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Abstract 
Genotypic differences in reaction of 1-week seedlings of four cultivars of spring barley on such stressors as 

ions of aluminum, lead and osmotic stress was estimated on change of intensity of leaf transpiration and root 

oxidizing activity. Intensity of leaf transpiration in all studied cultivars statistically significantly changed only at 

a drought stress; at three cultivars it decreased, and at one (Pamyati Rodinoj) on the contrary, raised. The root 

oxidizing activity under osmotic stress changed both towards increasing (on 24% at cultivar Rodnik Prikamiya), 

and towards decreasing (on 38% at cultivar Pamyati Rodinoj). Under the aluminum influence deviation in both 

directions from control made about 20…30%; at influence of lead ions increase of parameter on 40% of reference 

level was observed in two cultivars. 

Keywords: transpiration, oxidizing activity, roots, leaves, aluminum, lead, drought, polyethylenglycol 

 

Modern agriculture of the Russian Federation in 

recent years meets a number of the problems formed in 

the conditions of changing climate of Earth. In particu-

lar, droughty conditions of vegetation began to be 

shown more often; the press amplified of the edaphic 

stressful factors influencing plant nutrition. Change of 

abiotic conditions of growth and development leads to 

regular qualitative and quantitative shifts in processes 

of plant growth and development [2], in the level of 

course of many physiological processes. It results in 

need of correction of cultivar models of agricultural 

crops which are earlier developed for concrete zones of 

crop production. 

Models of cultivars of grain crops are developed 

constantly [7]. In these models, those structural param-

eters are specified, which are needed for achievement 

of the greatest return from a plant according both to 

breeder's and the producer's of production point of 

view. However, an important role in our understanding 

of plant adaptation to growth conditions is played by 

physiological parameters of a cultivar also from which, 

at least, breeders use data on the content of photosyn-

thetic pigments [3, 4, 10] in the leaves of plants.  

At the same time, it is clear that the stressful fac-

tors caused by soil characteristics influence the plants' 

root system first. Reaction of roots to stressful influ-

ence is estimated easiest in laboratory and allows to 

make conclusions on the resistance potential of a culti-

var. Due to the abovementioned, the purpose of the 

given work was a detection of suitability of some phys-

iological parameters of root systems of spring barley 

genotypes offered for determination of level of their po-

tential resistance to abiotic stress factors [9]. 

Material and methods. The next edaphic factors 

most often meeting in the northeast of the European 

Russia were chosen as stressful one: aluminum toxicity 

of acid sod-podzolic soils; toxicity of lead ions getting 

to the soil as a result of anthropogenic influence; and 

osmotic stress leading to a drought. 

Levels of influence of each factor were chosen, 

based on the data which are available in literature: alu-

minum ions – 1.0 mM at ph 4.3 [5]; 0.5 mM lead in the 

form of chloride salt [8]; 7% polyethyleneglycol (PEG 

400 brand) [6]. As physiological parameters of assess-

ment the intensity of leaf transpiration and oxidizing 

activity of roots were taken as integrated metabolic re-

actions of plants to influence of abiotic soil factors [9]. 

Genotypic differences in manifestation of the 

studied parameters are estimated on the example of 1-

week seedlings of 4 cultivars of spring barley 

(Hordeum vulgare L.), bred in Federal Agricultural Re-

search Center of the Northeast, Kirov (Rodnik Pri-

kamiya, Pamyati Rodinoj, Forward, and Forsazh). 

Results and discussion. It is known that manifes-

tation of reaction to abiotic factors is nonspecific, i.e. in 

response to stressful influence of the different nature, 

the same mechanisms are activated [1]. As appears 

from the data provided in the table, the studied stressor 

led to change in level of physiological reactions at 

spring barley plants, but extent of these changes is de-

fined by exact genotype of plants. 

  



Znanstvena misel journal №34/2019 5 

Table 

Influence of stressful factors on physiological parameters of spring barley seedlings 

Cultivar Stress factor 
Intensity of leaf transpiration, g of 

water*hour-1 / g of dry matter 

Root oxidizing activity, mg of 

KMnO4 / g of dry matter 

Rodnik Prikamiya 

Aluminum 0.312±0.093 10.93±0.49 

Lead 0.194±0.013* 11.67±0.65 

PEG-400 0.162±0.011* 13.72±0.98* 

Water (control) 0.280±0.029 11.04±1.07 

Pamyati Rodinoj 

Aluminum 0.319±0.039 16.03±0.52* 

Lead 0.379±0.070 18.90±1.04 

PEG-400 0.424±0.047* 12.45±1.25* 

Water (control) 0.316±0.060 20.17±1.99 

Forward 

Aluminum 0.189±0.014* 16.15±0.36* 

Lead 0.545±0.002* 17.74±0.02* 

PEG-400 0.356±0.017* 12.71±0.02 

Water (control) 0.448±0.021 12.44±0.29 

Forsazh 

Aluminum 0.364±0.011* 9.42±0.17* 

Lead 0.397±0.017 10.34±0.44* 

PEG-400 0.257±0.009* 9.26±0.56 

Water (control) 0.455±0.046 8.92±0.30 

Note: * - the difference from control is statistically significant at p ≤ 0.05 

 

The intensity of a transpiration of seedlings' leaves 

at all studied cultivars changed statistically signifi-

cantly only at a drought stress (7% PEG-400); but at 

three cultivars it decreased, and at one (Pamyati Rodi-

noj) - on the contrary, raised. On the one hand, it can be 

considered as qualitative inter-cultivar difference. But, 

on the other hand, in this case not the direction of 

changes, but the fact is important of a deviation of seed-

ling physiology from normal (control) both increasing 

(for 34%), and decreasing (for 21-42%). This fact tes-

tifies participation of this process in the adaptive reac-

tion answer of plant. The same is true for reaction of 

plants to other stressor factors: the deviation from con-

trol value of process was observed twice more often 

than lack of statistically significant reaction. 

The oxidizing activity of root systems considera-

bly differed genotypically both in control, and under 

the influence of stressors. Only in case of cultivar Pa-

myati Rodinoj any of stressor did not lead to increase 

in level of oxidizing activity; at other cultivars the 

tested stressful factors enhanced excretory activity, or 

its change did not differ from control. In case of a 

drought stress, a deviation were as towards strengthen-

ing of manifestation of sign (on 24% at cultivar Rodnik 

Prikamiya), and towards decrease (on 38% at cultivar 

Pamyati Rodinoj). Under the influence of aluminum 

deviation in both sites from control made about 

20…30%. The only stressor, which did not lead to de-

crease in oxidizing activity, is lead ions; at their influ-

ence, it was observed increase of parameter to 40% of 

control level.  

As both indicators of physiological activity of root 

systems can testify about existence of a stressful state, 

correlation coefficients between the level of their man-

ifestation under the influence of different stressor were 

calculated. As showed results of the analysis, in case of 

lead ions action both investigated parameter changed 

independently (r = 0.279); in case of influence of alu-

minum ions the level of correlation was higher (r = -

0.861), but not significant at p ≤ 0,05; but here at action 

of a drought statistically significant negative correla-

tion was shown (r = -0.946). Naturally, at expansion of 

set of cultivars or when using other genotypes, the 

value of coefficients of correlation can change in both 

direction. 

Conclusion. Thus, the received results indicate, 

first, that both offered indicators can be used at the 

same time for the characteristic of integrated level of 

resistance to ions of heavy metals (aluminum and lead); 

secondly, in case of a drought increase in intensity of 

leaf transpiration is followed by the same level of de-

crease in oxidizing activity of roots. It can indicate that 

processes of absorption of water and dissolved sub-

stances under droughty conditions considerably exceed 

processes of exudation of substances into rhizosphere. 

In general, the conducted research allows to con-

clude that the level of manifestation of physiological 

reactions of spring barley plants to stressful impact of 

abiotic factors on root system are substantially defined 

by a genotype. As significant genotypic differences are 

one of requirements of suitability of a technique for as-

sessment of level of cultivar resistance, it is possible to 

recommend to use these parameters for laboratory as-

sessment of potential resistance of grain crops to influ-

ence of heavy metals ions, aluminum toxicity, and 

drought. 
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Аннотация 

Приведены опыты использования искусственной микоризации при выращивании сеянцев сосны 

обыкновенной и березы повислой в питомнике ГЛПР «Ертіс орманы». 

Анализ результатов исследований показал, что искусственная микоризация оказала положительное 

влияние на их приживаемость и рост. 

В первый год роста микориза оказала более эффективное влияние на лиственные, чем на хвойные. 

Приживаемость у березы повислой составила 86,0%, сосны обыкновенной 78,1%. 

Различие по высоте, диаметру выше в вариантах с внесением микоризы, по сравнению с контролем 

(без внесения микоризы). 

Abstract 

The experiments of the use of artificial mycorrhization in the cultivation of seedlings of pinus sylvestris L. 

and betula pendula Roth. birch hanging in the nursery SFNR "Ertis ormany". 

An analysis of the research results showed that artificial mycorrhization had a positive effect on their survival 

and growth. 
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In the first year of growth, mycorrhiza had a more effective effect on deciduous than conifers. The survival 

rate of betula pendula Roth. was 86.0%, of pinus sylvestris L. 78.1%. 

The difference in height and diameter is higher in the variants with the introduction of mycorrhiza compared 

to the control (without the introduction of mycorrhiza). 

Ключевые слова: микориза, эктомикориза,сеянцы сосны,сеянцы березы, приживаемость, плодовые 

тела 

Keywords: mycorrhiza, ectomycorrhiza, pine seedlings, birch seedlings, survival, fruit bodies 

 

Введение. Микориза (от греч. mýkes — гриб и 

rhiza — корень), грибокорень, взаимовыгодное со-

жительство (симбиоз) мицелия гриба с корнем выс-

шего растения. Различают М. эктотрофную (наруж-

ную), при которой гриб оплетает покровную ткань 

окончаний молодых корней и проникает в межклет-

ники самых наружных слоев коры, и эндотрофную 

(внутреннюю), которая характеризуется внедре-

нием мицелия (гиф гриба) внутрь клеток [1, с.5]. 

Мицелий гриба может внедряться внутрь кле-

ток корневых волосков, образуя там клубки гиф, 

древовидные разветвления или пузыревидные 

вздутия. Клетки корня растений, в которых обосно-

вался гриб, остаются живыми и постепенно перева-

ривают проникший в них мицелий, таким образом, 

получая азот, который не всегда в доступной форме 

присутствует в почве [2, с.3].  

Эктомикоризу образуют в основном базидио-

мицеты. Известно около 5000 видов эктомикориз-

ных грибов. Многие из них высокоспецифичны для 

растения, что еще раз подтверждает требование 

разработанной методики о необходимости исполь-

зования «почвенной болтушки» на месте выкопки 

сеянцев или завоза небольшого количества почвы 

(50-100 г.). Эти уникальные и биологически целе-

сообразные связи характерны более 100 видам ба-

зидиомицет [3, с.21]. 

Объект исследования.Государственное учре-

ждение Государственный лесной природный резер-

ват «Ертісорманы» расположен в восточной части 

Павлодарской области, на правобережье Иртыша и 

находится в координатах: Северная широта 510 23/ - 

52 015/, Восточная долгота 78 001/ - 79 0 21/. Площадь 

резервата 277961 га, он находится на территории 

Щербактинского района (117565 га) и Лебяжин-

ского района (160396 га) [4, с.5].  

 В резервате «Ертіс орманы» имеется 

питомник для выращивания посадочного 

материала. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Питомник Шалдайского филиала «Ертіс орманы» 

 

Природно – климатические условия объ-

екта 

Климат. Особенностью климата района лен-

точных боров является резкая континентальность и 

сухость. Это объясняется влиянием сухих и горя-

чих ветров, дующих со среднеазиатских пустынь в 

летнее время, а зимой территория, боров открыта 

для холодных потоков воздуха, приходящих с Се-

вера.  

Холодная и продолжительная зима (5,5 мес.), 

короткое и жаркое лето, небольшое количество 

осадков, резкие температурные колебания зимы и 

лета (880 С), дня и ночи (220 С), сильно выраженный 

ветровой режим – вот характерные черты климата. 

Среднегодовая температура воздуха состав-

ляет 2,5-30С, средняя температура самого холод-

ного месяца-января – 17 – 190, а самого теплого 

июля – около +210. Абсолютный минимум темпера-

туры по метеостанции «Шалдай» равен 490, а мак-

симум +410С, средняя продолжительность теплого 

периода (переход среднесуточной температуры че-

рез +50С) – 175 дней, а безморозного – 117 дней. Ве-

гетационный период (переход среднесуточной тем-

пературы через +100С) в среднем продолжается 137 

дней [5, с.10]. 

Гидрология. Особенностью гидрологических 

условий резервата является полное отсутствие рек, 

речек и ручьев, размыву. Многие озера в засушли-

вую погоду пересыхают. 

Грунтовые воды залегают несколькими водо-

носными горизонтами, расположенными на разной 

глубине в зависимости от геологического строения, 

литологического состава почвогрунтов и рельефа 

местности 

Почвы.Основными типами почв являются 

дерново-боровые и боровые песчаные под насажде-

ниями на равнинных и бугристых элементах рель-

ефа; на низких поверхностях среди ленточных бо-

ров развиты луговые глубоковскипающие почвы, а 

в аналогичных условиях безлесных территорий 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/102/173.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/077/146.htm


8 Znanstvena misel journal №34/2019 

темно-каштановые и лугово-каштановые карбонат-

ные; на низинах лугово-болотные; солонцы и со-

лончаки на приозерных террасовидных пониже-

ниях [6,с.13].  

Методика исследования.Направления иссле-

дований имели экспедиционно-полевые, лабора-

торные работы. Этапы работ включали фрагменты 

по выбору экспериментальных площадок для выра-

щивания микоризованных древесных культур, по 

сбору эктомикориз в полевых исследованиях. В ла-

бораторных условиях были проведены исследова-

ния по изучению почвенного покрова выбранных 

территорий, саженцев деревьев, по инвентаризации 

макромицетов, биологическому скринингу микори-

зованных объектов [7, с.30]. 

Местом выполнения экспериментальных раз-

работок для выращивания посадочного материала 

была выбрана территория лесного питомника 

ГЛПР «Ертісорманы» Шалдайского филиала, 

которая отражает наиболее типичные 

характеристики природно-климатических условий 

Северо-Восточного Казахстана. Были проведены 

маршрутные обследования лесных массивов Се-

веро-Восточного Казахстана и лесопосадок для 

изучения почвенно-климатических условий. 

Заготовка микоризованных препаратов для 

подготовки почвенных субстратов. В качестве 

посадочного материала были подобраны саженцы 

основных лесных хвойных и лиственных пород - 

сосна обыкновенная и березы повислая, которые во 

многих регионах Казахстана являются важными 

объектами естественных и культурных лесных 

ландшафтов. Отбор проб был в мае – сентябре 2019 

года в указанном питомнике и сосняках Северо-

Восточного Казахстана. Точки отбора проб были 

приурочены к отдельным сеянцам сосны 

обыкновенной и березы повислой, 1 – 7 лет, 

которые извлекались из почвы с корневой 

системой. Культивирование грибов были 

проведены на твердых и жидких питательных 

средах.  

Результаты и обсуждения.В лесу ГЛПР 

«Ертіс Орманы» на территории Шалдайского лес-

ничества (в кв.68,82,63,81 и т.д.) были собра-

ныгрибы, образующие разные виды микоризы (Ри-

сунок 2).  

 
Рисунок 2.Сыроежка болотная (лат. Rússula palúdosa) 

 

Выделение из микориз в культуруразличных видов грибов проводили в лабораторных условиях (ри-

сунок 3). 

 

 
Рисунок-3. Выделение в культуру микоризообразующих грибов в лабораторныхусловиях 

 

В предварительно подготовленную почву в 

конце апреля и вначале мая 2019 года произведена 

посадка саженцев(сеянцев) сосны обыкновеннойв 

2-летнем возрасте, а также березы повислой 2-3 

летнего возраста. Общее количество посадки соста-

вило - 2160. Из них сосна обыкновенная– 1000 

штук, береза повислая - 1160 штук.  

Для сосны обыкновенной микориза вносилась 

в корневую систему одновременно с посадкой(Ри-

сунок 4). Количество сосны составило 1000 

штук.Посадка имеет 3 повторности с микоризой - 

750 шт, а также 1 контроль 250 штбез микоризы.9 -

11 мая 2019 год были посажены березы – 1160 

штук. Посадка имеет 3 повторности с микоризой - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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880 шт, а также 1 контроль 280 шт. без микоризы. 

Схема посадок:1х0,75 м. Вид полива для саженцев 

капельное орошение. 

 
Рисунок 4. Подготовка почвенных субстратов 

 

Микориза вносилась весной в не промёрзшую 

прогретую почву. Перед посадкой обрезали повре-

жденные корни и укорачивали корневую систему 

до 20-25 см. После обрезки корни обмакивали в 

болтушке, состоящую из жидкой смеси перегноя с 

землей и микориза. Сеянцы высаживали на 1-2 см 

глубже корневой шейки [8].  

В дальнейшем проводились основные агротех-

нические уходы: рыхление почвы, уничтожение 

сорняков, подкормка растений, полив, защита от 

болезней и вредителей. В течение вегетационного 

периода велись наблюдения за ростом и состоя-

нием саженцев сосны обыкновенной и березы по-

вислой (Рисунок 5 

 

 
Рисунок 5.Наблюдения в течение вегетационного периода за ростом и состоянием саженцев  

сосны обыкновенной и березы повислой. 

 

В конце вегетационного периода проведены учет и биометрические замеры для выявления влияния 

микоризы на рост саженцев сосны обыкновенной и березы повислой (таблица 1).  

Таблица 1  

Приживаемость саженцев и биометрические показатели изучаемых саженцев 

Варианты опыта 

Посадка 2019 года 

В
ы
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о
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(D
, 

см
) 

Посадка саженцев сосны обыкновенной с микоризой 750 586 78,1 10,9±0,2 5,6±0,1 3,7±0,1 

Посадка саженцев сосны обыкновенной без микоризы 

(контроль) 
250 156 62,4 8,3±0,2 4,0±0,1 2,6±0,2 

Критерий достоверности различия (t ≥ 3) - - - 9,9 11,4 5,0 

Посадка саженцев березы повислой с микоризой 780 670 86 56,0±2,0 9,8±0,3 6,1±0,2 

Посадка саженцев березы повислой без микоризы 

(контроль) 
280 180 66 42,5±1,9 8,2±0,4 4,7±0,2 

Критерий достоверности различия (t ≥ 3) - - - 4,9 3,2 4,9 
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Из данных, приведенных в таблице 1 видно, 

что различия существенны по высоте, текущему 

приросту и диаметру в варианте с внесением мико-

ризы по сравнению с контролем (без внесения ми-

коризы), как у саженцев, сосны обыкновенной, так 

и березы повислой.  

Средняя высота сосны обыкновенной в вари-

анте с внесением микоризы составила 10,9 см, на 

контроле – 8,3 см, различия существенны t = 9,9 (t 

> 3).  

Средняя высота березы повислой в варианте с 

внесением микоризы составила 56,0 см, на кон-

троле – 42,5 см, различия существенны t = 4,9 (t > 

3).  

В таблице 2 приведена общая приживаемость 

на опытном поле. Приживаемость сосны обыкно-

венной на опытном поле составила 78,1%, березы 

повислой – 86%.  

Таблица 2  

Приживаемость саженцев по вариантам заложенных опытов 

Виды саженцев  

Посадка весна 2019 года 

Высажено сажен-

цев, шт. 

Здоровых, 

шт. 

Приживаемость, 

% 

Посадка саженцев сосны обыкновенной ели  750 586 78,1 

Посадка саженцев березы повислой 780 670 86 

 

Таким образом, исследования по изучению 

влияния внесения искусственной микоризы на рост 

сеянцев сосны обыкновенной и березы повислой в 

первый год роста в условиях питомника ГЛПР 

«Ертіс орманы» показали положительную эффек-

тивность влияния на приживаемость, рост в высоту 

и диаметр.  

В первый год роста микориза оказала более эф-

фективное влияние на приживаемость на листвен-

ные, чем на хвойные. Приживаемость у березы по-

вислой составила 86,0%, сосны обыкновенной 

78,1%. 
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Архітектура модернізму сьогодні сприйма-

ється як необхідний і природний етап в розвитку 

світового зодчества. Однак, незважаючи на посту-

пове визрівання її ідей в рамках історизму, відмова 

від ордерної системи, як засобу художнього вира-

ження в архітектурі — революційний крок, оцінити 

який в повній мірі ми можемо лише сьогодні. Ви-

вчення робіт і теоретичної спадщини піонерів су-

часної архітектури не дає уявлення про те, що ж по-

служило причиною напружених пошуків, що приз-

вели до виникнення нової мови архітектури. Логіки 

розвитку професії недостатньо, щоб обґрунтувати 

різку зміну уявлень та потребу в ламанні усталених 

композиційних уявлень. Очевидно, причини ле-

жать за межами професії та відносяться до зміни па-

радигми мислення й картини світу в цілому, яка 

трансформувалася в зв’язку з науковими відкрит-

тями і переходом до тотального машинного вироб-

ництва.  

Сьогодні, коли світ переживає черговий виток 

зміни технологій виробництва і проникнення 

комп’ютера в усі сфери життя, включаючи архітек-

туру і мистецтво, буде актуально дослідити механі-

зми взаємодії та взаємовпливу культури і її окремих 

складових на прикладі аналогічних змін на початку 

ХХ ст. 

Витоки і розвиток архітектури модернізму ро-

зглядалося в роботах 

З. Гідеона, Ю. Йодіке, Г.М. Шукурової, А.В. Ікон-

нікова та ін. авторів. Однак широкий зв’язок з яви-

щами культури, досягненнями в інших областях 

людського духу і їх вплив на становлення нової ар-

хітектури вивчені недостатньо. Тому мета даної 

статті — розглянути культурно-історичні переду-

мови виникнення архітектури модернізму та їх 

вплив на зміну професійної культури.  

На межі XIX–XX ст. відбуваються значні 

зміни у всіх сферах життя людства. Промислова ре-

волюція та відкриття в різних областях науки, при-

зводять до кризи класичного типу мислення, що 

впливає на існуюче уявлення про загальну картину 

світу.  

Розвиток промисловості в країнах Західної Єв-

ропи і Сполучених Штатах Америки призводить до 

різкого зростання населення. Одночасно зміню-

ється і процентне співвідношення тих, хто прожи-

ває в селі й в місті. Докорінно змінюються способи 

виробництва: ручна праця рішуче витісняється з 

промисловості, а техніка стає визначальною силою. 

Виробничі процеси все більше механізуються.  

Такі події, як перший запис на диск опери Ве-

рді, перший політ братів Райт, виникнення безлічі 

фірм з виробництва автомобілів, поява синтетич-

ного волокна створювали відчуття швидкоплинно-

сті дійсності, безмежних можливостей людини. Ві-

дкриття рентгенівських променів, розвиток фотог-

рафії і поява кіно призводять до того, що традиційні 

напрямки в мистецтві стають все менш затребува-

ними. Тепер фотографія лідирує в області портрета, 

пейзажу, сюжетний живопис поступається місцем 
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репортажу. Рентгенівські знімки прикрашають по-

ряд з творами мистецтва вітальні законодавців мод, 

а перші кіносеанси викликають захват і ажіотаж [1].  

Поява квантової механіки і теорії відносності 

сприяє не тільки розкріпаченню наукового мис-

лення, а й впливає на виникнення і розвиток моде-

рністського мистецтва. Традиційні способи фікса-

ції і осмислення дійсності миттєво застарівають. 

Темою художніх пошуків стають спроби розібра-

тися в устрої світу і синтезувати його заново, що 

призводить до розвитку таких напрямків, як експре-

сіонізм, фовізм, кубізм, футуризм та ін.  

В кубізмі була вперше реалізована концепція 

«Простір – час». Завдання художника — не відтво-

рення речей з однієї позиції, а розширення меж оп-

тичного бачення до проникнення в суть предмета. 

«Кубізм знищив перспективу епохи Відродження. 

Кубісти розглядають предмети як би відносно, 

тобто з кількох точок зору, з яких жодна не має пе-

реважного значення. Розкладаючи таким чином 

предмети, кубіст бачить їх одночасно з усіх боків 

— зверху і знизу, зсередини і зовні. До трьох вимі-

рів простору Відродження, кубізм додав четверте 

— час» [2, с.255]. Зображення предмета одночасно 

з декількох точок зору вводить принцип одночасно-

сті, який був визначений Ейнштейном в 1905 р. в 

його праці «Електродинаміка рухомих тіл».  

Футуризм намагався охарактеризувати нове ві-

дчуття пластичності, яке притаманне об’єктам в 

стані руху. Робота знаменитого скульптора цього 

напрямку Умберто Боччіоні «Пляшка, розгорнута в 

просторі» (1911–1912 рр.) являє собою спробу ви-

словити внутрішній зміст об’єкта (побутового пре-

дмета) за допомогою нового художнього прийому. 

До цього ж напрямку відноситься робота Моріса 

Дюшана «Оголена, що спускається по сходах», де 

рух математично точно розкладено на окремі еле-

менти. 

Модерністська парадигма була однією з ліди-

руючих в західній цивілізації першої половини XX 

століття. Розрив з попереднім історичним досвідом 

художньої творчості, прагнення затвердити нові не-

традиційні начала в мистецтві, безперервне онов-

лення художніх форм, а також умовність (схемати-

зація, абстрактність) стилю — ось її основні риси. 

У модернізмі були і течії, які прагнули докорінно 

оновити художню систему, відмовляючись від ку-

льтурної традиції. Ці течії отримали назву «аванга-

рдизм». 

Мистецтву належало закласти фундамент но-

вого формоутворення в архітектурі: «Саме в живо-

писі відбулася радикальна трансформація просто-

рових уявлень, котра визначила наступне руйну-

вання класичної традиції в архітектурі та її розви-

ток на основі нового просторового мислення» [3, 

с.3].  

Однак зміни в професійному мисленні архіте-

ктора відбуваються не тільки під впливом нових 

ідей та пошуків в образотворчому мистецтві. Вла-

сні протиріччя і проблеми, які назріли до цього часу 

в архітектурі, вимагали рішення.  

Досягнення в області розвитку конструкцій з 

заліза призводять до того, що найбільш передові 

об’єкти зводять в XIX в. не архітектори, а інженери. 

У 1851 р. з’являється Кристал-палас Джозефа Пак-

стона в Лондоні, одночасно — читальні зали біблі-

отеки Св. Женев’єви в Парижі — Анрі Лабруста. 

1889 рік ознаменувався зведенням ще двох видат-

них споруд — павільйону машинобудування на 

Всесвітній виставці в Парижі та Ейфелевої вежі. Ці 

будівлі, зведені повністю із заліза (металу) і скла, 

задавали новий відлік в розумінні можливостей ар-

хітектурного формоутворення.  

Тим ні менш, на вулицях європейських міст па-

нувала еклектика, хоча повторення форм, власти-

вих минулим епохам, знаходилось у суперечності з 

можливостями нових матеріалів і будівельних тех-

нологій. «Дев’ятнадцяте століття, багате на видатні 

твори музики та живопису, вік розквіту роману і по-

езії, не створило власного архітектурного стилю, 

свого мистецтва організації простору. Захоплення 

формами минулого, що панувало в той час, було 

лише спробою приховати власну безпорадність. Пі-

сля поспішного повторення колишніх стилів, після 

псевдоготики і неороманики, після «відродження 

Відродження», після наслідування бароко і рококо 

архітектура минулого перетворилася в арсенал, 

яким дуже безсоромно користувалися, часом навіть 

не розуміючи історичних умов виникнення взятих 

за зразок форм» [4, с. 11].  

Склалися стереотипи використання того чи ін-

шого «одягу» для певних функцій: в культовій ар-

хітектурі зверталися до зразків готики і романіки, 

для банківських будівель — до доричного та іоніч-

ного ордера, що створював враження солідності і 

кредитоспроможності. «Навіть скромні будинки го-

родян були залучені в цей карнавал стилів і вбира-

лися в «одяг» ренесансних вілл тосканської, римсь-

кої і венеціанської знаті» [4, с. 11].  

Спроби подолання історизму в XIX ст. були 

зроблені такими великими архітекторами, як Зем-

пер і Віолле-ле-Дюк, які користуючись словником і 

граматикою минулого, намагалися знайти свою 

власну мову. Однак концепції, засновані виключно 

на архітектурних ідеях минулого, вже не могли від-

повісти на переворот в світогляді та на соціальні 

зрушення що відбулися [4].  

Поворот до нової архітектури був зроблений в 

останньому десятилітті ХІХ ст., коли Луїс Саллівен 

в Чикаго, Гендрік Петрус Берлаге в Амстердамі, 

Анрі ван де Вельде в Бельгії і Отто Вагнер у Відні 

одночасно висунули свої нові вимоги. Їх протест 

проти історизму та наслідування вперше був почу-

тий, а викликаний ними рух призвів до розвитку су-

часної архітектури. Головний посил, який присут-

ній в роботах засновників сучасної архітектури — 

тільки засобами, породженими новим часом, можна 

вирішити нові архітектурні завдання.  

Новаторство в застосуванні сталевого каркаса 

при будівництві багатоповерхових будівель нале-

жить Чиказькій архітектурній школі. Не менш важ-

ливою відмінністю цієї школи стало знаходження 

типової для каркасних будинків архітектурної фо-

рми. Особлива заслуга в теоретичній розробці конс-

труктивних, функціональних і естетичних проблем 

висотного будівництва належить Луїсу Саллівену. 
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«Кожна річ в природі має форму, інакше кажучи, 

свою зовнішню особливість, яка вказує нам, чим 

саме вона є, в чому її відмінність від нас і від інших 

речей» — на думку Саллівена, архітектурне рі-

шення полягає в тому, щоб надати кожній споруді 

їй одній властивий неповторний вигляд [5, с. 44]. 

Спроба висловити функцію конторської будівлі у 

зовнішній формі стала революційною для свого 

часу. 

У той же час в Австрії Отто Вагнер сформулю-

вав своє ставлення до проблем сучасної архітек-

тури. Він прийшов до висновку, що «кожен новий 

стиль створювався поступово, на підставі поперед-

нього, в зв’язку з тим, що нові конструкції, нові ма-

теріали, нові запити і погляди людей вимагали 

зміни або переробки існуючих форм» [5, с. 68]. Бу-

дівля міського вокзалу у Відні яскраво ілюструє це 

висловлювання. Традиції віденського бароко — 

центральний купол з овальними вікнами і волю-

тами — переплітаються в ньому з лаконічно вирі-

шеним основним об’ємом, що демонструє новий 

підхід до розуміння архітектурної форми. Еволю-

цію поглядів архітектора відображає операційний 

зал ощадної каси віденського поштамту (1905 р). 

Відмова від прикрас, ясна і сувора архітектура, ви-

гляд якої визначають сталь і скло. 

У Голландії місце реформатора громадського і 

професійної свідомості займає Х.П. Берлаге. «Ми, 

архітектори, повинні постаратися знову прийти до 

правди, це означає знову осягнути сутність архіте-

ктури. Мистецтво конструювати, тобто об’єднати 

елементи в одне ціле, щоб створити замкнутий про-

стір, — ось чим була і завжди залишиться архітек-

тура ... Знову треба створювати природні речі, що 

легко сприймаються, .. не замасковані одягом, що 

приховує їх сутність» — так писав Берлаге [4, с. 

50.]. Біржа в Амстердамі є спробою подолати тра-

дицію і дати нове рішення крупної громадської бу-

дівлі Поверхня стіни без членувань, все ще нагадує 

романську архітектуру. Однак в інтер’єрі констру-

кції зі сталі та скла кажуть про епоху нових матері-

алів і можливостей. 

Ще одним майстром, що висловилися на підт-

римку функціональної доцільності, як критерію 

краси і художньої значущості, був бельгієць Анрі 

ван де Велде. Живописець за освітою, захоплений 

ідеями Морріса і Раскіна, які стверджували, що те-

хніка і масове виробництво згубно позначаються на 

художній цінності речі, ван де Велде виступає з 

власним розумінням ролі техніки в побудові нової 

культури: «Корисний і необхідний предмет, пред-

мет повністю утилітарний створений за законами 

раціональної та доцільної конструкції, відповідає 

головній умові краси, завжди і безумовно гар-

ний»[4, с. 42]. 

Вплив цих висловлювань ще мало помітний в 

ескізах меблів, виконаних ван де Вельде. Однак в 

його будівлях простежується спроба їх реалізації. 

Ставши директором художнього училища в Вей-

марі (в 1919 р. перетворено в Баухауз), ван де 

Вельде отримує можливість втілити свої ідеї при 

будівництві будівлі училища. Функціональне приз-

начення внутрішніх приміщень диктує прийоми рі-

шення фасаду. Великі засклені площини стін і врі-

зані в мансардний дах високі вікна відповідають 

приміщенням майстерень художників, які потребу-

ють гарного освітлення. В іншому проекті ван де 

Вельде — театрі Веркбунда в Кельні, архітектурна 

виразність будівлі досягнута за рахунок об’єднання 

і протиставлення пластичних об’ємів, а декор 

майже повністю відсутній. 

Свій внесок в розуміння і формування нової ес-

тетики в архітектурі внесли майстри, що освоїли і 

впровадили в практику можливості залізобетону. 

Серед них особливе місце належить Огюсту Перре, 

який зумів додати художній сенс в раціональність 

конструкцій з нового матеріалу. У 1903 р. було по-

будовано житловий будинок на вулиці Франкліна в 

Парижі, в якому, завдяки використанню невеликого 

числа несучих стійок, вдалося забезпечити можли-

вість довільного розміщення перегородок. Це до-

зволило зробити планування квартир на кожному 

поверсі різним, що в подальшому стало одним із 

принципів, проголошених Ле Корбюзьє («гнучкий» 

план). Фасад будівлі облицьований плитками, 

проте в зовнішньому вигляді ясно проглядається 

структура несучих конструкцій.  

