мігрантів, Міністерство праці розробило план 
дій до 2016 року, який передбачає цілий ряд заходів з підтримки вчорашніх 
гастарбайтерів.

План дій передбачає поліпшення соціальних, медичних та освітніх послуг, а 
також більш повне інформування громадян про можливості працевлаштування 
в Республіці Молдова. Крім іншого, влада планує створити спеціальні офіси, 
в яких надаватимуть консультації з питань міграції та інтеграції громадян. А 
створюватися вони будуть при територіальних агенціях зайнятості населення. 
Іншим заходом, який би міг стимулювати повернення трудових мігрантів, має 
стати визнання спеціальностей і навичок, отриманих до або під час роботи за 

5 Судьбы мигрантов. [Електронний ресурс] http://www.puls.md. — Режим доступа: http://www.puls.md/ru/content/
sudby-migrantov. — Адаптований текст. — Дата відвідування веб-ресурсу 01.04.2014. 

6 Депопуляція — систематичне зменшення абсолютної чисельності населення якоїсь країни чи території. 
7 Россия ждет из СНГ соотечественников, но не нерегулируемую трудовую миграцию. Адаптированный текст. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу http://www.newsmoldova.ru/society/20130212/193004457.html. — Дата 
відвідування веб-ресурсу 01.04.2014.
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кордоном. За даними Міністерства праці, соціального захисту і сім’ї, близько 
60% наших співгромадян, які працюють за кордоном, виявили бажання поверну-
тися на батьківщину8.

Джерело  8  З повідомлення на сайті посольства Республіки Молдова в Німеччині 
від 8 лютого 2013 року

Програму щодо залучення грошових переказів в економіку „PARE 1 + 19» було 
продовжено до 2015 року.

Уряд Республіки Молдова продовжив програму «PARE 1 + 1» для мігрантів та 
їхніх родичів першого ступеня спорідненості, які хочуть інвестувати у відкриття 
або розширення бізнесу в Молдові. 

Програма здійснюється за принципом 1 + 1, який свідчить, що на кожен вкла-
дений лей10 з грошових переказів з програми також буде виділяться один лей. 
Максимальна сума фінансування становить 200 тисяч леїв. Грант, виділений в 
рамках програми PARE 1 + 1 є безоплатним.

У зв’язку з цим, Організація розвитку малого та середнього бізнесу закликає 
громадян з Молдови, які є працівниками за кордоном, та/або їх родичів першого 
ступеня, зареєструватися в програмі PARE 1 + 1 з 5 лютого11.

Блок 2. Міграція, сім’я і демографія

q

8.	 Якою є динаміка чисельності мігрантів (на основі джерела 9)? 
9.	 За допомогою джерела 10 визначте динаміку співвідношення мігрантів та активної 

частини населення. Зробіть припущення, які наслідки це може мати для Молдови? 
10.	На основі джерел 11–14 визначіть, як впливає трудова міграція на структуру 

населення Молдови (співвідношення людей різного віку, чоловіків та жінок, міського 
та сільського населення, рівень народжуваності тощо)? 

11.	На основі джерел 11–14 визначте, яким чином зміни в структурі населення 
впливають на створення сімей та народжуваність в країні? Припустіть, як змінюється 
склад сім’ї, соціальні ролі її членів та взаємодія між ними. 

12.	Чому, на вашу думку, Молдову називають «країною самотніх дітей та старих»? 

8 Министерство Труда Молдовы разработало план действий по поддержке бывших трудовых мигрантов,  
21 апреля 2014, http://news.mail.ru/inworld/moldova/society/17917117/?frommail=1. — Адапт. текст. — Дата 
відвідування веб-ресурсу 25.04.2014. 

9 Програма спрямована на залучення коштів трудових мігрантів як інвестицій в економіку Молдови.
10 Грошова одиниця Молдови.
11 Сайт посольства Молдови в Німеччині. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.germania.mfa.md/

embassy-news-ru/494034/.



339

Cучасна трудова міграція та її вплив на суспільство

Джерело  9  Інтенсивність трудової міграції

Побіжний огляд періоду 2000–2011 років показав значне зростання трудо-
вої міграції. Кількість молдавських громадян, що тимчасово знаходяться за ме-
жами країни в пошуках роботи зросла від 3,8% до 8,3%, а по відношенню до 
економічно активної частини населення спостерігається зростання від 8,4% до 
25,2 % (дивись діаграму)12.

Джерело  10  13 Динаміка тимчасової трудової міграції у співвідношенні  
до економічно активної частини населення Республіки Молдова, 
2000–2011 рр.

Джерело  11  Наслідки міграції14

Із загального числа жителів Молдови (3,6 мільйонів), майже один мільйон 
жителів покинули межі рідної країни і працюють за кордоном. З них 66% складає 
населення у віці від 20 до 40 років. Більшість трудових мігрантів їдуть до Росії 
на сезонні роботи (як правило, чоловіки, в основному з сільської місцевості), в 
Італію (особливо жінки) та інші країни, такі як Греція, Португалія та Іспанія. 

Джерело  12  Вплив трудової міграції на соціально-демографічну структуру 
суспільства

Тривала трудова міграція населення Молдови чинить негативний вплив 
на рівень народжуваності. Оскільки на заробітки виїжджає молоде насе-
лення в найактивнішому працездатному віці, то це призводить до порушення 

12 Марианна Бучучану-Врабие. Трудовая миграция из Молдовы.  — [Електронний журнал] Демоскоп Weekly, 
№ 515–516. — Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2012/0515/tema01.php. — Дата відвідування веб-ре-
сурсу 01.05.2014.

13 Там само.
14 Миграция легальная и нелегальная. Перевод с румынского языка. Адапт. текст. [Електронний ресурс]: http://2011.

europa.md/subpagina/arata/32/Migratia%20legala%20si%20ilegala. — Режим доступу: http://2011.europa.md. — Дата 
відвідування веб-ресурсу 01.05.2014.
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соціально-демографічної структури суспільства. Зміни в структурі населення 
спостерігаються в усіх населених пунктах, проте сільські райони постраждали в 
цьому плані найбільше.

Залежно від спрямованості міграційних потоків та гендерних переваг, у ба-
гатьох селах масовим явищем стає відсутність жінок та чоловіків працездатного 
(репродуктивного15) віку. Включаючись в трудову міграцію, молодь відкладає на 
більш пізній час створення сім’ї і народження дітей. Існують всі ознаки, які до-
зволяють стверджувати, що частина трудових мігрантів залишаться остаточно 
в тих країнах, в яких працюють. Це прямі демографічні втрати для Молдови, 
до яких можна приєднати і непрямі — їхні діти з’являться на світ вже в іншій 
країні16.

Джерело  13  Міграція населення з села Карбуна, Яловенського району17

Джерело  14  З виступів науковців на конференції в Академії наук Молдови

Ще одна проблема — становище дітей, які залишилися без мами чи тата, а 
може і без обох батьків, які виїхали на заробітки. Облік таких дітей, які залиши-
лися без піклування батьків, не проводиться. Кількість їх , однак, за різними оцін-
ками становить понад 100 тисяч. Триває процес збільшення частки людей похи-
лого віку. За прогнозами до 2050 року число людей похилого віку збільшиться 
вдвічі18.

15 Репродуктивний вік — це вік, у якому люди фізиологічно здатні народжувати дітей.
16 Гагауз О.Е. Низкая рождаемости в Молдове. [Електронний журнал] Демоскоп Weekly, № 515–516. — Режим 

доступу: http://demoscope.ru/weekly/2011/0457/index.php. Дата відвідування веб-ресурсу 25.04.2014.
17 Трудовая миграция. Национальное бюро статистики. Кишинев, 2012. 
18 Эксперты обсудили аспекты миграции и ее влияние на социальную безопасность в Республике Молдова. — 

[Електронний ресурс] http://ru.sputnik.md. — Режим доступу: http://ru.sputnik.md/archive/20110616/. Дата відві-
дування веб-ресурсу 26.04.2014.
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Блок 3.  Вплив міграції на спосіб життя та добробут людей  
и благосостояние людей

q

13.	За допомогою джерела 17 проаналізуйте джерела 15–16. З’ясуйте, які зміни 
відбуваються у побуті мешканців молдавських сіл під впливом міграції.  
Порівняйте з тими випадками, які вам відомі з власного досвіду. 

Джерело   15   Водопостачання  
до міграційних процесів.  
Фото П. Чербушка, 2014 р. 

Джерело   16   Водопостачання 
після міграційних процесів.  
Фото П. Чербушка, 2014 р.

Джерело  17  З інтерв’ю мешканки села Резень Ірини Балан19

Я з дитинства тягала воду з криниці, зазвичай 500–700 метрів. Це здавалося 
звичайним явищем, тому що всі мої односельці так робили. Але з часом тягати 
два відра стало складніше, я вже у віці, тож і відра з водою стали важче, і навіть 
дорога до колодязя здається довшою.

Після того як мій син поїхав працювати за кордон, стан справ кардинально 
змінилося. Коли він повертався додому у відпустку, кожен раз щось змінював 
в будинку і навколо нього. Спочатку ми зробили євроремонт у будинку, потім 
перебудували двір. Та й наш менталітет змінився, наприклад, килими більше не 
вішали на стіні для краси, а клали на підлогу, мені це здалося практичніше. Але 
найприємніше, вода була проведена через труби в будинок, побудували ванну і 
туалет в будинку, а то досі туалет був тільки на вулиці.

Звичайно, зараз легше відкрити кран і набрати воду, навіть якщо це коштує 
дорожче, ніж тягати воду з колодязя. Спасибі синові за зміни, які поліпшили наше 
життя.

19 Інтерв’ю з Іриною Балан, 1958 року народження. Записав П. Чербушка, с. Резень, 12 серпня 2014 року.
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q

14.	На основі джерел 3, 18 та 25 визначіть, як впливає трудова міграція на рівень життя 
в Молдові. 

15.	Припустіть, які зміни відбулися в побуті молдаван завдяки коштам, заробленим за 
кордоном. 

Джерело  18  З матеріалів Всесвітнього банку про економіку Молдови 

У 2010–2011 роках грошові перекази та інвестиції підігріли внутрішній по-
пит, сильно зріс експорт. 

Економічний розвиток останніх років скоротив рівень бідності населення і 
забезпечив взаємне збагачення. Рівень бідності і крайньої бідності (за національ-
ними стандартами) впав, перетворивши Молдову в одного зі світових лідерів щодо 
скорочення рівня бідності. Зростання споживання серед найменш забезпечених 
40% населення також посприяв зростанню середнього рівня споживання… Такі 
результати пояснюються економічним зростанням і пов’язаним з ним зростанням 
доходів населення так само, як і зростанням приватних грошових переказів20. 

q

16.	На основі джерел 19–20 поясніть, як трудова міграція може сприяти підйому 
економіки та зміні характеру ведення бізнесу в Республіці Молдова. 

Джерело  19  Із сюжету в новинах 

У 2013 році за програмою «PARE 1 + 1»21 фінансування отримали втричі 
більше проектів, ніж роком раніше. За три роки в рамках програми 53 мільй-
они леїв у вигляді грантів отримали понад 300 підприємців. А їх внесок склав 
160 мільйонів леїв. Таким чином, один лей, вкладений державою, привернув три 
леї приватних інвестицій22.

Джерело  20  З повідомлення про засідання Наглядового комітету  
Програми «PARE 1 + 1»

Аналіз заявок на фінансування демонструє, що трудові мігранти інвестують 
накопичені кошти переважно у сільське господарство — 20 проектів (38%), по-
слуги — 16 проектів (31%), виробництво / переробку — 13 проектів (25%), в 
сфері туризму зареєстровано одну заявку23.