Реалізація проекту гаража на вулиці Понтьє в 

Парижі — наступний етап в розробці нової есте-

тики — естетики залізобетону. Відкрита каркасна 

конструкція стає і архітектурною формою. Простір 

між конструктивними елементами каркаса запов-

нено великими вікнами. Цей прийом показав мож-

ливості нового матеріалу, в порівнянні з традицій-

ними, які використовувались в будівництві досі.  

Церква Нотр-Дам в Ле Рансі — перша культова 

споруда, виконана в залізобетоні. Циліндричні 

склепіння покриття лежать на тонких стійках, зов-

нішні стіни суцільно засклені. Інтер’єр являє собою 

цілісний простір, бічні нави мають таку ж висоту, 

як і центральна. Такий інтер’єр пропонував абсолю-

тно нове трактування внутрішнього простору 

храму, який відображав зміну взаємовідносин сус-

пільства і церкви.  

У галузі містобудування також відбуваються 

зміни. Серед соціальних чинників слід зазначити 

вплив ідей гуманізації простору на становлення мі-

стобудування. Рух за місто-сад, що почався в Анг-

лії, намагавося вирішити цю важливу проблему. 

Ідеї Е. Говарда, що в 1898 р. запропонував розсе-

лення робітників і службовців в невеликих озелене-

них містечках, стали після першої світової війни, 

прототипом більших робочих селищ.  

В цілому, відірвані від життя методи XIX ст. 

панували в містобудуванні аж до 30-х рр. ХХ ст. 

Лише ідеї непрофесіоналів, (яким був і Говард), за-

вдяки неупередженості, представляли собою інте-

рес. Так, шотландський біолог Патрик Джебс, в 

своїй книзі «Еволюція міст» (1915 р.) розглядає мі-

сто як цілісний організм, намагаючись встановити 

закономірності його розвитку в нерозривному 

зв’язку з ландшафтом навколо нього. Артур Соріа-

і-Матта — іспанський інженер, фахівець з дорож-

нього будівництва — виділяє вуличний рух (в ту 

пору, коли трамвай ще був відсутній!) як ключовий 
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фактор, що впливає на розвиток міського органі-

зму. Його розробки і реалізований в передмісті Ма-

дрида проект послужили прототипом лінійного мі-

ста, яке отримає свій розвиток в 1930-х рр. в СРСР 

[2].  

Проект «Промислового міста» (1901–1904 рр.) 

Тоні Гарньє демонструє спробу реалізації органіч-

ного зв’язку між усіма функціями міста. Чітко роз-

ділені функції міста: праця, житло, відпочинок, тра-

нспорт. Промислові споруди відокремлені від сель-

бищної території зеленим поясом — характерна 

ознака майбутніх радянських «лінійних міст». Рі-

шуча відмова від центричного плану, характерного 

для епохи Відродження, зробила «Промислове мі-

сто» Гарньє прототипом для подальшого розвитку 

містобудування, а такі прийоми, як озеленення про-

сторів між будинками і влаштувння садів на дахах, 

можливість пересуватися по місту без викорис-

тання транспортних вулиць, постановка будинків 

перпендикулярно вулицями, щоб уникнути утво-

рення міських «коридорів» — лягли в основу сучас-

них прийомів планування. 

Таким чином, ряд вирішальних чинників впли-

нув на виникнення і становлення сучасної архітек-

тури. Пошук нової мови форм, нове розуміння ролі 

простору спиралися на впровадження нових конс-

труктивних матеріалів та пов’язаних з ними нових 

методів будівництва. Широке застосування таких 

будівельних матеріалів, як залізобетон, скло, метал 

призводить до перегляду старих принципів побу-

дови форми, основою якої була несуча стіна. Нові 

конструктивні рішення дозволяють перекривати 

набагато більші прольоти, створювати великі внут-

рішні простори, що знаходить своє відображення в 

загальному композиційному і фасадному вирішенні 

будівлі. 

Однак вирішальним фактором у становленні 

сучасної архітектури стала постановка проблеми 

формоутворення, що зазнала змін. Пошук засобів 

передачі нових соціальних і технічних можливос-

тей привів до появи нових методів проектування, 

які були співзвучні пошукам в області живопису. 

Бажання виявити інтернаціональний «словник» ар-

хітектурних форм, щоб за новими правилами ство-

рювати на його основі архітектурні об’єкти, стало 

рушійною силою напрямків в архітектурі початку 

ХХ століття, які отримали загальну назву модер-

нізм. Початком розвитку цього напрямку став за-

хідноєвропейський функціоналізм і російський 

конструктивізм. 
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Анотація 

У статті зроблено загальний огляд фортепіанного виконавства у Києві, окреслено характер його при-

сутності у міському середовищі та суспільному сприйнятті критиками та слухачами. Розглянуто основні 

компоненти функціонування фортепіанних концертів протягом 80-х років XIX століття у контексті музич-

ної інфраструктури міста. Матеріал умовно поділений на 6 підрозділів, які характеризують показники ро-

звитку фортепіанного виконавства (гексагон): осередки фортепіанного музикування, газети та музичні 

критики, публіка, піаністи, їх репертуар, специфіка організації фортепіанних концертів (реклама, книжкові 

та музичні магазині). Документальною базою дослідження є раритетні видання кінця XIX століття та 

київські газети фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, деякі рецензії з яких 

наводяться вперше. Показано особливості функціонування у Києві 1880-х фортепіанної музики, органічно 

вписаної у динамічний модернізований простір міста, яке гордо носило звання «третьої музичної столиці 

імперії».  

Abstract 

The article gives a general overview of piano performance in Kyiv, outlines the nature of its presence in the 

urban environment and the public perception of critics and listeners. The basic components of the functioning of 

piano concerts during the 80th of the XIX century in the context of the musical infrastructure of the city are con-

sidered. The material is conventionally divided into 6 divisions, which characterize the indicators of the develop-

ment of piano performance (hexagon): the centers of piano music, newspapers and music critics, the public, pia-

nists, their repertoire, the specifics of the organization of piano concerts (advertising, book and music stores). The 

documentary base of the research is the rare editions of the late 19th century and the Kiev newspapers of the 

collections of the Vernadsky National Library of Ukraine, some of which are cited for the first time. The peculi-

arities of functioning of the 1880s piano music, organically inscribed in the dynamically modernized space of the 

city, which proudly bore the title of "third musical capital of the empire", are shown. 

Ключові слова: фортепіанна музика, концертні виконавці, Київ 1880-х років, газетна періодика, му-

зична інфраструктура міста. 

Keywords: piano music, concert performers, Kiev 1880s, newspaper periodicals, musical infrastructure of 

the city. 

 

Постановка проблеми. «Киев – представляет 

в последние годы такой музыкальный центр, куда 

стекаются артисты самых разнообразных стран. 

Посещение Киева с концертной целью тем более 

понятно, что город наш имеет постоянную оперу, 

музыкальную школу, симфоническое и квартетное 

общества, значительное число деятелей, работни-

ков над распространением в публике любви и вкуса 

к музыке, наконец свою местную фортепианную 

фабрику (Стробль – прим. А. З.) и несколько музы-

кальных магазинов. Все это делает почву в Киеве 

весьма благодарной для музыкальной жатвы и 

обеспечивает концертантов значительным числом 

слушателей музыкально просвещенных. В общей 

массе ежегодных концертов – концерты на форте-

пиано составляют конечно самую крупную цифру» 

[52, c. 2].  

Ці слова музичного критика найкращим чином 

характеризують стан концертної ситуації у Києві та 

роль фортепіанної компоненти в ньому, адже 80-ті 

роки XIX століття – одна з найяскравіших сторінок 

в історії Києва (на той час адміністративного цен-

тру Південно-Західного краю), що були позначені 

стрімким піднесенням культурного життя. Саме в 

цей період тут були утворені нові освітні й куль-

турно-мистецькі заклади, організовані професійні 

творчі колективи, оперативно діяла преса, набула 

активності концертна й гастрольна діяльність музи-

кантів-солістів, музичних і театральних колективів, 

аматорський рух. Таким чином, у Києві сформува-

лася сприятлива атмосфера, яка надавала місту зна-

чення потужного культурного осередку, що дає 

підстави називати його «третьою музичною столи-

цею імперії» [28, с. 128]. 
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Безумовно, повноцінне відтворення мистець-

кого ландшафту Києва зазначеної пори було би не-

можливим без висвітлення такого феномену, як 

фортепіанне виконавство. Ця унікальна форма 

культурної діяльності, що стрімко розвивалася в 

останній третині XIX століття, отримала особли-

вий, достатньо високий статус в ієрархії мистець-

ких явищ міста. Багаторічне проведення заходів 

Київського відділення Імператорського Російсь-

кого музичного товариства (надалі – ІРМТ), залу-

чення видатних піаністів, які репрезентували су-

часні західноєвропейські течії виконавства, спри-

яли формуванню у слухача розуміння естетики 

стилю, що панував у культурі цього часу. Пропагу-

ючи академічне мистецтво, концертанти вихо-

вували навички відвідування академічних заходів, 

активізували міське музичне життя, а відтак стали 

вагомим чинником у сфері формування київського 

музичного середовища. 

Виокремлення невирішених раніше частин 

проблеми. На жаль, фортепіанне виконавство у 

концертному житті Києва у контексті музичної ін-

фраструктури міста є недостатньо дослідженою 

сторінкою вітчизняної історії музики. Під поняттям 

«інфраструктура» ми розуміємо систему галузей та 

видів діяльності, які забезпечують функціонування 

певного феномену, у даному випадку фортепіанної 

музики. Пропонована розвідка є спробою розпо-

чати роботу зі збору розрізнених даних стосовно 

фортепіанної складової концертного життя Києва 

80-х років XIX століття, їхньої подальшої розробки 

та узагальнення на основі архівних свідоцтв. Цим і 

обумовлена актуальність пропонованої наукової 

роботи. 

Метою статті є огляд основних компонентів 

функціонування фортепіанних концертів протягом 

зазначеного часу, таких як: осередки фортепіанного 

музикування, газети та музичні критики, публіка, 

піаністи, їхній репертуар, специфіка проведення 

фортепіанних концертів (реклама, видавництва та 

музичні магазини). Висвітлення цих складових 

фортепіанних концертів у контексті музичної ін-

фраструктури міста складає наукову новизну 

публікації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

кументальною базою пропонованого дослідження 

слугували раніше не введені у науковий обіг рецен-

зії з газет 1880-х років газетних фондів Національ-

ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та 

раритетні видання кінця XIX століття з музичного 

фонду, стародруків та рідкісних видань, які відоб-

ражають факти, хроніку культурних подій, а також 

спогади сучасників, старожилів Києва [3]. [26], 

[44], [50]. 

Варто сказати, що дослідження історії форте-

піанного виконавства Києва є вельми актуальним 

для сучасного розуміння витоків української націо-

нальної культури, чим і зумовлена увага до-

слідників до цієї проблематики. Серед наукових ро-

звідок з історії фортепіанної виконавства в Україні 

загалом та Києва зокрема варто назвати дисерта-

ційні роботи О. Коренюк [32], Т. Сітенко [45], М. 

Забари [24], у яких докладно висвітлюється розло-

гий національно-культурний аспект діяльності 

піаністів. Етапи формування, реорганізацію і спе-

цифіку роботи Київського музичного училища про-

аналізовано у працях Н. Богданова [14], Ю. Зільбер-

мана [27], І. Міклашевського [39]. Деякі свідчення 

з тематики, що пропонується до розгляду, містяться 

у розвідках, які досліджують дотичні до нашої теми 

аспекти історії київської музичної культури, зо-

крема, розбудову освітніх закладів та роль форте-

піанних класів у них, функціонування театрального 

і концертного життя Києва у різні роки тощо. Та-

кими джерелами є праці М. Захарченка [25], О. 

Зінькевич [29; 30], К. Шамаєвої [49], В. Клина [31], 

І. Таміліної [46].  

Осмислення набутого досвіду, пройденого 

шляху професіоналізації музичної освіти - й донині 

надзвичайно затребувана установка. Півто-

растолітній шлях музичної освіти від витоків до 

сьогодні значною мірою проаналізований у низці 

видань, таких як [1; 33; 38].  

Проте наявні матеріали не можуть у повній 

мірі представити історичний контекст, а, 

відповідно, й необхідну інформацію про стан кон-

цертного життя Києва 80-х років XIX століття. Вра-

ховуючи, що концертна діяльність піаністів у зазна-

ченому вище контексті не була досліджена до 

останнього часу, вважаємо за доцільне докладніше 

висвітлити цю сторону музичного життя Києва. 

Матеріал умовно поділений на підрозділи, у сукуп-

ності яких отримаємо 6 показників розвитку форте-

піанного виконавства в Києві 1880-х років, що ха-

рактеризує зазначений у назві статті гексагон. 

1. Осередки фортепіанного музикування. «В 

биржевой думской или купеческой залах – кон-

церты или музыкально-танцевальные вечера – 

что выбрать, куда идти – решительно теряешь 

голову» [8, c. 1].  

Неабиякого розмаху в Києві протягом 80-тих 

років XIX століття набуло фортепіанне виконав-

ство, осередки якого носили розгалужений харак-

тер та були розповсюджені у різних формах. Му-

зика із приватних артистичних салонів, які були 

широковідомі у Києві першої половини століття, 

виходить на широку концертну естраду і стає важ-

ливим фактором музичного просвітництва. Дедалі 

більше поширювалася нова форма концертів – чи-

сто музичних, пізніше й сольних форм виконавства, 

які з легкої руки Ф. Ліста здобули безліч послідов-

ників.  

Визначимо деякі позиції, що стосувалися часу, 

місця та осередків проведення фортепіанних кон-

цертів. Основний концертний сезон, як правило, 

починався з вересня і продовжувався аж до Вели-

кодня, сягаючи свого піку під час Київських Кон-

трактів (з 15 січня до 1 лютого). 

Концерти за участю піаністів проходили в чис-

ленних залах та клубах міста і викликали жваву 

цікавість публіки. Серед основних залів, що 

функціонували на той час, зазначимо такі: Бірже-

вий (1873 р. по вул. Інститутській, 7; 1886 р. – нова 

будова біржі, розташована на розі вул. Хрещатик та 

Інститутської), зала Купецького зібрання (1882 р. 
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по вул. Олександрівській, 16, нині Національна 

філармонія України імені М. В. Лисенка), зала те-

атру Бергоньє (1868 р., на розі вулиць Кадетської 

(Б. Хмельницького) та Єлизаветинської (Пушкінсь-

кої), нині Театр ім. Л. Українки), зала Міського або 

Оперного театру (1856, будівля не збереглася, на 

місці сучасної Національної опери), зала музичного 

училища (1873 р., по вул. Васильчиківській, нині 

Прорізна, 6), зала Дворянського зібрання (1851 р., 

будівля по Хрещатицькій вул. не збереглася). 

Однак, достатня кількість концертних локацій 

ще не означала їхньої якості. Наприклад, на кон-

церті Антона Рубінштейна у Біржевій залі, «лучшей 

в акустическом отношении во всем Киеве» [10, c. 

3], стався неприємний випадок: «сплошная духота 

царила в зале, лишенном всякой вентиляции. Жар 

увеличивался газовыми рожками ничем не прикры-

тыми, так что концертант распорядился завернуть 

два ближайших к нему рожка» [35, c. 2].  

Окрім закритих майданчиків, що діяли в ос-

новний концертний сезон, у Києві існувало безліч 

відкритих місць для виступів влітку. Так, почути 

музику можна було у Міському та Ботанічному са-

дах. Але особливої популярності у киян набули 

сади Шато де Флер (територія сучасного стадіону 

«Динамо») та Мінеральних вод (територія Купець-

кого (Хрещатого) саду). Доволі часто проводилися 

концерти й на Трухановому острові та міських пар-

ках – Боярському, «Ермітаж», «Раймістечко» 

(«Райгородок») та ін. Тут, на відкритому повітрі 

звучали симфонічні твори, відбувалися виступи во-

калістів та інструменталістів під супровід форте-

піано. Як бачимо, сольне фортепіанне виконавство 

не було поширеним у літній сезон, а обмежувалося 

здебільшого концертмейстерською формою. Літні 

гуляння киян супроводжувалися фейерверками, 

бенгальськими вогнями та ілюмінацією. Посту-

пово, від прикладної та розважальної функції са-

дова музика еволюціонує у бік просвітницької, з ви-

конанням серйозних симфонічних творів, що було 

вкрай важливим для музичного життя Києва. Про 

це свідчить наступний відгук: «сады Шато и Мине-

ральных вод обнаружили в текущем году энергич-

ное стремление к улучшению качества предлагае-

мых развлечений. <…> они обзавелись хорошими 

оркестрами и ввели еженедельные симфонические 

концерты» [22, c. 1]. Практику щотижневих сим-

фонічних концертів запровадив диригент М. І. Чер-

няхівський, який своєю діяльністю істотно сприяв 

музичному просвітництву киян. 

Серйозне, професійне фортепіанне виконав-

ство у концертному житті міста було зосереджено 

навколо Київського відділення ІРМТ. Відіграючи 

належну роль в історії музично-освітнього життя 

Києва, ІРМТ втілювало різноманітний, насичений 

музичними заходами план. З просвітницькою ме-

тою Київське відділення ІРМТ знайомило публіку 

із творами нових композиторів, запрошувало іме-

нитих виконавців, постійно влаштовувало сим-

фонічні зібрання, камерні та камерно-вокальні ве-

чори. 

Так, однією з найбільш затребуваних мистець-

ких подій, які викликали неабияку зацікавленість 

киян, варто назвати сольні концерти піаністів (див. 

докладніше у 6 підрозділі). Особливим попитом ко-

ристувалися і камерна музика. Дописувачі відзна-

чали: «Квартеты и вообще камерная музыка начи-

нают значительно интересовать нашу публику: 

публики на них собирается всегда очень много. 

<…> Вообще наши квартеты относительно каче-

ства исполнения ушли далеко вперед, сравнительно 

с прежними годами» [2, c. 2]. Програми камерних 

зібрань привертають увагу своєю продуманістю та 

високим художнім рівнем виконання таких відомих 

київських музикантів як О. І. Шевчик (скр.), К. А. 

Пятигорович (альт), В. Ф. Алоїз-Музикант (віол.), 

М. В. Лисенко (ф-но) та ін.  

Значним інтересом у киян користувалися й ка-

мерно-вокальні концерти, серії яких об’єднувалися 

тематично. Так, у 1888 р. були проведені два вечори 

романсів та пісень за участю місцевих артистів: М. 

П. Алексеєвої-Юневич, Ф. В. фон Мулерта, В. В. 

Пухальського, Г. К. Ходоровського. У рамках пер-

шого виконувалися твори російських композиторів, 

а на другому звучали композиції німецьких та 

французьких авторів.  

Високий культурний рівень киян поставив на 

часі проблему створення у місті центру професійної 

музичної освіти (діти вчились музиці приватно, а 

також у класах при різних навчальних закладах 

міста). Таким осередком стала відкрита у 1863 році 

музична школа при Київському відділенні ІРМТ, 

пізніше перейменована в училище (1883). Викла-

дачі й учні виступали поряд із гастролерами на ка-

мерних та симфонічних зібраннях, які влашто-

вувало товариство, регулярно звітували свої досяг-

нення на учнівських концертах та випускних актах 

музичного училища. Діяльність викладачів була 

настільки відчутна, що преса відзначала: «Вряд ли 

мы ошибемся, если скажем, что киевское училище 

имеет в ряду своих преподавателей таких, которые 

были бы на месте в любой консерватории» [37, c. 

2]. Про високий рівень викладання фортепіано у за-

кладі говорить те, що після закінчення училища 

піаністи О. Штосс та М. Тутковський екстерном 

закінчили Петербурзьку консерваторію і отримали 

диплом вільного митця. 

Авторитет закладу постійно зростав. Його ви-

соку оцінку, зокрема дали брати Антон і Миколай 

Рубінштейни, виступ перед якими слугував неаби-

яким педагогічним стимулом для вихованців. Схва-

льну характеристику училищу надав професор 

Санкт-Петербурзької консерваторії К. К. Зіке, про-

слухавши учнів різних класів музичного училища 

та побувавши на оркестрових, хорових репетиціях 

9 симфонії Л. ван Бетховена [12, c. 2-3]. Успіхи у 

навчанні засвідчували публічні виступи вихованців 

на учнівських вечорах, які систематично висвітлю-

вала преса. Беручи до уваги їхню доступність для 

широких верств населення та регулярність прове-

дення, про них можна говорити як про потужне му-

зичне явище.  

З виховною та розвиваючою метою часто 

влаштовували музичні, або музично-літературні 

вечори й інші освітні заклади, де також звучала 
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фортепіанна музика. У цьому числі слід назвати Ін-

ститут шляхетних дівчат, вокально-музичну школу 

фон Фейста, 5 гімназій, пансіони тощо. В деяких з 

них викладання було поставлене на досить високий 

рівень. Наприклад, з 1880-х років в Інституті шля-

хетних дівчат влаштовували щотижневі музичні 

зібрання, где «воспитанницы обыкновенно испол-

няют экзерсисы и пьесы, которыми они занимались 

последнее время» [23, c. 2]. Під час відвідин Києва 

у 1881 р. Антон Рубінштейн, прослухавши вихова-

нок Інституту шляхетних дівчат, «выразил удивле-

ние по поводу достигнутых в институте блестящих 

результатов и сказал, что ему в первый раз при-

шлось слышать такое хорошее исполнение в учеб-

ном заведении, где музыка не составляет исключи-

тельно специального предмета» [там само]. 

Окрім серйозної, суто професійної форте-

піанної музики, поряд існувала і розважальна, 

«легка» музика, часто з епатуючим і навіть 

комічним ефектом. З суто розважальною метою 

такі концерти проводились влітку, у численних са-

дах, доповнюючи прогулянки киян на свіжому по-

вітрі та походи у буфет. Показовим є наступний 

відгук на подібну садову музику, зокрема, бенефіс 

капельмейстера О. І. Гене у Шато де Флер: «В по-

следнее время Гене не тот, что был прежде: он оста-

вил в стороне цели искусства и стремится главным 

образом угодить грубым вкусам завсегдатаев 

Шато. Он составил отчаянные попурри, в которых 

вы услышите смесь из великих музыкальных про-

изведений, перемешанных с самыми безобразней-

шими мотивами разных опереток. Нередко эти по-

пурри сопровождаются кошачьим писком, соба-

чьим лаем, петушиным криком etc. И заключается 

все это страшным барабанным боем и пистолетным 

выстрелом» [5, c. 1-2]. Особливу увагу киян привер-

тали літні концерти «Парижських бруківників» 

братів Ольван [4, c. 1] чи відомого виконавця на ке-

лихах пана Гауке [там само], або різноманітні фо-

куси і «скелет, що грає на скрипці» [6, c. 2]. 

Ще однією формою мистецьких заходів із за-

лученням фортепіано слід вважати літературно-

музичні вечори та літературно-музично-

танцювальні вечори з живими, мармуровими або 

туманними картинами, які проводилися з благо-

дійною метою. Влаштовувалися подібні заходи на 

користь недостатніх студентів, постраждалих від 

природніх катаклізмів чи війни сімейств, різно-

манітних товариств тощо. Газетні дописувачі 

іронізували: «вообще большая часть т. н. благотво-

рительных вечеров оказывают более сильное благо-

творение клубам и антрепренерам, нежели устраи-

вающим их обществам» [7, c. 2]. 

Окремим осередком фортепіанної музики слід 

вважати київські салони, хоча з появою у місті 

ІРМТ, а з ним і систематичних музичних заходів, ця 

форма відійшла на другий план. Відомим у Києві 

був салон одного із перших директорів Київського 

відділення ІРМТ (1863-71, 1880-82), а згодом го-

лова ІРМТ (1882-88 рр.), М. А. Рігельмана, котрий 

«не хотел расставаться с традициями пришлого и до 

самой его смерти в его салонах любители квартет-

ной игры продолжали музицировать, и заезжие ар-

тисты находили у него самое искреннее радушие» 

[14, с. 32] 

2. Газети та музичні критики. «Quot carpito 

oto sensus» /«Кожний судить по-своєму» [34, c. 2] 

У 80-ті роки XIX століття зросла питома вага 

музичної критики у мистецькому житті Києва. Се-

ред газет, що були поширені на той час, назвемо 

«Киевлянин» (1864-1919), «Заря» (1880-1886), «Ки-

евское слово» (1886-1905), «Труд» (1881-1882), 

«Киевский листок» (1878-1881), журнал «Киевская 

старина» (1882-1906). За час існування газет на 

їхніх шпальтах з’являлося чимало рецензій, оглядів 

музичного життя, фольклорних матеріалів тощо. 

Однією з найбільш важливих функцій музичної 

критики того часу була величезна освітня та му-

зично-популяризаторська робота. Музичні оглядачі 

вважали своїм обов’язком не лише інформувати 

публіку про майбутні концерти, а й надавали 

розлогі рецензії, наводячи аналіз музики й жит-

тєтворчості композиторів, виказуючи міркування 

щодо призначення митця, складових геніальності 

тощо. 

Проте, коли у Москві та Петербурзі працювали 

такі знані музичні критики як В. В. Стасов, Ц. А. 

Кюї, Г. А. Ларош, П. І. Чайковський, Н. Д. Кашкін 

та ін., Київ не міг похвалитися аналогічним 

солідним складом музичних оглядачів: їх інтереси 

не завжди були скеровані у бік лише мистецтва. Ре-

цензентами часто виступали музиканти-непро-

фесіонали, які поєднували музикознавчу роботу з 

адвокатською, літературною, чи іншими видами 

діяльності. Це іноді супроводжувалося нарікан-

нями, полемікою з читачами та іншими газетами. 

На жаль, не всіх рецензентів, які підписува-

лися переважно псевдонімами або виступали 

анонімно, вдалося ідентифікувати. Відомо, що му-

зичними оглядачами у 1880-ті роки у газетах 

працювали Лев Куперник («Заря», «Киевское 

слово»), Олександр Юскевич-Красковський («Ки-

евский листок, «Труд», «Заря»), Петро Андреєвсь-

кий («Заря», «Киевское слово»), Віктор Чечотт 

(«Киевлянин», «Заря»). З поодинокими рецензіями 

публікувалися й київські музиканти, викладачі му-

зичного училища – Б. Каульфус, В. Пухальський 

(«Киевлянин»). 

Спираючись на всю наявну інформацію, 

можна стверджувати, що критична гільдія була до-

сить розгалуженою та різномастою. Професіонали, 

аматори, представники іншої фахової освіти брали 

на себе відповідальність за висвітлення найваж-

ливіших мистецьких подій Києва. На більш висо-

кий професійний рівень музична критика вийшла з 

приїздом у місто Віктора Чечотта. Безапеляційний 

критик, який отримав блискучу освіту (навчався у 

А. Гензельта, А. Віллуана, О. М. Сєрова), він вис-

ловлювався жорстко, прямолінійно, але своїми ре-

цензіями виховував публіку, підносив її смак до 

вищого рівня. На відміну від багатьох інших пред-

ставників критичного цеху, В. Чечотт регулярно 

відгукувався на найважливіші події музичного 

Києва, надавав ґрунтовні анонси щодо наступних 
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концертів. Активно пропагував нові твори «куч-

кістів» та західноєвропейських композиторів. Іноді 

його погляди, пов’язані із загальною редакційною 

політикою газети «Киевлянин», ставали предметом 

дискусії з іншими оглядачами. Але, слідкуючи за 

його послідовними рецензіями, ми можемо у по-

вній мірі відтворити картину музичного життя 

Києва, його визначних музичних персоналій. 

Інший провідний музичний оглядач, юрист за 

освітою Л. Куперник опікувався проблемою ро-

звитку української музики і драматичного това-

риства (членом якого він був), питаннями музич-

ного виховання, фахової освіти тощо. Мова 

викладу Л. Куперника проста й доступна, стиль 

здебільшого розмовний. Аналізуючи виступи вико-

навців, артистів опери, він намагався вписати їх в 

історико-культурний контекст міста.  

3. Публіка. «Публика контрактовая и не-

контрактовая почти наполнила биржевый зал в 

первых двух концертах, весьма поленилась на 

третий, но держала себя во всех трех одинаково 

скверно» [36, с. 1].  

Говорячи про концерти, і зокрема, форте-

піанної музики, не можна не оминути такої важли-

вої ланки як публіка. Примітно, що з реформою 

1861 р., і суттєвим нарощуванням торгово-проми-

слового потенціалу Києва зростає питома вага 

місцевого населення. Слухацька аудиторія скла-

дається з представників різних соціальних верств, 

відмінних за освітою та естетичними смаками. 

Тому лейтмотивом газетних відгуків стають 

нарікання на недолугість киян, їхню погану по-

ведінку на концертах та індиферентність до 

справжніх мистецьких подій. Так, рецензент газети 

«Заря» взиває: «Почему публика, переполняющая 

театральную залу в оперные спектакли, так много и 

так неохотно посещает концерты? <...> Дело заклю-

чается в музыкальной неразвитости, для которой 

язык звуков становится понятным только в сопро-

вождении сценической обстановки» [47, c. 3]. 

Примітно, що не дивлячись на велику просвіт-

ницьку роботу Київського відділення ІРМТ і газет-

них оглядачів, численні концерти місцевих й 

приїжджих піаністів, серйозна класична музика 

взагалі залишалася потребою вузького, привілейо-

ваного класу слухачів. Причин такого стану речей 

вбачається декілька. По-перше, досить високі ціни 

на концерти і вистави, а по-друге невеликий 

проміжок з часу появи професійних музичних уста-

нов, які ще не встигли сформувати прошарок зрілих 

слухачів. Натомість інтерес публіки викликала 

опера, а саме її видовищна частина. Красномовним 

є наступний відгук: «Киевская публика хранит свое 

усердие и симпатию для оперы: на долю абстракт-

ной инструментальной музыки, в большинстве слу-

чаев выпадает лишь общее равнодушие и апатия. 

Исключение составляют концерты виртуозов на 

скрипке (г. Изаи, Терезина Туа). Но сколько выда-

ющихся исполнителей на фортепиано удостоились 

в прошлом сезоне чести играть в Киеве перед пу-

стыми залами! (г. Венявский, г-жа Тиманова, и Ка-

линовская) <…> По части фортепианной музыки 

предложение превышает спрос (не в одном Киеве)» 

[21, c. 1]. Обмежена номерною структурою кон-

церту і неможливістю вільно виражати свої емоції 

та аплодувати коли заманеться, різномаста публіка 

почувала себе скуто у концертному залі. Значно 

ближче (і доступніше за ціною) киянам були розва-

жальні вистави. Як зауважує газетний рецензент, 

кияни так «бросились смотреть фокусы г. Беккера, 

что накануне представления все места были разо-

браны, а в день спектакля в партере приходилось 

ставить лишние кресла» [17, c. 1].  

Звісно, не всі концерти виконавців проходили 

у порожніх залах,зацікавленість киян сольною фор-

тепіанною музикою поступово зростає. І хоча ко-

жен з них приходив на концерт із різною метою, по-

стать виконавця (і мистецтва взагалі) мала 

здатність об’єднувати все навкруги, приголомшу-

вати слухачів, змушувала все забути. В одній з га-

зетних нотаток так змальовується склад публіки, і 

почасти момент її соборності та реакції на виступ 

піаніста: «Но вот, наконец, настала минута, когда 

виртуоз очаровал решительно всех, заставил все 

сердца биться сильнее, заставил их воображение 

уноситься далеко. Звуки несуться с каким-то стрем-

лением, звуки откуда-то льются.Все вдруг раз-

мякли, разнежились… Старики вспомнили свои 

молодые годы, свои победы, свои похождения; за-

щитники отечества покручивали усы и любовным 

взглядом пронзали даль … Студенты волновались 

и утопали в фантазиях на тему о благе народа, гим-

назисты млели от восторга и готовы были облобы-

зать даже своих учителей древних языков. Бан-

киры, адвокаты, железнодорожники – тоже своего 

рода артисты, радовались за собрата по ремеслу, 

приятно улыбались и вообще были весьма до-

вольны <…> Все были увлечены, все наслаждались 

в тот миг и даже поюнели, похорошели от удоволь-

ствия…» [51, с. 1]. 

4. Піаністи. «Наша публика любит эффекты 

и требует их от концертного исполнителя» [16, c. 

1]  

80-ті роки XIX століття у Києві визначалися 

цілим рядом своєрідних постатей високопрофесій-

них майстрів, – композиторів, виконавців, педа-

гогів, які своєю самовідданою працею спрямували 

розвиток української музичної культури на про-

фесійні основи. За запрошення ІРМТ у Києві га-

стролювало багато й іноземних піаністів, різних за 

професійним рівнем та масштабом творчості. 

Змінився і статус фортепіанних концертів: як заува-

жували київські оглядачі, «концерты вообще и фор-

тепианные в особенности сделались в последнее 

время явлением слишком обязательным» [10, c. 3]. 

Звісно, київська аудиторія не тільки всотувала нові 

естетичні враження від виступів своїх та 

приїжджих виконавців, але й отримувала своєрідні 

уроки концертного життя. «Киев, который слышал 

почти всех лучших пианистов Европы» [53, c. 1], 

насправді виправдовував славу музичного центру. 

Строката картина концертного кругообігу Києва 

охоплювала виступи як і високопрофесійних «ве-

летнів» музичного мистецтва, так митців більш 

скромного рангу. Всі вони істотно сприяли фор-
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муванню високопрофесійного київського середо-

вища, та поповненню культурного тезаурусу слуха-

цької аудиторії. Серед піаністів того часу визна-

чимо таких: 

- українські виконавці М. Лисенко, В. Пу-

хальський, Г. Ходоровський, М. Тутковський, С. 

Брікнер, С. Блюменфельд, М. Завадський, О. 

Штосс, Р. Фельдау, Н. Калиновська, М. Листовни-

чий, Л. Паращенко, Р. Кофман та ін.; 

- західноєвропейські піаністи: Ф. фон Шле-

гель, І. Падеревський, С. Ментер, А. Грюнфельд, Й. 

Венявський, В. Чезі, Е. д’Альбер, А. Рейзенауер, Г. 

Ліблінг, Т. Ріттер, В. фон Гартевельд та ін.; 

- російські гастролери: А. Рубінштейн, В. 

Тіманова, Г. Єсипова, М. Термінська, П. Шлецер, 

П. Бертенсон-Воронець, Ф. Фриденталь, М. Бенуа, 

В. Сафонов, М. Венсовська та ін. 

- У своїх рецензіях київські журналісти 

збігалися на думці щодо першорядного для піаніста 

завдання – розкритті художнього змісту музичного 

твору, а не демонстрації техніки. Не оминали ува-

гою газетні дописувачі й гарний смак, витонченість 

виконання та репертуар піаніста. 

- Показовим видається суворий, досить 

своєрідний «рейтинг» визнання піаністів того часу, 

який зустрічаємо у газеті «Заря»: «На одного Ру-

бинштейна приходится десять Грюнфельдов, Чези; 

на одного д’Альбера – десять Йозефи, Ниманов; на 

одну Ментер – десять Тимановых, Бенуа и т. д.» [19, 

c. 1]. 

- Примітно, що з Києвом була пов’язана 

доля багатьох піаністів, творчі та родинні зв’язки 

яких охоплювали увесь світ. Так, Павло Шлецер, 

який концертував у Києві в 1876 і 1884 рр. трохи 

згодом (з 1891 р.) викладав у Московській консер-

ваторії. Серед його учениць – Віра Ісакович (перша 

дружина О. Скрябіна), Г. Беклемішев (професор 

Київської консерваторії). Брат П. Шлецера, Федір 

хоча і грав на скрипці і виступав у Києві у 1854 р. 

не став музикантом. Натомість його дочка, Тетяна 

була піаністкою (друга дружина О. Скрябіна) і пев-

ний час мешкала у Києві разом із сином Юліаном 

(1918-1919 рр.) Славну традицію концертних 

візитів до Києва, розпочату братами Шлецер продо-

вжили сімейні династії братів Генріха (скр.) та Йо-

зефа Венявських (ф-но), Антона і Миколая Рубін-

штейнів (ф-но), Альфреда (ф-но) та Генріха (віол.) 

Грюнфельдів, Аполінарія (скр.), Сігізмунда (віол.) 

та Ванди (ф-но) Контських, Ядвігі (скр.) та Ванди 

(ф-но) Булевських та ін. Піаністка-вундеркінд Ро-

залія Кауфман (Кофман), у майбутньому мати Б. 

Пастернака, виступала у Києві у 1880, 1881 рр. та 

своєю впевненою грою отримала схвальні відгуки 

преси. Піаніст Ігнацій Ян Падеревський (у май-

бутньому прем’єр міністр і міністр закордонних 

справ Польщі) хоча і був поляком, проте народився 

і виріс у Житомирі. 

5. Специфіка організації фортепіанних кон-

цертів. «Громко, дешево и производит много 

дыму» [40, c. 2].  

Сузір’я концертних виконавців, що заполо-

нили Київ у 80-ті роки XIX століття породжувало 

неабияку конкуренцію, що не могло не відобража-

тися на газетних шпальтах: У боротьбі за слухача 

використовувалися різноманітні рекламні 

прийоми, актуальні й до сьогодні. 

Не останню роль у цьому процесі відігравали 

музичні оглядачі. Зокрема, приїзд піаністів активно 

анонсувався у газетах, наводилася їхня біографія, 

визначалися вчителі, та ін. Нерідко виконавці вда-

валися й до самореклами, про що свідчить наступ-

ний іронічний відгук: «А. Рейзенауэр от других зна-

менитостей отличается необыкновенной скромно-

стью. Он ни за что не решится приехать в какой-

нибудь город, не наводнив его раньше «летучими 

листками», в которых подробно обозначен его воз-

раст, степень знаменитости, и все настоящие, про-

шедшие и даже будущие триумфы» [41, c. 1].  

Не менш вагомим аргументом рекламної акції, 

який маркували на афішах вважалося звання чи 

місце роботи піаніста: як-то професор фортепіанної 

гри Неаполітанської консерваторії В. Чезі (з 1886), 

професори Петербурзької консерваторії М. Термін-

ська (80-ті) та С. Ментер (1883-87), викладач Петер-

бурзької (1881), а згодом професор Московської 

консерваторії (1885), В. Сафонов, професор Вар-

шавської консерваторії П. Шлецер (1872-91), При-

дворний піаніст його величності імператора ав-

стрійського А. Грюнфельд, артист Двору Його Ве-

личності Короля Швеції та Норвегії піаніст В. фон 

Гартевельд, Придворний піаніст Великого герцога 

Веймарського Е. д’Альбер. Прізвище вчителя 

піаністів теж слугувало додатковою рекламою на 

афішах: численні учні та учениці А. та М. Рубін-

штейнів, Ф. Ліста, Т. Лешетицького та ін. навод-

нили концертні зали Києва. Красномовним у цьому 

плані є наступний відгук: «Имя Рубинштейна (Ан-

тона – прим. А. З.) настолько популярно не только 

в России, но и в Европе, что всегда может составить 

рекламу для его учеников» [15, c. 3].  

До речі, на імені А. Рубінштейна спекулювали 

не тільки концертні афіші. Зокрема були поширені 

«Папки для нот весьма изящной работы с рельеф-

ным портретом А. Рубинштейна или лирой» за 

ціною 2 крб. [42, c. 4]. До ювілею славетного метра, 

який гучно відмічали у Києві, поширювалися «шел-

ковые барельефы (портреты) белого атласа на тем-

ном фоне в самом большом кабинетном формате с 

юбилейной виньеткой и изящно отделаны» [43, c. 

1], які можна було придбати у музичному магазині 

Б. Корейво. 

Часто київську публіку заманювали на виступи 

виконавців фразами на кшталт «другий (третій) і 

останній концерт у Києві», або «тільки один кон-

церт у Києві», «перший і останній концерт» тощо. 

Як виявлялося згодом, це був оманливий реклам-

ний хід, адже потім відбувалося ще декілька ви-

ступів піаністів. 
Ще одним кроком рекламної акції було поши-

рення фотографічних портретів славетних виконав-
ців, які можна було придбати у тому ж нотному ма-
газині Б. Корейво за ціною 1 крб., 3 крб., 10 крб. П. 
де Сарасате, І. Іоахім, Е. Ізаї, С. Ментер, Г. Єсипова, 
В. Тіманова, - фотографічний заклад В. Висоцького 
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(з 1873) робив зображення майже усіх видатних ви-
конавців того часу. 

Інший оригінальний рекламний прийом вико-
ристовував керуючий садом Шато де Флер пан Са-
ломонский, котрий «распространяет по городу ко-
робки шведских спичек с наклеенными на них яр-
лыками, где значится: «Бери, да помни, что 30-го 
июля бенефис Саломонского». Як зазначає критик, 
«трудно, понятно, после такого вразумления не 
помнить о бенефисе, по крайней мере до той поры, 
пока не израсходуются спички в коробке» [13, c. 3]. 

Підприємницький хист деяких киян іноді при-
зводив до курйозів. Так, після гастролей американ-
ської співачки Л. М. Нікіта місцевий табачний фаб-
рикант випустив цигарки «Никита». Принаймні 
«громко, дешево и производит много дыму», - за-
уважив фейлетоніст однієї з газет [40, c. 2].  

Важливим елементом музичної інфраструк-
тури міста була розвинена мережа типографій. У 
місті були розповсюджені книжкові і музичні мага-
зини Б. Корейво (Хрещатик, 35), у якому до того ж 
можна було придбати квитки на концерти; Леона і 
Владислава Ідзиковських (Хрещатик, 29), К. К. Гін-
тера і В. Є. Малецького (на Хрещатику). Не мен-
шим попитом у Києві користувались книжкові ма-
газини І. А. Розова, Л. В. Ільницького (Хрещатик, 
дім Дворянського зібрання), О. І. Бакста, Ф. А. 
Іогансона. Тут можна було придбати останні нотні 
новинки, як місцевих композиторів, так за-
рубіжних, новітні школи гри на фортепіано, поши-
рені у домашньому вжитку попурі на теми відомих 
арій, а також знайти координати настроювача фор-
тепіано. 

Звісно, не стояли осторонь концертних про-
цесів і мистецьких інтересів киян власники мага-
зинів музичних інструментів, так званих «депо фор-
тепіан» (приміщення, склад для зберігання роялей, 
піаніно та фісгармонік), яких у Києві було чимало. 
Тут можна було придбати інструменти як відомих 
європейських фірм, так і місцевих виробників. Га-
зети регулярно друкували рекламні об’яви з про-
дажу роялів, які були обов’язковим атрибутом ари-
стократичного побуту киян. Задоволення це було 
не з дешевих: ціна рояля від місцевих виробників 
стартувала від 300 крб., а на закордонні сягала 
1000-1500 крб. Найбільшими фабриками з вироб-
ництва роялів у Києві володіли А. Стробль (з 1873 
р., по вул. Жилянській, 27) та Г. Мекленбурга (1876 
р., вул. Фундуклеєвська, нині Б. Хмельницького, 
34). Рекламувалися на сторінках газет і фортепіано 
петербурзьких фабрик К. М. Шредера (з 1816 р.), Я. 
Беккера (з 1841 р.), які можна було придбати у ма-
газині Б. Корейво. У Києві були розповсюджені: 
«Депо роялей и пианин» С. М. Блуменфельда, Г. І. 
Індржичека (Хрещатик, 58), К. К. Лангера, Б. Ка-
ульфуса «депо заграничных и С.-Петербургских 
фортепиан» К. Гааза (на Хрещатику), магазини му-
зичних інструментів І. Ф. Кордеса (Хрещатик 39), І. 
Будкевича (на розі Хрещатику та Прорізної вул.), 
П. А. Барського, А. Соколя.  

Траплялися такі прикрі випадки, коли музичні 
інструменти не відповідали сподіванням виконав-
ців. Як зазначав дописувач у рецензіях на виступи 
виконавців, найбільше невдоволення у піаністів 
викликав інструмент К. Гааза, - «этот ужасный ро-
яль» [37, c. 2]. Через незадовільне звучання рояля 

на одному з концертів Г. Єсипова [54, c. 3] хотіла 
навіть змінити програму одного з концертів. Кон-
церт піаністки В. Тіманової теж видався не досить 
вдалим: «впрочем, присутствующие на концерте 
большую часть вины свалили на дурной инстру-
мент (кажется, Гааза), который действительно был 
плох» [52, c. 3]. 

Трохи кращими вважалися роялі Петербурзь-
кої фабрики Я. Беккера. За відгуками, «рояль этот 
обладает большим тоном, но тембр его, за исклю-
чением могучих, круглых по звуку басов далеко не-
удовлетворителен. При этом невольно вспомина-
ется фабрика Стробля в Киеве» [11, c. 2]. Дійсно, 
місцевий виробник фортепіано А. Стробль (іноді в 
газетах Штробль – прим. А. З.) викликав найбільшу 
довіру серед піаністів та пошану серед газетних ре-
цензентів. Показово, що фабрика А. Стробля здо-
була не тільки схвальні відгуки, а й нагороду на 
Всеросійській виставці у Москві, на чому часто 
наголошували газети.  

6. Музичний репертуар виконавців. «Эле-
мент «Желания публики» играет слишком боль-
шую роль в программе виртуоза» [18, c. 3]  

Безумовно, запити публіки, як і високий рівень 
виконавської майстерності, диктував своєрідний 
концертний репертуар, що мав відповідати викли-
кам часу. Програми тогочасних концертів за 
участю піаністів допомагають відтворити пов-
ноцінну концепцію розвитку мистецької панорами 
Києва, простежити панування тих чи інших смаків 
публіки і виконавців. 

Враховуючи, що головним концертним май-
данчиком були симфонічні зібрання ІРМТ, на яких 
обов’язково звучали фортепіанні концерти та 
декілька сольних номерів піаністів, окреслимо 
найбільш популярні у виконавців. Актуальними на 
той час були фортепіанні концерти Ф. Ліста № 1 Es 
dur, А. Рубінштейна № 4 d moll, Л. ван Бетховена № 
3 c moll. № 4 G dur, № 5 Es dur, Ф. Шопена № 1 f 
moll, Концертштюк К. Вебера, К. Сен-Санса № 2 g 
moll. Трохи рідше виконувалися концерти А. 
Літольфа Es dur, К. Рейнеке C dur, Е. Гріга. 
Справжнім святом для киян стало виконання Кон-
церту B dur П. Чайковського Н. Калиновською-
Чіхачевою у концертному сезоні 1887/88 років.  

Програми концертів товариства завжди пере-
слідували певну музично-освітню мету. І якщо у 
перші роки існування ІРМТ ще траплялися певні 
поступки у бік другорядних смаків публіки, то вже 
у 80-ті роки XIX століття, і особливо з приходом у 
1889 р. культового київського диригента О. Віно-
градського, концерти симфонічних зібрань стають 
більш упорядкованими, та складаються за тематич-
ним принципом. Майстерність п. Виноградського 
неодноразово підкреслювали рецензенти газет: «у 
нас еще не было такого оркестрового исполнения 
превосходных пьес, какое получилось на описыва-
емом концерте, благодаря талантливому дирижиро-
ванию нового капельмейстера симфонического со-
брания. Г. Виноградский показал себя не только 
прекрасным техником данной специальности, но и 
художником, далеким от ремесленного отношения 
к своим задачам» [20, c. 3]. Варто наголосити, що 
всю програму диригент виконував напам'ять. 

Залишаючи осторонь програми камерних 
зібрань та учнівських концертів (адже це окрема 
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тема) зосередимося на репертуарі сольних виконав-
ців. Узагальнюючи репертуарну політику концер-
тантів 80-тих років XIX століття, слід виокремити 
твори Л. ван Бетховена (сонати № 14, 17, 18, 20, 23, 
32; 33 варіації), Ф. Шопена (Експромт Ges dur, нок-
тюрни G dur, c moll, E dur, cis moll, f moll, мазурки, 
вальси, етюди gis moll, E dur, C dur, Полонез As dur, 
Балада As dur, Скерцо h moll, Колискова, Барка-
рола); Ф. Ліста (Угорські рапсодії № 2, 4, 8, 11, 12, 
Кампанелла, Мефісто-вальс, Етюди, але здебіль-
шого транскрипції «Пісень без слів» Ф. Мендель-
сона, пісень Шуберта «Форель», «Ранкова сере-
нада»,«Лісовий цар», «Гретхен за прядкою», 
«Польських пісень» Ф. Шопена, фантазії на теми з 
опер «Дон Жуан», Німа з Портичі», «Лукреція Бор-
джіа» та ін.), Р. Шумана («Симфонічні етюди», 
Фантазія ор. 17, Карнавал, Концертштюк, Віденсь-
кий карнавал, окремі номери з «Крейслеріани», 
«Лісових сцен» та «Фантастичних п’єс»). Цей «кар-
кас» концертного репертуару нерідко допов-
нювався мініатюрами Д. Скарлатті (Пастораль, Ка-
пріччіо), А. Рубінштейна (Вальс-каприз, Етюд, та 
ін.), Й. Раффа (Прелюдія, Гавот), І. Мошковського 
(Менует, Вальс, Серенада), Б. Годара (Вальс). У 
більшості випадків концертні програми вибудо-
вувалися на crescendo і закінчувалися, карколом-
ними віртуозними обробками К. М. фон Вебера, С. 
Тальберга, К. Таузіга, М. Балакірєва або власними 
транскрипціями виконавців. Серед парадоксаль-
них, нетипових репертуарних тенденцій того часу, 
- майже повна відсутність творів Й. С. Баха на кон-
цертній естраді, за виключенням Фантазії та фуги. 
Але й вона здебільшого виконувалася в обробці Ф. 
Ліста. Як це не дивно опусів Й. Гайдна та В. А. Мо-
царта теж залишалися поза увагою виконавців. 

Що ж до фортепіанної музики київських ком-
позиторів, то вона лише зрідка звучала на концер-
тах у виконанні авторів. Так, на афішах фігурували 
фортепіанні твори М. Лисенка («Думка-шумка», 
Сюїта, Скерцо-героїк та ін.), В. Пухальского (Фор-
тепіанний концерт d moll, Ноктюрн, романси), Г. 
Ходоровського (Баркарола), М. Завадського 
(Ідилія, Вальс), М. Тутковського (романси), М. Ли-
стовничого (романси). Звертає на себе увагу факт 
виконання (по нотам) провідним віртуозом А. Рей-
зенауером «Думки-Шумки» М. Лисенка.  

Одним з поширених напрямів репертуарної 
політики серед піаністів того часу, було виконання 
салонних творів, свого роду «загравання із 
публікою». Салонні твори звучали навіть у про-
грамі такого видатного німецького віртуоза як А. 
Рейзенауер: «Второй концерт г-на Рейзенауэра по-
казал в еще более ярком свете все технические до-
стопримечательности выдающегося виртуоза. <…> 
Элемент «Желания публики» играет слишком боль-
шую роль в программе виртуоза. Под влиянием 
этого загадочного тирана второе отделение кон-
церта превратилось в сеанс салонной музыки. <…> 
печально думать, что после целого ряда «жрецов 
чистого искусства» (Таузиг, братья Рубинштейны, 
Бюлов и др.) придётся вернуться к системе кон-
цертных импровизаций и парафраз на любимые мо-
тивы» [18, c. 3].  

Висновки. «Ars longa, vita brevis est» /«Життя 
коротке, мистецтво вічне» [9, c. 3]. – любили повто-

рювати музичні оглядачі на шпальтах газет. Повто-
римо цю фразу й ми, адже відтворити повну кар-
тину функціонування фортепіанної музики у Києві 
80-тих років XIX століття досить складно, тим паче 
в обмежених координатах статті. Зробимо висно-
вок, що концертне життя міста даного періоду було 
багатогранним, різноманітним, «населеним» до-
статньою кількістю митців-професіоналів. Розгля-
нуті 6 факторів розвитку фортепіанного виконав-
ства у контексті музичної інфраструктури Києва 
1880-х років довели існування достатньо потужної, 
певною мірою організованої системи його 
функціонування. Деякі з компонентів фортепіан-
ного виконавства (концертні зали, види концертів, 
видавництва, піаністи, публіка) протягом часу за-
знали невеликих змін. А деякі (газети та музична 
критика, реклама), представляли лише паростки су-
часного маркетингу та піару, широко розповсюдже-
них у нашому медіа-просторі. Вважаємо, що не 
дивлячись на значну часову дистанцію, є вкрай 
важливим визначити і об’єктивно оцінити всі тен-
денції розвитку фортепіанного музикування того 
часу, представивши його різнобарвну картину і 
наводячи розбіжні культурні презентації.  

Перспективи. Подальше вивчення ролі форте-
піанної компоненти у київському мистецькому 
бутті дозволить відтворити більш цілісну картину 
виконавства, значно збагатить уявлення про особ-
ливості регіонального розвитку української музич-
ної культури, сприятиме розумінню процесів ста-
новлення професійної музичної освіти. 
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Постановка проблемы. В настоящее время 

важной и актуальной проблемой является изучение 

вопросов распространения клещевого энцефалита.  

Установление природной очаговости клеще-

вого энцефалита (КЭ) потребовало детального изу-

чения очагов заболевания, путей распространения в 

них и изменение свойств самого возбудителя в про-

цессе циркуляции в природных условиях. Струк-

тура природных очагов болезней сложна. Наличие 

на их территории очагов спонтанно зараженных 

членистоногих переносчиков, огромное разнообра-

зие позвоночных животных, являющихся есте-

ственными резервуарами возбудителя и одновре-

менно хозяевами и прокормителями переносчиков 

– все это говорит о чрезвычайном многообразии пу-

тей циркуляции возбудителя в природных усло-

виях. 

Первые доказательства вирусной природы воз-

будителя КЭ, возможности сохранения его в орга-

низме некоторых членистоногих, а также наличие в 

природе зараженных диких животных были полу-

чены еще в период работы первых дальневосточ-

ных экспедиций. При вирусологическом исследо-

вании мозга погибших от КЭ людей был установ-

лен вирусный возбудитель этого заболевания и 

пути его распространения [1]. В предпринятых ис-

следованиях участниками экспедиций было пока-

зано наличие в природе спонтанно зараженных ви-

русом КЭ различных видов иксодовых клещей: Ix-

odes persulcatus (I. persulcatus), Dermacentor sil-

varum, (D. silvarum), Haemophysalis concinna (H. 

concinna) была выявлена возможность заражения 

различных фаз развития этих клещей вирусом КЭ 

при кровососании на животных - вирусоносителях 

и передачи его через укус «стерильным» живот-

ным.  

Широкие исследования, развернувшиеся после 

открытия КЭ, привели к обнаружению очагов этого 

заболевания во многих других районах страны и за 

ее пределами. Были открыты новые виды иксодо-

вых клещей, для которых также была доказана воз-

можность участия в процессе циркуляции возбуди-

теля КЭ в качестве его переносчиков: Ixodes ricinus 

(I. ricinus), Dermacentor pictus (D. pictus), H. japon-

ica, Ixodes plumbeus (I. plumbeus). 

Рассмотрим экологические факторы существо-

вания природного очага клещевого энцефалита. 

В настоящее время считается, что основными 

переносчиками вируса КЭ являются таежный клещ 

I. persulcatus и I. ricinus. Хотя в отдельных районах 

роли переносчиков меняются. В одном из лесостеп-

ных районов Красноярского края в качестве основ-

ного переносчика выступает H. concinna. В северо-

восточной части Кустанайской и Карагандинской 

областях, а также в некоторых местах Западной Си-

бири основным переносчиком является D. margina-

tus. В березово-осиновых колках Западной Сибири 

- D. pictus [2]. 

Роль иксодовых клещей в циркуляции вируса 

подтверждается результатами изучения динамики 

содержания возбудителя в их организме. После по-

ступления вируса КЭ в организм клеща начинается 

его интенсивное размножение, он проникает во все 
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органы переносчика и через 40 дней его концентра-

ция в клеще I. persulfates возрастает в 1.000 раз по 

сравнению с первыми днями после заражения. Это 

свидетельствует о том, что организм клеща пред-

ставляет собой весьма благоприятную среду для су-

ществования и размножения возбудителя КЭ. 

Дальнейшие исследования выявили способ-

ность иксодовых клещей передавать вирус трансо-

вариально и трансфазазово и сохранять его во 

время перезимовки, что значительно удлиняет 

сроки пребывания вируса в организме переносчи-

ков. В экспериментах со всеми видами иксодовых 

клещей, передающих возбудителя КЭ, вирус был 

обнаружен в личинках, полученных от зараженных 

самок, и в перезимовавших нимфах, причем, те и 

другие могли передавать вирус хозяевам при кро-

вососании. 

Было показано истощение вируса у клещей в 

процессе метаморфоза от яйца до половозрелой 

особи, выявлена характеристика клинальной из-

менчивости фотопериодической реакции напитав-

шихся личинок и нимф. В зараженной самке носи-

телями вируса могло быть не больше одной трети 

личинок Без периодического поступления вируса 

извне, в замкнутой клещевой популяции происхо-

дит снижение вирусофорности переносчика. В экс-

периментальных условиях третье поколение имаго 

I. persulcatus, полученное от зараженной самки, 

было практически свободно от вируса. Процент за-

раженности потомства естественно инфицирован-

ных клещей составлял не больше 10%. [3]. 

Существование и развитие иксодовых клещей, 

ведущих паразитический образ жизни, а также со-

хранение высокой вирулентности вируса тесно свя-

зано с их многочисленными хозяевами-позвоноч-

ными, населяющими территории распространения 

клещей. Важной биологической особенностью ик-

содовых клещей-переносчиков является смена ими 

хозяев в каждой фазе развития (треххозяинный па-

разит), благодаря чему потомство каждой заражен-

ной самки не только сохраняет вирус во всех фазах, 

но и трижды возвращает его в цепь циркуляции, пе-

редавая при кровососании восприимчивым живот-

ным. Неполовозрелые формы клещей (личинки и 

нимфы) питаются преимущественно кровью мел-

ких млекопитающих и птиц, а взрослые, паразити-

руют на крупных диких и домашних животных. Эта 

особенность развития обуславливает поистине 

огромное число видов животных, на которых про-

исходит паразитирование иксодовых клещей. Та-

ким образом, позвоночные животные являются од-

ним из важнейших компонентов природного очага 

КЭ. Фауна позвоночных животных, населяющих 

территорию очага, по существу, почти целиком 

приходит в соприкосновение с вирусом КЭ, в той 

или другой степени поддерживает его циркуляцию 

и влияет на характер и интенсивность этого про-

цесса.  

Поскольку в результате сохранения и передачи 

потомству количество вируса в переносчиках сни-

жается, путь циркуляции его с вовлечением новых 

хозяев клещей приобретает особенно большое зна-

чение для поддержания напряженности очагов, рас-

пространения возбудителя по территории и сохра-

нения высокой его вирулентности.  

К животным, имеющим большое эпизоотоло-

гическое значение, относятся виды, численность 

которых резко колеблется по годам и которые пе-

риодически пополняют очаг молодыми не иммун-

ными особями, способными заражаться и заражать 

клещей. К таким животным относятся мелкие лес-

ные грызуны и землеройки. Их популяция еже-

годно обновляется в результате непродолжительно-

сти их жизни, так что к началу лета они почти це-

ликом состоят из молодых зверьков. Максимальное 

заклещевление их наблюдается в годы, следующие 

за периодом глубоких депрессий, когда начинается 

массовое расселение молодых неиммунных зверь-

ков из стаций переживания в окружающие био-

топы. В этот период популяция характеризуется ис-

ключительно высокой подвижностью зверьков, что 

вызывает их высокое заклещевление личинками и 

нимфами, способствуя увеличению численности 

клещей в последующие годы. Создаются условия 

для широкой диссеминации вируса. Результатом 

этого процесса является изменение вирусофорно-

сти клещей и вирулентности штаммов вируса в од-

ном и том же очаге в разные годы.  

В годы депрессий численности лесных мыше-

видных грызунов и землероек-бурозубок прокорм-

ление личинок и нимф происходит на птицах, кро-

тах, ящерицах - что способствует сохранению вы-

сокой численности половозрелых клещей и обеспе-

чивает циркуляцию возбудителя в последующие 

годы. Кроме того, выделяли вируснейтрализующие 

антитела и вирус КЭ из сыворотки крови летучих 

мышей. Изучая переживание вируса у летучих мы-

шей, находящихся в зимней спячке, выделяли ви-

рус из крови, мозга и печени зараженных живот-

ных, содержавшихся при температуре около +8,5 

градусов.  

Вирус КЭ у ежей в состоянии зимней спячки 

был обнаружен через 85 дней после заражения. 

Некоторые виды пойкилотермных животных 

прокармливают иксодовых клещей и могут рас-

сматриваться как возможные резервуары вируса. 

Отмечено значение ящерицы Lacerta vivipara в годы 

депрессии численности грызунов в качестве про-

кормителя преимагинальных стадий иксодовых 

клещей в эндемических очагах Пермской области.  

Все большее внимание уделяется птицам как 

распространителям инфекции на дальние расстоя-

ния. При обследовании птиц Супутинского запо-

ведника была установлена спонтанная заражен-

ность их вирусо КЭ. Почти на всех обследованных 

птицах обнаружены в большем или меньшем коли-

честве личинки и нимфы клещей I. persulcatus, H. 

japonica, H. concinna. В экспериментах было пока-

зано, что некоторые птицы, преимущественно из 

отряда воробьиных, восприимчивы к инфекции при 

интрацеребральном заражении. 

В сводке о видовом составе животных, участ-

вующих в процессе циркуляции вируса КЭ, вклю-

чено 54 вида птиц, являющихся носителями вируса. 
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В 1960 году в Красноярском крае на птицах прокор-

мились в разных местах обитания от 0,7 до 2,4% ли-

чинок и от 10,6 до 20,1% нимф клещей I. persulca-

tus.. Несомненно, что переместившиеся на новые 

участки птицы являлись не только носителями ви-

русофорных клещей, но и источниками заражения 

стерильных личинок и нимф, населяющих эти рай-

оны. При обследовании клещей Ceratixodes putus, 

собранных с птиц в районах Крайнего Севера и на 

островах Дальнего Востока, из четырех выделен-

ных штаммов два были идентифицированы с виру-

сом КЭ. Надо заметить, что клещи C. putus парази-

тируют только на птицах. 

Особый интерес представляли находки спон-

танно зараженных птиц во время перелетов в пунк-

тах, расположенных за границами очагов инфек-

ции, но в пределах ареалов переносчиков вируса, 

что заставляет предполагать возможность зараже-

ния клещей в этих районах. Не все виды позвоноч-

ных животных, участвующие в прокормлении кле-

щей, являются вирусоносителями и, тем более, до-

норами вируса, прежде всего, в связи с возможным 

наличием у них невосприимчивости к этому агенту.  

Список возбудителей КЭ включает около 280 

видов различных позвоночных. 

Итак, циркуляция возбудителя в очагах КЭ 

происходит, с одной стороны, по ходу метаморфоза 

иксодовых клещей, а с другой стороны, по замкну-

тому кругу, включающему переносчиков и много-

численные виды теплокровных и холоднокровных 

позвоночных самых разнообразных систематиче-

ских и экологических групп с разной степенью вос-

приимчивости к инфекции, благодаря чему пути 

циркуляции вируса очень многообразны. 

Рассмотрим неспецифических переносчиков 

вируса КЭ. 

Адаптационные возможности вируса КЭ та-

ковы, что делают его в известной степени независи-

мым даже от иксодовых клещей, наличие которых 

принято считать обязательным фактором, обуслав-

ливающим существование очага. Так, известно, что 

очаги КЭ могут иногда функционировать и при от-

сутствии иксодовых клещей, являющихся в обыч-

ных условиях оптимальной средой для существова-

ния вируса. Основной переносчик КЭ в Чехии I. 

ricinus - в Высоких Татрах - ограничен в своем рас-

пространении высотой 1.000 метров над уровнем 

моря. Однако очаги этой инфекции обнаружены 

выше указанной высоты. В таких условиях они мо-

гут существовать за счет гамазовых клещей, обес-

печивающих сохранение вируса и передачу его по-

звоночным животным. Как более частный пример 

указанного явления можно привести способность 

гамазовых клещей обеспечивать кратковременное 

существование и распространение вируса КЭ в 

гнездах зверьков и птиц в период их размножения. 

Интересно, что зараженные вирусом гамазовые 

клещи обнаружены в августе – в неэпидемический 

период клещевого энцефалита. Вирус сохранялся в 

их организме около месяца, в течение которого он 

мог передаваться лабораторным животным. В отли-

чие от иксодид, гамазовые клещи способны на про-

тяжении своей жизни к неоднократному кровососа-

нию, а при благоприятных условиях – к частой 

смене прокормителей и могут, таким образом, спо-

собствовать частому пассированию вируса через 

организм теплокровных животных. Передача ви-

руса КЭ (штамм Софьин) гамазовыми клещами H. 

casalis была нами показана в эксперименте.  

Своеобразные «безиксодидные» микроочаги 

были выявлены в городе Иркутске. Здесь в центре 

города от больного голубя и его эктопаразитов - га-

мазовых клещей, было выделено два штамма ви-

руса КЭ.  

В 1946 году выделили вирус КЭ от блох, со-

бранных в природе с рыжих полевок [4]. Позднее 

возбудитель заболевания был выделен от блох, сня-

тых с мелких мышевидных грызунов и насекомояд-

ных. Затем были опубликованы данные о выделе-

нии вируса от блох Ceratophullus tamias, Palae-

opsylla sorecis, Hystrichopsylla talpae, Taraopsylla ac-

todecidentata, C. maculates.  

В эксперименте была выяснена способность 

некоторых видов блох сохранять вирус от несколь-

ких часов до нескольких суток. Доказана возмож-

ность заражения мышей с проявлением клинически 

выраженного заболевания или появлением вирус-

нейтрализующих и гемагглютинирующих антител 

в крови покусанных животных. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что в природных очагах КЭ гамазовые клещи и 

блохи играют роль в переносе вируса и в создании 

иммунной прослойки среди мышевидных грызу-

нов. В период размножения мелких млекопитаю-

щих в их гнездах создаются благоприятные для 

условия существования гамазовых клещей и блох, 

комбинация способов питания которых создает до-

полнительные возможности восприятия и передачи 

возбудителя. Каждое из гнезд представляет собой 

микроочаг, существующий и после падения чис-

ленности иксодовых клещей. Следовательно, ин-

тенсивный контакт животных с возбудителем не 

прекращается со снижением активности иксодовых 

клещей и осуществляется благодаря инфицирова-

нию молодых особей в гнездах гамазовыми осо-

бями. 

Исследования комаров в качестве временных 

хранителей вируса КЭ были проведены еще в 1941 

году. Комары Aedes vexans и A. excruciаns, накорм-

ленные на зараженных белых мышах или на боль-

ных людях, сохраняли вирус до 5 дней. Аналогич-

ные данные, как хранителей вируса получены при 

изучении комаров C. pipiens, C. molestus, A. vexans 

и An. messeas. Штаммы вируса КЭ были выделены 

из комаров р. Aedes в Польше. Установлена спон-

танная зараженность вирусом КЭ кровососущих 

комаров в лесостепной зоне Западной Сибири. 

Кроме приведенных работ, в которых указыва-

ется возможность переноса возбудителя КЭ гамазо-

выми клещами, блохами и комарами, была пока-

зана возможность сохранения вируса КЭ в организ-

мах клопов и вшей. Выделяли вирус из клещей - 

краснотелок, снятых с серой полевки, из слепней, 

жуков Carabus hortensis при скармливании им мозга 

больных КЭ белых мышей. Можно предположить, 
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что некоторые виды плотоядных жуков, заражение 

которых в природе возможно, например, при поеда-

нии трупов зверьков, погибших от энцефалита, мо-

гут служить потенциальным звеном в циркуляции 

вируса, т.к. сами они являются объектом питания 

других позвоночных животных.  