20 Сайт Світового банку. — Режим доступу: http://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview.
21 Про програму «PARE 1+1» дивись джерело 8.
22 Всё больше молдавских мигрантов подают заявки на участие в программе PARE 1+1. Новостной портал 

publika.md. — Режим доступу: http://ru.publika.md/link_1199311.html.
23 [Електронний ресурс] Независимый информационный портал http://www.noi.md/ru. — Режим доступу: http://

www.noi.md/ru/news_id/32849.
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Блок 4.  Вплив міграції на культурні традиції та свідомість людей

q

17.	На основі історичної довідки № 2 та джерел 21 й 23 поясніть, як мігранти сприяють 
знайомству країн-рецепієнтів з культурою їх батьківщини?

¡¡ Історична¡довідка¡№¡2

Працюючи за кордоном, значна кількість молдавських мігрантів створили нові 
сім’ї. Деякі з них виявили бажання залишитися жити в цих країнах, при цьому вони 
переконані, що тут їх «дім». Але, повертаючись з різних причин з-за кордону, мі-
гранти стверджують, що їхня Батьківщина — Молдова і саме тут їх справжній дім. 

Молдаван, які повертаються додому, часто супроводжують нові друзі, з якими їх 
пов’язують відносини за кордоном. Найчастіше, нові друзі багато знають про мол-
давську культуру, мальовничі місця в Молдові, елементи національної кухні, на-
ціональні чи місцеві свята («День Прапора», «Мерцишор», «Свято вина» тощо). За 
кордоном вони готують їжу в національному стилі, дарують сувеніри, одягаються в 
народні костюми, беруть участь у концертах і презентаціях.

Джерело   21   Молдавські 
мігранти в Нідерландах 
організували 1 березня 
2014 р. майстерню 
з виробництва 
Мерцешорів24, які  
потім дарували друзям  
з Голандії, 2014 р.25

q

14.	Розгляньте джерело 22. Як ви гадаєте, про що може йти розмова за цим столом? 
Уявіть собі, що ви один з тих, хто сидить за цим столом (оберіть собі персонаж).  
Що ви чуєте, бачите, що думаєте та відчуваєте? В парах чи групах смоделюйте 
діалог між мігрантами, що приїхали побути вдома, та тим(и), хто живе на батьківщині.

24 Мерцишор — традиційне свято зустрічі весни у Молдові. Святкується 1 березня, коли люди дарують один 
одному прикраси для одягу з ниток білого і червоного кольорів. Ця прикраса, так як і свято, називається 
«мерцишором».

25 Фото Віктора Лутенко, керівника бюро зі зв’язків з Діаспорами при Державній канцелярії Молдови.



344    

СІМ’Я ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ

Джерело   22  
Зустріч мігрантів,  
що приїхали на Пасху 
додому, з родичами  
та друзями  
(Cело Резень 
Яловенського району, 
Республіка Молдова.) 
Фото П. Чербушка, 
2013 р.

q

16.	Що б могли розповісти своїм рідним та знайомим героїні джерел 23 та 24, як би вони 
приїхали в гості на батьківщину? 

17.	Зробіть припущення, як на ці оповіді могли б відреагувати слухачі. Для доповнення 
інформації використовуйте джерело 25. 

18.	На основі джерел 23 та 24 поясніть, чому в народі кажуть, що мігранти «мають дві 
домівки». Як до цього ставляться автори інтервю? 

Джерело  23  З інтерв’ю емігрантки з Молдови журналу «Aquarelle»,  
травень 2006 р.26

— Як Ви гадаєте, які якості потрібні людині, щоб вона досягла успіху в 
чужій країні? 

— Я живу в Голландії вже сім років, а всього за кордоном — десять. Голландія 
тепер — мій дім. Звичайно, я ніколи не зможу стати остаточно «своєю» для гол-
ландців, але я цього і не хочу. Моя перевага в тому, що я знаю і приймаю їхнє 
життя, але при цьому я жила і в інших країнах. Наприклад, я часто виступаю 
свого роду просвітником для голландців, деякі з яких слабо уявляють собі, що 
таке Молдова. 

— Ви ніколи не порівнювали Молдову і Голландію? 
— Про це можна окрему статтю написати, настільки вони різні. Але обидві чу-

дові, кожна по-своєму. Голландія завжди мене приваблювала різноманітністю. Це 
дивовижна країна. Так вийшло, що я працювала з багатьма голландцями раніше, 
коли була перекладачем і жила в Кишиневі. Голландці — організовані люди, ця 
якість мені подобається. Як дбайливо вони ставляться до природи, до речей, до 
всього навколишнього! Тому, напевно, так само дбайливо вони відносяться і 

26 Лучия Цуркан: Голландия стала для меня вторым домом. Адапт. текст. http://www.aquarelle.md/персонажи/_Лу-
чия_Цуркан%3A_Голландия_стала_для_меня_вторым_домом/?lg=ro. — Режим доступу: http://www.aquarelle.
md. — Дата відвідування веб-ресурса 25.04.2014.



345

Cучасна трудова міграція та її вплив на суспільство

до особистості. І ще вони дуже скромні. Голландці доброзичливі з іноземцями. 
Тут немає ані комплексів, ані занадто суворих правил. Наприклад, ставлення до 
цивільного шлюбу не просто лояльне, — для голландського суспільства це вза-
галі норма. Ніхто не диктує тобі, як жити. Кожний вільний обирати, що йому 
робити. Якби все почати спочатку, я зробила б усе точно так само. Я, звичайно, 
сумую за нашим пагорбами, за нашими пейзажами. Але я люблю Голландію, вона 
стала для мене другою домівкою.

Джерело  24  З інтерв’ю емігрантки з Молдови газеті «Кишинёвские новости» 
про життя в Італії від 16 вересня 2011 року 

— Ти в Італії вже сім років. Не розчарувалася ще? 
— Італія сповнена сюрпризів. Це — країна з багатою культурою. Значну увагу 

приділяють молоді. Але з кожним днем все більше усвідомлюю, що нашої «русь-
кої» душі тут не знайду. У італійців і нас геть різний менталітет.

— Які зміни ти помітила, коли приїздила додому в останній раз, і чи спо-
добалися тобі ті зміни? 

— Якщо йдеться про моїх рідних — вони залишилися для мене тими самими, 
що й були. Якщо й змінилися, то тільки на краще. Вочевидь помічаю зміни у на-
шому місті. Зводяться нові будинки, Кишенев стає більш сучасним, що не може 
не тішити. А ось ціни тут практично ті самі, що й в Італії, а часом і вищі. Це 
засмучує27.

Джерело  24  Наслідки міграції28

Позитивним наслідком міграції є те, що мігранти відправляють додому гроші (гро-
шові перекази складають 25% національного ВВП29), змінюється менталітет людей, 
особливо мислення молодого покоління, створюється нова культура праці. Молоді 
люди стають більш вмотивованими вивчати іноземні мови, навчатися за кордоном, 
бути більш толерантними по відношенню до інших культур, вони хочуть розпочати 
свій бізнес й приймати участь у розвитку суспільства за західними зразками.

q Підсумкове	обговорення

 	 Як змінюється менталітет і цінності суспільства в результаті міграції? 
	 Які з наслідків й результатів міграції ви б оцінили як позитивні, а які — як негативні?

27 Мурзакова Ирина. «Милан стал для меня вторым домом». — Електронная газета «Кишиневские новости» — 
http://kn.md. — Режим доступу: http://kn.md/Milan-stal-dlya-menya-vtoryim-domom. — Дата відвідування ресур-
су 25.04.2014.

28 Миграция легальная и нелегальная. Переклад з румунської. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://2011.europa.md/subpagina/arata/32/Migratia%20legala%20si%20ilegala. — Дата відвідування ресурсу 
01.05.2014.

29 ВВП (Валовий внутрішній продукт) — сумарна вартість усіх кінцевих товарів і послуг (призначених для без-
посереднього вжитку), вироблених за рік в усіх галузях економіки на території держави.
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 X Як впливає на сім’ю трудова міграція? 

q

1.	 Хто й що зображено на фото 1? 
2.	 Чому Ареїк вирішив зробити подібне фото? Що воно може символізувати для 

Ареїка? 

Джерело   1    Ареїк стоїть біля свого 
старого будинку (праворуч),  
а новий все ще будує за гроші,  
які заробляє в Росії1

¡¡ Історична¡довідка

У сучасному світі зростає рівень трудової міграції. За даними ООН в 2014 році 
приблизно 214 мільйонів осіб проживало за межами країн, в яких вони народилися. 
Більшість видів міграцій викликані економічними причинами. 

Багато досліджень показують, що проблема трудової міграції гостро стоїть 
в країнах чорноморського регіону. Щороку тисячі людей з Вірменії, Грузії, 
Азербайджану, України та Молдови залишають країни постійного проживання 
та сім’ї, їдучи на заробітки. 

Історія трудової міграції з Вірменії в Росію та інші республіки колишнього 
Радянського Союзу сягає своїми коріннями ще радянської епохи, коли вірмени виїжд-
жали на сезонні роботи, особливо на будівництві. Руйнівний землетрус в грудні 
1988 року став одним з найбільших поштовхів, що визначають міграційну динаміку 
у Вірменії. На початку 1990-х років розпад Радянського Союзу, міжнаціональні 
конфлікти в регіоні, в тому числі карабахський, а також блокада кордонів з боку 
Туреччини вкинули країну в важку соціально-економічну ситуацію, що спричинило 

1 Гаянэ Абрамян и Юстина Мельникевич Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Електрон-
ний ресурс] http://russian.eurasianet.org. — Режим доступу: http://russian.eurasianet.org/node/58583 изображение №6. 
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за собою нові міграційні потоки з Вірменії. 93,5% мігрантів з Вірменії — чоловіки, 
і всього лише 6,5% — жінки. Міграція є найбільш поширеною серед економічно 
активного населення у віці 21–55 років. 

Трудова міграція тягне за собою не тільки зміни в економіці і соціально-політич-
ній сфері, але й призводить до трансформації культури сімейних відносин і змін 
у розподілі соціальних ролей. Культурний обмін і діалог, можливості кар’єри 
і поліпшення професійних навичок, а також можливості забезпечення кращих фінан-
сових умов для сімей можна вважати позитивною стороною міграції. Одночасно 
з позитивними чинниками проявляється й негативний характер змін, особливо 
на рівні сімейних відносин.

Блок 1. Чому люди їдуть?

q

3.	 На основі джерел 2–4 визначте причини, що спонукують людей до виїзду  
на заробітки за межі власної країни. 

4.	 Визначте, чиї точки зору представлені у блоці 1? Яке з джерел допомагає вам краще 
відповісти на питання 3?

Джерело  2  З інтерв’ю з дівчинкою Гоар, 14 років, з села Мармашен2

Питання: Як ви гадаєте, чому ваш бітько поїхав на заробітки? 
Відповідь: Мій батько поїхав, щоб ми краще жили. Він працює та надсилає 

нам гроші. На ці гроші ми купуємо нові речі, одяг, все інше, що нам потрібно.

Джерело  3  Про міграцію з сільської місцевості 

З Гегаркунікської області на заробітки вирушає найбільше трудових мі-
грантів — до 8 відсотків від загальної кількості населення області, що стано-
вить 243 000 осіб. Економічних можливостей для чоловіків, що залишаються 
в Гегаркуніку3, не так багато. У 49 високогірних селищах області важко займа-
тися сільським господарством: зима тут може тривати до шести місяців на рік. 
Побудовані за радянської влади промислові підприємства, що колись давали жи-
телям області можливість заробити на життя, давно позакривали. 

<…> Артем з села Азатан Ширакського регіону працює в Якутії з 1993 року. 
За цей час він зумів побудувати великий будинок замість старого, який був 

2 Інтерв’ю зібрані Р. Цатурян в селі Мармашен Ширакського р-ну у 2014 р. для проекту «Спільна історія, діалог 
культур».