Способность вируса КЭ существовать в раз-

личных группах переносчиков является его важ-

ным биологическим свойством, обуславливающим 

широкую изменчивость, распространенность и ва-

риабельность его свойств. 

Рассмотрим факторы географической измен-

чивости вируса КЭ. 

Определенное влияние на свойства вируса ока-

зывают и климатические условия местообитания 

переносчиков. Очаги КЭ встречаются на протяже-

нии огромной части Евразии. В процессе смены 

лесных ассоциаций происходит замена одних видов 

переносчиков другими. Так, в лесостепных очагах 

Западной Сибири таежный клещ I. persulcatus, у ко-

торого экологический спектр сужен и сдвинут в 

сторону более низких температур и более высокой 

влажности, замещается клещами рода Dermacentor 

(D. pictus, D. silvarum, D. marginatum) c более широ-

ким экологическим спектром, но сдвинутым в сто-

рону более высоких температур и более низкой 

влажности.  

Со сменой переносчиков происходит вовлече-

ние в циркуляцию вируса новых систематических и 

экологических групп животных. Так, набор живот-

ных - переносчиков I. ricinus при движении на запад 

обогащается видами европейского комплекса, по-

являются виды открытых пространств и широко-

лиственных дубрав – куропатка, лисица, заяц-беляк 

и др. Вирус не только продолжает подвергаться 

воздействию через организм клеща, но он все более 

испытывает физиологическое действие теплокров-

ных животных, свойственных данной области. 

Изменение условий существования возбуди-

теля можно наблюдать даже в пределах одной Ле-

нинградской области. Так, в центре ее обитают оба 

вида основных переносчиков КЭ – I. persulcatus и I. 

ricinus. В этом районе встречается два варианта КЭ: 

с двухволновым течением и более тяжелые одно-

волновые формы. Можно предположить, что вирус 

подвергается воздействию разных микроклимати-

ческих условий в зависимости от вида клещей, в ко-

торых он пребывает. Разные режимы температуры 

и влажности, которые выдерживают I. persulcatus и 

I. ricinus в зоне их совместного обитания, могут ска-

зываться на свойствах вируса. Так, клещ I. ricinus в 

условиях северо-запада РФ предпочитает более 

осветленные и прогреваемые участки лесов типа 

парковых насаждений или ольхово-березово-оси-

новые низкорослые заросли, а I. persulcatus чаще 

встречается в древостоях, приближающихся к ко-

ренным первичным ассоциациям. Следовательно, I. 

ricinus испытывает более резкие колебания суточ-

ных температур и влажности, чем I. persulcatus. 

Рассмотрим влияние человека на изменчиво-

сти вируса КЭ. 

Возбудитель КЭ и его природные взаимосвязи 

с переносчиками и хозяевами характеризуются та-

кими чертами, которые позволяют этой инфекции 

не только существовать в самых разнообразных 

естественных биотопах, но и приспособиться к 

ландшафтам, измененным хозяйственной деятель-

ностью. В результате освоения человеком лесных 

территорий на вырубках и в изреженных древо-

стоях происходит повышение летних температур, 

т.е. изменение микроклимата, действующего на ви-

рус через клещей. Этим фактом, вероятно, можно 

объяснить увеличение числа легких форм КЭ во 

многих районах Урала и Сибири. Двухволновость 

КЭ в западной части его ареала, особенно в Сред-

ней и Юго-Восточной Европе, есть результат дли-

тельного существования вируса в условиях давно 

обжитой местности, где влияние хозяйственной де-

ятельности наиболее ощутимо сказалось на измене-

нии климата, ландшафтов и биоценозов, в состав 

которых входит возбудитель этой инфекции. Для 

Удмуртской автономии характерен высокий про-

цент двухволновых заболеваний в очагах, где пере-

носчиком является I. persulcatus - эта область по 

степени освоения приближается к европейским 

ландшафтам. Можно предположить, что двухвол-

новость энцефалита является следствием существо-

вания вируса в биоценозах, испытывающих дли-

тельное влияние деятельности человека. Перенос-

чики КЭ переходят к паразитированию на домаш-

них животных и мелких позвоночных, обитающих 

на вырубках, играющих роль пастбищ. Напряжен-

ность циркуляции вируса КЭ на участках с выруб-

ленным лесом значительна. Об этом говорит тот 

факт, что количество клещей, встречающихся на 

домашних животных, выпасаемых на вырубках, 

превосходит заклещевленность диких животных 

[5]. 
Изучая вирусофорность клещей в очагах КЭ с 

различной степенью влияния хозяйственной дея-

тельности человека, была отмечена, наибольшая 

вирусофорность клещей в антропургических оча-

гах, ландшафт которых в значительной степени из-

менен. В Ишимском антропургическом очаге Тю-

менской области вирусофорность клещей дости-

гала 30% в противоположность 5% в Вагайском 

очаге, не подверженном хозяйственной деятельно-

сти. Следовательно, человек своей деятельностью 

способствует возникновению новых природных 

очагов КЭ и новых путей циркуляции вируса. 

Выводы 

Вирус КЭ обладает широкой экологической 

валентностью, подвержен влиянию самых разнооб-

разных факторов, что и определяет его изменчи-

вость: микроклиматические условия существова-

ния клещей, их прокормителей и резервуаров ви-

руса, изменение видового состава переносчиков. 

Важную роль играет и хозяйственная деятельность 

человека, которая, чаще косвенно, через изменение 

растительного покрова регулирует условия суще-

ствования вируса в природных очагах. Таким обра-

зом, вариабельность свойств вируса КЭ зависит от 

целого ряда причин. 
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Способность вируса КЭ существовать в орга-

низме разнообразных животных сочетается с высо-

кой восприимчивостью к нему многих позвоноч-

ных и возможностью удерживаться в них в течение 

определенного промежутка времени. Это отсут-

ствие цепей специализации в отношении опреде-

ленной группы переносчиков или их хозяев явля-

ется важным биологическим свойством вируса КЭ 

делает его, в известной степени, независимым от 

неблагоприятных условий внешней среды и обу-

славливает широкую вариабельность его свойств. 

Вовлечение в круговорот всех встречающихся на 

пути вируса восприимчивых животных, незави-

симо от степени их взаимной приспособленности, 

служит постоянно действующим фактором появле-

ния дополнительных цепей круговорота возбуди-

теля и служит гарантией продолжения процесса 

циркуляции при неблагоприятных обстоятель-

ствах. Это не может не влиять на свойства самого 

вируса. 

Способность возбудителя противостоять воз-

действию изменяющихся условий существования 

проявляется в наличии круглогодичного эпизоото-

логического процесса в очагах.  

Благодаря широкой адаптации к различным 

животным и циркуляции в различных очагах ареал 

вируса КЭ чрезвычайно широк. Он значительно 

превосходит не только ареалы многих позвоночных 

животных, участвующих в его носительстве, но и 

ареалы основных переносчиков. Это определяет 

проявление вариаций биологических свойств са-

мого вируса КЭ. Корректировка и учет всех элемен-

тов эпидемического процесса необходимое условие 

при разработке мер борьбы и построения моделей 

профилактики при заболевании клещевым энцефа-

литом.  
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Аннотация 

Исследована кинетика сорбционного извлечения ионов Zn (II) и Ni (II) бентонитовыми глинами укра-

инского происхождения при двух температурах – 288 К и 318 К. Определены значения констант скорости 

и энергий активации сорбции исследуемых ионов на поверхности бентонитовой глины. Определена при-

рода сорбционного взаимодействия ионов поллютантов с поверхностью бентонитовых глин. 

Abstract 

The kinetics of sorption removal of Zn (II) and Ni (II) ions by Ukrainian bentonite clays at two temperatures, 

288 K and 318 K, was studied. The rate constants and activation energies of the sorption of the studied ions on the 

surface of bentonite clay were determined. The nature of the sorption interaction of pollutant ions with the surface 

of bentonite clays is determined. 

Ключевые слова: сорбция, бентонит, ионы цинка (II), ионы никеля (II), константа скорости, энергия 

активации. 

Keywords: sorption, bentonite, zinc (II) ions, nickel (II) ions, rate constant, activation energy. 

 

Introduction 

In conditions of vigorous anthropogenic activity, 

heavy metal pollution of natural waters has become one 

of the acute environmental problems. The main sources 

of heavy metals in the environment are enterprises of 

ferrous and non-ferrous metallurgy, galvanic shops, 

quarries and mines for the extraction of polymetallic 

ores, etc. 

Permissible concentration limit (MPC) of heavy 

metals, for example zinc, in the water of reservoirs is 

set at 0.1 mg / l, and nickel - 0.02 mg / l [1]. 

The danger of heavy metals is that they tend to ac-

cumulate in living organisms, causing carcinogenic and 

mutagenic impact on living organisms. The most prom-

ising method for treating wastewater containing heavy 

metals is adsorption the method, which is characterized 

by ease of implementation and high efficiency with op-

timal selection of the used sorbents. To reduce eco-

nomic costs of conducting water treatment processes, 

the issue of search and research of sorbents with high 

sorption capacity and low cost. Natural sorbents, such 

as zeolites [2, 3], coals [4], bottom sediments [5] and 

clay minerals [6, 7]. High clay cation exchange capac-

ity minerals, in particular montmorillonite, due to two 

factors: 1) an increase in the interlayer space of the 

structural cell in contact with water and other polar liq-

uids and 2) the ability to exchange cations to substitu-

tion with cations of other metals. 

The purpose of this work is to study the kinetics of 

sorption removal of Zn (II) and Ni (II) ions by Ukrain-

ian bentonite clays from Dashukivsky origin of Cher-

kassy region. 

Materials and methods 

The following reagents were used as materials: 

zinc (II) 7-water sulfate (1 g / dm3 solution), nickel (II) 

sulfate, complexone (III) (0.05 N solution), ammonia 

buffer mixture (pH 10), eriochrome black indicator (dry 

mixture with NaCl in the ratio 1: 100), dimethyl glyox-

ime (1% solution in 20% NaOH), iodine (0,05 M solu-

tion). 

To construct kinetic curves in 5 conical flasks, 

weighing bentonite weighing 1 g was added. Each of 

the flasks was poured into 100 cubic centimeter of so-

lutions of zinc (II) and nickel (II) at a concentration of 

100 mg / dm3. The flasks were sealed and placed on 

shaking over different time intervals, min: 5, 10, 15, 20, 

30. The experiments were performed without adjusting 

the pH. 

To study the dependence of the efficiency of ex-

tracting Zn2+ and Ni2+ from pH in 5 conical flasks, 

weighing bentonite weighing 1 g was added. Each of 

the flasks was poured 100 cc of zinc solution at a con-

centration of 100 mg / dm3. Adjustments of pH (2, 5, 7, 

9, 11) were carried out with standard solutions of HCl 

and NaOH (0.1 M). 

Experimental 

Tables 1 and 2 show the data, obtained by kinetics 

experiments for solutions of Zn (II) at temperatures 288 
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K and 318 K respectively; tables 3 and 4 show the data, obtained by kinetics experiments for solutions of Ni 

(II) at temperatures 288 K and 318 K respectively. 

Table 1. 

Kinetic calculations for Zn (II) at 288 K 

min C (mg/L) ln C 1/C 1/С^2 C(mole/L) ln C 1/C^2 

0 100 4,6052 653,9 0,0001 0,001529 -6,483 427585,21 

5 10 2,3026 6539 0,01 0,000153 -8,786 427585,21 

10 8 2,0794 8173,75 0,0156 0,000122 -9,009 66810189,06 

15 6 1,7918 10898,3 0,0278 9,18E-05 -9,296 118773669,4 

20 4 1,3863 16347,5 0,0625 6,12E-05 -9,702 267240756,3 

 

Table 2. 

Kinetic calculations for Zn (II) at 318 K 

min C (mg/L) ln C 1/C 1/С^2 C(mole/L) ln C 1/C^2 

0 100 4,6052 653,9 0,0001 0,001529 -6,483 427585,21 

5 3 1,0986 21796,7 0,1111 4,59E-05 -9,99 475094677,8 

10 1,5 0,4055 43593,3 0,4444 2,29E-05 -10,68 1900378711 

15 1,3 0,2624 50300 0,5917 1,99E-05 -10,83 2530090000 

20 1,1 0,0953 59445,5 0,8264 1,68E-05 -10,99 3533762066 

 

Table 3. 

Kinetic calculations for Ni (II) at 288 K 

min C (mg/L) ln C 1/C 1/С^2 C(mole/L) ln C 1/C^2 

0 100 4,605 653,9 1E-04 0,00153 -6,483 427585,21 

5 8 2,079 8173,8 0,016 0,00012 -9,009 66810189,06 

10 4 1,386 16348 0,063 6,1E-05 -9,702 267240756,3 

15 3 1,099 21797 0,111 4,6E-05 -9,99 475094677,8 

20 2 0,693 32695 0,25 3,1E-05 -10,39 1068963025 

 

Table 4. 

Kinetic calculations for Ni (II) at 318 K 

min C (mg/L) ln C 1/C 1/С^2 C(mole/L) ln C 1/C^2 

0 100 4,605 653,9 1E-04 0,00153 -6,483 427585,21 

5 3 1,099 21797 0,111 4,6E-05 -9,99 475094677,8 

10 2 0,693 32695 0,25 3,1E-05 -10,39 1068963025 

15 1,1 0,095 59445 0,826 1,7E-05 -10,99 3533762066 

20 1 0 65390 1 1,5E-05 -11,09 4275852100 

 

According the data, presented at tables 1– 4, the rate konstants and activation energies have been calculated, 

using graphic method. According to this method, the data, obtained experimentally and presented in tables 1– 4 as 

dependences of residual concentration of pollutans from duration of sorption, have been linearized. The resulting 

dependences are presented in figures 1–6.  

 

 
Figure 1 Zn (II) – linearization for first order reaction. 
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Figure 2 Zn (II) – linearization for second order reaction. 

 

 
Figure 3 Zn (II) linearization for third order reaction. 

 

 
Figure 4 Ni (II) – linearization for first order reaction. 
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Figure 5 – Ni (II) – linearization for second order reaction. 

 

 
Figure 5. Ni (II) – linearization for third order reaction. 
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the most adequate model, describing the kinetic of 

sorption of Zn (II) is the model of second order reac-

tion. The same result is related to Ni (II) (figures 4–6). 
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have been calculated by the data, obtained experimen-
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Conclusions 

The studies conducted in this paper allow us to 
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- the most adequate kinetic model, describing 

sorption removal of zinc (II) and nickel (II) is the model 

of second order reaction; 

- the rate constants and activation energies of the 
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clay were determined (for zinc (II) – k1 = 9,08 

L/(mole·sec), k2 = 47,51 L/(mole·sec), E = 42,00 

kJ/mole; for nickel (II) – k1 = 22,70 L/(mole·sec), k2 = 

62,75 L/(mole·sec), E = 25,80 kJ/mole).  

- the nature of sorption of zinc (II) and nickel (II) 

on native bentonite clays is physical.  
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Аннотация 

В середине III в. в Римской империи происходит ряд катастрофических событий, пошатнувших це-

лостность государства. Но наибольший урон, по мнению даже античных авторов, нанесло поражение рим-

ских войск на Востоке от шахиншаха Шапура I. Император Валериан стал единственным из римских им-

ператоров, попавшим в плен к злейшему врагу Рима. Относительно его жизни в плену и обстоятельств 

смерти существует несколько версий. Арабские источники утверждают, что Шапур I был чрезвычайно 

расположен к Валериану, но другие сведения предоставляют нам картину унизительного положения рим-

ского императора, более соответствующую тому, что изображено на известном скальном рельефе шахин-

шаха Шапура I. В связи с этим в данной статье на основании сведений, предоставляемых разными типами 

и видами источников, рассматриваются причины, приведшие к пленению римского императора, а также 

выявляются наиболее объективные сведения о его судьбе, ставшей одной из причин последовавшего се-

паратизма провинций. Пленение императора Валериана легло несмываемым пятном на все блистательные 

деяния предшествующих императоров, однако оно стало результатом не только военного просчета, но и 

возможного предательства. Полученные результаты могут быть интересны студентам, магистрантам, ас-

пирантам и специалистам, изучающим историю Древнего Рима. 

Abstract 

In the middle of the ΙΙΙ A.D. in the Roman Empire there is a series of catastrophic events that shattered the 

integrity of the state. But most of the damage, according to even the ancient authors, caused the defeat of the 

Roman troops in the east from Shahinshah Shapur I. Emperor Valerianus became the only Roman emperor to be 

captured by the enemy of Rome. In relation to his life in captivity and circumstances of death there are several 

versions. Arab sources claim that Shapur I was extremely located to Valerianus, but other information gives us a 

picture of the humiliating position of the Roman Emperor, more appropriate to what is depicted in the famous 

rocky relief of Shahinshah Shapur I. In this regard, this article, based on information provided by different types 

and types of sources, examines the reasons that led to the capture of the Roman emperor, as well as the most 

objective information about his fate, which became one of the reasons provincial separatism. The captivity of 

Emperor Valerianus was an indelible stain on all the brilliant deeds of the previous emperors, but it was the result 

not only of a military miscalculation, but also of possible betrayal. The results may be of interest to students, 

undergraduates, graduate students and specialists studying the history of ancient Rome. 

Ключевые слова: Валериан, император, Шапур, пленение, Римская империя, Сасаниды, шахиншах, 

Эдеса 

Keywords: Valerianus, Emperor, Shapur I, Roman Empire, Capture, Sasanian Empire, Shahinshah, crisis, 

Edesa 

 

Публий Аврелий Лициний Валерий Валериан 

(IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS 

VALERIANVS PIVS FELIX INVICTVS 

AVGVSTVS GERMANICVS MAXIMVS 

PARTHICVS MAXIMVS PONTIFEX MAXIMVS 

PATER PATRIAE) весьма примечательная лич-

ность эпохи солдатских императоров. Происходив-

ший из знатного рода, Валериан Ι удивительным 

образом стал императором, в лице которого впер-

вые за много лет объединились чаяния армии и се-

ната, так долго отстаивающих свои экономические 

интересы и политические амбиции. Валериан поль-

зовался огромным уважением и авторитетом как се-

натор. Когда император Деций Траян восстановил 

должность цензора, именно Валериану были пред-

ложены особые полномочия, но он от них отказался 

[3, XXII, 12]. Упоминается в источниках и то, что 

Валериан участвовал в военных кампаниях Деция 

[3, XXII, 12] и таким образом приобрел авторитет и 

уважение армейских кругов. Однако именно ему 

суждено стать первым римским императором, по-

павшим в плен к врагам. 

Античная историография формирует исключи-

тельно положительный образ идеального прави-
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теля, который возглавил Римскую империю в до-

статочно сложных условиях [3, XXII, 24; 4, IX. 7; 2, 

XXXII; 26, I, 36; 18]. Негативную ноту вносят Отцы 

Церкви, поскольку именно на время правления Ва-

лериана Ι приходятся гонения на христиан [11]. Од-

нако, по большей части, их суждения касаются 

ужасной судьбы римского императора, который, по 

их мнению, заслужил ее как наиболее ярый гони-

тель христиан. Примечательно, что при императоре 

Валериане, согласно его эдикту, даже отречение от 

христианства не могло служить полным оправда-

нием для самих христиан [17, c. 417]. 

С именем Валериана I связаны события, не 

только предшествующие его правлению, но и са-

мого его правления, на время которого выпадает 

пик кризиса III века. В этот период внутренние про-

тиворечия усугублялись проблемами на внешних 

рубежах. С одной стороны, активизировались втор-

жения германских племен, с другой – могуществен-

ная Персидская держава претендовала на гегемо-

нию и полный контроль за торговыми путями на 

Востоке.  

Противостояние Парфии и Рима началось в 

эпоху Республики. Весьма привлекательная в стра-

тегическом и экономическом плане территория все-

гда была в центре политических планов и событий. 

Нападения Парфии на подвластные провинции 

наносило значительный экономический урон. 

Этими причинами, а также возможностью завла-

деть ресурсами в виде земель и золота, заставили 

республиканскую администрацию согласиться с 

планами завоевания Парфии. Однако неудачи 

Красса и дальнейшие внутренние изменения ото-

двинули проблему на второй план, в то время как 

приход к власти Сасанидов возродил величие Пер-

сидской державы.  

К середине III в. Римская империя оказалась в 

сложном внешнеполитическом положении: прихо-

дилось вести военные действия на западе и на во-

стоке практически одновременно. И судя по после-

дующим действиям Валериана, он посчитал, что 

наибольшую опасность представляет именно госу-

дарство Сасанидов. И действительно, наступление 

Персидской державы на нескольких направлениях 

наносило существенный урон экономическим свя-

зям и статусу Рима как Средиземноморской дер-

жавы. Захват Армении и Кавказской Албании ли-

шали Римскую империю Кавказа. Захват Сирии да-

вал в руки Персии рычаги экономического давле-

ния и стратегическое превосходство над Римом. 

Попытки римлян завоевать эту территорию и таким 

образом обеспечить себе спокойное существование 

на восточных границах стало первостепенной зада-

чей, в то время как сохранявшиеся лимесы на за-

паде пока выполняли свое назначение. Стоит согла-

ситься с доводами Каве Фарроха в том, что одним 

из первых крупных поражений римляне потерпели 

при Гордиане III [15, c. 206]. Однако судьба этого 

императора имеет в источниках разночтения. По 

одной версии, он был убит Филиппом Арабом, по 

другой - погиб в последнем сражении, потерпев по-

ражение [2, XXVII, 8; 3, XX, 30; 4, IX. 3]. Гибель 

римского императора отмечена на скальном рель-

ефе Шапура I в Бишапуре, на котором повержен-

ный Гордиан III лежит под ногами коня персид-

ского шахиншаха [19]. Подтверждение этому со-

держится в труде Зонары, где указывается, что мо-

лодой император был сбит с коня в битве и 

скончался от раны [25, XII.17]. Ведь если победа 

была на стороне римских войск, Филиппу Арабу не 

пришлось бы платить огромную контрибуцию, и, 

как изображено на другом скальном рельефе, уни-

женно стоять перед Шапуром I, восседающем на 

коне. О том, что это был унизительный мир следует 

из самих античных источников, однако в действи-

тельности Риму оставались подконтрольны терри-

тории Малой Армении, части Месопотамии, Вели-

кой Армении, унизительным был факт выплаты 

контрибуции золотом. 

К середине III в. политическая нестабильность 

и децентрализация власти в Римской империи при-

вели к ослаблению армии, политические амбиции 

которой стали зачастую превалировать над непо-

средственным назначением этой структуры. Де-

нежные раздачи императоров, получение земли и 

военная добыча интересовали легионеров гораздо 

больше, чем интересы Рима. Так современный ис-

следователь Е. Б. Мирзоев отмечает [10, c. 110], что 

на восточных рубежах слабость римских войск за-

ключалась, прежде всего, в отсутствии должной 

дисциплины и подготовки, поэтому они явно не 

могли противостоять отборным и хорошо обучен-

ным войскам Сасанидов. Возможно, именно этими 

обстоятельствами руководствовался Валериан, 

предприняв ряд решительных шагов. 

Планируя плотнее заняться восточными терри-

ториями, которые подвергались нападению со сто-

роны персидского шаха Шапура, император Вале-

риан I в 257 г. перенес свою штаб-квартиру в Ан-

тиохию, а уже в следующем году отправился сам 

[20, p. 76]. Ставка Галлиена должна была распола-

гаться ближе к Рейну, чтобы контролировать обо-

рону против увеличившихся набегов германцев, 

поэтому Колония Агриппина наиболее вероятный 

выбор с административной и стратегической точки 

зрения, тем более что этот город добавил в свое 

название имена Валериана и Галлиена – Civitas 

Colonia Agrippina Augusta Valeriana Gallieniana [22, 

XIII, 8261]. 

Зосим пишет: «персы теперь захватили всю 

Азию и не могли насытиться, забирая награблен-

ное» [26, I. 36], что свидетельствует не только о за-

воевании отдельных территорий, находящихся под 

властью Рима, но и постоянные вторжения и гра-

бежи тех районов, над которыми еще не был уста-

новлен контроль Cаcанидов. Поэтому основной це-

лью политики Валериана I на Востоке было восста-

новление римской власти на прежних территориях 

и усиление оборонительной системы, а в случае 

успеха стало бы возможным бросить дополнитель-

ные силы на западные рубежи, а в итоге укрепить 

центральную власть и авторитет императора. Но 

для осуществления этого плана следовало предпри-

нять ряд шагов, чтобы иметь возможность предпри-

нимать все возможные меры для обороны на западе 
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и на востоке и, прежде всего, организовать надле-

жащее управление. Для этого император Валериан, 

оставив за собой право окончательного решения и 

контроль над Востоком, передал управление запад-

ными провинциями своему сыну Галлиену. Ю.К. 

Колосовская вполне справедливо утверждала, что 

введенная Валерианом I система управления Рим-

ской империей была прообразом тетрархии, уста-

новленной гораздо позднее императором Диокле-

тианом [5, с. 252-253]. Принципат разрушался, он 

как система давно должен был эволюционировать в 

более подходящую политическим реалиям, однако 

его трансформация сдерживалась внутренними 

коллизиями, политической борьбой, консерватиз-

мом, заложенном в самом римском обществе. В 

этой новой для Рима системе Валериан и Галлиен 

выступали соправителями. Для создания целостной 

структуры управления и обороны во главе каждой 

из провинций были поставлены опытные воена-

чальники, способные принимать самостоятельные 

решения в сложных обстоятельствах. Кроме того, 

уже в 257 г. на рейнский и дунайский лимесы были 

отправлены сыновья Галлиена в сопровождении 

префектов претория1. Целью этого назначения, с 

одной стороны, было обеспечение защиты реги-

оны, а с другой – уменьшить влияние легионов, 

взяв военные силы под полный контроль. Оба Це-

заря не могли участвовать в законодательной дея-

тельности, были лишены права чеканить собствен-

ную монету и лишь осуществляли надзор. Таким 

образом Валериан I создает прямую кровную ли-

нию наследования. Это тем более важно, что в 

эпоху ранней Империи императоры обеспечивали 

преемство, усыновляя наследников своей власти. 

Основываясь на опыте некоторых предыдущих им-

ператоров, Валериан назначает прямого наслед-

ника при жизни, а также наследников для своего со-

правителя, что положило крушению одному из важ-

нейших элементов системы принципата. 

Наиболее значимым решением, которое так и 

не было претворено в жизнь, было перенесение сто-

лицы. Для этого, на взгляд Валериана, наиболее 

подходила Колония Агриппина, располагавшаяся 

на рейнском лимесе. Именно сюда совершили сов-

местную поездку император Валериан и Галлиен и 

задумали перенести основной на западе Империи 

монетный двор [21, p. 252]. Но в этом же 257 г. Ва-

лериан, планируя начало военных действий против 

Шапура, определил себе в управление Антиохию, 

где размещался второй по важности монетный двор 

Империи. Рим в качестве столицы уже не соответ-

ствовал административным и стратегическим нуж-

дам Империи. По сути дела, к концу III в. он пере-

стал быть центром Империи, оставив за собой 

только историческое и религиозное значение. Еще 

император Адриан задумывался над этой пробле-

мой, лично занимаясь инспектированием провин-

ций, а императоры III в. воспринимали «вечный го-

род» как символ и возможность легитимизации вла-

                                                           
1 Подробнее о существовании второго сына Валериана и 

назначении цезарей на лимесы см. Куликова Ю.В.I Бунт 

сти. Кроме того, в Риме располагался сенат, отно-

шения с которым у императоров, выдвигаемых ар-

мией, не складывались. А разделение подконтроль-

ных провинций завершило превращение Италии в 

ординарную провинцию, лишив статуса особой 

территории, что впоследствии и было зафиксиро-

вано реформами Диоклетиана и Константина.  

Валериан I отправился на Восток, по крайней 

мере, в период до конца 257 г., о чем свидетель-

ствуют его монеты с обозначением пятых трибут-

ных полномочий, отчеканенных в Антиохии [24, 

Valerian. I, 277]. Галлиен же, опасаясь наместников, 

попытался установить самостоятельный контроль 

над провинциями непосредственно сразу после 

отъезда императора Валериана на Восток, где и раз-

вернулись трагические события, всколыхнувшие 

всю Империю. Никогда еще римский император не 

попадал в плен.  

Шахиншах Шапур I по-своему уникальная 

личность. Он укрепил свою власть и сделал Пер-

сидскую империю вновь великой державой. Шапур 

покровительствовал зороастризму и, в частности, 

культу Митре, о чем свидетельствуют его рельефы 

и надписи. Есть сведения, что именно в правление 

шахиншаха Шапура стал проповедовать пророк по 

имени Мани [15, с. 213], призвавший все веры к 

братству, а людей - к очищению от зла. Поощряе-

мые Шапуром огнепоклонники, христиане, иудеи - 

все склонялись к манихейству, религиозному уче-

нию, в основе которого лежал дуалистический 

принцип борьбы добра и зла, света и тьмы как рав-

ноправных изначальных принципов бытия, и это 

являлось прекрасной пропагандой правления Ша-

пура I, выступавшего носителем света и противни-

ком темных сил. 

За время его правления в Риме успели сме-

ниться несколько императоров, однако их попытки 

противостоять могуществу Сасанидов провали-

лись. Военные действия Гордиана III завершились 

его поражением и гибелью, а Филипп Араб вынуж-

ден был выплатить шахиншаху 2750 кг золота и 

уступить спорные территории. По сообщению Зо-

нары, римляне считали этот договор самым позор-

ным в своей истории [25, XII, 17]. О победах Ша-

пура свидетельствуют наскальные рельефы: на од-

ном из них Гордиан ΙΙΙ стоит перед шахиншахом, 

восседающим на коне, на другом Филипп Араб, а 

на третьем – Валериан I [19]. Все три рельефа 

словно ведут невольного зрителя к постепенному 

триумфу персидского владыки над Римом, апогеем 

которого становится коленопреклоненная фигура 

императора Валериана. 

Основной целью Шапура I было восстановле-

ние величия Персидской империи в границах цар-

ства Дария I. Вторжение Шапура началось в 253 г., 

а уже в конце этого же года персы начали отступле-

ние из Сирии. Это может указывать на успешные 

действия императора Валериана по возвращению 

римского присутствия в Сирии и Северной Месо-

потамии. Римлянам удалось вытеснить персов из 

наместников на Дунае в сер. III в.н.э. // Вопросы истории. 

2017. №2. С.91-104. 
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Антиохии. Исследователь Е. Б. Мирзоев предполо-

жил, что шахиншах не столько отступил, сколько 

просто хотел дать передышку своей основной ар-

мии, а с остальной отправился в другие районы сво-

его государства [10, с.113]. 

В 256 г. в честь одержанной победы император 

Валериан на монетном дворе в Антиохии приказал 

отчеканить монеты с легендами RESTITUT[or] 

ORIENS, RESTITUTOR ORBIS, FELICITAS AVG 

[24, Valerian. I, 117, 171, 287], а сам принял титул 

Parthicus. На этом основании, а также учитывая да-

тированную надпись, можно утверждать, что Вале-

риан I захватил Антиохию в начале 255 г. [15, c. 

208; 10, c. 111]. Однако уже в 256 г. начался новый 

виток противостояния. Персы захватили и разру-

шили два важнейший торговых и экономических 

форпоста римлян – Хатру и Дура-Европос, что 

предоставило им плацдарм для контроля террито-

рии Центральной Месопотамии. Е.Б. Мирзоев 

утверждает, что поскольку эти действия никак не 

были отражены в надписи шахиншаха Шапура, то 

возможно считать, что персы ограничивались «ло-

кальными операциями в приграничных районах» 

[10, c. 116], однако последующее противостояние 

относят ко времени 257 или 258 г., более точную 

дату исследователи не могут определить.  

 К этому периоду Валериан I решил сделать 

Антиохию своим форпостом для дальнейшего 

наступления на Персию. К окончательному реше-

нию императора подтолкнул именно захват Дура-

Европоса и в 257 г. Валериан перенес свою штаб-

квартиру в Антиохию [20, p. 76].  

Первые столкновения с персами имели успех, 

о чем может свидетельствовать монета с легендой 

VICT PATRICA [24, Valerian. I, 22], но он оказался 

недолговечным. В 258 г. Шапур стал собирать ар-

мию для основательного удара по римлянам, в свою 

очередь Валериан с крупными силами выступил из 

Самосаты в Антиохии [18, fr.3; 10, c. 131]. Именно 

здесь после поражения собирал остатки войск Мак-

риан, в руках которого, кстати оставалась казна и, 

возможно, важные документы римского импера-

тора, что и подтолкнуло впоследствии Макриана, 

считавшегося преданным военачальником, к бег-

ству. 

Согласно Евтропию, Валериан I не сразу попал 

в плен, его войска потерпели сокрушительное пора-

жение под Эдессой [4, IX., 7], в которую они 

направлялись для укрепления обороны. Шахиншах 

Шапур расставил ловушку [2, XXXII], заставив 

римские войска беспорядочно отступать и, судя по 

дальнейшим событиям, властитель персов оставил 

для бегства только один вариант, которым и вос-

пользовались, не задумываясь, римляне. Ряд иссле-

дователей справедливо утверждает, что тактикой 

                                                           
2 Более подробно этот вопрос рассмотрен автором статьи 

в работах: Куликова Ю.В. Территориальный состав «Гал-

льской империи» и победный алтарь из Аугсбурга // 

Древний Восток и Античный мир: Труды кафедры исто-

рии древнего мира: вып. V. М., 2002, с. 140-150; Кули-

кова Ю.В. Кто разгромил ютунгов? К событиям сере-

Шапура I было измотать римскую армию второсте-

пенными войсками [15, c. 208]. Так случилось во 

время его первой победы в 256 г., тогда как для сра-

жения в местности между Каррами и Эдессой были 

припасены хорошо подготовленные военные силы. 

Таким образом, становится ясно, что засада готови-

лась тщательно и целенаправленно.  

С чем же было связано такое развитие собы-

тий? Аммиан Марцеллин, живший спустя столетие 

после этой катастрофы, описывал крайне непри-

вычный для римлян климат, зной, песчаные бури, 

ветры и т. п. [9, XXV, 3]. И именно воины из Ев-

ропы – галлы, германцы, оказались слабым звеном 

в тактике римского императора. В условиях жары и 

дефицита воды они быстро теряли боеспособность 

[10, c. 118], но в то же время и восточные легионы 

не показали должного результата. Второй причи-

ной стала эпидемия, поразившая, по сообщению Зо-

сима, армию римского императора [26, I, 36]. По-

мимо жажды и болезни, войско Валериана страдало 

от голода [25, XII, 23], и только прорвавшись к 

Эдессе, римляне имели бы возможность пополнить 

запасы воды и продовольствия.  

Событие, по выражению Требеллия Поллиона, 

повлекшее за собой бедствия и пошатнувшее госу-

дарство [3, XXIII. I], ряд исследователей относит к 

осени 259 г. [14, c. 345; 10, c.117]. Однако некото-

рые уверены, что если основываться на выпусках 

александрийских монет и данных египетских папи-

русов, то пленение императора Валериана произо-

шло между 29 августа и 29 сентября 260 г. [3, с.363]. 

Античные авторы предоставляют отрывочную ин-

формацию о том, где находился Галлиен и какие со-

бытия происходили в Италии, ориентируясь на ко-

торые возможно более точно датировать пленение 

Валериана I. Зосим сообщает, что почти одновре-

менно произошло вторжение варваров в Италию, а 

то время как Галлиен находился недалеко от Альп 

[26, I. 36]. Однако непонятно, почему Е.Б. Мирзоев 

решил, что это была кампания Галлиена, завершив-

шаяся его победой над ютунгами2, в то время как 

сама надпись хорошо сохранилась и предоставляет 

интересные данные о событии, датированном кон-

цом марта - апрелем 260 г. Признавая, что провоз-

глашение Постума состоялось уже после известий 

о пленении императора Валериана, которые не 

могли дойти ранее чем через несколько недель, то 

259 г. наиболее вероятная дата этого события. А 

опровержение этого факта на том основании, что 

Валериан I считался императором на Востоке до 

осени 260 г., а Постум получил полный контроль 

над Галлией только к лету 260 г. [10, с. 120], нельзя 

признать достаточно убедительным, ведь суще-

ствуют другие источники, доказывающие, что к 

этому времени Постум уже был признан в качестве 

дины III века // Военная история России: проблемы, по-

иски, решения: материалы Междунар. науч. конф., по-

свящ. 70-летию Победы в Великой Отеч. войне, Волго-

град, 25–26 сент. 2015 г. В 2 ч. Ч. 2 / Федер. гос. авт. об-

разоват. учреждение высш. проф. образования «Волгогр. 

гос. ун-т». Волгоград, 2015. С.28-37. 
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императора не только всей Галлией, но также Ре-

цией, Испанией и Британией, например, милевой 

столб с его именем в Кадиксе датируется 260 г. [22, 

XII 4943; 17, c. 457]. 

Валериан пошел на генеральное сражение с 

шахиншахом Шапуром, но полностью ли он сумел 

оценить тот факт, что боеспособность войска была 

явно подорвана? Поверженная болезнью и жаждой 

армия в условиях палящего зноя при всем желании 

не могла сражаться против персов, превосходив-

ших численностью, поэтому уже вскоре, бросив-

шись в беспорядочное бегство [25, XII. 23], была 

быстро окружена. А вот сведения о пленении импе-

ратора Валериана подчас различаются. Античные 

авторы сообщают, что римский император попал в 

засаду, устроенную персами, и был захвачен в плен 

[2, XXXII; 13, XXXII, 5]. Зонара указывает, что Ва-

лериан I дал бой персам, но попал в окружение со 

своей свитой, был схвачен и отведен к Шапуру I 

[25, XII, 23]. Другие источники предоставляют све-

дения о том, что Валериан был взят в плен вместе с 

большой частью армии в результате предательства 

во время переговоров [26, I, 36; 6, V]. Видимо, рим-

ский император, потерпев поражение, решил пойти 

на переговоры с возможностью уйти из окружения. 

Е. Б. Мирзоев высказывает предположение, что 

персы очевидно не смогли полностью отрезать 

римлян и оставшиеся войска решили пробиваться 

из окружения [10, c. 128], но попытка бегства была 

затруднена внешними обстоятельствами. Рассеян-

ные остатки армии оказались без продовольствия в 

пустынной местности, преследуемые персидскими 

войсками и фактически загнанные в ловушку. Зо-

сим подтверждает это, указывая, что римский им-

ператор сам ослаб от жажды и голода, и предложил 

через послов откупные шахиншаху [26, I. 36]. Им-

ператор Валериан, вероятно, готов был на некото-

рые уступки, возможно даже территориальные, 

хотя некоторые античные авторы указывают, что 

предметом выкупа было именно золото [26, I. 36; 

25, XII. 23]. Здесь стоит учитывать уважение, с ко-

торым античная историография относилась к Вале-

риану I, поэтому в данной случае золото было пред-

почтительней, потому что в древности точно так же 

римляне откупились от галлов золотом. 

Скорее всего переговоры через послов не да-

вали нужного результата, а шахиншаху Шапуру 

было что предложить изможденным римлянам – 

жизнь, в то время как им в свою очередь уже пред-

лагать было нечего. Возможно, римский император 

планировал собрать золото после переговоров, по-

этому понятно, почему шахиншах не желал упус-

кать возможность пленить Валериана I, в то время 

как обещанное золото он мог захватить, продолжив 

свое наступление в римские восточные владения. 

Сам император Валериан оказался в критической 

ситуации. Войска, находящиеся на грани пораже-

ния и измученные голодом и жаждой, подняли мя-

теж [25, XII. 23]. В то же время Петр Патрикий упо-

минает, что римский император, видя безвыход-

ность положения, отправил к Шапуру послов и зо-

лото [23, 9(8)]. Однако более поздний автор Зонара 

утверждает, что Валериан сам искал спасения у 

персидского шаха, так как взбунтовавшиеся войска 

готовы были убить императора [25, XII. 23], по-

этому он сам сдался в плен и передал в руки Ша-

пура I римское войско. Е. Б. Мирзоев верно считает, 

что стоит признать достоверными сведения о бунте 

в войсках [10, c. 127], но едва ли император Вале-

риан добровольно сдался в плен. Зосим сообщает, 

что Валериан был захвачен во время переговоров 

[26, I. 36], существует предположение о предателе-

перебежчике, который и способствовал тому, что 

римский император не усмотрел ловушку в под-

строенных переговорах [18, fr. 1, 3; 10, c. 126-127]. 

Шахиншах Шапур потребовал личной встречи на 

том основании, что подобные переговоры должны 

вестись между равными, и Валериан I, прибывший 

со свитой, был захвачен [26, I. 36]. Не доверять со-

общению нельзя, поскольку в сходных обстоятель-

ствах был пленен парфянами и Красс. 

Шапур I указывает в своей надписи [8, гл. 3], 

что лично своей рукой пленил Валериана. Во время 

этого противостояния римский император понес 

существенные потери: он вынужден был уступить 

как минимум два города, но основные потери были 

в живой силе. Интересно, что место одержанной 

Шапуром I победы словно специально было вы-

брано: здесь Марк Красс был разбит парфянами. 

Теперь же персам удалось захватить в плен около 

70 тыс. воинов [15, c.208], в их числе сенаторов, 

префекта претория, военачальников, которых 

увели в Парс [8, гл.3]. В надписях Шапура упоми-

нается о захвате большого количества пленных, со-

ставлявших римские алы из Дакии, Паннонии, Ис-

пании, Фракии, Германии, Реции, Норика, Кили-

кии, Африки и др. [15, c. 208; 8, гл. 3]. Подобные 

сведения могли быть вполне достоверны и взяты из 

захваченных документов и из показаний пленных, 

что лишь указывает на масштаб подготовки импе-

ратора Валериана к восточной кампании. Разгром 

оказался катастрофическим: треть профессиональ-

ной армии Римской империи была уничтожена. 

Каве Фаррох сообщает цифру в 150000 чел. только 

потерь, не учитывая пленных [15, c. 208], однако 

эта цифра кажется фантастической. 

Триумфальные рельефы подводят итог уси-

лиям персидского шахиншаха [8]. Так скальный ре-

льеф в Бишапуре изображает Шапура I, восседаю-

щего на коне, под копытами которого император 

Гордиан III, у ног скакуна коленопреклоненный 

Филипп Араб, а сам шахиншах держит за руку пле-

ненного Валериана, что подчеркивает подчиненное 

и униженное положение римского императора. Из-

вестно также, что шахиншах Шапур регулярно де-

монстрировал свое превосходство над Римом, за-

ставляя Валериана I склонять перед ним спину, 

факт, отраженный на рельефах в Накш-и Рустаме 

Накш-и Раджабе [19], а также упомянутый у антич-

ных авторов [13, XXXII, 6; 12, VII, 22]. 

Что значит сдаться в плен для императора? Для 

римских международных отношений изначально 

характерно было брать в заложники детей правя-

щих особ, самих царей, например, детей знатных 

галлов в период кампании Гая Юлия Цезаря, внука 
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армянского царя Арташеса Тиграна. В период Рес-

публики римские консулы сами не раз оказывались 

в сложной ситуации. Так, во время I Пунической 

войны консул Марк Атилий Регул был взят в плен, 

отпущен под честное слово, а по возвращении при-

нял мучительную смерть. Но консул – это не все 

государство. В эпоху Римской империи формирова-

лось иное представление, ведь император – не про-

сто полководец, он подобно восточным правителям 

олицетворяет само государство. 

Став пленником, римский император должен 

фактически передать в руки победителя войска, ко-

торыми тот может распорядиться как пожелает. Из-

вестно, что большая часть войск бежала [25, XII, 

23].  

Известие о пленении и позорном рабстве Вале-

риана I вызвало широкий общественный резонанс. 

Как сообщают источники, многие народы, являю-

щиеся союзниками Рима, выразили желание отпра-

вить военные отряды для освобождения своего им-

ператора [3, XXII]. Армянский царь предупреждает 

Шапура I, что, пленив «одного старика», он тем са-

мым приобрел себе множество врагов [3, XXII]. Не-

которые племена отказались принимать письма от 

шахиншаха и обещали помочь римлянам.  

Многие были уверены, что действия шахин-

шаха Шапура должны вызвать соответствующую 

реакцию императорского дома. Однако Галлиен 

якобы произнес фразу: «я знал, что мой отец – 

смертный» [3, XXIII, 17(1)], как бы оспаривая 

власть Августа.  

Не раз высказывалось мнение, что Галлиен 

действовал в соответствии с римскими традициями, 

согласно которым попавших в плен во время воен-

ных столкновений воинов не выкупают, ссылаясь 

на случай во время войны с Ганнибалом, когда кар-

фагенский полководец предложил выкупить плен-

ных римлян и получил отказ [7, XXII, 60, 27].  

Что касается положения и статуса пленного 

императора, то согласно римскому праву, римля-

нин терял право римского гражданства и наступало 

capitis deminutio. Это могло быть в случае пленения 

римлянина во время военных действий, в итоге он 

переставал существовать как субъект права, а над 

его имуществом устанавливалась опека. При воз-

вращении на родину плененный вновь обретал ка-

чество субъекта права – будто бы он совсем не был 

в плену. Если же он не возвращался и погибал в 

плену, то его имущество не могло наследоваться. 

Законом Корнелия (Lex Cornelia) как раз и была 

введена фикция, согласно которой предполагалось, 

что плененный погиб в момент собственного пле-

нения, что открывало возможность действию 

нормы о наследовании - как по закону, так и по за-

вещанию. Интересно, что военнопленный может 

быть выкуплен только на частные средства, однако 

государственная казна давно уже была подкон-

трольна императору и, к сожалению, была пуста. 

Недаром Галлиен особо часто прибегает к порче 

монеты. В источниках есть интересный нюанс, 

уточняющий, что, оказавшись в плену, Валериан 

Старший потерял власть [6, V]. 

Отказ Галлиена тратить на спасение одного че-

ловека оскудевшие финансы, которые ему были 

необходимы для удержания под контролем остат-

ков армии, когда они необходимы для отражения 

германских вторжений, значительно повлиял на по-

следующие события.  

Однако если император Валериан был пленен 

в 259 г., то неужели наместники восстали против 

него? Е.М. Штаерман утверждает [17, c. 424], что 

еще при жизни своего отца Галлиен начинает дей-

ствовать в интересах иной социальной группы, а не 

той, на которую опирался в своей политике сам Ва-

лериан I. Галлиен, согласно сведениям Требеллия 

Поллиона, остался совершенно равнодушен к 

судьбе своего отца и императора. Именно это отно-

шение и ставит ему в вину античный автор [3, 

XXIII, 3]. Однако по идее, политика Галлиена в ка-

кой-то степени была продолжением политики того 

же самого Септимия Севера, который первым стре-

мился отстранить сенаторов от власти, отняв у них 

право занимать военные должности. С другой сто-

роны, Галлиен лишь продолжал политику усиления 

императорской власти своего отца, и военная ре-

форма позволила затронуть некоторые функции се-

ната. Так, запретив сенаторам служить в армии, он 

смог приблизиться к проведению новой провинци-

альной реформы, изъяв из-под контроля сената 

остальные провинции под свой контроль. И так со-

вершенно кстати для сената посыпались восстания 

наместников, что стоит задуматься над влиянием 

крупной земельной аристократии, представителем 

которой и выразителем интересов являлся импера-

тор Валериан. По замечанию Е. М. Штаерман, вер-

сия о том, что Постум был солдатским императо-

ром появляется только у греческих историков [17, 

c. 449]. Однако это размышление наталкивается на 

очередной факт, упоминаемый в античной историо-

графии, а именно, что это сенаторы стали инициа-

торами и способствовали тому, что Шапур I узнал 

о намерениях Валериана и сумел подстроить ему 

ловушку. Значит предположение о стремлении им-

ператора Валериана к абсолютизации император-

ской власти имеет под собой весьма прочное осно-

вание.  

Бездействие Галлиена в отношении участи 

отца было крайне негативно воспринято в военной 

среде, чью доблесть и честь подвергли сомнению. 

Античные авторы сообщают, что пока Валериан 

был занят нуждами Персидской войны, появились 

тираны, поскольку к Галлиену относились презри-

тельно [3, XXIV, I(1)]. Таким образом, более оче-

видным становится предположение о восстании 

наместников на западе еще в то время, когда Вале-

риан не был пленен, а действия Галлиена по уста-

новлению полного самостоятельного контроля над 

лимесами стали причиной восстаний. 

Как сообщают античные авторы, вначале к 

власти устремились Макриан и Баллиста, которые, 

собрав остатки разбитой в Персии армии, предпри-

няли поход на Рим [3, XXIII, 1, III; XXIV, 12-14; 

XVIII; 25, XII, 24.]. Зонара также указывает, что 

именно Баллисте (Каллиста в отображении автора) 
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подчинились бежавшие из окружения войска [25, 

XII, 23]. 

Поскольку Макриан Старший отказался при-

нять пурпур, его сыновья Макриан Младший и 

Квиет были провозглашенны императорами. Мак-

риан был представителем богатейшей аристокра-

тии, заручиться которой так необходимо было в 

свое время императору Валериану [17, c. 416], и яв-

лялся одним из кандидатов на римский престол, 

именно поэтому Галлиен так опасался его прибли-

жения. Макриан Младший и Квиет, понимая, что 

сил для противостояния Галлиену у них недоста-

точно, стремились заключить союз с Постумом, 

наиболее влиятельным наместником, восстание ко-

торого приходится на зиму 259 г. Об этом могут 

свидетельствовать, с одной стороны, монета, 

найденная на территории Галлии с легендой SPES 

AV и именем QVIETVS P F AV, которая по стилю 

более характерна для Макриана Младшего; с дру-

гой стороны, монеты самого Постума с легендой 

SERAPI COMITI AVG., так как сам культ Сераписа 

не был распространен в Галлии, и легенда ORIENS 

AVGG на монетах Регалиана [24, Postum., 282, 329; 

Regalian., 7-8]. Cитуация в Римской империи стала 

катастрофической с образованием «Галльской им-

перии» и Пальмирского царства, выведших из-под 

юрисдикции римского императора значительные 

области на западе и востоке Империи. Причиной 

этого в немалой степени стал факт организации са-

мого наступления на персов. То, что Империя ока-

залась на краю гибели и есть важнейшее послед-

ствие этого события. 

Что касается регионов, ставших причиной кон-

фликта, то в первое время Шапур I вполне мог 

праздновать победу. Во власти Персии оказались 

Сирия, Анатолия, Антиохия, часть Киликии и Кап-

падокию, т. е. практически все основные торговые 

пути через Малую Азию, Сирию и Палестину ока-

зались в руках Сасанидов.  

Однако уже вскоре властитель Пальмиры Оде-

нат, нашедший общий язык с Галлиеном, тактиче-

ски переиграл Шапура. Происходивший из среды 

местной аристократии, Оденат был назначен для 

контроля за сиро-палестинским регионом и сразу 

получил особый статус. Важно, что назначение это 

было практически признанием существующего 

факта, поскольку Оденат унаследовал власть от 

своего отца, но оставался верным Риму. Требеллий 

Поллион называет его принцепсом [3, XXIV, 15], в 

руках Одената оказались значительные военные 

силы. Шахиншах Шапур был убежден, что Оденат 

не решится, да и не силах выступить против армии 

персов, продемонстрировавшей свою мощь. И дей-

ствительно, Оденат всячески уверял шахиншаха в 

своей дружбе, отправлял богатые подарки [23, fr. 

10], но на деле подрывал его авторитет, нападая на 

караваны, а также, видимо, предпринимая хитрые 

вылазки, не характерные для тактики римлян, что в 

итоге позволило Оденату занять некоторые города, 

в частности, Низибис и Карры, обеспечив тем са-

мым Галлиену триумф [3, XXIII, 10], а затем при-

близиться к Ктесифонту, что и подтверждает Тре-

беллий Поллион, говоря о целях, которыми руко-

водствовался пальмирский властитель [3, XXIII, 

10]. Шапур, вероятно, догадывался об этих улов-

ках, поскольку, согласно свидетельству Петра Пат-

рикия, приказал бросить подарки в реку, а от Оде-

ната потребовал признания не просто превосход-

ства шахиншаха, а сдаться на его милость [23, fr. 

10]. Оттягивание времени позволило Оденату орга-

низовать нападения на персидские войска. Требел-

лий Поллион утверждает, что именно этими моти-

вами и руководствовался владыка Пальмиры [3, 

XXIV, 10]. Однако сил для полного вытеснения Са-

санидов было недостаточно. Оденат под напором 

персов вынужден был отступить, что очень так-

тично обходит стороной античный автор, указывая, 

что произошли длительные битвы с переменным 

успехом, а Оденат терпел неудачи из-за неудобств 

местности, хотя и был превосходным полководцем 

[3, XXIV, 10, 7-8]. Скорее всего, Оденат вынужден 

был отступить от Ктесифонта, но он представлял 

для Шапура I не столько опасность, сколько крайне 

неудобный камень преткновения, не дав полностью 

овладеть Сирией и торговыми путями и, сохранив 

таким образом, баланс сил на Востоке [12, VII, 22, 

10]. Это была действительно победа, тем более что 

Эдесса, видимо, осталась в руках римлян. О ее за-

хвате Шапур I не упоминает ни в одной из надписей 

[8, гл. 3]. По мнению Е. Б. Мирзоева, Эдесса просто 

оказалась не нужна персидскому шаху, который 

мог теперь безнаказанно грабить Сирию [10, c. 

132]. Возможно, именно это обстоятельство стало 

одной из причин внутренних неурядиц в империи 

Сасанидов, вынудив шахиншаха Шапура заняться 

собственными делами и на время оставить в покое 

Римскую империю, хотя в этот момент она была как 

никогда слаба из-за многочисленных узурпаций. 

Оденат, одержав победу над Макрианом Младшим, 

Квиетом и Баллистой, установил полный контроль 

над Востоком. В то же время Галлиен, понимая, что 

уже не в силах управлять событиями на Востоке, 

разделил власть с Оденатом, чтобы Восток не был 

окончательно потерян [3, XXIII, 12; XXIV, 15]. 

Были ли у Шапура I какие-то конкретные 

планы в отношении плененного римского импера-

тора? Прежде всего, как указывает Зонара, шахин-

шах теперь на полном праве считал себя повелите-

лем мира [25, XII, 23]. Е.Б. Мирзоев сомневается, 

что Шапур имел намерение отпустить императора 

Валериана даже за выкуп, ведь живой Август куда 

ценнее [10, c. 131]. И действительно, шахиншах мог 

потребовать от Рима небывалого выкупа в золоте, 

мог выставить территориальные или иные условия 

освобождения, либо собирался держать его у себя, 

чтобы воздействовать на политику Римской импе-

рии. Если исходить из слов византийского автора, 

Шапур I всюду возил Валериана с собой, а после 

достаточно решительных действий Баллисты, а за-

тем и Одената, увез римского императора в свой 

дворец [25, XII, 23].  

В эпическом произведении «Шахнаме» указы-

вается, что Шапур I оказал римскому императору 

особый почет [17, c. 208], отправил Валериана и 

часть его армии в город Бишапур или Гундишапур 
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(остальных пленных римлян – в Ассирию, Сузиану, 

Парс и другие области), где они жили в относи-

тельно хорошем состоянии [16, с. 183-184]. Однако 

наиболее вероятно, Шапур I использовал остав-

шихся солдат в своих планах, отправив их на стро-

ительство [8, гл. 3], как, например, сохранившийся 

до нашего времени мост-плотина в Шуштаре, моза-

ичные панно в Бишапуре, фрагменты которых вы-

ставлены в Лувре [10, с. 301-304]. Band-e Kaisar 

(плотина Цезаря) является одним из остатков рим-

ской техники, расположенной недалеко от древнего 

города Сузы. Согласно персидскому мусульман-

скому ученому Абу Ханифе Динавари, Шапур I вы-

пустил императора Валериана, как и было обещано, 

после строительства плотины Цезаря [17, c. 208]. 

Никаких доказательств этому не существует. Ша-

хиншах действительно поселил пленных в основан-

ном им городе, который впоследствии стал вторым 

по величине городом Сасанидской империи: при 

Хосрове I здесь возникла греко-сирийская меди-

цинская школа, оказавшая впоследствии влияние 

на арабскую науку. Доказательством использова-

ния Шапуром I пленных римских солдат в строи-

тельстве инженерных и иных сооружений в Пер-

сидской державе является знаменитая плотина на 

реке Карун при Дизфуле, акведуки, дамбы и мосты, 

остатки которых сохранились до настоящего вре-

мени. 

Что нам известно о смерти императора? Точ-

ная дата достоверно не определена, но совершенно 

ясно, что это произошло после 260 г. В античных 

источниках упоминается, что умер Валериан I на 

шестом году своего правления [2, XXXII, 5], но ве-

роятно это связано с особенностями римского 

права, о которых упоминалось выше, подтверждая 

факт правовой смерти военнопленного. Подробно-

сти же последних лет жизни императора Валериана 

вообще имеют разночтения в источниках. Авторы 

IV в. достаточно кратко упоминают о судьбе и 

смерти Валериана I, однако связано это может быть 

с римским мировоззрением, с одной стороны, в ко-

тором образ воина-пленника ассоциируется только 

с варварами, а с другой, с правовой смертью пле-

нённого римлянина. Более поздние христианские 

авторы действительно могли акцентировать внима-

ние на подробностях мучительной смерти гонителя 

христиан [11], считая этот факт неким божьим про-

мыслом. Исходя из предоставляемой античными 

авторами информации, римский император не был 

умерщвлен сразу, а подвергся унижению самого 

пленения [6, V], о чем свидетельствует поза подчи-

нения на рельефе Шапура I, а затем какое-то время 

жил во дворце шахиншаха. 

Так Аврелий Виктор сообщает, что умер импе-

ратор Валериан в плену от многочисленных ран [2, 

XXXII], а Евтропий - что он состарился в унизи-

тельной неволе [4, IX, 7]. Согласно другой версии 

событий, Валериан I предложил Шапуру огромный 

выкуп за свое освобождение, однако в ответ шахин-

шах влил в горло Валериана расплавленное золото, 

а затем снял кожу с римского императора, набил ее 

соломой и навозом и поместил как трофей в глав-

ном персидском храме [6, V], видимо, зороастрий-

ском. Хотя версия с выкупом могла быть могла по-

явиться из-за путаницы в хронологии. Возможно, 

косвенно судьбу Валериана раскрывают слова 

Аврелия Виктора о смерти римского императора от 

многочисленных ран [2, XXXII], ведь известно, тра-

диционная персидская казнь действительно прово-

дится на еще живом человеке. Византийский писа-

тель Агафий Миринейский утверждает, что факт 

мучительной казни императора Валериана удосто-

веряется многими сочинениями [1, IV, 23].  

Согласно христианским писателям, умерший 

император Валериан был забальзамирован, его 

останки были выкрашены в красный цвет и выстав-

лены напоказ в одном из храмов Суз [6, V]. Суще-

ствуют недостоверные сведения, что Галлиен от-

правил шахиншаху Шапуру I значительный выкуп, 

чтобы хотя бы останки Валериана были погребены 

[10, c. 304]. Однако более реалистичным выглядит 

информация о том, что только после поражения 

Персии в войне уже в VII в. с Византией, останки 

императора Валериана I были захоронены [15, c. 

208]. 

Сам факт пленения римского императора стал 

величайшим унижением в римской истории. Вале-

риан I оказался настолько значимой фигурой в ис-

тории не только римской (недаром он назван в 

числе «хороших императоров») [3, XXIV, X, 15], но 

и Османской империи, что был увековечен вместе 

с шахами, визирями, главами зороастрийского ду-

ховенства и другими персонажами иранского 

эпоса, изображенными в многочисленных релье-

фах, дошедших частично и до наших дней. Импера-

тор Галерий, позднее одержавший победу над пер-

сами, по выражению античного автора, смыл пятно 

позора, полученное вследствие пленения Валери-

ана I [3, XXX, 18]. 

 

Список литературы 

1. Агафий Миринейский. О царствовании 

Юстиниана. - Арктос – Вика-пресс, 1996. - (Памят-

ники миров. истор. мысли).  

2. Аврелий Виктор. История Рима. О цезарях. 

// Римские историки IV века. Евтропий. Аврелий 

Виктор. Евнапий / пер. с греч. Е.В. Дарк, М.Л. Харь-

кова; пер. с лат. А.И. Донченко, В.С. Соколова; ст. 

и комм. М.Ф. Высокого и др. - М., 1997. 

3. Властелины Рима. Биографии римских им-

ператоров от Адриана до Диоклетиана / пер. С.Н. 

Кондратьева, под ред. А.И. Доватура. - М., 1992. 

4. Евтропий. Краткая история от основания 

Города // Римские историки IV века. Евтропий. 

Аврелий Виктор. Евнапий / пер. с греч. Е.В. Дарк, 

М.Л. Харькова; пер. с лат. А.И. Донченко, В.С. Со-

колова; статьи и комм. М.Ф. Высокого и др. - М., 

1997. 

5. Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на 

Дунае I – IV вв. н. э.: моногр. - М., 2000. 

6. Лактанций. Книга к исповеднику Донату о 

смертях гонителей. URL: https://azbyka.ru/otech-

nik/Laktantsij/o-smertjakh-presledovatelej/  

http://krotov.info/acts/04/1/laktanzy_o_gonit.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Laktantsij/o-smertjakh-presledovatelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Laktantsij/o-smertjakh-presledovatelej/


42 Znanstvena misel journal №34/2019 

7. Ливий Тит. История от основания Города / 

пер. В.М. Смирина, ред. пер. М.Л. Гаспаров и Г.С. 

Кнабе; отв. ред. Е.С. Голубцова. – М., 1989. 

8. Луконин В. Г. Культура сасанидского 

Ирана. Иран в III-V вв. Очерки по истории куль-

туры. - М., 1969. - (Культура народов Востока. Ма-

териалы и исследования).  

9. Марцеллин Аммиан. Римская история. пер. 

с лат. - СПб., 1994. (Античная библиотека. Антич-

ная литература). 

10. Мирзоев Е. Б. Шапур I. Триумф над Римом. 

- СПб., 2016. 

11. Никольский И. М. Смерть как средство по-

литической пропаганды: гибель императора Вале-

риана в описании римских историков: [Электрон-

ный документ] // Электронный научно-образова-

тельный журнал «История». 2015. T. 6. Вып. 1 (34). 

URL: http://history.jes.su/s207987840000966-1-2  

12. Орозий Павел. История против язычников: 

кн. I-VII / пер. с лат., вступ. ст., комм. и указ. В. М. 

Тюленева. 2-е изд., испр. и доп. - СПб., 2004. 

13. Псевдо-Аврелий Виктор. Извлечения о 

жизни и нравах римских императоров // Римские 

историки IV века. Евтропий. Аврелий Виктор. Ев-

напий / пер. с греч. Е.В. Дарк, М.Л. Харькова; пер. 

с лат. А. И. Донченко, В. С. Соколова; статьи и 

комм. М.Ф. Высокого и др. - М., 1997. 

14. Римские историки IV века. Евтропий. 

Аврелий Виктор. Евнапий / пер. с греч. Е.В. Дарк, 

М.Л. Харькова; пер. с лат. А. И. Донченко, В. С. Со-

колова; статьи и комм. М.Ф. Высокого и др. - М., 

1997. 

15. Фаррох К. Персы. Армия великих царей. 

пер. с англ. - М., 2009. 

16. Фирдоуси. Шахнаме. Т. 5 / пер. Цецилия 

Бану-Лахути, В. Берзнева. - М., 1984. - (Лит. памят-

ники). 

17. Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческих 

провинций Западной Римской империи. - М., 1956. 

18. Anonymus. Fragmentae // FHG, 1885, T. IV, 

P. 191-192. 

19. Bishapur, Relief // Livius.org. Articles on an-

cient history. URL: http://www.livius.org/arti-

cles/place/bishapur/bishapur-relief-v/ 

20. Christol M. La prosopographie de la province 

de Numidie de 253 à 260 et la chronologie des révoltes 

africaines sous le règne de Valérien et de Gallien // 

Antiquités africaines, 1976, № 10, P. 75-81. 

21.  Christol M. Les déplacements du collège 

impérial de 256 à 258 : Cologne, capitale impériale // 

Cahiers du Centre Gustave Glotz, 1997, № 8, P.248-

253. 

22. Corpus Inscriptionum Latinarum / ed. Preuss. 

- Berlin, 1893-1936.  

23.  Petrus Patricius. Fragmentae // FGH, 1885, T. 

IV, P. 181. 

24. The Roman Imperial Coinage: In 6 t. / P. 

Webb, H. Mattingly, E. Syderman. - London, 1968. 

25. Zonaras. Epitome Historiarum / Ed. Dindorf. - 

Leipzig, 1870. 

26. Zosimus. Historia Nova / Ed. F. Paschoud. - 

Paris, 1971. 

  

http://www.livius.org/articles/place/bishapur/bishapur-relief-v/
http://www.livius.org/articles/place/bishapur/bishapur-relief-v/


Znanstvena misel journal №34/2019 43 

JURISPRUDENCE 
 

ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНИ ТА КРАЇНАХ 

СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Самокиш І.В. 

Головний спеціаліст, 

Головне управління Держгеокадастру в Одеській області 

 

HISTORY OF CRIMINAL PROTECTION OF PROPERTY IN UKRAINE AND COUNTRIES OF 

EASTERN EUROPE 

 

Samokish I. 

Chief Specialist, 

The Main Department of the State Geocadastre in the Odessa region 

 

Анотація 

У статті досліджуються питання історії кримінально-правової охорони власності в Україні та країнах 

Східної Європи. Робиться висновок, що українська правова традиція кримінально-правової охорони влас-

ності формувалася під впливом багатьох держав, адже українські землі перебували під впливом різних 

державних утворень, що це призводило до запозичення або поширення дії нормативно-правових актів рі-

зних країн. Великий вплив на творення сучасного права мав радянський період і характерна для нього 

система злочинів проти власності. Однак на сучасному етапі самостійного розвитку України як незалежної 

держави підходи минулого періоду переглядаються, що продиктоване процесами глобалізації та євроінте-

грації. Проаналізований масив джерельного та історіографічного матеріалу дав змогу автору стверджувати 

про значну спільність правової традиції України та країн Східної Європи. Така спільність викликана, перш 

за все, географічною близькістю таких країн та перебуванням під впливом різних державних утворень 

протягом певного періоду часу.  

Abstract 

The article deals with the history of criminal legal protection of property in Ukraine and the countries of 

Eastern Europe. It is concluded that the Ukrainian legal tradition of criminal legal protection of property was 

formed under the influence of many states, since the Ukrainian lands were under the influence of various state 

formations, which led to the borrowing or extension of the normative legal acts of different countries. Great influ-

ence on the creation of modern law was the Soviet period and characteristic for him a system of crimes against 

property. However, at the present stage of independent development of Ukraine as an independent state, the ap-

proaches of the past period are revised, which is dictated by the processes of globalization and European integra-

tion. The analyzed array of source and historiographical material made it possible for the author to establish a 

significant commonality of the legal tradition of Ukraine and the countries of Eastern Europe. Such a community 

is primarily due to the geographical proximity of such countries and to the presence of various state entities over 

a period of time. 

Ключові слова: власність, злочини проти власності, об’єкт кримінально-правової охорони, країни 

Східної Європи, компаративне дослідження.  

Keywords: property, crimes against property, object of criminal law protection, countries of Eastern Europe, 

comparative research. 