3 Область на сході Вірменії, найбільша територіально-адміністративна одиниця в країні.
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зруйнований під час землетрусу 1988  р. Також на гроші, зароблені за межами 
Вірменії, він оплачує витрати на навчання трьох дочок в університеті. «Ми не 
змогли б нічого з цього зробити, якби Артем не працював у Росії. Щорічно нам 
потрібно 12 000 $ на навчання дітей та господарські потреби», — розповідає дру-
жина Артема4. 

Джерело  4  З інтерв’ю з начальником міграційної служби міністерства 
територіального управління Вірменії Гагіком Еганяном  
про трудову міграцію з Вірменії 

Переважають в потоках міграції трудові мігранти. Троє з чотирьох мігрантів 
як спонукальні мотиви вказують або відсутність робочих місць в цілому, або від-
сутність робочих місць з відповідним рівнем заробітної плати, або те, що не мо-
жуть знайти роботу за фахом, а також труднощі, пов’язані із заняттям бізнесом. 
Виходячи з досліджень з оцінки міграційних потоків, можна сказати, що почи-
наючи з 90-х років з Вірменії емігрувало близько 1 мільйона 300 тисяч чоловік. 

<…> Загальновідомо, що вірмени є хорошими будівельниками, і майже  
60-65% зайнято у сфері будівництва. Чимало наших громадян задіяні й у сфері 
надання послуг, торгівлі, транспортній сфері. І все ж переважна більшість —  
в будівельному бізнесі5.

Блок 2. Придумайте назву блоку

q

5.	 Що зображено на фотографії 5? Який настрій у жінок на фотографії?  
Чому, на вашу думку, жінки сидять за святковим столом самі, без чоловіків? 

6.	 Про які проблеми розповідають жінки в джерелі 6? У чому полягають проблеми 
жінок, чиї чоловіки поїхали на заробітки? 

7.	 Що зображено на фотографіях з сімейного архіву А. Григор’яна (джерела 7, 8, 9)? 
Які аспекти життя на заробітках показані на фото? Чим, на вашу думку, побут 
на заробітках відрізняється від життя вдома, в сімейному колі?

4 Г. Абрамян, Ю.Мельникевич. Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Ел. ресурс] Euroasia 
http://russian.eurasianet.org/. — Режим доступу: http://russian.eurasianet.org/node/58583. 

5 Элина Кaзарян. Основной вектор мигрантов из Армении направлен в сторону России. — [Ел. ресурс] «Окно 
в Россию» http://windowrussia.ruvr.ru/. — Режим доступу: http://windowrussia.ruvr.ru/2013_12_10/Osnovnoj-
vektor-migrantov-iz-Armenii-napravlen-v-storonu-Rossii-0714/. 
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Джерело  5  Святкова гостина, м. Аштарак, листопад 20046

Джерело  6  Думки жінок з Вірменії

Щороку Міжнародний жіночий день 8 березня відзначається у вірменському 
селищі Дзорагюх7 з певною часткою чорного гумору. Дев’яносто вісім відсотків 
чоловічого населення села — а це майже половина його п’ятитисячного насе-
лення — вирушили на заробітки на чужину. Решта мешканців жартома назива-
ють свій населений пункт «жіночим клубом», де жінки займаються буквально 
всім: орють землю, ростять дітей, ховають померлих і якимось чином, однією 
тільки силою духу, примудряються зберегти свої розірвані сім’ї. Велика частина 
з цих мігрантів, переважно чоловіків, щоосені повертаються додому.

«Кожного разу, коли я закриваю за ним двері, мені здається, що падають стіни 
будинку», — говорить мати чотирьох дітей, директор школи Ерікназ Хачатрян. 
Коли щовесни її чоловік вирушає до Москви, а вона сама і оре, і сіє, і ходить 
за коровами і свинями. «Весь тягар домашньої роботи падає на мої плечі, а най-
гірше в цьому те, що ніколи не знаєш, повернеться чоловік назад чи ні».

«Дуже важко бути жінкою на селі», — додає вчителька російської мови Лаура 
Ованісян. — «Ми прив’язані тут до землі, працюємо як чоловіки, а наші чоловіки 
вже не можуть повернутися назад до сільського життя»8.

6 З приватного архіву А. Григоряна.
7 Дзорагюх — село на сході Вірменії, неподалік від озера Севан.
8 Армения. Кошмары женщин села Дзорагюх. — [Ел. ресурс] «Armenia Today». — Режим доступу: http://

armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=40285&SectionID=33&RegionID=0&Date=05/15/2011&PagePosit
ion=4.
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Джерело  7  На новому робочому місці9

Джерело  8  Аваг прасує брюки,  Джерело   9   День народження 
які вдома завжди прасувала дружина на чужині10

q

8.	 Що поєднує відповіді підлітків у джерелах 10–11? Як почуваються діти у разі 
відсутності батька та що їх турбує?

9.	 Зробіть припущення щодо того, з якою метою зроблена фотографія (джерело 12)? 
Які почуття вона викликає? 

10.	Які види джерел представлені в блоці? Наскільки інформація, подана в джерелах 
блоку, викликає у вас довіру? Чому?

9 Фото 7–9 з сімейного фотоальбому, 2000 р.
10 Фотографії 8,9,10 — з персонального фотоархіву А. Григоряна.



351

Трудова міграція і сім’я

Джерело  10  З інтерв’ю з хлопчиком Арамом, 15 років, м. Єреван 

Питання: Як змінюються твої обов’язки на той час, коли батько їде? Як впли-
ває відсутність батька на успішність твого навчання? А на поведінку? 

Відповідь: В цілому не сильно, тільки мама більше втомлюється… Я намага-
юсь їй допомогти з домашніми справами, розумію, що їй важко без тата. Додому 
не запізнююся, намагаюся вивчити уроки самостійно та вчасно. Бо і батька не 
хочу засмучувати. Бо батько для нас працює. Щоб нам краще жилося. Він перед 
відїздом просить мене, щоб я маму слухався та допомагав їй, добре поводився, 
не відставав у школі. Звичайно, для мене не добре, що поруч нема батька, але я 
розумію, що він нас любить та все для нас робить.

П.: Як часто та як саме ти спілкуєшся з батьком, коли він за кордоном? Про що 
ви говорите? А про що розмовляєте, коли він удома?

В.: Ми з татом спілкуємося через скайп і телефоном. Він може дзвонити 
щодня або кілька разів на тиждень. Але кожен раз ми йому розповідаємо про все, 
що трапляється у нас вдома, які оцінки я отримав в школі, про моїх друзів, де 
були, куди ходили. Мама розповідає, що про мене говорили на батьківських збо-
рах, правда, іноді не розповідає батькові про деякі речі, які, як їй здається, могли 
б його засмутити… Ну от, а коли він тут — все знає, і ми плануємо разом, куди 
ходити, що купити. Телефоном чи за допомогою комп’ютера я не можу з ним 
обговорити деякі проблеми… ну про відносини з однокласниками, наприклад; 
дівчаткам легше, вони ж все з мамою обговорюють, а от мені, як хлопцю, важко 
на відстані з татом все обговорювати11… 

Джерело  11  Фотографія дідусеві на пам’ять про день народження онука12

11 Інтерв’ю зібрані Р. Цатурян в селі Мармашен Ширакського р-ну в 2014 р. для проекту «Спільна історія, діалог 
культур».

12 З приватного фотоархіву А. Арутюняна, Єреван, 2008 р.
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Джерело  12  З інтерв’ю з дівчинкою Лусіне, 15 років, село Гандзакар,  
Тавушський регион

Питання: Твій батько будь-коли брав тебе до країни, де він тимчасово пра-
цює? Ти б хотіла, щоб твій батько брав тебе з собою? На який час і чому? 

Відповідь: Я ще не встигла побувати з батьком за кордоном. Батько каже, що 
я мушу стати добрим фахівцем і працювати у власній країні. Але все одно, мені б 
дуже хотілося поїхати на канікули до тата, подивитися як він працює, повчитися 
в нього, і ще — погуляти з ним, побачити нові місця, познайомитися з новими 
людьми13. 

q

11.	На основі інформації джерела 13 визначіть, звідки більш за все їдуть на заробітки? 
До яких наслідків це призводить?

12.	Як співвідносяться (доповнює, підтверджує, викликє сумніви) джерело 13 
з джерелами 2, 3, 5, 6, 10, 11?

Джерело  13  Кількість сімей, в яких є трудові мігранити, 2012 р.14

Блок 3. Трудова міграція і суспільство

q

13.	Чим викликано, на вашу думку, проведення конференції ООН з проблем міграції 
в Єревані (джерело 14)? Що треба зробити, на думку учасників конференції, 
для покращення ситуації з міграцією у Вірменії? 

14.	Які критерії використані в статистичній інформації джерела 15? Який вплив на сім’ю 
демонструє таблиця?

13 Інтерв’ю зібрані Р. Цатурян в селі Мармашен Ширакського р-ну в 2014 р. для проекту «Спільна історія, діалог 
культур».

14 Взято з: С. Манукян. Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на экономику и социально-политиче-
скую ситуацию в Армении. — [Ел. ресурс] Союзинфо. — Режим доступу: http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/
detail.php?ELEMENT_ID=1101. 
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Джерело  14  Газетне повідомлення про конференцію ООН в Єревані у 2013 р. 

У Єревані в офісі ООН відбулася конференція під назвою «Трудова мігра-
ція і політика, спрямована на розвиток пострадянських країн». Захід був органі-
зований Республіканським союзом працедавців Вірменії за підтримки ОБСЄ15 
та Міжнародної організації ООН з міграції. У ньому взяли участь представники 
держструктур, громадських організацій, незалежні експерти з Вірменії, Росії 
та Киргизстану.

<…> Як зазначила керівник вірменського офісу Міжнародної організації 
ООН з міграції Ілона Тер-Мінасян, з метою поліпшення ситуації необхідно роз-
робити стратегію повернення трудових мігрантів до Вірменії. «Багато мігрантів, 
залишаючи Вірменію, знаходять роботу в інших країнах і систематично надси-
лають трансферти16. Але важливо зрозуміти, що вони принесуть набагато більше 
користі, працюючи в рідній країні. Тому необхідно створювати нові робочі місця 
і повертати фахівців назад», — заявила І. Тер-Мінасян17.

Джерело  15  Мовою цифр

Вплив	трудової	міграції	на	добробут	родин	(дані	2007–2013	рр.)18

Зв’язок	
домашнього	
господарства		
з	міграцією	(тип	
господарства)	

Фінансовий	стан

дуже	
гарний гарний задовільний поганий дуже	

поганий

Ті, що не мають 
мігрантів 0.4 6.2 45.0 35.0 12.2

Ті, що мають 
мігранта  
на даний час

0.4 13.6 55.1 24.3 6.5

Ті, що мали 
мігранта раніше 0.8 4.7 50.6 32.3 11.5

Ті, що імігрували  
у Вірменію 0.0 13.3 45.0 36.0 5.6

Разом 0.4 7.6 47.2 32.8 11.0

15 ОБСЕ (Організація з безпеки та співпраці в Європі) — міжнародна організація, створена в 1973 р. з метою 
поглиблення взаємодії та співпраці між народами. 

16 Трансферти — грошові перекази з інших країн. 
17 Економічна газета Вірменії «Деловой Экспресс». — [Електронний ресурс]: http://www.express.am/. — Режим 

доступу: http://www.express.am/article/35_1034/view/kak-vernut-trudovyh-migrantov-v-armeniyu.html.
18 Таблиця 3.5.1 «Зовнішня міграція та соціальне забезпечення». Взято з: «Оценка миграционной ситуации Арме-

нии (посредством выборочного исследования)». Научн. рук. Р. Еганян. — Ереван, 2013. — С.52. — [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://files4.webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b382-53f6-4128-8dbb-
cacc8e6a8ff9.pdf (авторський переклад з вірменської).
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q

15.	Яке ставлення до трудової міграції розкривають джерела 16 та 17? Як інформація  
з цих джерел співвідноситься (доповнює, підтверджує, суперечить, викликає сумніви) 
з джерелами 14 та 15? 

Джерело  16  Думка очевидця. Спостереження Мілени Казарян

Це дуже важко: вся сім’я тільки чекає і чекає, коли ж чоловік повернеться. Всі 
ми хочемо, щоб робочі місця були у Вірменії, щоб наші сім’ї могли жити разом, 
щоб батьки могли бачити, як ростуть їхні діти. Сім’я — це більше, ніж просто 
мама. Нам тут потрібні й тати19.

Джерело  17   Погляд очевидця. Думка Арцвік Арутюнян

Для 51-річної мешканки Дзорагюха Арцвік Арутюнян слово «міграція» рів-
носильне слову «втрата». Коли 20 років тому її чоловік відправився на пошуки 
роботи до Росії, вона думала, що з його допомогою зможе спокійно прожити. 
У підсумку вона віддала трудовій міграції не лише чоловіка, який втратив будь-я-
кий контакт з сім’єю, але і 23-річного сина, який загинув на чужині в результаті 
нещасного випадку.

Тепер жінка намагається переконати свого 16-річного сина не їхати за батьком 
і братом в Росію. «Кожен раз, коли я чую слово «міграція», мене пронизує біль 
і туга», — говорить вона з важким подихом. — «Якби тільки в нашій країні була 
робота, то не виїхав би ні мій чоловік, ні мій син»20.

q Підсумкове	обговорення

	 Трудова міграція: переваги та втрати.

19 Д. Мак Гиннес. Армения и миграция: в селах остались только женщины. — [Електронний ресурс] ИНОФо-
рум — http://www.inoforum.ru. — Режим доступу: http://www.inoforum.ru/inostrannaya_pressa/armeniya_i_
migraciya_v_syolah_ostalis_tolko_zhenwiny.

20 Г. Абрамян, Ю. Мельникевич. Армения: Женский мир в одном высокогорном селении. — [Електронний ресурс] 
Euroasia http://russian.eurasianet.org/. — Режим доступу: http://russian.eurasianet.org/node/58583. 
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та простір міжкультурного діалогу

 X Які можливості для міжкультурного діалогу  
надає сучасне місто?

Блок 1.  Робота з поняттями

q

1.	 Що таке місто? Які в нього функції? 
2.	 Як ви гадаєте, чому вчені звертають увагу на процеси, що відбуваються в сучасних 

містах (джерела 1–2)? 
3.	 Що є необхідними умовами успішного міжкультурного діалогу (джерела 3–6)? 
4.	 Як ви розумієте термін «багатовимірність культурного діалогу» (джерело 3)? 

Джерело  1  Місто та його функції 

Місто — великий населений пункт, мешканці якого зайняті переважно поза 
сільським господарством — в промисловості, будівництві, транспортній сфері, 
торгівлі, науці, культурі, сфері обслуговування тощо. Міста — це місця концен-
трації виробничих, адміністративно-політичних, культурних і наукових функцій, 
а також центри обслуговування оточуючих територій1.

Джерело     2     Частка2 
міського населення 
серед населення світу, 
розвинених країн та країн, 
що розвиваються,  
1950–2050  рр.  
(дані статистики  
та прогноз ООН)3

1 Географическая энциклопедия. [Електронний ресурс] http://dic.academic.ru. — Режим доступу: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6249/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

2 Відсоток від загальної кількості населення.
3 До 2050 р. відсоток міського населення в розвинутих країнах зросте з 75% до 86%, в тих, що розвивають-

ся — з 45% до 66%. — [Електронний ресурс]: http://demoscope.ru. — Режим доступу: http://demoscope.ru/
weekly/2010/0429/barom04.php.
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Джерело  3  Про вплив глобалізації на культуру 

Культурна єдність людства, що вперше формується за умов сьогодення, прин-
ципово змінює механізми, що визначали на цей час долю окремих культур та 
цивілізацій. Настає нова ера, в якій на авансцену світової історії виходить «бага-
товимірний діалог» культур. Участь у цьому діалозі стає найважливішою умовою 
розвитку будь-якої культури. 

У наш час стало особливо очевидно, що культура, яка не перебуває в контакті 
з іншими культурами і не відчуває їх впливу, неминуче приречена на відставання 
від рівня світового культурного розвитку, … досить багата культура, засвоюючи 
досягнення інших культур, не перестає бути своєрідною й унікальною — на-
впаки, вона ще більше збагачується.

Глобалізація абсолютно не обов’язково повинна призводити до знищення на-
ціональної своєрідності культур. В найближчому майбутньому навряд чи можна 
очікувати стирання відмінностей між культурами (вже хоча б тому, що не зник-
нуть національні мови)4.

Джерело  4  ЮНЕСКО про міжкультурний діалог

Ключ до успішних шляхів діалогу між культурами полягає у визнанні рівної 
гідності його учасників. … В процесі діалогу беруть участь не стільки культури, 
скільки люди — індивідууми і групи, зі своїми проблемами і множинними фор-
мами приналежності, а необхідною умовою для успіху міжкультурного діалогу є 
не стільки знання інших, скільки основоположне уміння слухати, вести діалог і 
дивуватися5.

…заохочення міжкультурного діалогу в значній мірі співпадає з підходом за 
принципом «множинних ідентичностей». Це стосується не тільки можливості 
співіснування форм приналежності до різних культур, але й можливості ро-
звитку цих форм без втрати відчуття свого коріння. Діалог означає відкритість, а 
не втрату себе6.

Джерело  5  Погляд філософа на міжкультурний діалог

Діалог виникає не через наявність різних культур, а в силу існування особли-
вого типу культури, в якій народжується свідомість загальнолюдської спорідне-
ності. Така свідомість відсутня на ранніх ступенях культурного розвитку, коли 
індивід ще не міг відрізнити себе від свого виду, повністю зливався з ним. Адже 
люди не відразу здогадалися, що всі вони — брати по розуму або по чомусь ще.  
І тільки після того, як індивід усвідомив себе автономною особистістю, вільною 
індивідуальністю, у нього виникло усвідомлення своєї причетності до всього 
людського роду, й, відповідно, до людей іншої крові, релігії, культури і навіть 

4 Локальные социокультурные миры. Законы истории и развитие культуры. [Електронний ресурс] http://studme.
org. — Режим доступу: http://studme.org/161703124854/kulturologiya/lokalnye_sotsiokulturnye_miry#794.

5 Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между культурами. Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2009, 
C. 61. — [Електронна версія] http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf.

6 Там cамо. — C. 54.
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раси. Свідомість загальнолюдської спорідненості породжує потребу в діалозі, 
причому не тільки усередині своєї культурної групи, але й з представниками ін-
ших груп7.

Джерело  6  Погляд культуролога на міжкультурний діалог

…Культурні зміни, що відбуваються, все більше підкоряються логіці куль-
турної комунікації. Співіснування людей в сучасній цивілізації неможливе без 
прагнення до злагоди між культурами, яка може бути досягнута лише шляхом діа-
логу між ними. В цьому діалозі жодна з культур не може претендувати на право 
виключного голосу чи єдино вірного світосприйняття. Взаємовідносини між 
культурами повинні будуватися на принципах консенсусу і плюралізму. Реальним 
підґрунтям для такого типу стосунків є наявні в кожній культурі позитивні загаль-
нолюдські цінності, які можна використовувати для міжкультурного консенсусу8.

Блок 2.  Місто як місце зустрічі з «іншими»

q

5.	 Що робить міське середовище більш сприйнятливим до різних культур (джерела 
7–10)? 

6.	 На основі джерел блоку сформулюйте основні риси міста як комфортного простору 
міжкультурного діалогу.

Джерело  7  Думка філософа про міські відмінності

Ключова ідея теорій, що мають справу з міськими відмінностями, полягає в 
тому, що відмінності не тільки створюються міським життям, а й самі створюють 
місто. Звідси численні характеристики міста як місця зустрічі з «іншими», як 
місця, де міський обиватель завжди знаходиться у присутності тих, хто на нього 
не схожий. <…> З XVIII століття місту приписувалася магія, особлива хімія його 
функціонування, коли різні соціальні елементи (класи та етнічні групи) перетво-
рюються на нову міську публіку, і коли створюється загальна космополітична 
культура. Переживання міста його мешканцем включає досвід зіткнення, нехай 
швидкоплинного, з людьми, відмінними від нього расою, етносом, класовою при-
належністю тощо9. 

7 Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения в современном мире. Журнал «Вопросы Филосо-
фии». [Електронний ресурс] http://vphil.ru. — Режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=387&Itemid=52.

8 Грушевицкая Т. Г. и др.Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2002. [Електронний ресурс] http://www.countries.ru/library/. — Режим доступу: http://www.countries.ru/library/
intercult/mktr.htm

9 Елена Трубина. Город в теории. Опыты осмысления пространства. — М.: НЛО. 2011. С. 356–357.
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Джерело  8  Про вплив урбанізації на соціальне середовище міста

Культурологи <…> зафіксували зв’язок урбанізації зі зростаючою поліетніч-
ністю великих міст: урбанізація, зазвичай, супроводжується руйнуванням тра-
дицій, перетворюючи соціальне середовище набільш відкрите та толерантне до 
різноманітних цінностей та форм поведінки10.

Джерело  9  Про соціокультурні проблеми сучасного міста

У просторі сучасного міста з численною кількістю етнічних груп, різних куль-
тур, конфесій, традицій, моделей поведінки і обумовлених цим соціокультурних 
проблем виникає необхідність вирішувати поряд з політичними, економічними 
та екологічними питаннями також міжетнічні, міжконфесійні, міжкультурні, ро-
зв’язання яких безпосередньо залежить від здатності соціуму бути толерантним і 
ефективним в полікультурному просторі11.

Джерело  10  Думка соціолога про міську культуру

Місто можна визначити як тип соціальної спільноти, що функціонує на основі 
інтеграції соціально відокремлених груп населення. Інтеграційні процеси йдуть на 
різних рівнях. <…>

На соціокультурному рівні — це толерантність міської культури, що створює 
умови для подолання соціально-статусних та етнічних бар’єрів на шляху взаємодії 
між різними групами і верствами міського населення12. 

Блок 3.  Cучасне місто як перехрестя культур

q

7.	 Підкресліть олівцями або фломастерами різного кольору в програмі Дня міста 
Єревана: 
а) заходи міжнародного рівня; 
б) міжнаціонального; 
в) національного.

8.	 Як ці заходи сприяють міжкультурному діалогу? 

Джерело  11  Офіційний документ. День міста Єревана

Відповідно до 18-ої статті Закону РВ «Про свята і пам’ятні дні в Республіці 
Вірменія», рішенням 882-Н Уряду РВ від 23.06.2005, в другу суботу жовтня від-
значається день Єревану13. 

10 Драч Г. В. и др. Культурология: учебник для вузов. С-Петербург, ООО «Лидер», 2011. — C.335.
11 Афанасьева Л. Пространство взаимопонимания и возможностей. [Електронний ресурс] http://mbox.org.ua. — 

Режим доступу: http://mbox.org.ua/2015/03/space_and_understanding/.
12 Понкалина О.В. Социальная экология городского пространства. [Електронний ресурс] http://www.comk.ru/

project/open_map/HTML. — Режим доступу: http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/ponukalina_doc.htm.
13 Мерія Єревана. Офиційний сайт. Свята та пам’ятні дні. [Електронний ресурс] https://www.yerevan.am/ru. —  

Режим доступу: https://www.yerevan.am/ru/holidays-and-memorial-days/.
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Програма святкових заходів «Еребуні-Єреван 2796»

11.10.2014 р.
14.00 Показ виробів народної творчості, національних ігор, одягу та кухні 

(територія, прилегла до історико-археологічного музею-заповіднику 
«Еребуні» — вулиця Еребуні). 