 

Постановка проблеми. Дослідження питань 

кримінально-правової охорони власності в Україні 

та країнах Східної Європи не можливе без дослі-

дження історичного коріння проблеми. Історія ви-

никнення та розвитку будь-якого явища збагачує 

емпіричну базу дослідження, дає змогу розкриття 

глибинної сутності проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженням питань кримінально-правової охорони 

власності займалося чимало вчених, серед них: 

Л.М. Демидова, В.П. Ємельянов, Є.Л. Стрельцов, 

А.М. Соловйова, В.Я. Тацій та інші відомі вчені. 

Питання кримінально-правової охорони власності в 

країнах Східної Європи ще не були предметом ок-

ремого комплексного наукового дослідження. 

Формулювання цілей статті. Ціллю цієї 

статті є дослідження історії кримінально-правової 

охорони власності в Україні та країнах Східної Єв-

ропи. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз станов-

лення норм про кримінальну відповідальність за 

злочини проти власності на українських землях 

слід розпочати з давньоруського законодавства. 

Першим кодифікованим зводом законів на тери-

торії України слід вважати «Руську правду» [1, с. 

55]. Епоха Руської правди охоплює період від поча-

тку XI до кінця XIII ст. У Руській правді містилися 

норми про відповідальність за злочини – розбій (не 

відрізняється ще від грабежу), крадіжку, самові-

льне користування чужим майном, підпал і невико-

нання зобов’язання. Крадіжка або, як вона назива-

ється в древніх пам’ятках «татьба», є протизаконне 

вилучення речі з чужого володіння з наміром прив-

ласнити її собі. Руська Правда не ставить караність 
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за крадіжку в залежності від ціни викраденого. Пра-

вда знає одну плату – 3 гривні за крадіжку челяді, 

коня, зброї, сукні, сокола або пса. 

Найбільш докладно в Руській Правді розгляда-

лися такі види крадіжки, як: крадіжка із закритих 

приміщень, конокрадство, крадіжка холопа, краді-

жка бджіл і меду з бортних дерев, крадіжка бобрів, 

крадіжка морських і річкових суден, крадіжка сіна 

тощо. При цьому крадіжка княжого майна стави-

лася під посилену охорону, в зв'язку з чим, і розмір 

штрафу за її вчинення був вищим. Слід зазначити, 

що корисливий мотив у злочинах вже тоді вважався 

обтяжуючою обставиною, крадіжка розглядалася 

тільки як умисний злочин. Передбачалася відпові-

дальність за крадіжку худоби, при цьому крадіжка 

не охоронюваного майна каралася суворіше, ніж 

крадіжка з закритого приміщення, а вбивство злодія 

на місці злочину не каралося (якщо воно вчинене 

вночі) і тлумачилося, по суті, як самооборона [2, 

C.2]. Виходячи з аналізу норм Руської Правди, пре-

дметом викрадення було майно, власником якого 

винний не був. Тобто майно, яке викрадав винний, 

було для нього чужим. Предмети, які належать на 

праві власності іншим особам, купуються у них ін-

шими особами не інакше, як внаслідок передачі, яка 

передбачає по обидва боки законну підставу і певні 

між ними правовідносини [1, с. 56]. 

У середині XIII століття було утворено Велике 

Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське (далі 

– ВКЛ). Вершиною юридичної думки ВКЛ був Ста-

тут 1588 року. Незважаючи на те, що в Статуті ВКЛ 

1588 року норми про злочини проти власності були 

досить казуїстичними, закон виділяв посягання на 

власність, що здійснюються в формі розкрадань, і 

посягання на власність за відсутності ознак розкра-

дання. Зокрема, обман і зловживання довірою тягли 

за собою відповідальність на підставі ст. 34 розділу 

III Статуту ВКЛ 1588 року, в якій встановлювалася 

відповідальність за зловживання довірою за чужим 

спадковим майном. Слід зазначити, що Статут ВКЛ 

1588 року справив значний вплив на розробників 

російського Судебника 1649 року, а також на роз-

виток кримінального законодавства багатьох євро-

пейських держав того часу [3, с. 21]. 

Чималий внесок у розробку основ правової 

охорони майнових відносин був зроблений при під-

готовці Зводу законів Російської імперії та Уло-

ження про покарання кримінальні та виправні. Роз-

різняючи приватну і державну, суспільну власність, 

розробники цих правових актів сконструювали 

склади даних злочинів з урахуванням їх спрямова-

ності на конкретні інтереси. Відзначимо найбільш 

важливі положення, що характеризують розділ 

Особливої частини Уложення про покарання кримі-

нальні та виправні (1885 р.), що мав назву "Про зло-

чини і проступки проти власності приватних осіб". 

Групуючи склади злочинів на кілька видів: а) зни-

щення та пошкодження чужого майна; б) заволо-

діння чужим нерухомим майном; в) викрадення 

майна; г) привласнення і утаювання чужої власно-

сті; д) злочини і проступки за договорами та ін-

шими зобов'язаннями. Тяжкість покарання за зни-

щення та пошкодження майна була поставлена в 

безпосередню в залежність від способу вчинення 

злочину (особливо виділяли підпал, вибух, затоп-

лення), виду майна (житлові та нежитлові будівлі, 

ліс, врожай, сад, худоба, риба, чужі письмові доку-

менти тощо), часу і обстановки вчинення діяння 

(вночі, підчас сильної посухи або вітрі), цілі (для 

отримання страхової суми), ступеню досягнення 

злочинного наслідку (готування, замах, закінчений 

злочин), форми вини і багато чого іншого. Заволо-

діння нерухомістю кваліфікувалося як злочин, 

якщо при цьому застосовувалося насильство або 

винищувалися граничні знаки, межи [4]. 

Чимало нововведень встановлювалося Кримі-

нальним Уложенням 1903 року. Ще не виділяючи 

злочинів проти власності однієї групою, Уложення, 

тим не менш, відокремлює сім глав, кожна з яких 

об'єднувала майнові посягання однієї і тієї ж фо-

рми. Одна з таких глав і раніше включала в себе ді-

яння, пов'язані з пошкодженням майна та інших 

предметів, але в ній робився акцент вже не стільки 

на загально небезпечний спосіб вчинення діяння, 

скільки на форму вини і особливості об'єктів пош-

кодження. Намагаючись охопити всі можливі різ-

новиди посягань, законодавець сконструював не 

тільки загальні склади умисного і необережного по-

сягання на власність, а й значну кількість спеціаль-

них складів, в яких окремо ставилися під охорону 

геодезичні, гідротехнічні, водопровідні, газопро-

відні і нафтопровідні споруди, лінії електропере-

дач, телеграф або телефон, транспортні шляхи спо-

лучення і транспорт, пам'ятники культури і надгро-

бні пам'ятники, різного роду знаки, документи, по-

штово-телеграфна кореспонденція. Пошкодженням 

майна вважалося також порушення правил безпеки 

руху, не забезпечення заходів безпеки підчас екс-

плуатації транспорту, недоброякісне будівництво 

тощо. У результаті такого розуміння пошкодження 

майна коло злочинів проти власності отримало зна-

чно ширше, ніж раніше, трактування, що спонукало 

до проведення спеціальних теоретичних дослі-

джень з метою встановлення відмінностей між май-

новими, і так званими загально небезпечними, зло-

чинами [5]. 

Розробники Уложення 1903 р. виходили з ная-

вності родового поняття «викрадення» або «майно-

вого злодійства», близького сучасному загальному 

поняттю «розкрадання». В історичному огляді за-

конодавства, аж до Уложення 1845 р. зазначалося, 

що історичним шляхом склалися такі відмінності 

між окремими видами викрадення, які стосуються 

неістотних «відтінків» такої злочинної діяльності, в 

зв'язку з чим в первинному проекті передбачалося 

об'єднати всіх випадків викрадення чужого майна 

«в одне загальне поняття майнового злодійства». 

Це підтримали багато юристів, в тому числі німе-

цькі вчені. Однак в подальшому було визнано, що 

подібне рішення, «хоча і правильне теоретично, 

було б надто різким і тому небажаним ухиленням 

від діючої системи». На цьому прикладі видно 

дбайливе ставлення розробників Уложення 1903 р. 

до збереження правових традицій, прагнення уник-

нути непотрібних змін. І все ж система майнових 
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злочинів в проекті Уложення 1903 р. була перегля-

нута, головним чином в напрямку її зміцнення та 

спрощення. «Не підлягає ніякого сумніву та підтве-

рджується усіма отриманими Комісією зауважен-

нями, що сприйнятий чинним законодавством роз-

поділ майнових розкрадань представляється надто 

подрібненим і потребує можливого спрощення». 

Система корисливих майнових злочинів в Уло-

женні 1903 р. виглядає наступним чином. Центра-

льне місце займають норми про викрадення, яке пе-

редбачає, на думку коментаторів, порушення права 

не тільки власності на річ, але і фактичного воло-

діння нею. 

Видами викрадення, згідно гл. 32 Уложення, є 

розбій, вимагання та ін. Злодійством визнається та-

ємне або відкрите викрадення чужого майна з ме-

тою привласнення. Викрадення майна за допомо-

гою насильства над особистістю (включаючи, зок-

рема, приведення в несвідомий стан) визнається ро-

збоєм (ст. 589). Таким чином, із законодавства 

виключено поняття грабежу. До викрадення відно-

силося і вимагання, ознаки якого в основному збе-

реглися незмінними до нашого часу. За межами ви-

крадення залишилися: неповідомлення про знахі-

дку, привласнення ввіреного майна та зловживання 

довірою, оскільки, за прийнятою законодавцем 

концепції, зазначені діяння не порушують фактич-

ного володіння річчю. В окрему главу виділялися 

норми про шахрайство, при цьому автори виходили 

з того, що така діяльність може бути засобом не 

тільки викрадення чужого рухомого майна, а й зло-

чинного придбання взагалі будь-яких майнових 

прав. Тут законодавець виявився не цілком послі-

довний, оскільки і вимагання може бути засобом 

придбання таких прав і різних вигод майнового ха-

рактеру, що не завадило об'єднати його в одну 

главу з крадіжкою і розбоєм [6]. 

Комісія з кодифікації кримінального права, що 

готувала проект КК Польщі 1932 року, визнала за 

необхідне розробити не тільки абсолютно нове, але, 

перш за все, сучасне матеріальне кримінальне 

право. В результаті глибокого аналізу і обгово-

рення була запропонована нова модель положень, 

яка, мала прогресивний характер, порівняно з того-

часними та більш ранніми кримінальними зако-

нами. У проекті, розробленому Комісією, загаль-

ний об'єкт охорони власності відносився не лише 

до права власності, але також до інших юридичних 

форм і фактичної влади над речами. Такий підхід 

враховував сучасний погляд на доктрину, сформу-

льований В. Маковським наступним чином: «Кри-

мінально-правове поняття права власності та влас-

ності не можна ототожнювати з цими поняттями 

цивільного права. [...] кримінальні санкції відно-

сяться тільки до певних сторін цивільно-правових 

відносин, тому вони не враховують повноту цивіль-

них прав, а лише деякі їх інститути» [7].  

Згідно з проектом Комісії, КК Польщі 1932 

року містив злочини проти власності в розділі 

XXXIX ( «Злочини проти власності»). Він містив 

п'ятнадцять статей (статті 257-272), в яких місти-

лося шістнадцять складів злочинів: 1) крадіжка (п. 

1 ст. 257); 2) розбійницька крадіжка (ст. 258); 3) ро-

збій (ст. 259); 4) озброєння морського судна для 

вчинення розбою (ст. 260); 5) розбій під примусом 

(втягнення у вчинення розбою) (ст. 261); 6) привла-

снення (ст. 262); 7) знищення майна (ст. 263); 8) ша-

храйство (ст. 264); 9) шахрайство (незаконне одер-

жання послуг) (ст. 265); 10)незаконна експлуатація 

(ст. 266); 11) стягнення належної суми (ст. 267); 12) 

лихварство (ст. 268); 13) незаконне привласнення 

(ст. 269); 14) порушення права на полювання або 

рибальство (ст. 270); 15) насильство по відношенню 

до охоронця (ст. 271); 16) конфіскація нематеріаль-

них цінностей (ст. 272). 

Наступним етапом розвитку кримінального за-

конодавства Польщі є Кримінальний кодекс 1969 

року. Конституція Польської Народної Республіки 

1952 р. встановила особливий захист державної 

власності, яка – відповідно до ст. 77 – була визна-

ною «основою розвитку держави, джерелом багат-

ства і сили Вітчизни» [8, c. 2-91]. Як наслідок, 4 гру-

дня 1953 року було видано два укази, які забезпечу-

вали кримінально-правовий захист власності: 

1) про посилення захисту державної власності 

(o wzmożeniu ochrony własności społecznej); 

2) про захист державної власності від дрібних 

крадіжок (o ochronie własności społecznej przed 

drobnymi kradzieżami), у які були внесені зміни ука-

зом від 23 грудня 1954 року про внесення змін до 

деяких положень про охорону державної власності 

(o zmianie niektórych przepisów o ochronie własności 

społecznej). 

Як зазначено в обґрунтуванні до проекту КК 

1969 р.: «Кримінальний кодекс заснований на кон-

ституційному принципі широкого захисту держав-

ної власності, однак також враховує те, що особи-

ста та індивідуальна власність зазвичай є власністю 

трудящих, а тому вона також вимагає адекватного 

захисту. Ця обставина виправдовує поміщення всіх 

злочинів проти власності в одну главу» [9, c.146]. 

Тому було вирішено, що критерієм прийнятої сис-

тематизації є об’єкт кримінально-правової охорони 

у вигляді загальновизнаних матеріальних ціннос-

тей. 

Кримінальний кодекс 1969 року визначив зло-

чини проти власності в главі XXIX («Злочини 

проти власності»). Він містив вісімнадцять статей 

(стст. 199 - 216), в яких було організовано вісімна-

дцять складів злочинів: 1) захоплення громадського 

майна (ст. 199); 2) захоплення ввіреного громадсь-

кого майна (ст. 200); 3) захоплення ввіреного гро-

мадського майна значної вартості (ст. 201); 4) захо-

плення майна, добутого незаконним шляхом 

(mienia aferowe) (ст. 202); 5) крадіжка (ст. 203); 6) 

незаконне привласнення майна (ст. 204); 7) шахрай-

ство (ст. 205); 8) зловживання довірою (ст. 206); 9) 

лихварство (ст. 207); 10) особливо зухвала крадіжка 

або крадіжка зі зломом (ст. 208); 11) розбійницька 

крадіжка (ст. 209);12) розбій (ст. 210); 13) примусо-

вий розбій ( втягнення у вчинення розбою) (ст. 211); 

14) знищення майна (ст. 212); 15) вирубка дерев в 

лісі (ст. 213); 16) захоплення автотранспортного за-

собу (ст. 214); 17) навмисне одержання викрадених 
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товарів (ст. 215); 18) ненавмисне одержання викра-

дених товарів (ст. 216). 

Згаданий розділ включав три категорії злочи-

нів: 1) злочини проти державної власності (статті 

199-201);2) злочини проти індивідуальної власності 

(статті 203-207);3) злочини проти державної влас-

ності і проти індивідуальної власності (стаття 202, 

статті 208-216). 

Кримінальний кодекс 1932 року і КК 1969 роки 

не містили визначення терміну «власність». Докт-

рина, в свою чергу, також не представляла єдиної 

думки [10]. 

Сербія. У старому сербському законодавстві 

міститься положення про злочини проти власності. 

Перші норми про грабіж містяться в Хіландарській 

хартії 1276-1281 рр. У ст. 6 Хіландарській хартії 

згадується ринковий грабіж, а саме відібрання си-

лою того, що є на ринку.  

Одним з найбільш важливих документів у пра-

вовій історії Сербії, безумовно, є Душанський ко-

декс, який був прийнятий в Парламенті в Скоп'є 21 

травня 1349 року. Первісна версія Кодексу містила 

135 статей, в той час як на сесії, що відбулася в Ско-

п'є в 1354 році, Кодекс був доповнений ще 66 стат-

тями. Він був написаний кирилицею на тодішній 

розмовній сербській мові. Первісна версія не збере-

глася, тому вона реконструйована за допомогою 

ряду стенограм, серед яких найстаріша стенограма 

другої половини XIV століття. 

Наступним джерелом кримінального права Се-

рбії був Закон Матея Ненадовича. Закон датується 

першим роком повстання (ймовірно, травень 1804 

р.) На сьогоднішній день нам відомо сім його роз-

ділів. Закон містив 14-15 статей, можливо, два-

дцять. Він був створений на основі Актів (зібрань 

середньовічних церковних правил), законів Юсти-

ніана і Мойсея  

З правопорушень, пов'язаних з майном, закон 

Матея Ненадовича стосується тільки крадіжки ху-

доби: «Хто краде левів, свиней, коней або волів…" 

За крадіжку худоби закон передбачав тілесне пока-

рання у вигляді «биття» палицями і штраф у розмірі 

подвійної вартості викраденого предмета [11].  

Кримінальний кодекс Князівства Сербія був 

прийнятий 29 березня 1860 року під час другого 

князювання Милоша Обреновича. Кодекс набув 

чинності 12 травня 1860 року. Кримінальний ко-

декс 1860 року є одним з найважливіших історич-

них правових документів Князівства, а пізніше Ко-

ролівства Сербія. Хоча князь Мілош різко виступав 

проти серйозної законодавчої роботи, тому що був 

стурбований тим, що закони обмежать його владу, 

він ініціював роботу з кодифікації кримінального 

законодавства, як матеріального, так і процесуаль-

ного [12, c. 147-151].  

Перша частина Кодексу містить положення, 

що становлять загальну частину класичних кримі-

нальних кодексів: це загальні положення про пока-

рання, про замахи, про співучасників, про пом'як-

шуючі та обтяжуючі обставини тощо. Друга час-

тина Кодексу містить положення про окремі зло-

чини та правопорушення. Кримінальні 

правопорушення групуються відповідно до 

об’єкту, на який спрямоване покарання. Це: батькі-

вщина, правитель і конституція, закон, влада і гро-

мадський порядок, державна служба, грошовий 

обіг, державні і приватні документи, життя, фізична 

недоторканність, особиста свобода, моральний 

стан, церква і релігія, честь, майно, свідчення та за-

гальна безпека людей і майна. Третя частина міс-

тить положення про суди. 

Кримінальні правопорушення проти власності 

з елементами насильства містяться в главі 25 цього 

Кодекс: "Про грабіж, несправедливість і насильни-

цьке вимагання". Ця глава містить статті 237-250. 

Відповідно до ст. 237 Кримінального кодексу: 

"той, хто незаконними засобами, силою, небезпеч-

ною погрозою або жорстоким поводженням з влас-

ником рухомого майна забирає і привласнює собі 

його майно, вважається грабіжником". 

Стаття 238 Кодексу по суті присвячена особли-

вому виду насильницького майнового злочину – ро-

збійницькій крадіжці. "Розбійником буде той, хто 

вчинив крадіжку, але, щоб зберегти вкрадений пре-

дмет, використовував силу або використовував не-

безпечну погрозу". 

У результаті об'єднання Сербії, Чорногорії і 

Держави словенців, хорватів і сербів 1 грудня 1918 

р. було засновано Королівстві сербів, хорватів і сло-

венців. Чинним були шість правових актів у сфері 

кримінального права до прийняття єдиного кримі-

нального кодексу. Винятком є військове криміна-

льне законодавство, оскільки чинність сербського 

військового кримінального кодексу від 1901 року 

поширювалася на всю державу. Крім того, було 

прийнято декілька спеціальних законів у сфері кри-

мінального права, які діяли по всій країні, включа-

ючи Закон про захист громадської безпеки і по-

рядку 1921 року. 

Кримінальні правопорушення проти власності 

містяться в Главі XXVII Кримінального кодексу 

Королівства сербів, хорватів і словенців. Статтею 

326 було визначено відповідальність за грабіж та-

ким чином: «Той, хто використовує силу проти 

кого-небудь або погрожує негайною небезпекою 

для життя або здоров’я, забирає чужу рухому річ, 

або хто вчиняє інше діяння, щоб привласнити речі, 

карається як грабіжник покаранням на п'ятнадцять 

років» [13, c. 123]. 

Статтею 328 передбачалося кримінальну від-

повідальність за вчинення більш серйозних форм 

злочину. А саме: «Грабіжник буде покараний тюре-

мним ув’язненням на строк не менше п'яти років 

або більше: у разі пограбування, за якого завдано 

серйозну травму відповідно до статей 178 або 179; 

коли пограбування вчинено кількома особами» [13, 

c. 124]. 

Із аналізу норми статті 328 виникає питання 

про те, що мається на увазі під терміном "кілька 

особи". Сербський професор Тома Живанович стве-

рджує, що ця кваліфікована форма пограбування 

буде існувати, якщо її виконують дві або більше 

осіб, один з яких може бути виконавцем, а інший 

співучасником, але необхідно, щоб їх умисел пе-

редбачав усвідомлення цієї кваліфікованої "суво-
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рої" обставини [14, c. 50]. Професор Михайло Чу-

бинський вважає, що для кваліфікації такого виду 

грабежу необхідно, щоб принаймні три особи вчи-

нили грабіж. Аргументом на підтвердження думки 

професора Чубинського є те, що Кодекс застосовує 

у випадку інших злочинів термін "дві або більше 

особи", і тому очевидно, що для форми з пункту 3 

ст. 328 необхідно, щоб злочин було вчинено хоча б 

трьома особами [15, c.299]. 

У нормативних актах і наукових працях часів 

Російської імперії вживалося частіше словосполу-

чення «майнові злочини», а не «злочини проти вла-

сності». За часів радянської України підхід до тер-

мінології та систематизації злочинів проти власно-

сті дещо змінюється. Українська правова традиція 

кримінально-правової охорони власності формува-

лася під впливом багатьох держав, адже українські 

землі перебували під впливом різних державних 

утворень, що це призводило до запозичення або по-

ширення дії нормативно-правових актів різних 

країн. Великий вплив на творення сучасного права 

мав радянський період і характерна для нього сис-

тема злочинів проти власності. Однак на сучасному 

етапі самостійного розвитку України як незалежної 

держави підходи минулого періоду перегляда-

ються, що продиктоване процесами глобалізації та 

євроінтеграції [1, с. 78]. 

Отже, проаналізований масив джерельного та 

історіографічного матеріалу дає змогу стверджу-

вати про значну спільність правової традиції Укра-

їни та країн Східної Європи. Така спільність викли-

кана, перш за все, географічною близькістю таких 

країн та перебуванням під впливом різних держав-

них утворень протягом певного періоду часу.  
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Abstract 

In plants and fungi, pairs of different types of cells form producer-consumer functional units. The entire 

multicellular community is, namely, formed of closed synergic circuits of such units, is distinguished as an ideal 

form of “cellcracy”. An emergence of excitable cells (secretory, muscle, and nerve), the “cellcracy” has had been 

transformed into a new form, characteristic to animals. The neurons became a “despot” forcing the effector-cells 

to react with a rate that is not provided by the cell’s capacity of ATP synthesis. Evolutionarily, animal cells accu-

mulated mechanisms for fighting low or moderate energy lack (EL). Later, multicellular enhancers (ME), adjusting 

intracellular organelles to optimize the long-term metabolism of each cell, emerged: ME, sensitive to the concen-

tration of certain metabolites, appearing in a cell under EL and penetrating into the bloodstream, represent external 

contours of negative feedback. They increase incomes to the impaired cells thus supporting their mitochondrial 

up-building. The concept, illustrated using empirical data, is a key for better understanding of adaptation diseases.  

Keywords: cell, metabolism, energy, adaptation, physiology, health, diseases. 

 

Introduction 

Multicellularity is a phenomenon arisen on the ba-

sis of unicellular life. Both species of life display com-

mon features: self-building, metabolism, reproduction 

and conservative reactions to destructive environmen-

tal influences. In addition, to maintain life in an unsta-

ble environment, plants, fungi, animals, and humans 

have developed both common and unique biophysical, 

biochemical, and physiological mechanisms. In partic-

ular, in higher animals and in humans, organs and their 

systems have a certain ability to adapt. Due to this, ho-

meostasis, reducing the vulnerability of cells to exoge-

nous destructive factors, appeared.  

Until recently, an animal’s individual adaptability 

was interpreted as the result of the work of specific 

multicellular hierarchical regulators located in the 

brain. Goals were attributed to each such regulator 

[8,9,21,22,25,30]. However, the structures responsible 

for the goal (in homeostatic regulators, setpoints) have 

not been identified [1]. The problem of physiological 

goals also has an important medical aspect: if there is a 

goal, then the pathology is explained by the impossibil-

ity of achieving the goal, but if there is no goal, then the 

concepts of health and illness require new definitions.  

Recently, in a cycle of publications [14-20], I have 

argued an alternative concept. The goal of the multicel-

lular physiological mechanism is an illusion appearing 

due to the fact that certain groups of cells of different 

specializations form specific functional chains. All 

such chains of the body are an integrated mechanism in 

which the cell is both a consumer of internal resources 

and a regulator of their concentration. Under sufficient 

internal resources, regulators of the activity of organs 

and life-support systems automatically minimize the 

number of cells having suppressed metabolism. A key 

role in such regulation plays the cell fight for energy. 

The balance between the rates of synthesis (vs) and 

consumption (vc) of ATP molecules in a cell is a neces-

sary condition for the stability of its state. ATP defi-

ciency impairs the quality of cytoplasmic homeostasis 

and interrupts biochemical transformations. Among 

their intermitted components there are activators of in-

tracellular and multicellular negative feedback mecha-

nisms for accelerating vs. Firsts are effective under 

weak and moderate ATP deficiency, seconds – under 

the extreme lack of ATP [15,16]. The mechanisms for 

maintaining energy balance in the cell modulate the ac-

tivities of organs directly or indirectly associated with 

the aerobic ATP synthesis. This is the general scheme 

explaining both physiological fluctuations and long-

term adaptive re-building in cells and organs [16].  

The democratic principle of coexistence of cells of 

different types in a single organism is designated by the 

term cellcracy. The bottom line is that by influencing 

each other with the products of their vital activity, cells 

form multicellular adaptive mechanisms that tune the 

physiology of organs to optimize cellular metabolism. 

As evolution has retained an excess of such mecha-

nisms, paths to optimization exist and the picture of 

health (disease) is always individual and dynamic. 

Long-term adaptive trends minimize energy costs by 

reducing the contribution of the brain to cell support 

[14-16].  

As a physiologist-theorist, I created mathematical 

models and specialized computer simulators. Initially, 

the object of the simulation was the cardiovascular sys-

tem. Using models and simulations on a computer, the 

mechanisms of neurohumoral regulation of hemody-

namics during postural effects [8,9], flight accelera-

tions [9,10], microgravity [10,11] were investigated. 

Later, from modeling one system, I switched to model-

ing the mechanisms of functionally related organs and 

systems that influence arterial pressure [12-13]. Never-

theless, models and simulators were successfully used 

by physiologists and medics, the methodology and 

modeling technologies are not quite adequate for dis-

covering real biological mechanisms. 

A mathematical model is an equation or system of 

equations in which there are variables (they represent 

specific biological characteristics) and constants (their 
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values are verified on the basis of empirical data). As a 

rule, verification takes place in such a way that the 

model adequately reproduces the behavior of the origi-

nal in the given conditions. To simulate other condi-

tions, it is necessary to set new values of the constants. 

For example, often a model created for a healthy person 

served as the basis for modeling pathology. This re-

quires new values for constants. In none of the models 

did the constants reconfigure without the heuristics and 

volitional replacements. Meanwhile, to perform similar 

transitions, the body activates certain cellular adaptive 

mechanisms. It was necessary to understand how these 

mechanisms function at the cellular level and how 

works the adaptation at organs and organism levels. 

This problem is so fundamental that on the way to its 

solution I investigated and published additional biolog-

ical problems. In particular, monographs on the mech-

anisms of homeostasis and adaptation [12–13], biody-

namics and energy stress [14], interrelationships of cel-

lular physiology with the physiology of the organism 

[15–17], and on health’s cellular bases [18,19]. Gradu-

ally, an understanding of the necessary and sufficient 

conditions for the coexistence of cells of different types 

in a multicellular organism (MO) emerged. I believe 

that there is a need for a brief presentation of this new 

vision of life in one general biological article. 

The purpose of the article is to argue that MO is a 

self-organized community of specialized cells (SCSC), 

in which the vital activities of cells automatically adjust 

specific multicellular mechanisms (resulting from cells 

synergy and/or antagonism) to provide optimal long-

term metabolism of each cell. 

The methodology 

Differences between MOs are mainly due to the 

variety of cells types. But every MO is a three-dimen-

sional structure consisting of different conglomerations 

(tissues) of cells. Important is that the tissue always is 

composed of cells-sisters of one type. Such a popula-

tion is the elementary acting unit (EAU) of MO while 

every complex three-dimensional organ is built of such 

units. Organ’s functions are determined both by types 

of cells and by the order they are configured. Additional 

to anatomically obvious organs, MO may consist of 

many functionally integrated cellular units. Principles 

on which the integration is built determine the functions 

of such multicellular conglomerations. From the cyber-

netic point of view, they are regulators. Simple regula-

tors represent EAU’s chains linked as a consequence of 

“producer-consumer” pairs. There are also complex 

regulators including one or more feedbacks (negative 

or positive). So, the regulator is a specific organ capa-

ble to modulate current activities of other organs. Tak-

ing into account these circumstances, the cybernetic ap-

proach and the systems analysis are the methodologies 

used here. 

A key factor in the self-organization of MO is the 

variety of cell types. There is no MO consisting of only 

two types of cells. It seems that evolution preserved 

only those MOs the cell diversity in which is sufficient 

to ensure MO’s survival in real unstable environmental 

conditions.  

Since plants are simpler than animals, it is useful 

to first consider the mechanism of the formation of a 

multicellular system function in an abstract plant with 

a minimum number of cell types. 

Abstract plant organism 

The simplest plant contains roots, leaves, trunk, 

and branches. Roots are suppliers of nutrients dissolved 

in water, which are necessary for the self-building of all 

types of plant cells. The leaves contain cells with chlo-

rophyll, due to which photon energy is used to synthe-

size sugars. A necessary condition for the existence of 

a plant is the circulation of juices containing nutrients 

extracted by the roots, as well as sugars synthesized in 

the leaves. The cells from which the circulation chan-

nels are constructed play a significant role in the suste-

nance of the plant. Thus, an abstract plant needs at least 

four types of cells. In any real plant, their number is 

greater, since a number of cell types perform interme-

diate functions. 

It should be noted that even in an abstract plant, 

each cell type is represented not in the singular, but in 

the form of a population of sisters of a different gener-

ation. Some important implications of this organiza-

tional characteristic for animal physiology will be dis-

cussed in the next section. So far, we note that this fea-

ture is a consequence of the fact that the cell that is part 

of the MO has retained its ability to mitosis. 

So, the simplest plant is a symbiosis of synergic 

EAUs of four types of cells. Although evolution has 

also created more complex plants, they all require com-

mon criteria for the well-being: necessary and suffi-

cient is the well-being of each EAU. Certainly, for 

providing this criteria and the due role in the MO, every 

EAU has its minimal number of cells.  

Animal organism 

A characteristic feature of the animal organism is 

heterotrophy – a new way of obtaining nutrients and 

energy. It became possible with the advent of new cell 

types. A significant number of cells specializations are 

directly related to the digestive system. Associated with 

it are those cell types that are part of the specialized 

sensory organs. The set and effectiveness of these or-

gans correlate with the animal’s survival. It involves a 

variety of scenarios for cells coexistence. In this regard, 

the integrative physiology (IP) of the animal came to 

the fore. Compared with the principle of cells synergy 

in plants, IF is much more complex and dynamic inter-

cellular interaction. Certainly, consequential “pro-

ducer-consumer” chains exist also in animals, but to 

understand the IF of an animal, it is necessary to pay 

attention to a novel group of cells known as excitable 

cells (EC). Why do I focus on this group of cells? 

EC-group includes all types of nerve, muscle, and 

secretory cells. Their common property is a maintain-

ing of a resting potential (RP). Usually, RP indicates 

that the cytoplasm potential is negative (about -80 mV) 

to potential outside of cell membrane. There are special 

intracellular mechanisms that use energy (molecules of 

ATP) to create RP and recovery it every time when un-

der the influence of an external factor RP decreases. In 

nerve cells, the most regular loss of RP is associated 

with the effect known as the generation of an action po-

tential (AP). AP is also known as a single impulse.  

AP results of three phases. The initial one appears 

because of the opening of membrane ion gates. For the 
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most neurons, this happens because of external influ-

ences. The second phase happens due to passive but 

rough recovering of AP (rough, because there happens 

an overshoot and the value of RP becomes about – 90 

mV). At last, to exactly recovery RP, the neuron spends 

a certain part of its ATP molecules. Usually, the im-

pulse considered the output function of the neuron, just 

generated propagates along the axon from the cell soma 

to the periphery. 

There are subtypes of neurons in which AP occurs 

without any external influence. Such neurons spontane-

ously generate impulses of a certain frequency deter-

mined by the biophysical characteristics of the cell 

membrane. The most famous representatives of this 

type of neurons are cardiac pacemakers. Others are in 

the spinal cord and brain. An important feature of these 

generators is that under the influence of temperature, 

concentrations of certain endogenous chemical agents, 

the frequency of impulses generation can increase 

(fall). Specific multicellular mechanisms (regulators) 

work on this property of neurons. 

A muscle cell (myocyte) differs from neurons in 

that that a sequence of internal events occurring under 

the influence of an applied AP (or a chemical sub-

stance). Typical is that the applied influence causes the 

shortening of the cell length. Namely, this manifesta-

tion of myocytes of various modifications is considered 

to be their output function. 

Secretory cells have in common with neurons and 

myocytes that the applied AP (or chemical agent) 

causes the release from the cell of some products of its 

metabolism, previously secreted and accumulated in 

the form of portions of secretion in special vesicles. 

Namely, the production of these chemicals is consid-

ered to be the external function of a specialized cell. 

Types of secretory cells are numerous. 

Several ideas need to be accentuated. First – the 

above-mentioned output functions of every EC have a 

sense only from the point of view of the entire MO. 

Second – none specialized cell is interested in its output 

function. Third – in fact, every cell of MO, as well as 

the ancestor one-celled organisms, is an egotistic sub-

ject armed of internal mechanisms generally providing 

the cell’s well-being. As the cell has genetically prede-

termined behavioral scenarios (a self-building, mitosis, 

a self-recovering) each with its optimal metabolic rate, 

the meaning of the well-being is different within each 

life phase. Fourth – within the MO, every cell simulta-

neously is under influences of metabolites produced 

both by itself and other cells. Own metabolites of the 

cell inhibit its metabolism thus it becomes optimal 

when these metabolites are timely removed. At the 

same time, several metabolites of cells of other types 

may stimulate or inhibit the metabolism of non-com-

mon specialization. Namely, these intercellular rela-

tionships form and serve the physiology of every ani-

mal organism.  

So, for understanding main rules of IP, as well as 

for revealing the complex mechanisms that providing 

the behavioral responses of an animal, it is important to 

understand the principles determined the emergence of 

a systemic function of a chain consisting of various 

combinations of the types of excitable cells. Their main 

effects described below. 

A) A pair of neuron-neuron. 

In this pair, the first neuron through its axon forms 

a synaptic contact with the second neuron. The first 

neuron, with its frequency of output impulses, loads the 

second one, forcing it to generate impulses at an im-

posed rate. In the above-mentioned three-phase se-

quence of AP, due to the phenomenon of overshoot, the 

restoration of the PP after each impulse generation oc-

curs with the cost of ATP. Due to the limited resources 

of ATP, a frequent loading (about 1000 input pulses 

with a length of about 2 ms) exhausts the available 

stock of ATP in the loaded cells stopping them to re-

spond to the following impulses. In fact, this brings the 

neuron-neuron pair to functional disintegration. If this 

pair was a link in a long physiological chain, then the 

chain stops working. 

B) A pair of neuron-myocyte. 

In this pair, the neuron through its axon forms syn-

aptic contact with the myocyte. The frequency of myo-

cyte’s contractions is determined by the frequency of 

the output impulses of the neuron. In order for the my-

ocyte to be able to contract with the arrival of each suc-

cessive impulse, by the time of its arrival, the myocyte 

PP must be restored. The fact is that in myocyte the res-

toration of PP is associated with the consumption of 

limited internal resources of ATP. In other words, with 

frequent reduction of the myocyte, the amplitude and 

speed of its contraction will decrease. This is the ener-

getic basis for the development of fatigue, which in ex-

treme conditions leads to the disintegration of the func-

tional neuron-myocyte pair. 

B) A pair of neuron-secretory cell. 

The effectiveness of this pair is more often deter-

mined by the rate of previously accumulation of secre-

tion in the vesicles of the secretory cell: excessively fre-

quent nervous stimulation eventually drops the output 

function of the pair (a specific chemical secret). A pair 

can lose its effectiveness also in case of problems with 

the generation of nerve impulses. 

D) A pair of two secretory cells of different types. 

This is an example of purely chemical interaction 

of cells. As a rule, in real circuits, at least one of the 

secretory cells also has a neural synapse as an input. In 

this way, the nervous system modulates the activity of 

the endocrine and exocrine systems. 

One neuronal axon has multiple terminal 

branches, each of which forms synaptic contact with a 

separate loaded cell. If the latest is an element of EAUs, 

microscopic inhomogeneities of different generation 

cells create non-linear interactions between EAUs 

[14,15]. In real organisms, these factors, leading to non-

linear relationships between organs and their anatomi-

cal and functional systems, complicate the ideal simple 

patterns considered above between pairs of different 

types of cells.  

A special case is the network of neurons. There are 

two additional factors that complicate the network 

function. The first is the presence of multiple dendrites 

in each neuron. The second is the amplitude-time sum-

mation of local, damped APs on the membrane of the 

neuron’s soma. The second factor leads to an increase 
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in the role of those synapses, which are closer to the 

axonal hillock. But even with this, a decrease in the de-

gree of asynchrony of converging impulses along dif-

ferent dendrites increases the likelihood of a neuron’s 

response. 

Finally, we should not forget that neurons are late 

versions of cells in their evolution: neurons appeared as 

a result of mutations in myocytes. In addition, chemical 

receptors located on the membrane of the neuron make 

it sensitive to changes in local concentrations of sub-

stances that are products of the metabolism of cells of 

another type. Almost all cell types (we have 220 varie-

ties of them) have similar receptors. Thanks to these re-

ceptors, the metabolism of each cell is sensitive to the 

dynamics of a huge number of chemical factors. Find-

ing the optimal modes for the coexistence of all trillions 

of human cells is a task, the solution of which is beyond 

the capabilities of the brain possessing by a limited 

number of neurons. The most likely conclusion is that 

all cells of the body in a decentralized manner establish 

optimal coexistence regimes. In this process, there are 

two opposing forces. The first is created by the assimi-

lation potential of the cells. The second is due to the 

fact that cells under stagnated metabolism release 

chemical agents into the extracellular space. The final 

effect of such agents is to accelerate the rate of the me-

tabolism of the stagnated cells. I have designated this 

democratic principle of control over the organism by 

the term cellcracy. 

The limited volume of the article does not allow to 

dwell in detail on the work of all physiological regula-

tors based on the concentrations of endogenous chemi-

cal agents. I will cite only examples of intracellular and 

multicellular physiological regulatory mechanisms em-

pirically established by investigators using molecular 

biology and genetics. 

Discussion 

Of course, the contribution of a single cell, or even 

several hundred of cells, to the systemic physiology is 

negligible. Otherwise, apoptosis of each cell would be 

accompanied by tangible modulations of systemic 

physiology. Such effects appear only when the number 

of problem cells exceeds a certain threshold number 

that likely is different for different cell types, and in dif-

ferent organisms. 

The cellcracy seems to be the first democratic 

principle for the organization of complex living com-

munities. In theory, the cellcracy would provide opti-

mal values of physiological variables and an optimal 

life for each cell. Indeed, to achieve optimality of phys-

iological variables, it is necessary that their two oppos-

ing forces (enlargers and reducers) are either balanced 

or lead to non-equilibrium statics. The enlarging force 

is formed as the sum of the efforts of those mechanisms 

that increase in the value of a given physiological vari-

able. The other is the total result of the efforts of mech-

anisms reducing these values. But, at least in so-called 

higher animals, the body has its own nuances. Nutrients 

reach the final consumers through blood circulation. 

Therefore, the balance of opposing forces would occur 

only if the whole body vascular network is uniform. It 

means that at organs-scale the vasculature of each or-

gan is equally equipped by vasoconstrictors. Evolution 

put two organs – the brain and the heart – in exceptional 

conditions: both are devoid of sympathetic vasocon-

strictors. Such asymmetry contributed to better survival 

of the species: the brain provides the intellectual com-

ponent of survival, and the heart – proper circulation 

(its lack makes the survival only short-lived). In other 

words, the initial principle of the cellcracy later (in an-

imals) has been modified. 

The detailed description of the physiological reg-

ulators, based on the concentrations of endogenous 

chemical agents, require a much extensive publication. 

Further, only examples of intracellular and multicellu-

lar regulatory mechanisms, empirically established dur-

ing the last three decades of years, are cited. 

Already the “pressure-diuresis” concept proposed 

in Guyton’s laboratory [21,22] and in detail investi-

gated by Allen Cowley [1,2], is an example of complex 

regulators based on cells of different specialization. 

Well-known regulators of arterial pressure and regional 

circulation are CO2 and NO produced by epithelial 

cells.  

In 1992, Semenza and Wang discovered a rela-

tionship between hypoxia in different cell types and ac-

tivation of erythropoietin production in the kidney [32]. 

This gave arise thousands of investigations (for exam-

ple, [26,31,33,34]) discovered a series of hypoxia-in-

ducible factors (Hif1α, Hif1β, Hif1ϒ, Hif2α, Hif2β). In 

fact, their concentration in the cell correlates with ATP 

deficiency. Penetrating into the cell nucleus and, 

changing the activity of certain DNA loci, Hifs enhance 

ATP synthesis. It is an intracellular negative feedback 

mechanism. Along with this, under hypoxia, a part of 

broken low-molecular products of stagnated cell me-

tabolism leaves this cell and enters the lymph and 

bloodstream. Reaching the kidneys, some of these 

products activate mechanisms that increase the produc-

tion of erythropoietin, consequentially, the production 

of erythrocytes – carriers of oxygen. So, this is an ex-

ample of multicellular long-chain negative feedback 

mechanisms, appeared on the basis of the external cir-

cuit regulating the rate of aerobic synthesis of ATP.  

Many side effects of similar chemical regulation 

have been identified in age-related [31,34-36] or onco-

logical [26,29] diseases. It turned out that the mecha-

nisms of intracellular regulation of vs already exist in 

unicellular aerobic cells [23]. This suggests that the en-

ergy supply of life has always been its weak point, so 

evolution has retained only those species that were able 

to overcome the lack of ATP [16-19]. 

Hypoxia is only one of the causes of ATP defi-

ciency. It can also appear on the background of 

normoxia, if there is a deficiency in carbohydrates, in 

inorganic phosphorus, as well as in genetic dysfunction 

of the mitochondrial function of the cell [23-24]. In par-

ticular, it was found that, through AMP-activated pro-

tein kinase (AMPK), an animal or human organism in-

creases the endogenous glucose production for ATP 

synthesis mobilizing the stored glycogen from muscles 

and liver. In case of insufficient glycogen stores, behav-

ioral responses to the search for the food as an exoge-

nous source of carbohydrates are activated 

[24,27,29,31]. 
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Another example of multicellular negative feed-

back mechanisms concerns arterial pressure alterations 

occurring via chemical agents leaving the cell under its 

impaired energy status. It is known that the central 

renin-angiotensin system (cRAS), increasing arterial 

pressure via constriction of arterioles, becomes acti-

vated under the decrease of renal blood flow 

[1,2,4,5,21,28]. This mechanism works due to conse-

quential stages including kidneys production of the 

renin, its two-stage transformations in the liver (first, 

results of neutral angiotensin-I, and second forms angi-

otensin-II acting as a vascular constrictor) [1]. But there 

exist also local renin-angiotensin systems (lRASs) in 

organs [17,18,28,30]. So, not exclusively renal cells 

produce renin: under impaired conditions, every cell re-

leases renin.  

The local vasodilation in tissues, consisting of 

stagnant cells, is one of the mechanisms for increasing 

the inflow of nutrients to those cells. The second one – 

local angiogenesis – is a more inertial mechanism. The 

key pro-angiogenic growth factor, appearing under hy-

poxia, is VEGF – vascular endothelial growth factor 

[1,7,21,33]. A more complex mechanism for optimiz-

ing blood circulation combines an increase in the 

pumping function of the heart with an increase in blood 

pressure [1,16]. 

Arterial baroreflexes, based on neuronal chains 

and providing special negative feedbacks for damping 

fluctuations of blood pressure in each cardiac cycle 

[1,8,9], represent a more complex physiological regu-

latory mechanism. It contains EAUs of arterial mecha-

noreceptors, intermediate neurons, neurons of the me-

dulla oblongata, sympathetic and parasympathetic cen-

ters, as well as effectors (the heart and regional vessels).  

Mechanisms, setting and controlling the long-term 

level of mean arterial pressure (MAP) include both the 

arterial baroreflexes and additional neurohumoral reg-

ulators. They have effectors both in the cardiovascular 

system and in other organs [1,28]. It is known that the 

aortic and carotid sinus chemoreceptors, lRAS and 

cRAS, producers of aldosterone (regulates the total 

blood volume and renal function), as well as mecha-

nisms providing ATP balance in every cell [2,19,28] 

are involved in MAP control. In fact, these multicellu-

lar and multi-level systems are physiological supersys-

tems finally adapting cell’s mechanisms to current lev-

els of its vc [19]. The contribution of each component 

mechanism depends on its current potential. Generally, 

at the organism scale, the interaction of all multicellular 

local, regional, and supersystems minimizes the num-

ber of cells with suppressed metabolism. 

The check-point mechanisms are another intracel-

lular moderators of vc [6,27,29,31,35]. However, all 

known in this fundamental aspect of cell life concerned 

only intracellular mechanisms. I think the new view of 

both cell optimal life and its providers gives a new key 

for dipper investigation of such regular events as mito-

sis and meiosis in animals and humans. 

Conclusion 

None cell of MO is a consumer of its products 

(output function). MO is a by-product of the relation-

ships appearing between cells of different specializa-

tions. Within functionally closed cellular chains, every 

cell receives the necessary amount and range of mate-

rial resources to maintain its metabolism, mitosis and 

protective response. If in plants this requirement is pro-

vided due to the synergy of the main cell types, in the 

animal organism, additional conditions and multicellu-

lar structures (organs and regulators) appeared. Excita-

ble cells are their mandatory participants. The integra-

tive physiology materially supplies both the immanent 

functions of cells and the organism’s acute behaviors. 

Organizers of such integrities are nerve cells that stim-

ulate or inhibit effector cells as “despots”. However, the 

reactivity of effector cells impairs and the integrity dis-

appears. The integrity eventually may be recovered 

only due to “egotistic” intracellular mechanisms, tuned 

to maximize cell’s own material inflows. Under ex-

treme mobilization of effector cells, these intracellular 

conservative mechanisms become enhanced by multi-

cellular mechanisms. Such multi-level adaptation of 

cells to the changed environmental conditions is not ab-

solutely reliable, therefore, the age-related accumula-

tion of cellular mutations, especially the decreased ef-

ficiency of aerobic production of energy, gradually lead 

the organism to a developing of old age diseases. 
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Abstract 

The article analyses the prevalence of cardiovascular diseases around the world. We take a case study of 

Russia in comparison with other European countries for comparison. We futher compare republics and regions 

with in Russia with a case study of Kirov region. With the results from our research, we aim for a deeper under-

standing of the root causes of cardiovascular diseases in our societies and possible solutions. 
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Cardiovascular disease (CVD) is a group of dis-

eases of both heart and blood vessels (arteries and 

veins), due to the violation of their normal functioning. 

They include: ischemic disease (angina, myocardial in-

farction, atherosclerotic cardiosclerosis.), various heart 

diseases of inflammatory nature and non-inflammatory 

nature: rheumocarditis, myocardiodystrophy, heart dis-

ease, hypertension, and many more According to statis-

tics, four out of five deaths from CVD are mainly 

caused by heart attacks and strokes. People at risk of 

developing CVD usually suffer from high blood pres-

sure, high levels of glucose and lipids, as well as over-

weight and obesity. 

RISK FACTORS 

  
 

Lifestyle factors(variable risks) malnutrition, 

Smoking, excessive alcohol consumption, low physical 

activity, low social and educational status 

Biochemical (modifiable risks) 

high blood pressure,elevated cholesterol levels,el-

evated triglyceride levels, hyperglycemia / diabe-

tes,obesity,thrombogenic factors,environmental pollu-

tion; 

Individual Characteristics(unchangeable risks) 

•age, 

•male,  

early development of IHD in relatives. 
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The world map above shows the diseases with the 

highest incidence rates in different regions of the world. 

From this, heart disease takes the leading spot reg-

istering the highest incidence rate around the world. 

This is most noticeable countries with higher standards 

of living. This is attributed to several factors including 

very high stress levels in developed societies, bad eat-

ing habbits, innadequate physical exercise “due to lack 

of enough time” as they claim. Inspite that fact that de-

veloped countries have the highest incidence rate of 

cardiovascular disease, they record lower death rates as 

compared 

 

 
Picture 2 shows the global death rate from cardiovascular disease 

 

According to the world health organization, 17.9 

million people die from CVD each year, accounting for 

an estimated 31% of all deaths worldwide. >75% of 

CVD deaths occur in low-and middle-income coun-

tries. 85% of all CVD deaths are caused by heart attacks 

and strokes. 

CVD occurs almost equally in both men and 

women. But even though heart attacks and strokes are 

the leading causes of death in all parts of the world, 

80% of their development can be avoided by merely 

controlling major risk factors such as tobacco, un-

healthy diet and physical inactivity. 

To better understand the prevalence of cardio-

vascular disease in the world, we took a case study 

of. 
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Picture 3 The graph above presents the statistics of the level of cardiovascular diseases in men  

in percentage form, which reflects the number of men who fell ill in a given year,  

for the corresponding population of men in a that year in each country. 

 

 
Picture 4 Graph showing percentage of morbidity in European women in each country. 

 

According to the data presented in the graphs 

above, it is clear that Russia has the highest rate of car-

diovascular diseases among European countries in both 

male and female populations. 

It is also noticeable that the incidence of CVD in 

Russia increased moderately from 2000 to 2005. From 

2005 to 2010, it remained almost unchanged and con-

tinued its growth again, from 2010 to 2015. 

Currently, experts say that in the coming years, 

Russia may undergo a cardiovascular revolution, that 

is; a stable and rapid reduction in the number of deaths 

from these diseases. The countries of Central Europe 

and the United Kingdom under went this revolution 20 

years ago in the 70-ies.The reasons for this growth are 

obvious. Unfortunately, Russians are still being killed 

by alcohol, malnutrition, stress, physical inactivity, and 

tobacco use. 

 

 
Picture 5 Dynamics of development of cardiovascular disease in Russia from 2000 to 2015 
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During the period from 2000 to 2006, there was a tendency to increase the number of patients with cardio-

vascular diseases, from 2007 to 2012, the number of patients has become somewhat constant, but since 2013 the 

number of patients began to increase gradualy. 

 

 
Picture 6 the level of morbidity in the subjects of the Russian Federation in the period from 2008 to 2014 

 

Among the subjects of the Russian Federation ac-

cording to the Ministry of health of the Russian Feder-

ation the highest morbidity rate of the cardiovascular 

system per 100 thousand population in the period from 

2008 to 2014 is observed in the Siberian and North 

Caucasus Federal districts 

For example, in the Republic of Ingushetia, the 

high incidence is due to low socio-economic indicators: 

the provision of basic services in the Republic is one of 

the lowest in the country due to the rapid growth of the 

population and underdevelopment of urban centers; in 

addition, in Ingushetia, the high level of poverty is more 

than 55%, so the population can not always use the nec-

essary medical services. 

The level of cardiovascular pathologies among the 

population in the Altai territory decreases due to the in-

crease in the volume of planned cardiological care, in-

creased accessibility for the rural population (especially 

remote from the regional medical institutions of the re-

gions) in the provision of timely specialized cardiolog-

ical care, as well as monitoring the provision of cardio-

logical care to the population as a whole. 

We further took a case study of Kirov region to 

paint a better picture of the efforts incurred by the 

Russian government in fighting cardiovascular dis-

ease. 
According to the latest data of the Ministry of 

health of the Kirov region , the annual mortality rate 

among people suffering from circulatory disorders is 

more than half. Mortality as a result of cardiovascular 

diseases is about 2 thousand people aged 60 years. 

In this connection, every year more than 400 thou-

sand working days are lost due to heart related disabil-

ities. This is quite a tangible loss of money from the 

budget of the Kirov region. 

 

 
Picture 7 The graph shows that the number of operations carried out on the blood cicuratory system  

in Kirov is gradually increasing. 
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This indicates the increasing number and ability of 

specialized medical institutions in the provision of 

qualified medical care and the expanding possibilities 

of the use of new technologies.This gives hope for com-

petent reorganization not only of local population, but 

also opportunities of rendering hi-tech help to nearby 

districts. 

Conclusion 

Given the poor rates of morbidity and mortality in 

the region (about 2,000 people under 60 die each year), 

it is necessary for the goverment to resume competent 

promotion of healthy lifestyles through the media, but 

not only through medical representatives of individual 

firms. To cover at the same time industrial enterprises, 

labor collectives of various organizations.  

Carry out actions against Smoking, alcoholism, 

obesity. Carry out rhythmic gymnastic minutes , pref-

erably in the fresh air (through open windows or vents). 

We are confident that the proposed measures will 

focus the attention of the population on the problems 

associated with the pathology of the cardiovascular sys-

tem. 

On a global spectrum, Developing countries need 

to step up their efforts in combating cardiovascular dis-

ease by investing more in high-tech medical equipment, 

employing more medical specialists and investing more 

in scientific research in this field. Consideration and ap-

plication of the above mentioned steps can elevate the 

general health system of developing countries to match 

that of the developed which will carb down on the high 

mortality rates in these countries.  
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Анотація 

Метою даного дослідження є вивчення змін процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антио-

ксидантної системи (АОС) у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом про-

тягом комплексної терапії. У результаті дослідження виявлено, що процеси ПОЛ та АОС прямо пропор-

ційно пов’язані зі змінами показників функціонального стану нирок. Традиційна терапія не впливала на 

рівень вільнорадикального окиснення ліпідів. Застосування спільно з традиційною терапією, лікарських 

засобів, які впливають на метаболічні процеси, диференційовано урикостатичних та уриколітичних засо-

бів сприяло нормалізації процесів ПОЛ і АОС та показників функціонального аналізу нирок. 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate changes in lipid peroxidation (LP) and the antioxidant system 

(AOS) in patients with urate nephrolithiasis comorbid with metabolic syndrome during complex therapy. The study 

found that the processes of LP and AOS are directly proportional to changes in the indicators of the functional 

state of the kidneys. Traditional therapy did not affect the level of free radical lipid oxidation. The use in 

conjunction with traditional therapy, drugs that affect metabolic processes, differentially uricostatic and uricolytic 

agents contributed to the normalization of the processes of LP and AOS and indicators of functional analysis of 

the kidneys. 

Ключові слова: уратний нефролітіаз, метаболічний синдром, перекисне окиснення ліпідів. 

Keywords: uronic nephrolithiasis, metabolic syndrome, lipid peroxidation. 
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Вступ. Сечокам’яна хвороба – це захворю-

вання обміну речовин, яке характеризується наяв-

ністю каменів у нирках та сечових шляхів та вини-

кає внаслідок дії різних екзогенних і ендогенних 

причин, включаючи спадковий характері [1]. Неф-

ролітіаз – один з найбільш поширених урологічних 

патологій (25-40% усіх урологічних хворих), захво-

рювання якого зростає – близько 1-3% дорослого 

населення планети [2]. Найбільш важливими пато-

генетичними ендогенними чинниками вважаються: 

перенасичення сечі каменеутворюючими компоне-

нтами, коливання pH сечі та діурезу, співвідно-

шення інгібіторів та промоторів кристалізації і аг-

регації у сечі, наявність інфекції, порушення від-

току сечі та інші [2]. До ендогенних факторів ри-

зику в тому числі відносять загальні фактори 

ризику інтеркурентні захворювання [1] . 

Одним з найбільш поширених захворювань ко-

морбідних з сечокам’яним захворюванням є мета-

болічний синдром. Хворі з метаболічним синдро-

мом мають підвищений ризик розвитку сечо-

кам’яної хвороби з вказівкою, що його слід оціню-

вати як системний розлад [3] . 

Найважливішим фактором, який зв’язує сечо-

кам’яну хворобу та серцево-судинні захворювання 

з метаболічним синдромом є двонаправленість ме-

таболічних реакцій, пов’язана з цими порушен-

нями. До наведених факторів відносять: середу 

утворення каменю, літогенні властивості сечі, фак-

тори навколишнього середовища (дієта), а також 

оксидативний стрес, запальні зміни та молекулярні 

дисфункції, які мають загальний вплив на метабо-

лічний обмін та змінення речовин в сечі, що підля-

гають аналізу. Саме тому, усі лікарі, особливо уро-

логи, повинні знати про зв’язок даних процесів, 

щоб вчасно та ефективно на них подіяти з профіла-

ктичною метою [4] . 

З урахування компонентів метаболічного син-

дрому, включно ожиріння, наявність цукрового ді-

абету або гіпертензії, можливість розвитку сечових 

каменів виникла з наявністю гіперхолестеринемії, 

гіпертригліцеридемії, низького рівня ліпопротеїнів 

високої щільності та високого рівня ліпопротеїнів 

низької щільності [5]. Південнокорейське дослі-

дження показало зв’язок сечокам’яної хвороби та 

метаболічного синдрому (гіпертензивний компо-

нент) при виявленні вмісту у сироватці крові креа-

тиніну та сечової кислоти на основі багатофактор-

ного регресивного аналізу [6]. Виявлено, що причи-

ною низького рівня pH сечі є зв’язок ожиріння, цу-

крового діабету та метаболічного синдрому. 

Низький рівень pH сечі в свою чергу є основним фа-

ктором ризику розвитку сечокам’яних каменів [7]. 

На відміну від кальцієвих каменів сечокислі 

камені можуть бути розчинені та легко відвернені 

за допомогою адекватного сечового підлужування. 

Наріжним каменем терапії є підвищення pH сечі. У 

випадку, коли сечове підлужування не може бути 

досягнуто, слід застосовувати ингібітори 

ксантиндегідрогенази [7]. 

Багато вказаних супутніх захворювань можуть 

не лише привести до розвитку сечокам’яної хво-

роби, але також бути викликаними сечокам’яною 

хворобою. Виникла гіпотеза, яка передбачає, що 

зв’язок між утворенням каміння та розвитком супу-

тніх захворювань є результатом певних загальних 

патологічних особливостей. Відомо, що виробниц-

тво активних форм кисню та розвиток окиснюваль-

ного стресу має загальний шлях. Окиснювальний 

стрес ‒ загальна риса усіх серцево-судинних захво-

рювань, включаючи артеріальну гіпертензію, цук-

ровий діабет, атеросклероз та інфаркт міокарду. 

З’явились докази того, що активні форми кисню ак-

тивно утворюються при ідеопатичному оксалат-ка-

льцієвому нефролітіазі. Експериментальні досліди 

показали, що активні форми кисню можуть утворю-

ватися в результаті взаємодії між кристалами окса-

лату та фосфату кальцію з клітинами ниркового епі-

телію. Клінічні досліди представили докази розви-

тку каменів у нирках в умовах оксидативного 

стресу. Оксидативний стрес який викликав один ро-

злад, може спровокувати інші при певних обстави-

нах [8]. 

Підвищення частоти виявлення уратних конк-

рементів також відзначається при метаболічному 

синдромі, цукровому діабеті, подагрі, ожирінні 

[9,10,11]. При цьому уратний нефролітіаз є єдиною 

формою сечокам’яної хвороби, при якій можлива 

консервативна літолітична терапія, яка дає можли-

вість уникнути оперативного втручання.  

У зв’язку з цим діагностика та лікування урат-

ного нефролітіазу коморбідного з метаболічним си-

ндромом є актуальною проблемою в урології, необ-

хідною умовою та важливим розділом алгоритму 

метафілактики сечокам’яної хвороби.  

Метою даного дослідження є вивчення змін 

процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та 

антиоксидантної системи (АОС) у хворих на 

уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним 

синдромом протягом комплексної терапії. 

Об’єкт та методи дослідження. Групи хворих 

були поділені на основну та контрольну в 

залежності від наявності коморбідної паталогії 

сумісно з уратним нефролітіазом та характеру 

медикаментозного лікування. Всього у досліджені 

було включено 80 осіб. За нормальні показники 

були прийняті показники отримані у здорових осіб 

(донори). 

У першій (контрольній) групі хворих (n=38) на 

уратний нефролітіаз було 19 чоловіків та 19 жінок 

віком від 22 до 73 років (середній вік був 44±29 ро-

ків). Окружність живота до лікування у чоловіків 

була 91,53±1,05см, у жінок 80,32±1,33 см, загальна 

85,92±1,24 см. Вага хворих на уратний нефролітіаз 

сягала 75,89±1,31 кг. Ріст 174 ± 10см. Індекс маси 

тіла (ІMT) рівнявся 25,09±0,20 кг/м². Хворим на 

уратний нефролітіаз застосовували традиційну те-

рапію: антихолінергічний засіб ріабал 30 мг по 1 

таблетці 3 рази на добу, нестероїдний протизапаль-

ний засіб дексалгін 50 мг 2 мл при болях внутріш-

ньом’язово, уроліт У в гранулах по 1 чайній ложці 
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(2,5г) 2-3 рази на добу в залежності від pH свіжої 

сечі ( 6,2 -6,8), водний удар. 

У другій (основній) групі хворих (n=42) на ура-

тний нефролітіаз коморбідний з метаболічним син-

дромом було 16 чоловіків та 26 жінок віком від 30 

до 80 років (середній вік був 59,24±1,51 років). 

Окружність живота до лікування у чоловіків була 

110,53±1,63 см, у жінок 113,73±1,53 см, загальна – 

112,56±1,16 см. Вага хворих на уратний нефролітіаз 

коморбідний з метаболічним синдромом складала 

98,59±1,33 см. Ріст – 170±10см. ІMT рівнявся 

34,41±0,52кг/м². Хворим на уратний нефролітіаз ко-

морбідний з метаболічним синдромом застосову-

вали традиційну терапію та загальноприйняті ліка-

рські засоби, які корегують метаболічні пору-

шення: аторвастатин 20 мг 1 таблетка на добу вве-

чері, метформін 1000 мг на добу по 1 таблетці 1-2 

рази на добу, алопуринол 100 мг по 1 таблетці 3 

рази на добу, ліпразид 20 мг по ½-1 таблетка на 

добу вранці . 

 У групі здорових осіб (n=30), було 13 

чоловіків та 17 жінок віком від 21 до 68 років 

(середній вік був 34,83±2,04 років). 

Для дослідження стану хворих на уратний не-

фролітіаз та уратний нефролітіаз коморбідний з ме-

таболітним синдромом проводили дослідження за 

допомогою анамнестичних, клініко–лабораторних 

рентгенологічних, УЗД, біохімічних методів. 

Діагностика метаболічного синдрому відбува-

лась згідно рекомендаціям міжнародної федерації 

діабету від 2005 року та базувалася на виявлені у 

хворих уратним нефролітіазом центрального типу 

ожиріння (об’єм талії у чоловіків більше 94 см та 

більше 80 см у жінок, IMT>25) та двох додаткових 

критеріїв, що свідчать про наявність метаболічного 

синдрому. 

Критерії включення у дослідження: встановле-

ний уратний нефролітіаз та уратний нефролітіаз ко-

морбідний з метаболічним синдромом; вік 18-80 

років; згоди хворих на проведення дослідження та 

фармакотерапію. 

Критерії виключення хворих з дослідження: 

наявність супутніх онкологічних, психоневрологіч-

них, легеневих та інших соматичних захворювань 

(подагра); відмова від запропонованого лікування 

та повторного обстеження; прийом препаратів, які 

не входили в стандарти лікування уратного нефро-

літіазу та метаболічного синдрому; вагітність та ла-

ктація у жінок, алкоголізм та наркоманія. 

Згідно протоколу учасникам проведено ряд ла-

бораторних та інструментальних досліджень: зага-

льний аналіз крові та сечі, pH сечі, вимірювання 

окружності живота, маси тіла, індексу маси тіла, 

УЗД нирок, доплерографія, рентгенологічне дослі-

дження нирок (оглядова та екскреторна урографія), 

радіоізотопна ренографія, електрокардіографія, ко-

нтроль рівня артеріального тиску. 

В якості біохімічних матеріалів використову-

вали сучасні показники, які характеризують функ-

ціональний стан та процеси перекисного окиснення 

ліпідів та антиоксидантної системи у хворих. 

Оцінку показників функціонального стану ни-

рок здійснювали по рівню креатиніну (по кольоро-

вій реакції Яффе без протеїнізації, Cormay, 

Польща), сечовини (ферментативним кінетичним 

методом з використанням уреази та глутаматдегід-

рогенеза, Сormay, Польща) та швидкості клубочко-

вої фільтрації (по формулі Кокрофта-Голта 

(Cockroft-Goult), мл хв/1,73м². 

Показники процесів перикисного окиснення 

ліпідів та антиоксидантної системи оцінювали по 

вмісту ТБК (тіобарбітурової кислоти) активних 

продуктів досліджували по реакції з ТБК (Андрєєва 

А.І.) [9]. Вміст дієнових ДК [10] та ТК [11] вищих 

жирних кислот вивчали спектрофотометрично у ге-

нтановому екстракті. Вміст α-токоферолу (α-ТФ) 

досліджували спектрофотометрично у гептановому 

екстракті за методикою Y.Biery, A.Feels [12]. Акти-

вність глутатіонредуктази (ГР) вивчали спектрофо-

тометрично по зниженню НАДФˑН2 [13]. 

Дослідження показників супроводжувалося: 

до лікування, 7 днів, 14 днів, через 1,5-2 місяці, 

через 3-6 місяців .Статична обробка результатів 

проводилась за допомогою програми Statistica 13.0. 

Результати дослідження та їх обговорення  

Результати проведеного дослідження (табл.1) 

показують, що у хворих на уратний нефролітіаз 

(контрольна група) рівень креатиніну та сечовини 

до лікування порівняно з групою здорових осіб 

становив більше на 101,38% та 77,42% відповідно, 

що вказує на погіршення функціонального стану 

нирок. В той же час швидкість клубкової фільтрації 

зменшилася у хворих контрольної групи на 59,42%. 

Більш виразні зміни досліджуваних показників 

спостерігали у групі хворих з уратним нефролітіа-

зом коморбідним з метаболічним синдромом, які 

приймали терапію та загальноприйняті лікарські за-

соби, корегуючі метаболічні порушення. Так, рі-

вень креатиніну та сечовини підвищувався суттєво 

у порівнянні з групою здорових осіб на 129,26% та 

90,11% відповідно, а швидкість клубкової фільтра-

ції зменшилася значно на 71,08%. 