15.00 Початок національних ігор.
16.00 Концерт «Єреван юних музикантів».
16.30 Конкурс канатоходців.
17.00 Концерт національної та народної творчості.
19.00 Концертна програма «В Єревані свято…» (площа історико-археоло-

гічного музею-заповіднику Еребуні).

12.10.2014 р.
10.00 Акція — парад поливальных машин вулицями Єревана.
10.30 Єреван-АРТ (сквер Сар’яна).
11.00 Акція — очищення пам’ятників міста Єревана.
12.00 «Єреванські ескізи» — експозиція містобудівних проектів (біля 

пам’ятника Туманяну).
13.00 Виставка дитячо-юнацьких творів під відкритим небом (територія біля 

національного центру естетики імені Генріха Ігітяна, вул Абовяна, 13).
14.00 Святковий парад (від мерії Єревану до площі Республіки).
14.30 Марафон на 2796 метрів (від Матенадарана на вулицю Саят-Нови, 

Абовяна, площу Республіки ).
15.00 «Мій старий і новий Єреван». Хореографічна вистава (площа 

Республіки).
15.00 Святкові дитячі програми — лялькові вистави, розважальні ігри, кло-

уни, герої казок тощо (дитячий парк імені Кірова).
15.00 Студентський майданчик (сквер Консерваторії).
15.00 «Святкові прогулянки» — театрально-циркові вистави (Північний 

проспект).
15.00 Показові спортивні виступи (Площа Свободи ).
15.00 «Три періоди» — фото-павільйони (Службовий вхід національного 

академічного театру опери та балету).
15.30 «Привітання народів світу» — виступи етнічних ансамблів, які про-

живають в Єревані, виступи колективів національних меншин (площа 
Степана Шаумяна).

15.30 Концерт національного та народного мистецтва (перехрестя вулиць 
Маштоц-Бузанда).

15.30 «Єреванські ігри» — конкурси єреванських дворових ігор (Англійсь-
кий парк).

15.30 «Співає Єреван» — майданчик-Караоке (площа імені Шарля Аз навура).
16.00 Показові виступи вітрильного спорту (Лебедине озеро).
16.30 Велопробіг (вулиця Аргішті — вулиця Італії — вулиця Налбандяна — 

вулиця Саят-Нови — проспект Маштоца — проспект Ісакова до 
велотреку).

17.00 Шаховий турнір за участю відомих шахістів (площа Шарля Азнавура).
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17.00 «Єреванський танок» — майданчик національних танців (площа 
Свободи).

17.00 Концерт класичної музики (сквер Консерваторії).
17.30 Естрадний концерт (площа Степана Шаумяна).
18.00 Джаз концерт (комплекс Каскад, Центр мистецтв Гафесчана)
18.30 Вечір бардівської пісні (сквер Московяна).
19.30 «Єреван-мій дім» — гала-концерт (площа Республіки).
20.00 «Запалює Єреван» — Рок-концерт (площа Свободи).
22.00 Молодіжна дискотека (площа Республіки)14.

q Вивчіть	джерела	12–28	та	надайте	відповіді	на	запитання

9.	 Про що це джерело? Який захід, об’єкт чи ситуацію воно описує? 
10.	Чи є цей захід, об’єкт або ситуація місцевим чи міжнародним? 
11.	Що цей захід, об’єкт або ситуація дають людям, мешканцям міста? 
12.	У чому головна цінність заходу, об’єкту або ситуації для діалогу культур?

Джерело  12  Православна церква Покрови Пресвятої Богородиці в Єревані15

14 «Еребуні-Єреван 2796». Програма святкових заходів. Офіційний сайт Єреванського муніципалітету. Управ-
ління інформації та зв’язків з громадськістю мерії Єревану. — [Електронний ресурс]: https://www.yerevan.am/
ru. — Режим доступу: https://www.yerevan.am/ru/erebuni-yerevan-2796/. 

15 Православна церква в Єревані. Фото А. Оганесяна, 2013 р.
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Джерело  13  Перська «Блакитна мечеть» в Єревані16 
 
 
 
 

Джерело  14  Синагога в Єревані17

16 Перська Блакитна мечеть в Єревані. Фото А. Оганесяна, 2013 р.
17 Synagogue in Yerevan. [Електронний ресурс] https://commons.wikimedia.org/. — Режим доступу: https://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Synagogue_in_Yerevan_05.JPG.
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Джерело  15  Церква Св. Іоанна Хрестителя в Єревані  
(Вірменська Апостольська Церква)18 

Джерело  16  Про церкву Воскресіння Ісуса Христа

У 1987 році з благословення Католикоса — Патріарха Всієї Грузії Ілії II в 
Єревані з’явилася церква Воскресіння Ісуса Христа. Її настоятель, протоієрей 
Олександр Шкарбаненко розповів в інтерв’ю про те, що, незважаючи на всі роз-
біжності політичного та іншого характеру, Росія, Грузія і Вірменія моляться од-
ному Богу і знаходяться під одним пречистим Покровом… 

«В 80-х роках росіян було багато у Вірменії, парафія була настільки вели-
кою, що люди в церкві вже не вміщувалися, оскільки площа внутрішнього примі-
щення — шість на дванадцять метрів. В даний час парафіяни — це представ-
ники російської та грузинської діаспори, їх постійна кількість від шістнадцяти 
до двадцяти осіб, по великих святах число парафіян доходить до п’ятдесяти»,  — 
повідомив отець Олександр19.

18 John_The_Baptist_Church_of_Yerevan. [Електронний ресурс] https://commons.wikimedia.org/. — Режим досту-
пу: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_John_The_Baptist_Church_of_Yerevan.jpg.

19 Армения, Грузия, Россия: под покровом Богородицы. [Електронний ресурс] http://www.pravda.ru/. — Режим 
доступу: http://www.pravda.ru/faith/faithguest/28-03-2012/1112783-armenia_bog-0/.
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Джерело  17  Єреванська Блакитна мечеть

Єреванська Блакитна мечеть площею 7000 кв.м побудована в 1765 р. за спри-
яння Хосейна Алі Хана, тодішнього губернатора міста Єревану. 

В бібліотеці перської Блакитної мечеті в Єревані зберігається близько 8000 
книг перською та англійською мовами. Там є надзвичайно цікаві книги як релі-
гійного, так і не релігійного характеру. Бібліотекою в основному послуговуються 
сходознавці, іранські студенти, що живуть в Єревані та навчаються у вірменських 
вищих навчальних закладах. В мечеті проводяться курси перської мови. На сьо-
годні Блакитна мечеть завдяки своїй своєрідності, архітектурі та східній красі є 
однією з пам’яток Єревану та історично збагачує стару культуру регіону»20.

Джерело  18  У 2011 році в Єревані відкрилася відреставрована синагога

У Єревані відкрилася відреставрована синагога, яка не працювала з 1990-х 
років. Представники єврейської громади Вірменії, яка становить близько 800 осіб, 
наголошують на важливості відкриття синагоги не тільки в релігійному сенсі, але 
й у просвітницькому21.

Джерело  19  Іноземні студенти в Єревані

12 грудня 2012  р. в конференц-залі ЄДМУ (Єреванського Державного 
Медичного Університету) відбувся фестиваль іноземних студентів, присвячений 
десятиріччю студентської ради. Мета фестивалю «Дружба» спрямована на по-
глиблення дружніх відносин між іноземними студентами нашого університету. 
Захід розпочався з національних пісень і танців у виконанні іноземних студентів, 
що навчаються в ЄДМУ. На концерті були присутні професорсько-викладацький 
та адміністративний склад, а також представники посольств Індії та Ісламської 
Республіки Іран. По завершенні фестивалю, в холі адміністративного будинку го-
стей очікували накриті столи з традиційними стравами різних країн, приготовані 
іноземними студентами ЄДМУ22. 

Джерело  20  Фестиваль студентських фільмів

15-17 квітня [2009 р.] у Єревані відбувся фестиваль студентських закавказь-
ких фільмів «Майстерня на перехресті». Фестиваль є результатом співпраці гро-
мадських організацій «Інтерньюз» Вірменії, Грузії та Азербайджану та частиною 
проекту «Майстерня на перехресті». Про це кореспонденту PANARMENIAN.

20 Единственная мечеть в христианском Ереване. [Електронний ресурс] http://rus.azattyk.org. — Режим доступу: 
http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_armenia_akishov_blog_mosque/24485801.html.

21 В Ереване открылась отреставрированная синагога. [Електронний ресурс] http://armenpress.am/rus/. — Режим 
доступу: http://armenpress.am/rus/news/653464/.

22 Фестиваль «Дружба». [Електронний ресурс] Ереванский государственный медицинский университет. —  
http://www.ysmu.am/index.php?lang=ru. — Режим доступу: http://www.ysmu.am/index.php?option=com_content&
view=article&id=773:frendship&catid=49:news&Itemid=1&lang=ru.
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NET повідомили у громадській організації «Інтерньюз». Проект реалізується 
завдяки фінансовій підтримці USAID та Фонду «Євразія-співпраця».

Автори проекту поставили собі за мету створити можливості професійних 
контактів для студентів факультетів режисури та журналістики вищих навчаль-
них закладів Вірменії, Азербайджану та Грузії. Протягом року фахівці-початківці 
проходили курси спеціального навчання, а потім працювали над створенням 
спільних стрічок.

У кожну творчу групу увійшли студенти, що представляли дві різні країни. 
Співавтори повинні були разом працювати над всім процесом створення фільму. 
Всього за час реалізації проекту в ньому взяли участь 72 студента з трьох країн, 
були зняті 42 спільних стрічки. Більшість учасників проекту використали їх та-
кож як курсові чи дипломні роботи. Фільми, створені в рамках проекту, демон-
струються в ефірі телеканалів Вірменії, Грузії та Азербайджану23.

Джерело  21  Фестиваль «Арммоно» в Єревані   

У столиці Вірменії сьогодні, 11 травня 2015 року, року завершується XIII між-
народний фестиваль моновистав «Арммоно». На суд глядачів була представлена 
31 вистава з країн Європи, Африки, Близького Сходу та США. Свої роботи єре-
ванській публіці представили місцеві актори, а також артисти з Росії, Білорусії, 
Литви, Польщі, Болгарії, Марокко, Єгипту, Кувейту, Ірану і США…

Житель Єревану Марсель Барсегян після перегляду кількох спектаклів зазна-
чив, що подібні фестивалі дозволяють побачити все розмаїття світового театраль-
ного мистецтва24.

Джерело  22  З інтерв’ю з директором Міжнародного кінофестивалю  
«Золотий абрикос», кінорежисером Арутюном Хачатряном, 2011 р.

Девіз фестивалю — «На перехресті культур і цивілізацій». Ми намагаємося 
відповідати тій ідеї, яку обрали з самого початку і залучати до участі у фе-
стивалі фільми з усіх куточків світу, стрічки самих різних культур, напрямів, 
творчих та естетичних підходів. Головні критерії — високий художній рівень та 
авторське кіно. Ми не займаємося шоу-бізнесом, ми не займаємося комерцією. 
Ми намагаємося налагодити діалог культур як підґрунтя мирного добросусідсь-
кого співіснування і спільного розвитку.

Ми збираємося представити програму «Кіно країн СНД: 20 років незалеж-
ності». Реальність така, що за останні 20 років творчі зв’язки між кінематографі-
стами країн СНД ослабли, більше того — були втрачені контакти, зруйновано 
загальний культурний простір, часом ми не маємо достовірної інформації про 
те, що відбувається у наших сусідів, який шлях пройшла їх кінематографія за 
останні 20 років. Ось ми і поставили собі за нову мету — сприяти відновленню 

23 В Ереване пройдет фестиваль студенческих фильмов «Мастерская на перекрестке». — [Електронний ресурс] 
http://panarmenian.net/rus/. — Режим доступу: http://panarmenian.net/rus/news/30284.

24 Зрители фестиваля «Арммоно» в Ереване увидели 31 спектакль. © Кавказский Узел [Електронний ресурс] 
http://www.kavkaz-uzel.ru. — Режим доступу: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/262097/.
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загального гуманітарного та культурного простору Співдружності, єдиного кі-
нематографічного простору. Сприяти підтриманню постійних творчих, куль-
турних, ділових і просто людських зв’язків і відносин на всьому просторі 
Співдружності. У цій програмі беруть участь наші колеги майже з усіх країн-у-
часниць СНД — Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, 
Узбекистану, України25. 

Джерело  23  Фестиваль «Країни під одним дахом» 

П’ятий рік поспіль в Єревані проводиться фестиваль «Країни під одним да-
хом», який включає виставку і конференцію.

В цьому році виставка фестивалю, організована на території, прилеглій до 
Лебединого озера, де протягом двох днів понад 30 країн, в особі 90 організацій, 
представлять свою продукцію, національну культуру, кухню, а також традиції.

«З різних країн до Єревану приїхали десятки підприємців. Тут під одним да-
хом ми спробуємо в черговий, вже в п’ятий раз, допомогти їхньому знайомству, 
спілкуванню, встановленню ділових і культурних зв’язків, а також іншим гро-
мадським ініціативам. Ми вдячні всім учасникам фестивалю, в тому числі і ди-
пломатичним структурам. Ми вдячні за підтримку мерії Єревану <…>», — зазна-
чила голова ради з міжнародних ділових зв’язків Маріам Манукян26.

Джерело  24  Про центр мистецтв Гафесчана

«Центр мистецтв Гафесчана — художній музей в Єревані, заснований амери-
канським колекціонером вірменського походження Джерардом Гафесчаном, від-
крився у2009 році в центрі міста у неповторному за архітектурним задумом ком-
плексі «Каскад». Єреванці та гості міста не уявляють столицю без Каскаду. Тут 
завжди вирує життя, тут призначаються зустрічі та побачення, шумлять фонтани 
і різні заходи… У музеї представлені рідкісні експонати скляного мистецтва, кар-
тин і скульптури. Ідея музею полягає в тому, щоб представити кращі екземпляри 
мистецтва світу у Вірменії і показати Вірменську культуру всьому світові. Музей 
також є місцем проведення лекцій, концертів, показу класичних фільмів та чис-
ленних освітніх програм для дорослих і дітей»27.

25 Кинофестиваль «Золотой абрикос», IAN — Interactive Armenian Network. Газета армян России «Еркрамас». 
[Електронний ресурс] http://www.yerkramas.org. — Режим доступу: http://www.yerkramas.org/article/18330/
mkf-zolotoj-abrikos-armeniya-kak-perekrestok-kultur-i-civilizacij.

26 Стартовал 4-х дневной фестиваль «Страны под одной крышей». 20.09.2014, Официальный сайт Ереванского 
муниципалитета. Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана. [Електронний ре-
сурс] https://www.yerevan.am/ru. — Режим доступу: https://www.yerevan.am/ru/news/meknarkel-e-erkrnere-mek-
harki-tak-khoragrov-k-arhorya-p-arhatone/.

27 «Центр искусств Гафесчяна». [Електронний ресурс] http://turbina.ru. — Режим доступу: http://turbina.ru/guide/
Erevan-Armeniya-108343/Otzyvy/Tchto-delat-dostoprimetchatelnosti/Arkhitektura-Pamyatniki/3/0/Tsentr-iskusstv-
Gafestchyana-47223/Otzyv/Muzey-kotoryy-deystvitelno-pod-otkrytym-nebom-74342/.
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Джерело  25  Центр мистецтв Гафесчана28

Джерело   26  Ринок в Єревані29 Джерело     27     Відкриття торгівельного  
    центру в Єревані30

28 [Електронний ресурс] https://commons.wikimedia.org/. — Режим доступу: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3e/Yerevan_new_cascade.jpg.

29 [Електронний ресурс] https://commons.wikimedia.org/. — Режим доступу: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Yerevan_Market_%285211861716%29.jpg.

30 [Електронний ресурс] https://commons.wikimedia.org/. — Режим доступу: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Yerevan_Mall_opening_ceremony_(6).jpg.
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Джерело  28  Зі списку кафе та ресторанів в Єревані31

Название Кухня Название Кухня

Ai Leoni Італійська La Perla Іспанська

Brazilian Pioneer 
Restaurant Бразильська Liban Вірменська, Арабська, 

Середземноморська 

Dolmama Вірменська Mimino Вірменська, Грузинська

Karloff Czech 
Restaurant

Континентальна, 
Чеська Mr Gyros Грецька

La Boulangerie  
De Paris Французька Samurai Sushi Bar Японська

TMS Burger Американська Veda Restaurant 
Bar Індійська

q Підсумкове	обговорення

	 Які можливості для міжкультурного діалогу надає сучасне місто?

31 [Електронний ресурс] http://yerevanresto.am. — Режим доступу: http://yerevanresto.am/ru/leisures/10.
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ГЛОСАРІЙ

Абревіатура — скорочене словосполучення, складене з перших букв кількох слів або 
частин слів, наприклад: ЗМІ — засоби масової інформації чи лікнеп — ліквідація 
неписьменності.

Батумі — до 1936 року м. Батум; місто і порт в Грузії, на узбережжі Чорного моря, 
 столиця Аджарської Автономної Республіки.

Будівельні загони — добровільні загони, які залучалися для виконання різного виду 
робіт (в основному, будівельних), в інтересах держави.

Гастарбайтер — (нім. gastarbeiter; дослівно: гість-працівник) — жаргонізм, що позна-
чає іноземця, який працює в межах тимчасового найму.

Гендер — це заданий суспільством певний стандарт чоловічої або жіночої поведінки.
Гендерна роль — набір очікуваних зразків поведінки (або норм) для людей тієї чи ін-

шої статі.
Глобалізація — процес загальносвітової економічної, політичної, культурної та релі-

гійної інтеграції та уніфікації. Глобалізація являє собою процес зміни структури 
світового господарства, включення у світовий ринок, переплетення економік на ос-
нові транснаціоналізації та регіоналізації.

Громадянське суспільство — сфера самодіяльності вільних громадян і добровільно 
сформованих асоціацій та організацій, незалежна від прямого втручання і довільної 
регламентації з боку державної влади.

Громадянськість — моральна позиція, що проявляється в почутті обов’язку і від-
повідальності перед громадою, до якої вона належить, та суспільством в цілому, 
в готовності відстоювати і захищати від будь-яких зазіхань права та інтереси цієї 
громади, спільноти.

Гуманізм (від лат. homo — «людина») — визнання цінності людини як особистості, її 
права на вільний розвиток і реалізацію здібностей; утвердження блага людини як 
критерію оцінки суспільних відносин.

Гянджa — друге за розмірами місто в Азербайджані, розташоване біля підніжжя хребта 
Малий Кавказ.

Демографічні характеристики — показники статі, віку, рівня доходів і соціального 
статусу.

Демографія — наука, що вивчає динаміку чисельності та складу населення.
Депортація — насильницьке переселення або виселення з країни.
Духобори — релігійна секта російських старообрядців. Активно переселялися на 

 територію Південного Кавказу (Закавказзя) царським урядом у першій половині 
XIX століття.

Емансипація — (від лат. emancipatio) — звільнення від залежності, підпорядкованості, 
гноблення, стереотипів. Емансипація жінок — забезпечення рівноправності в су-
спільному, трудовому та сімейному житті.

Етнічні групи — термін, що позначає сукупність людей, що є структурною частиною 
етносу, але має певні специфічні риси й сприймається як окрема група.

Етнос — історично сформована стійка сукупність людей, що поєднані спільним поход-
женням, мовою, культурою, територією проживання, самосвідомістю тощо.
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Глосарій

Єлизаветполь — назва сучасного міста Гянджа (Азербайджан) за часів Російської ім-
перії з 1804 до 1918 рр.; центр Єлизаветпольської губернії.

Загальна трудова повинність — сукупність заходів Радянського уряду, реалізованих 
протягом 1918–1920 рр., спрямованих на обов’язкове залучення до праці всіх пра-
цездатних громадян

ЗАГС (Запис Актів Громадянського стану) — державна установа, що реєструє народ-
ження, смерть, шлюби, розлучення.

Закавказька вчительська семінарія — освітня установа в місті Горі (Грузія), яка го-
тувала вчителів для шкіл Кавказу в XIX — на початку XX ст.

Зороастризм — одна з найдавніших релігій Передньої Азії, поширена у передіслам-
ський період; офіційна релігія держав Ахеменідів (VI–IV ст. до н.е.) і Сасанідів  
(III–VII ст. н.е.) в Ірані та на території сучасного Азербайджану.

Ідентичність — відчуття приналежності людини до різних соціальних, національних, 
професійних, мовних, політичних, релігійних, расових та інших груп.

Ідентіфікція (від лат. identifico «ототожнювати») — встановлення тотожності невідо-
мого об’єкта відомому на підставі спільних ознак.

Ідеологія — система поглядів і ідей, що виражають інтереси різних спільнот, соціаль-
них , економічних, політичних та інших груп.

ІКОМОС (скор. з анг. «International Council on Monuments and Sites») — міжнародна 
організація, яка займається збереженням та охороною культурно-історичних місць 
по всьому світу і здійснює оцінку об’єктів, які пропонуються до включення у список 
всесвітньої спадщини ООН.

Інтернаціоналізм — ідеологія, що пропагує дружбу і співробітництво між націями і 
народами для теоретичного блага усіх ; одне з ключових понять радянської ідеоло-
гії, що проголошувало вищість класових інтересів над національними

Історіографія — спеціальна історична дисципліна, що вивчає історію історичної науки.
КДБ (рос. — КГБ, скор. Комитет Государственной Безопасности; Комітет Державної 

безпеки) — партійно-державний орган, що виконував функції щодо захисту радян-
ського режиму від внутрішніх і зовнішніх ворогів.

Колгосп (скор. «колективне господарство») — примусово впроваджена форма колек-
тивного господарювання на селі, радянська форма кооперації. При організації кол-
госпу селяни позбавлялися особистого права на засоби виробництва — землю, зна-
ряддя праці та вироблену ними продукцію, які формально переходили у спільну 
власність і управління колгоспників, а в реальності перебували під повним управ-
лінням держави.

Колоністи — переселенці на чужу територію з метою її господарського освоєння.
Колонія — 1) поселення переселенців з іншої країни, області; 2) залежна територія, що 

знаходиться під владою іноземної держави (метрополії), без самостійної політичної 
і економічної влади.

Комсомол (скор. «Комуністична Спілка Молоді» (рос. — Коммунистический Союз 
Молодежи), — звідси комсомолка, комсомолець) — політична молодіжна організа-
ція в СРСР.

Комунізм — гіпотетичний громадський і економічний лад, заснований на соціальній 
рівності, суспільній власності на засоби виробництва, колективному виробництві 
та розподілі. Подібна формація припускала наявність високорозвинених продук-
тивних сил, відсутність поділу на соціальні класи, поступове відмирання держави, 
зміну функцій і поступове відмирання грошей.
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Комуністична держава — тип держави, що ставить за мету побудову комунізму і пе-
редбачає  домінування суспільних інтересів (декларує принцип: «від кожного за 
здібностями, кожному за потребами»).

Комуністична ідеологія — система поглядів та ідей, яка спирається на загальну ко-
лективну власність, на пріоритет суспільних інтересів над особистісними та групо-
вими і заперечення експлуатації та гноблення людини людиною в будь-яких фор-
мах (наприклад, комуністична ідеологія була офіційною ідеологією радянського 
керівництва).

Консолідація — об’єднання, згуртування окремих осіб, груп, організацій для поси-
лення боротьби за спільні цілі.

Конституція — основний закон держави, що закріплює основи політичної, економіч-
ної та правової систем даної держави.

Конфесія (або віросповідання) — особливість віросповідання в межах певного релігій-
ного вчення, а також об’єднання віруючих, які дотримуються цього віросповідання.

Корупція — термін, що позначає використання посадовою особою своїх владних 
повноважень і довірених їй прав, можливостей, зв’язків з метою особистої вигоди.

Культурна спадщина — частина матеріальної і духовної культури, створена мину-
лими поколіннями, що витримала випробування часом і передається поколінням як 
щось цінне і значиме.

Культурний простір — простір поширення ідей і поглядів, мови і традицій, вірувань 
і норм тощо.

Липовани — група російських старовірів, що переселилися в XVII ст. на територію 
Румунії. В теперішній час компактно проживають в Румунії, Республіці Молдові та 
на півдні України.

Лютеранство (від імені засновника Мартіна Лютера) — християнське протестантське 
вчення, що виникло в XVI столітті у процесі Реформаційного руху в Німеччині.

Медресе — мусульманський навчальний заклад, який виконує роль середньої школи і 
мусульманської духовної семінарії.

Менталітет (від лат. mentis — «розум» і alis — «інші») — сукупність інтелектуаль-
них, емоційних, культурних особливостей, ціннісних орієнтацій і установок, спосіб 
мислення.

Мігрант — переселенець, людина, що переїхала в інше місце проживання.
Міграція (від лат. migratio — «переселення») — переселення людей з одного регіону 

(країни, світу) в іншій.
Міжкультурна комунікація — спілкування між представниками різних культур, що 

передбачає як безпосередні контакти між людьми, спільнотами, так і опосередко-
вані форми комунікації.

Націоналісти — прихильники ідеології та політики націоналізму, які визначають свою 
націю як найвищу цінність, її основну роль у формуванні та існуванні держави.

Національна меншина — група громадян певної держави, які не є представниками 
титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спіль-
ності між собою.

Ономастика — наука, що вивчає власні імена людей та їх походження.
ООН (скор. «Організація Об’єднаних Націй») – глобальна міжнародна організація, що 

декларує підтримку і зміцнення миру, міжнародної безпеки та співробітництва. 
Палеографія — історична наука, що вивчає стародавні тексти.
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Полікультурне суспільство — суспільство, що складається з носіїв різних культур.
Пострадянські країни — країни, що виникли на території колишнього Радянського 

Союзу.
Пропаганда — поширення і навіювання певних поглядів і настанов.
Протестант — представник одного з напрямків християнства — протестантизму.
Ренесанс — (від франц. «Renaissance» — Відродження) – епоха, період бурхливого 

розквіту науки і мистецтва у низці європейських країн в XIV–XVI ст.
Репатріація – повернення до країни громадянства, постійного проживання або поход-

ження тих осіб, що в силу різних обставин опинилися за її межами.
Репресії (від repressio придушення, гноблення) — каральні заходи. Політичні ре-

пресії — покарання, каральні заходи, застосовується державними органами з метою 
захисту і збереження існуючого ладу у недемократичних країнах.

Референдум — всенародне голосування, що проводиться в зв’язку з ухваленням важ-
ливих законів або внесенням до них змін.

Світова спадщина ЮНЕСКО — природні або створені людиною об’єкти особливого 
культурного, історичного або екологічного значення, офіційно визнані ЮНЕСКО.

СРСР (скор. «Cоюз Радянських Соціалістичних Республік») — скорочена назва 
Радянської держави, що існувала в 1917–1991 рр.

Студентські будівельні загони — тимчасові трудові колективи, які формувалися з сту-
дентів для добровільної роботи у вільний від навчання час (як правило, під час літ-
ніх канікул) на різних об’єктах народного господарства Радянського Союзу.

Субкультура (від лат. sub — «під» і cultura — «культура») — частина культури суспіль-
ства, що відрізняється від панівної культури.

Талмуд (іврит — «вивчення, навчання») — багатотомний звід правових і релігійно-е-
тичних положень іудаїзму (юдаїзму).

Татари — тюркомовний народ, що живе в центральних областях європейської частини 
Росії, в Поволжі, Приураллі, в Сибіру, Казахстані, Середній Азії і на Далекому Сході. 
Татарами в дореволюційній Росії називали і тюркомовне населення Кавказького 
регіону.

Тифліс — дореволюційна назва Тбілісі.
Трудова міграція — вид міграції, пов’язаний з зайнятістю і пошуками роботи.
Тюркські народи — народи, що говорять на мовах тюркської групи (турки, татари, 

азербайджанці, узбеки, башкири, киргизи, якути, чуваші, каракалпаки та інші).
Цивілізація — єдність історичного процесу і сукупність матеріальних і духовних до-

сягнень людства в ході цього процесу (людська цивілізація в історії Землі).
Чадра — легке жіноче покривало білого, синього або чорного кольору. Вдягається при 

виході з дому і закриває фігуру жінки з голови до ніг; носиться з релігійних мірку-
вань прихильницями ісламу.

ЮНЕСКО — структурна організація ООН з питань освіти, науки і культури.
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Учасники	проекту		
«Спільна	історія.	Культурні	діалоги»

Вагіф	Абасов (автор) — викладач історії середньої школи № 87 
м. Баку. Брав участь у семінарах і тренінгах даного проекту, а також 
в інших міжнародних конференціях і тренінгах. 

Арзу	Аббасова (надала	низку	матеріалів) — педагог, викладач 
історії та суспільних дисциплін в школі № 4 імені Д.Джахангірова м. 
Баку.

Керім	Абіді	(національний	координатор) — директор середньої 
школи № 31 м. Баку. Учасник дослідницьких проектів, голова 
Громадського об’єднання викладачів історії Азербайджану. 
Викладав історію у середній та вищій школи, а також в галузі освіти 
для дорослих.

Гюльнара	Абіді (автор) — член правління та заступниця голови 
Громадського об’єднання викладачів історії Азербайджану. 
Викладає методику навчання в Бакинському державному 
університеті, учитель історії в школі № 16 та техніко-гуманітарному 
ліцеї. Автор низки наукових публікацій. 
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Фуад	Агаєв (національний редактор, автор, співавтор) — 
співробітник Національного музею історії Азербайджану НАНА.  
На даний час — молодший науковий співробітник наукової 
експозиції історії Азербайджану. Сфера інтересів — історія 
взаємодії релігії з державою, етнічна історія, військова історія. 

Айдин	Асланов (автор) — кандидат історичних наук, доцент; 
завідувач кафедри соціальних наук Бакинського інституту 
підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів. 
Автор навчального посібнику з історії Азербайджану, 45 наукових 
статей та 10 методичних посібників з історії російською мовою. 

Карен	Байрамян (автор) — начальник відділу Агенції з охорони 
пам’яток історії та культури Міністерства культури Вірменії. В 2001-
2014 рр. працював учителем у декількох шкіл м. Єревана. Аспірант 
інституту археології та етнографії Національної Академії Республіки 
Вірменія. 

Віра	Балан (автор) — директор теоретичного ліцею  
«Petre Ștefănucă» м. Яловени (Молдова), викладач історії  
та громадянського права. Співавтор робочих зошитів з історії  
та методичного посібника з реалізації модернізованої програми для 
початкової та гімназійної освіти. Член Асоціації молодих істориків 
Молдови (ANTIM).

Єлисабед	Бусхрікідзе (автор) — докторант факультету педагогіки  
і психології Тбіліського Державного університету ім. Ів. Джавахішвілі. 
Викладач історії та суспільних наук у Тбіліській класичній гімназії 
та у першій експериментальній школі м. Тбілісі. Активний член 
Грузинської Асоціації Викладачів Історії (GAHE).
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Поліна	Вербицька (національний	координатор, автор) — доктор 
педагогічних наук, професор кафедри історії України Національного 
університету «Львівська політехніка», виконавчий директор 
Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін 
«Нова доба», посол EUROCLIO, автор більше ніж 100 наукових 
публікацій.

Віра	Врабіє (авторка) — вчитель історії, історії культури і 
громадянського виховання, член Асоціації молодих істориків 
Молдови (ANTIM). Автор та співавтор публікацій з історії, 
громадянського виховання та методики викладання цих предметів. 

Мхітар	Габріелян (національний	координатор,	автор) — 
кандидат історичних наук, доцент Єреванського державного 
університету. Автор 9 монографій й більш ніж 50 публікацій 
з проблематики соціокультурних трансформацій, конфліктів 
на території Південного Кавказу, антропології, ідентичності, 
націоналізму тощо. Учасник низки міжнародних конференцій. 

Айсель	Годжаєва (менеджер	проекту) — співробітниця 
EUROCLIO, відповідала за управління проектом «Спільна історія. 
Культурні діалоги». Буре участь в організації міжнародних тренінгів 
та міжнаціональних проектів в EUROCLIO на професійній основі.

Наталія	Голосова (автор) — вчитель історії і права в школі № 38 
м. Львова. Вчитель-методист, член правління Всеукраїнської асоціа-
ції викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба», тренер 
міжнародних та всеукраїнських семінарів для педагогів, адміністра-
торів, студентів та школярів, співавтор посібників з громадянської 
освіти для середньої школи. 
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Людмила Гурська (автор) — вчитель історії та громадянського 
виховання вищої категорії в Теоретичному ліцеї ім. Л. Толстого  
м. Глодень (Молдова). Більше 10 років активно співпрацює  
з ANTIM. Автор публікацій з впровадження інтерактивних технологій 
у викладанні історії та громадянському вихованні. Лауреат першого 
конкурсу «Вчитель року» Республіки Молдова. 

Аміран	Джамагідзе (національний координатор, автор та 
співавтор) — викладач історії та суспільствознавства Тбіліської 
класичної гімназії. Один із засновників Грузинської асоціації 
викладачів історії (GAHE). Докторант факультета гуманітарних 
наук Тбіліського державного університету. Учасник регіональних і 
міжнародних проектів, тренер EUROCLIO.

Отар	Джанелідзе (автор) — доктор історичних наук, професор, 
член Національного Конгресу істориків Грузії, активний член 
Грузинської асоціації викладачів історії (GAHE). Автор серії 
наукових робіт, університетських та шкільних підручників з історії. 

Назмін Джафарова (автор, перекладач) — доктор філософії 
з мистецтвознавства. У 2004–2015 рр. була співробітницею 
Національного музею азербайджанської літератури імені Нізамі 
Гянжеві НАНА. Провідний спеціаліст (перекладач) Відділу зав’язків з 
громадськістю Центрального Апарату Президії НАНА. Автор більше 
ніж 45 наукових тезисів та статей. 

Анжела Зяма (автор) — вчитель історії та громадянського 
виховання в Теоретичному ліцеї «К.Стере» м. Сороки (Молдова), 
член Асоціації молодих істориків Молдови (ANTIM),
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Саміра	Іскендерова (автор) — викладач історії школи № 102 м. 
Баку. Позаштатний методист Бінагадинського району м. Баку. У 2012 
р. зайняла друге місце в конкурсі «Найкращий відкритий урок». В 
2013 р. була нагороджена «Почесною грамотою» за вивчення спад-
щини Гейдара Алієва. 

Лела	Какашвілі (автор) — викладач історії, громадянської освіти 
та культури в школі № 8 м. Горі. Голова Асоціації вчителів історії 
регіону Шида Картлі. Активно застосовує та пропагує інтерактивні 
та інші сучасні методи навчання. 

Варвара	Киперь (автор) — вчитель історії та громадянського 
виховання в Теоретичному ліцеї «О.Гибу» м. Орхей (Молдова). 
Учасниця проектів з вивчення місцевої історії, ціннісної основи 
культури, громадянського суспільства та історії. 

Ольга	Ковалевська (автор) — доктор історичних наук, провідний 
науковий співробітник Інституту історії України НАН України. 
Автор більше ніж 170 наукових, науково-популярних, навчально-
методичних та публіцистичних праць. Основні наукові інтереси 
пов’язані з історією України, історіографією та спеціальними 
історичними дисциплінами. Досвід педагогічної роботи — більше  
20 років. 

Олександра	Козорог (національний	редактор,	автор, 
співавтор) — учитель історії та суспільних дисциплін вищої 
категорії, методист, тренер. Член Всеукраїнської асоціації 
викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба».  
Співавтор навчально-методичних матеріалів у сфері історичної  
та громадянської освіти. 
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Ірина	Костюк (редактор, випусковий редактор) — співробітник 
Львівського обласного інституту післядипломної освіти, вчитель-
методист. Співавтор та редактор низки навчальних посібників, 
співавтор Національного Стандарту й навчальних програм з історії 
(2012), автор низки публікацій з методики викладання історії.  
Тренер та співкоординатор міжнародних проектів. 

Юлія	Кушнєрьова (головний редактор) — вчитель гімназії  
№ 1567 м. Москви, голова правління міжрегіональної громадської 
організації «Об’єднання викладачів історії». Автор навчальних 
посібників, цифрових освітніх ресурсів для шкіл та публікацій  
з проблематики викладання історії. Експерт, автор та тренер низки 
міжнародних освітніх проектів. 

Дзінтра	Лієпиня (редактор) — викладач історії та політології, 
член Асоціації вчителів історії Латвії, автор публікацій та співавтор 
декількох книг для вчителів з викладання історії, координатор 
проекту з впровадження сучасних методів і технологій у навчанні 
історії; місцевий координатор, експерт та редактор в проектах 
EUROCLIO.

Бесік	Лордкіпанідзе (національний	редактор,	автор) — доктор 
історичних наук, співзасновник Грузинської асоціації викладачів 
історії (GAHE). Автор та співавтор більше ніж 50 публікацій,  
у тому числі наукових праць, національної навчальної програми, 
підручників та методичних посібників з історії. 

Тимур	Лукін (національний координатор) — студент факультету 
міжнародних відносин, політичних та адміністративних наук 
Державного університету Молдови. Учасник міжнародних шкіл 
і конференцій. Сфера наукових інтересів: історія міжнародних 
відносин. 
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Людмила	Малес (автор) — доктор соціологічних наук, викладачка. 
Автор біля 100 публікацій, у тому числі методичних з гендерної  
та полікультурної проблематики, досліджень родини, демографії  
та ідентичності. Читає курс «Викладання у вищій школі», знайомить 
студентів з методиками інтерактивного навчання. 

Мікаел Малхасян (автор) — аспірант кафедри історії Вірменії 
Єреванського державного університету. Голова студентського 
наукового товариства ЄДУ. Викладає в ЄДУ та у гімназії «Квант». 
Автор 5 монографій та біля 40 наукових статей. 

Нікол	Маргарян (національний	редактор,	автор) — кандидат 
історичних наук, доцент Єреванського державного університету. 
Автор 2 монографій і більш ніж 50 наукових публікацій з проблем 
ономастики. Займається проблемами теорії та прикладними 
аспектами культури, культурології. Читає загальні та спеціальні 
курси в ЄДУ, учасник міжнародних конференцій. 

Наталя	Маркусь (автор) — вчитель історії школи № 1 м. Козова 
(Україна); член Всеукраїнської асоціації викладачів історії та 
суспільних дисциплін «Нова доба». Брала участь у розробці 
навчальних матеріалів для різноманітних проектів. Учасниця 
міжнародних тренінгових програм та семінарів. 

Єлене	Медзмаріашвілі (редактор) — професор факультету 
гуманітарних наук Тбіліського державного університету. Автор 
більше ніж 80 публікацій, у тому числі й книг, підручників історії, 
статей з історичної дидактики, історії жіночого питання і проблем 
імміграції. Учасниця міжнародних конференцій і проектів. 
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Люба	Мельник (автор) — викладач історії та громадянської освіти. 
Автор та співавтор публікацій з методики викладання історії  
та громадянського виховання. Має І-й дидактичний ступень  
з викладання історії.

Мадона Мікеладзе (автор) — доктор педагогіки, асоційований 
професор Батумського державного університету ім. Шота Руставелі, 
декан факультету освіти. Керівник філіалу Грузинської асоціації 
викладачів історії (GAHE), учасниця міжнародних семінарів та 
конференцій, тренерка. Автор наукових публікацій та співавтор 
навчального посібника. 

Оксана Міхеєва (автор, перекладач) — доктор історичних наук, 
професор, викладач середньої та вищої школи, автор більше 
100 наукових та методичних публікацій з історії, соціології міста, 
девіантної поведінки, а також — активних методів викладання. 
Членк Міжнародної асоціації гуманітаріїв, Соціологічної асоціації 
України, Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Нугзар Молашвілі (автор) — викладач історії школи № 42  
м. Тбілісі. Працював науковим співробітником Інституту історії, 
археології та етнографії. Голова Союзу вчителів історії м. Тбілісі. 
Автор низки наукових, методичних і популярних праць. 

Сержиу Мустяце (національний координатор) — декан 
факультету історії та географії Державного педагогічного 
університету «Іон Крянге», президент Асоціації молодих істориків 
Молдови (ANTIM). Автор 6 книг та більше ніж 200 наукових статей 
в галузі історії, археології, культурної спадщини та аналізу шкільних 
підручників. 
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Анжела	Мушенко	(автор) — вчитель історії та суспільствознавства 
ліцею «Іон Крянге» м. Сороки (Молдова). Член Асоціації молодих 
істориків Молдови (ANTIM). Наукові інтереси: етнічні та релігійні 
меншини в Молдові. 

Родіка	Настас	(Болгарь) (автор) — вчитель історії та грома дян-
сь  кого виховання в Теоретичному ліцеї ім. М. Коцюбинського. 
Докторант в Державному педагогічному університеті ім. І. Крянге. 
Член Асоціації молодих істориків Молдови (ANTIM). Автор наукових 
публікацій, учасниця міжнародних проектів, семінарів та тренінгів. 

Айказ Оганесян (національний	координатор, автор) — доктор 
історичних наук, професор кафедри історії Вірменії Єреванського 
державного університету. Радник директора Інституту давніх 
рукописів — Матенадаран ім. Месропа Маштоца.  
Автор 5 монографій та більше ніж 70 наукових статей. 

Лілія	Оганесян (автор) — лаборант кафедри французької 
філології Єреванського державного університету.  
У 2007–2013  рр. — науковий співробітник Інституту вірменознавчих 
досліджень Єреванського державного університету. 

Грант	Оганян (автор) — аспірант Інституту давніх рукописів — 
Матенадаран ім. Месропа Маштоца. 
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Катерина	Одажиу (автор) — вчитель історії та громадянського 
виховання, директор -засновник музею історії та етнографії села  
Борогани (Молдова). Координатор проектів у сфері культури  
та виховання спільно з VIVERE (Швейцарія).

Ольга	Педан-Слєпухіна (національний координатор, автор, 
співавтор) — вчитель-методист, викладач школи № 65 м. Львова. 
Член Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних 
дисциплін «Нова доба»; автор та співавтор навчально-методичних 
посібників, тренер та учасниця національних й міжнародних 
семінарів та тренінгових програм. 

Лалі Пірцхалава (надала	низку	матеріалів) — професор 
гуманітарного факультету Університету Грузії. Автор більше ніж 60 
наукових статей та шкільних підручників з історії, член редакційної 
колегії журналу Грузинської асоціації викладачів історії (GAHE) 
«Історик».

Рауф Раджабов (національний координатор) — сходознавець 
та політолог, головний редактор «3rd View» (Мозковий Центр). 
Автор біля 600 праць у галузі глобальної, регіональної, енерго-
транспортної та інформаційної безпеки, конфліктів, громадянського 
суспільства та громадянської освіти, а також співредактор та 
співавтор 5 книг з історії Південного Кавказу. 

Нармін Раджабова (автор) — викладач. Автор статей та трьох 
наукових досліджень. Активна учасниця робочих зустрічей проекту, 
міжнародних семінарів і конференцій з тематики історичної та 
громадянської освіти. 
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Віра	Саакян (автор) — науковий співробітник та аспірант Інституту 
давніх рукописів — Матенадаран ім. Месропа Маштоца. 

Лучія	Сава (автор) — кандидат історичних наук, доцент кафедри 
загальної історії Державного педагогічного університету «Іон 
Крянге» м. Кишиніва. Автор більше 35 досліджень та наукових 
статей із сучасної наукової та світової історії. 

Стівен	Стігерс (менеджер проекту) — директор програм 
EUROCLIO, відповідальний за загальне управління проектом 
«Спільна історія. Культурні діалоги». Організатор та координатор 
проекту Historiana; бере участь в організації освітніх проектів біля 
15 років, в основному в Європейських країнах. 

Артак Хачатрян (автор) — випускник аспірантури Єреванського 
державного університету. Займається проблемами конфліктів на 
території Південного Кавказу. Автор наукових статей і публікацій, 
учасник республіканських конференцій, семінарів та круглих столів 
в рамках громадських ініціатив на території Південного Кавказу. 

Рузанна Цатурян (автор) — науковий співробітник інституту 
Археології та етнографії НАН РА. Автор / співавтор 2 монографій 
та більше ніж 10 публікацій з проблем антропології їжі, гендерних 
проблем у сучасних кавказьких суспільствах. Займається 
проблемами націоналізму, ідентичності. Учасниця багатьох 
міжнародних конференцій. 
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Тетяна Цигану (автор) — вчитель історії та заступник директора 
Теоретичного ліцею ім. О. І. Куза, автор декількох статей у галузі 
освіти, член різних муніципальних комісій у галузі освіти. На даний 
час працює над способами структурування інформації з метою 
покращення викладання історії. 

Нана Цихіставі (національний координатор) — доктор 
історичних наук, президент Грузинської асоціації викладачів історії 
(GAHE). Досвід роботи в університетах Грузії з 1990 р. Учасниця 
міжнародних проектів у галузі історичної освіти, тренер, учасниця 
низки міжнародних конференцій з історичної та громадянської 
освіти. 

Павєл	Чербушка (національний редактор, автор, перекладач) — 
доктор педагогічних наук; учитель та заступник директора ліцею 
Академії Наук Молдови. Співавтор національної програми з історії 
та громадянської освіти, автор більше 40 підручників та більше 100 
статей. Національний тренер з перепідготовки вчителів та шкільних 
керівників. 

Манана	Шекіладзе (укладач	карт) — викладач Європейської 
школи м. Тбілісі, віце-президент Асоціації вчителів історії Грузії 
(GAHE). Укладач карт у підручниках історії, методист, тренер. 

Нодар Шошиашвілі (автор) — учасник декількох міжнародних 
наукових конференцій. Працює над дисертацією. Паралельно  
з науковою діяльністю займається педагогічною практикою. 



Головний	редактор Юлія Кушнєрьова

Випусковий	редактор Ірина Костюк

Художнє	оформлення,	дизайн Ольга Борисенко 

Макетування	і	верстка Ольга Борисенко, Дарія Головко

Видання розповсюджується безкоштовно

Перехрестя	культур. Країни Чорноморського регіону та суспільно-політичні зміни у ХІХ–ХХ ст.  
Навч. посіб. для загальноосвітніх шкіл / Колектив авторів / EUROCLIO. — 384 с., іл, карти.  
Формат 60х84/8. Гарнітура Тimes New Roman. Ум. друк. арк. 44,8.
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Посібник для вчителя. 
172 c.

Навчальний посібник. 
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