У хворих контрольної групи на уратний неф-

ролітіаз спостерігалося незначне підвищення рівня 

креатиніну та сечовини через 14 днів спостере-

ження на 6,06% і 9,48% відповідно. Помірне підви-

щення цих показників було відмічено через 1,5-2 

місяці спостерігання (на 16,25% та 16,49% відпо-

відно) та 3-6 місяців (на 22,86% і 18,86% відпо-

відно). У хворих піддослідної групи з уратним неф-

ролітіазом коморбідним з метаболічним синдро-

мом, які приймали традиційну терапію та загально-

прийняті лікарські засоби, які корегують 

метаболічні порушення, спостерігалось не суттєве 

зниження креатиніну та сечовини через 14 днів лі-

кування на 10,78% та 12,36% відповідно, Помірне 

зниження рівня креатиніну та сечовини відмічалося 

через 1,5-2 місяці та через 3-6 місяців спостере-

ження (на 18,58% та 17,28% відповідно). 

Зворотньо пропорційно спостерігалося посту-

пове зниження у хворих контрольної групи швид-

кості клубкової фільтрації на 11,02%, 21,83% та 

20,43% через 14 днів 1,5-2 місяці та 3-6 місяці спо-
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стереження, що вказує також на погіршення функ-

ціонального стану нирок. При цьому у хворих на 

уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним 

синдромом було відмічено на фоні лікування тра-

диційними та загальноприйнятими лікарськими за-

собами не суттєве підвищення швидкості клубкової 

фільтрації на 11,25% та більш суттєво через 1,5-2 

місяці (на 23,22%) і через 3-6 місяців (на 27,37%). 

В результаті дослідженя показників перекис-

ного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи 

встановлено, що в процесі лікування в обох групах 

спостерігалися неоднозначні зміни рівня проміж-

них та кінцевих продуктів вільнорадикального оки-

снення ліпідів, а також вмісту у крові ендогенного 

антиоксиданту α- токоферолу та активності глута-

тіонредуктази. Дані, наведені в таблиці 2, наочно 

свідчать про істотне прогресування активності 

ПОЛ в контрольній групі хворих, до яких застосо-

вувалася традиційна терапія (спазмолітині, несте-

роїдні протизапальні речовини, уроліт У). Так, рі-

вень кінцевих продуктів ПОЛ-ТБК-АП підвищува-

вся не істотно через 7 днів та через 14 днів спосте-

реження на 15,78% и 26,05% відповідно. Значне 

підвищення ТБК-АП спостерігалося через 1,5-2 мі-

сяці (на 42,45%) та через 3-6 місяців (на 50,83%). 

Менш суттєве підвищення рівня проміжного про-

дукту ДК відмічалось через 7 днів ( 15,14 %), через 

14 днів (на 23,86%), через 1,5-2 місяці (на 28,88%) 

та через 3-6 місяців (на 47,15 %). При цьому вміст 

проміжних продуктів ТК достовірно підвищува-

лося через 3-6 місяців (на 49,31%). У той же час 

вміст ендогенного α-токоферолу знизилося не зна-

чно через 7 днів (на 9,44 %), суттєво через 14 днів 

(на 33,75%), через 1,5-2 місяці (на 40,62%) та через 

3-6 місяців спостереження (на 46,6%). Також спос-

терігалося помірне зниження активності глутатіон-

редуктази через 1,5-2 місяці (на 23,74%) та виразне 

через 3-6 місяців (на 34,6%). 

Данні вивчення показників ПОЛ та АОС у гру-

пах хворих, яким призначалася традиційна терапія 

та загальноприйняті лікарські засоби, які корегу-

ють метаболічні порушення наведені у таблиці 2. 

На основі її можливо побачити, що вираженість та 

направленість змін показників була неоднознач-

ною. Рівень кінцевих продуктів ТБК-АП пригнічу-

вався не значно, через 1,5-2 місяці лікування (на 

11,22%) та більш виразно через 3-6 місяців (на 

19,73%). Лікування лікарськими засобами, корегу-

ючими метаболічні порушення, сприяло помірному 

зниженню проміжних продуктів ПОЛ - ДК та ТК 

вже через 7 днів спостереження (на 16,12% та 

22,83% відповідно) та в наступному, через 14 днів 

(на 18,89% та 17,04% відповідно), через 1,5-2 місяці 

(на 17,94% та 18,88 % відповідно) та через 3-6 мі-

сяці (на 16,81% та 19,05 % відповідно). У той же час 

спостерігалось підвищення пулу ендогенного α-то-

коферолу (на 16,64%, 18,67% і 20,93% відповідно 

через 14 днів,1,5-2 місяців та 3-6 місяців лікування). 

Також помірно встановлювалася активність ферме-

нту антиперикисного захисту глутатіонредуктази 

на 16,79%, 17,17% та 18,65% відповідно у такі ж те-

рміни спостереження. 

Оцінюючи результати дослідів у цілому, мож-

ливо зробити наступні висновки. У хворих контро-

льної та основної груп спостерігалося значне підви-

щення рівню креатиніну та сечовини до лікування. 

При цьому швидкість клубкової фільтрації зменшу-

валася також суттєво. Слід відмітити, що більш ви-

разні зміни були у хворих на уратний нефролітіаз 

коморбідний з метаболічним синдромом, ніж у па-

цієнтів з уратним нефролітіазом. У контрольній 

групі хворих спостерігалося помірне підвищення 

рівню креатиніну та сечовини на протязі традицій-

ної терапії (спазмолітичні, нестероїдні протизапа-

льні засоби, уроліт У, водний удар), а також помі-

рне зниження швидкості клубкової фільтрації. У 

той же час у групі хворих на уратний нефролітіаз 

коморбідний з метаболічним синдромом на протязі 

традиційної терапії та загальноприйнятих лікарсь-

ких засобів, які корегують метаболічні порушення, 

спостерігалось помірне зниження вмісту креати-

ніну та сечовини, а також підвищення швидкості 

клубкової фільтрації, що вказує на покращення фу-

нкціонального стану нирок, не дивлячись на вира-

зні порушення метаболічних процесів.  

Слід відмітити, що порушення функціональ-

ного стану нирок сприяли прогресуванню ПОЛ та 

АОС. Рівень кінцевих продуктів ПОЛ – ТБК-АП та 

проміжних продуктів - ТК підвищувався значно до 

лікування у хворих контрольної та основної групи. 

Рівень проміжних продуктів ДК підвищувався до 

лікування більш виразно, ніж рівень ТБК-АП та ТК, 

однаково у контрольній та основній групі хворих. 

У процесі лікування у хворих контрольної та 

основної групи спостерігались неоднозначні зміни 

показників ПОЛ та АОС. Так, у хворих на уратний 

нефролітіаз спостерігалося накопичення ТБК-АП 

на протязі всього періоду лікування традиційною 

терапією. При цьому рівень проміжних продуктів 

ПОЛ - ДК та ТК підвищувався значно через 14 днів 

та через 1,5-2 місяці спостереження відповідно. Та-

кож помірно знижувався вміст ендогенного α-токо-

феролу та активність глутатіонредуктази через 14 

днів та 1,5-2 місяці лікування відповідно, що вказує 

на пригнічення АОС. 

Дослідженням встановлено, що зміна показни-

ків функціонального стану нирок і процесів ПОЛ та 

АОС зв’язано перш за все з порушенням пурино-

вого обміну – гіперурікемією та гіперурикозурією. 

Слід підкреслити, що позитивні результати лі-

кування у хворих на уратний нефролітіаз коморбід-

ний з метаболічним синдромом було досягнуто за-

вдяки комплексному лікуванню з застосуванням 

водного режиму, дієти, уроліту У, аллопурінолу, 

аторвастатину, метформіну, ліпразіду. На протязі 

курсу лікування інтенсивність процесів ПОЛ приг-

нічувалася, що виявлялося у помірному зниженні 

пула кінцевого продукту ТБК-АП через 3-6 місяців, 

проміжних продуктів ДК – через 14 днів, 1,5-2 мі-

сяці, 3-6 місяців та ТК на протязі всього періоду 

спостереження. Зміна ферментативної частини 

АОС активності антиоксидантного ферменту глу-

татіонредуктази та неферментативної її частини 

вмісту α-токоферолу були дзеркально протилежні. 
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В основній групі хворих спостерігалося віднов-

лення запасів α- токоферолу – ендогенного антиок-

сиданту, що витрачався на інгібірування вільних 

радикалів та на стабілізацію фосфоліпідного шару 

біомембран через 14 днів, 1,5-2 місяці, 3-6 місяці лі-

кування. Також помірно спостерігалося прогреси-

вне відновлювання активності антиперикисного 

ферменту глутатіонредуктази у ті ж терміни спос-

терігання. 

У результаті проведеного лікування у хворих 

на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболіч-

ним синдромом відмічалося покращення загаль-

ного стану, підвищення життєвого тонусу. У біль-

шості хворих зменшилась біль у поперековій обла-

сті, головний біль, шум в вухах, непритомність, но-

рмалізувався артеріальний тиск. 

Таким чином, проведені досліди показують, 

що зміни показників функціонального стану нирок 

пов’язані з процесами ПОЛ та АОС у хворих на 

уратний нефролітіаз. Порушення вуглеводного, пу-

ринового та ліпідного обміну посилюють пору-

шення функціонального стану нирок та процесів ві-

льнорадикального окиснення ліпідів. Слід відмі-

тити, взаємозв’язок функціонального стану нирок 

та процесів ПОЛ та АОС. Наші данні узгоджуються 

з результатами дослідів Крилової О.Л. (2005)[14], 

які показують що, одним з серйозних та частих 

ускладнень цукрового діабету є діабетична нефро-

патія [15]. Розвиток мікроальбумінурії у хворих на 

цукровий діабет тісно пов’язано з відхиленнями у 

системі гемостазу, коагуляції, станом глюкози та 

ліпідів [16]. При цьому активність ПОЛ та антиок-

сидантного захисту тісно пов’язана зі станом сер-

цево–судинної системи, нирок та розвитком діабе-

тичної нефропатії у хворих цукровим діабетом 2-го 

типу, що вказує на роль окиснювального стресу у 

патогенезі ускладнень цукрового діабету[16]. 

У дослідах Я.Ф. Зверєва та співавторів [17] на-

ведена роль процесів вільнорадикального окисню-

вання у нирках та крові щурів з експериментальною 

сечокам’яною хворобою. В умовах експеримента-

льного оксалатного нефролітіазу у щурів, відбува-

лася активація ПОЛ у нирках та крові, ослаблення 

активності глутатіонпероксидази, одного з основ-

них антиоксидантних ферментів. 

Висновки 

1. У хворих на уратний нефролітіаз коморбід-

ний з метаболічним синдромом до лікування спос-

терігалося більш суттєве підвищення рівню креати-

ніну та сечовини, ніж у хворих на уратний нефролі-

тіаз у порівнянні з групою здорових осіб. Швид-

кість клубкової фільтрації знижувалась більш зна-

чно у хворих основної групи, ніж у контрольній у 

порівнянні з групою здорових осіб. 

2. У хворих контрольної групи на фоні тради-

ційної терапії погіршувався функціональний стан 

нирок. У хворих основної групи які приймали тра-

диційну терапію та загальноприйняті лікарські за-

соби які корегують метаболічні процеси було відмі-

чено покращення функціонального стану нирок. 

3. Рівень ТБК-АП та ТК підвищувався до ліку-

вання у хворих основної групи значно більше, ніж 

у контрольній та в порівняні з групою здорових 

осіб. Вміст проміжних продуктів ДК підвищува-

лося до лікування однаково у хворих контрольної 

та основної груп. 

4. У хворих на уратний нефролітіаз спостеріга-

лося накопичення ТБК-АП на протязі традиційної 

терапії, рівень ДК та ТК підвищувався значно бі-

льше через 14 днів та через 1,5-2 місяці відповідно. 

Вміст α-токоферолу та активність глутатіонредук-

тази помірно знижувалися в ті ж терміни спостере-

ження. У хворих основної групи інтенсивність про-

цесів ПОЛ пригнічувалася за рахунок зниження 

ТБК-АП через 3-6 місяців, ДК через 14 днів, 1,5-2 

місяці і 3-6 місяців, ТК на протязі всього курсу лі-

кування, а АОС відновлювалася за рахунок рівню 

α-токоферолу та активності глутатіонредуктази че-

рез 14 днів, 1,5-2 місяці та 3-6 місяців лікування. 

5. Процеси ПОЛ та АОС прямо пропорційно 

пов’язані зі змінами показників функціонального 

стану нирок. Традиційна терапія не впливала на рі-

вень вільнорадикального окиснення ліпідів. Засто-

сування спільно з традиційною терапією, лікарсь-

ких засобів, які впливають на метаболічні процеси, 

диференційовано урикостатичних та уриколітич-

них засобів сприяло нормалізації процесів ПОЛ і 

АОС та показників функціонального аналізу нирок. 

Перспективи подальших досліджень. Пода-

льші дослідження комплексного лікування хворих 

на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболіч-

ним синдромом традиційними засобами, загально-

прийнятими лікарськими засобами, які корегують 

метаболічні порушення, диференційованим засто-

суванням уриколітичної та урикостатичної терапії з 

застосуванням біофлавоноїдів, дозволить у майбут-

ньому, на основі отриманих результатів, корегу-

вати процеси ПОЛ та АОС та показники функціо-

нального стану нирок, покращувати загальний стан 

здоров’я та якість життя хворих. 
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Abstract 
The article is dedicated to the outstanding phenomenon of media text which is interwoven with all the spheres 

of our everyday lives. Although such a term can be applied to any single type of mass media, Internet-media seem 
to be the most powerful as they represent an amalgamation of hallmarks characteristic of radiobroadcast, television 
and newspapers. Twitter is chosen to be one of the brightest examples of media text as it may be used as a news 
portal, a blog and a perfect advertising platform: employing specific stylistic and non-stylistic devices, it manages 
to stand out and attract public attention.  

Keywords: Twitter, Internet, mass media, influence, social networks, information, media, tweet.  
 
Considering modern conditions of information so-

ciety, we cannot ignore the influence mass media exerts 
over our everyday lives. Before being brought to the 
consumer, information undergoes certain changes and 
may be dreadfully distorted. According to Luhmann, 
German sociologist, mass media normally construct re-
ality, as almost everything we learn about the world 
around us, we find on the Internet, on TV or in news-
papers, no matter how significant or insignificant this 
knowledge may be: political news spill on us from var-
ious social networks even though we might not seek 
them; interesting facts may be printed on the back of a 
journal we have accidentally noticed while on the sub-
way, or some gossip may be pique our curiosity as we 
come across a bright headline. Thus, mass media turn 
into an intermediary between the sender and the re-
ceiver creating a specific worldview while conveying a 
message.  

Naturally, media streams cannot be examined as a 
whole: it should be subdivided into smaller parts which 
are to be observed gradually, step by step, forming con-
nections and systems. To simplify the approach, scien-
tists came up with a term media text which combines 
eclectic concepts: here we mention radiobroadcast, tel-
evision, Internet commercials, and even newspaper ar-
ticles. The term itself is relatively new; it first appeared 
in the 1990s, and it quickly spread in the academic 
world, thus stirring up an interest in media speech as 
well as in hallmarks a language may gain in the sphere 
of mass communications.  

The variation of the media text we see on the In-
ternet is different from those that we spot in newspapers 
or on TV, and its existence within the cyberspace ex-
plains the set of traits Internet mass media possesses. 
The first one is definitely its interactivity. It means that 
there is a possibility to get a feedback and to take part 
in communication in general. Normally interactivity is 
represented by the section for comments below the 
original post, the option to create a poll, to mention the 
author or any other member of the conversation etc.  

Another standout feature of the Internet media is 
its nonlinear nature, when a user can choose the best 
option possible. For example, Video On Demand when 
movies or programs are broadcast at a fixed time and 
the viewer cannot change the date, are mostly replaced 
by the modern applications or services: a wide variety 
of popular channels have their sites where people can 
watch or download their favorite movie whenever they 

are most comfortable, so they do not need to wait till 
midnight in order to get a glimpse of the smash-hit they 
have been dreaming to watch.  

The third trait that should be mentioned is digital-
ism. The Internet tends to employ all possible digital 
formats in one message: for example, when you send a 
funny picture (.jpeg) to your friend, they react to this by 
an animation (.gif), and can reply with a video (.avi) to 
make you remember a text (.docx) you’ve recently 
shared. Such diversity generates the modular design 
which rearranges miscellaneous elements within the 
same semantic area. Such elements are no longer unu-
sual to us, as we consider them to be integral parts of 
the Internet: various filters, search bars, online payment 
services, notifications, feedback etc. All those tiny de-
tails result in time-space compression as the Internet 
accentuates momentary communication. Unlike paper 
letters, modern message applications somewhat reduce 
distance and speed up time between the users. Friends 
or partners can be in the different parts of the world but 
at the same time they will be able to maintain a conver-
sation about fashion or business without issue. The 
aforementioned peculiarities build up a pattern that 
consists of the press, television and radio – the amal-
gamation of all the components of the Mass Media Sys-
tem. This is another quality of the Internet, media con-
vergence, which guarantees that the information will 
be delivered to the consumer by any of the means.  

All online media do adopt the same hallmarks, but 
there is a website which evinces them brightly. Twitter, 
a social network with a text unit named tweet, only al-
lows messages of 280 or even less, is quite popular 
these days. It declares to work in real-time mode, and 
probably due to this, it has been acclaimed: everybody 
has a Twitter account, whether it is Barack Obama (the 
US ex-President), Lin-Manuel Miranda (American 
composer, singer, actor, producer), John Meacham 
(writer), Sergey Lavrov (Russian diplomat) etc. But are 
tweets different from posts on other social networks? 
Let us see.  

Lin-Manuel Miranda, American composer and a 
playwright, is an amazing example to explore. He is 
most famous for his production Hamilton: An Ameri-
can Musical, and although he does not seem to post an-
ything related to his past experiences, his account is still 
peculiar enough. For instance, he demonstrates all the 
abilities Twitter can offer to someone eager to convey 
a message.  
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Pic. 1 Commercial tweet 

 

 
Pic. 2 ‘Blog’ tweet 

 
In these two tweets certain traits have been illus-

trated. In the first place, the author of the tweets uses w 
(acronym for ‘with’) which is increasingly typical for 
short texts and then employs a hashtag (#) that will give 
his readers the opportunity to find all the information 
about the movie he has played part in. Moreover, this is 
not a simple message, quite on the contrary, it has an 
integrated video in it. Then, you can see a mention of a 
person, a friend or an acquaintance as we can judge by 
the picture and the contraction (the verb have) he uses. 
Apart from this, Lin explains that the photo is not taken 
by him, but he does not even have to type anything – 
instead of letters, he leaves a camera emoji. Although 
this is not the form or shape of the message we are used 
to, we easily understand what he is meaning by the 
tweet.  

Another interesting example is Jimmy Kimmel’s 
show during which invited celebrities read Mean 
Tweets about themselves. For example, there are plenty 
of onomatopoeia cases (bruh) as well as contractions 
and/or abbreviations (imma = I’m going to; ASAP = as 
soon as possible) that are not common on other net-
works. Also people do not often use punctuation at all, 
although other grammatical rules are followed.  

@wearethtre: I swear on Crip, if I see Michael B 
Jordan imma slap that mini feather duster he call a 
mustache off his lip bruh  

@djdresden: Ashton Kutcher needs to get hit by a 
bus asap  

Puns are widely used among users as well:  
@Adaripp: I would let Marie Kondo reorganize 

the organs in my body 
@aparnapkin: I once dated an apostrophe. Too 

possessive.  
On a side note, about apostrophes: on the English-

speaking segment of Twitter, people tend to ignore 
apostrophes (didnt, ive, couldntve) or replace the words 
by their colloquial variant (shoulda coulda woulda in-
stead should have, could have, would have, which can 
be easily found on Ellen DeGeneres’ account).  

Actually, Twitter can be examined from different 
points of view: it is a news and information portal 
which employs video fragments and hashtags, it is also 
a nice example of entertainment services, a diary where 
people express their thoughts and opinions and a per-
fect advertising platform. Lin-Manuel Miranda man-
aged to promote his movie used digitalism, media con-
vergence and nonlinear nature to his advantage and at 
the same time it served him as a blog where he shared 
his emotions about the picture. In this regard, Twitter is 
not only famous for its 280 character messages, but for 
its representation of information also: graphical icons, 
emojis, are used to express emotions; hashtags let peo-
ple go back in time to sum up the material and to see 
the whole set of news related to this or that event, com-
munication is turning into a mixture of pictures, video 
fragments and animations, while texts suffer from lack 
of punctuation.  
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Abstract 

The end of Cold War gave impetus to the collapse of bipolar system and caused considerable changes in 

global governance. Today’s world order has struggled to cope with power shifts, especially rising position of China 

that is greatly challenging the USA global dominance. This competition has significant impact on everything start-

ing with international politics and ending with daily life. In all the areas, the language is an essential tool of com-

munication, carrying on business and even control at the international and domestic levels. As both the USA and 

the PRC have global ambitions, their national languages – English and Chinese respectively – claim for the role 

of the world language. However, the latter has done minor success in achieving this goal.  

This article intends to answer the question why English became the world language, but Chinese would never 

do. The main objectives are following: 

 to examine key concepts of linguistics that determine the world language,  

 to track linguistic histories of the English and Chinese languages from perspective of the world language, 

 to compare English and Chinese under auspices of the countries they are mostly spoken – the USA and 

the PRC respectively, 

 to make projections of the English and Chinese languages possible development. 

Most importantly, this paper will give detailed reasons why Chinese would not become the world language 

and provide with potential solutions to change the current state of things.  

Keywords: global language, native speaker, second language speaker, prestige language, standardization, 

English, Mandarin.  

 

Before transmitting to the case studies of English 

and Chinese as the global language definitions of the 

key terms must be given. 

It is often discussed what the ‘global language’ 

stands for. However, there is no universal definition of 

the given term. As the ‘world’ and the ‘globe’ are rela-

tively synonyms, ‘global language’ can be interpreted 

as the ‘world language’. World language is an interna-

tional language, i.e. the one many people use as the sec-

ond language. Yet the world language is not based on 

the sole number of users and its main considerations are 

its geographical distribution as well as its use in inter-

national organizations and diplomacy. [13, p. 302]  

First, world language obviously has the property 

of a large number of speakers. They, in turn, are di-

vided into native speakers (L1), who grew up using the 

language as their first, and second language users (L2), 

who acquired the language later (usually as a foreign 

one). Here some contradictions may occur over which 

measurement system must be applied to count the num-

ber of speakers. 

There are those who would argue that every indi-

vidual is a native speaker of the language that the per-

son has grown in his or her brain. However, nowadays, 

the concept of the native speaker has been challenging 

by migration and, hence, mobility of different lan-

guages. From an etymological perspective, the word 

“native” suggests that an individual is a “[native 

speaker] of a language by virtue of place or country of 

birth” [14, p. 3]. This seems to be too restricting as in-

dividuals may more frequently use later-acquired lan-

guage as the result of resettlement and/or adoption. An 

obvious consequence is the person who is in no longer 

proficient in the language of the place where he or she 

was originated from since this language was simply re-

placed by another.  

Some may argue that genuine native speaker is a 

monoglot, i.e. a person who speaks only one language. 

Yet in today’s globalized world it’s hardly possible to 

find people who do not use languages beside that they 

are native of. Rosie Maum, retired JCPS world lan-

guage specialist, states that monoglots may be the ex-

ception rather than the norm.  

Thus, Joseph J. Lee, South Korean ESOL profes-

sor, has identified a native speaker with following fea-

tures: 1) the individual who has mastered the language 

from and early critical age and maintained its use; 2) 

the individual who possesses an intuitive, natural 

knowledge of the language (for example, the person is 

able to easily and uncontrollably understand speech not 

addressed to him or her); 3) the individual who is capa-

ble to produce fluent, spontaneous discourse; 4) the in-

dividual who is communicatively competent, recog-

nizes different types of relevant speech situations and 

can behave in accordance with accepted communica-

tive norms; 5) the individual identifies with or is iden-

tified by a language community; 6) the individual 

speaks without foreign accent. [14, p. 4] 

All criteria above in sum results in a person who 

has linguistic and communicative competence of a par-

ticular language.  

To sum up, native speaker is developed during his 

or her critical period of the childhood. Although, non-

native speaker is able to use and speak the language that 

is not originally native to him or her as it is done by 

native speakers; however, the person is not able to re-

duce the gap of learning language at an early critical 

age. Another problem would appear accent which is 
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hardly to eradicate. That is why the concept of native 

speaker is strictly identified. 

When it comes to the second language speakers, 

it is easier to identify them as they tend to be users of 

all languages except their native one. However, distinc-

tion must be made between second language and for-

eign speakers, since the latter is being learned for use 

in an area where that language is originally from an-

other country and not spoken in the native country of 

the speakers. Simply speaking, foreign languages are 

used at the countries level, while second language is 

used at an individual level.  

In this article, I will imply second language, not 

foreign, as the world language does have special status 

even though its de jure status (for example, official lan-

guage of the state) might be absent. As outlined above, 

second language is a personal choice of an individual 

and this choice is conditioned by the environment. In 

turn, the world language makes up the environment 

where it provides highest status and the use of the lan-

guage is necessary for the individual to normally com-

municate in the globalized world.  

Throughout time, a language is spread in different 

corners of the globe. If the people over there decide to 

learn this language along with their native one, it means 

that the language acquires prestige. Prestige language 

is the native and non-native speakers’ attitude towards 

the language expressed in a certain level of regard in 

relation to the other languages used in the language 

community. The concept of language prestige is tightly 

connected with social prestige. Norman Fairclough, 

British emeritus professor of Linguistics, argues, ‘lan-

guage is important in the relationship between social 

classes.’ He also notes that capitalist class is gaining 

most power nowadays, hence, states maintain the dom-

inance of the capitalist class and so that control the 

working class. [9, p. 27-28] In general, the idea that the 

core of language prestige is purely linguistic is limited. 

It is the society that defines the level of the language 

prestige. In other words, the language that is used by 

powerful social groups possesses language prestige; 

and social prestige is often granted to speakers of pres-

tige languages.  

Another term which is highly interrelated to and 

even derived from prestige language is standardiza-

tion. Every language is formed in accordance with the 

linguistic community’s cultural and social features that 

reflect in unique linguistic intuition. However, as stated 

above, non-native speakers would be challenged to en-

tirely get this cultural feature during learning the lan-

guage. That is why some standards should be set up. 

David Crystal explains standardization as a unified 

means of communication which cut across regional dis-

similarities and thus an institutionalized norm which 

can be used in the mass media, in teaching the language 

to foreigners, and so on. [9, p. 476] 

Overall, one of the important criteria of the world 

language is the language prestige that denotes in the 

level of respect naturally earned or imposed by repre-

sentatives of the community. Its significance is condi-

tioned by the fact that it is strongly tightened with noth-

ing but society where the language is used and spread 

to those who speak different languages.  

Large community of speakers and their respectful 

attitude to the language cannot live as separate long-

lasting phenomena without the language’s presence at 

the global level through influential entities with a mass 

of people involved in.  

These entities are represented by international re-

lations and consequently international organizations, 

academic community, and entertainment and media.  

The history of English is a long process as the re-

sult of which West Germanic dialect in Britain evolved 

into the language with over billion speakers worldwide 

in one and a half of millennia. In this chapter, I will not 

describe all the history but try to stop at the main steps 

of English as a second language.  

Old English 

Before Roman invasion in 1st century BC, Britain 

was inhabited by various Celtic-speaking peoples for 

whom inclusion in the Roman Empire was to provide 

relative stability and economic growth for more than 

three centuries. During this time, Latin was working 

along with Celtic. Surprisingly, English was a second 

language for the population of Great Britain itself since 

it was brought by Germanic invaders on the island. Of 

the dialects of Germanic settlers, a language was cre-

ated, which in the future would be called Anglo-Saxon, 

now it is more often called Old English. The grammar 

of Old English was much more inflected than Modern 

English with a variety of inflections (or word endings), 

grammatical gender, freer word order and sophisticated 

pronunciation. With the end of Roman rule in AD 410, 

this language supplanted the Celtic and Latin languages 

from Roman Britain, most of the regions of Great Brit-

ain that later entered the Kingdom of England, while 

the Celtic languages remained in Scotland, Wales and 

Cornwall.  

Basically, English was in permanent state of 

change since English linguistic features are often asso-

ciated with particular groups in society, and that people 

tend to adopt changes introduced by more powerful or 

prestigious groups. Any adequate account of linguistic 

change must make some reference to different groups 

within society, their relative status, and the patterns of 

contact existing among them. [10, p. 62] For example, 

in time of Roman invasion, there was a strong influence 

of Christianity (because Romans were Christian), espe-

cially in the language; but Anglo-Saxon invaders at first 

time were pagans and negatively considered Christian-

ity and, consequently, Christian influence on the lan-

guage. But in 7th century AD, British King Ethelbert 

accepted Christianity that reflected in more than 400 

Latin borrowings that entered Old English, including 

words such as master, priest, paper, school; many 

Greek borrowings like church and bishop. [9, p. 90] 

Another prestigious impact came from Vikings 

who invaded Britain in late 8th century. Anglo-Saxons 

and Vikings found their respective languages mutually 

intelligible – Old Norse and Old English were, after all, 

related Germanic languages. Here the classic example 

of second language, not foreign, can be seen as great 

numbers of speakers of both languages gradually be-

came bilingual. These two languages later were synthe-

sized and standardized to base the English. 
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Middle English 

In 1066, an event occurred that was to have pro-

found effect on the process of the English evolvement. 

In that year a French-speaking dynasty from the duke-

dom of Normandy was installed in England. On the one 

hand, this event is observed as a milestone towards 

‘civilization’, playing crucial role in the development 

of Modern English. On the other hand, a native Anglo-

Saxon culture was challenged by a foreign and tyranni-

cal French one, so the existence of the English threat-

ened. The attitude of Anglo-Saxons towards Norman 

French can be described as hostility mixed with admi-

ration. [10, p. 65] Yet Norman French was prestigious 

as it was the language of law. As the result of Norman 

conquest, the Old English evolved into Middle English, 

which was spoken by ordinary people and merchants – 

the significant part of population that was bilingual. 

During the Middle English period, many Old English 

grammatical features either became simplified (stand-

ardized) or disappeared altogether. Noun, adjective and 

verb inflections were simplified by the reduction (and 

eventual elimination) of most grammatical case distinc-

tions. In addition, Middle English considerably adopted 

Norman French vocabulary, especially that of law, pol-

itics, art and religion. Old Norse influences became 

more precise. Considerable shifts in pronunciation took 

place.  

The whole point that can be made here is that alt-

hough Norman French was the prestige language, Mod-

ern English was mainly based on Middle English – the 

language of folk. Here some contradictions may appear 

over the pertinence of prestige in the world language. I 

can explain it by negative attitude of locals towards 

Norman French (Englishness is not French) and the rise 

of merchants’ status due to growth of capitalism during 

the Present-Day English period. 

British Empire 

The Present-Day English period coincides with 

the emergence of British Empire. During this time 

(XV-XX c.), traveling and rise of the population’s lit-

eracy contributed to borrowing new words from other 

languages (Italian, German, Greek). It should be men-

tioned that these languages were perceived as foreign 

languages as they enjoyed only local use in the areas of 

industry (Industrial Revolution) and art (Renaissance). 

Exactly in this time, objection of American culture took 

place. [13, p. 140-141]  

Moreover, British Empire at its finest covered the 

quarter of the world’s population and considerable for-

eign influence on its vocabulary. British English and 

North American English, the two major varieties of the 

language, are in sum spoken by 400 million people. The 

total number of English speakers worldwide may ex-

ceed one billion.  

Overall, at the expenses of Latin and French, Mod-

ern English has become successful as well as it did not 

simply colonized territories and, consequently, people, 

but also it colonized literature, government, administra-

tion, law, religion, education and so on. In its colonies, 

English was associated with wealthy British and speak-

ing English was the symbol of prestige and well-paid 

jobs. Furthermore, the poorer countries British Empire 

colonized, the less the role of native languages there be-

came; so that the English was getting special status of 

second language all over its colonies. 

The USA dominance 

As the result of British colonization, many English 

dialects appeared. The language was brought with Brit-

ish style of governance, education (academic commu-

nity) and, most importantly, great opportunities for lo-

cals to become as rich as British colonists. The latter 

conditioned the prestigious nature of the English in 

most corners of the globe. 

Here, I will shift the focus from British English to 

one of its dialect – American English. John Algeo, 

American professor emeritus of English, noted that 

American English is a conservative descendant of the 

XVII-century English that also spawned present-day 

British. Except in vocabulary, there are probably few 

significant characteristics of New World English that 

are not traceable to the British Isles, including British 

regional dialects. However, a majority of the English 

citizens who settled in the New World were not illit-

erate bumpkins, but ambitious and industrious mem-

bers of the upper-lower and lower-middle classes, with 

a sprinkling of the well-educated - clergymen, lawyers 

and even a few younger sons of the aristocracy. For that 

reason, American English resembles present standard 

British English more closely than it does any other Brit-

ish type of speech. [13, p. 185] In sum, it can be clearly 

seen that American English has acquired more prestige 

that it is done by British English, especially after the 

dawn of British Empire in mid-XX century.  

In the early XX century, British Empire continued 

to grow, but was challenged in the aftermath of the Sec-

ond World War. Although it was among the winners in 

WWII, the results of this war were horrific for the Em-

pire. Europe laid in ruins and was actually occupied by 

the American and Soviet army at the end of 1945. After 

the official start of the Cold War, the UK was on the 

verge of bankruptcy, which was avoided only thanks to 

a US loan of $ 3.5 billion. [11, p. 331] Since then, the 

triumph of British Empire was obscured by the US 

ubiquitous assistance. Of course, this had positive ef-

fect on American English.  

By so far, it was the United States influence that 

gradually conditioned and gave the status of global lin-

gua franca to English in the second half of XX century. 

This is especially true in Europe, where English has 

largely taken over the former roles of French and (much 

earlier) Latin as a common language used to conduct 

business and diplomacy, share scientific and technolog-

ical information (academic community), and otherwise 

communicate across national boundaries.  

Up to now, the grievances of the previous cen-

tury’s wars are backing down, but the role of the USA 

and, hence, its national language – American English – 

are still predominant all over the world. Partially due to 

the tendency of globalization forced by the US, the po-

sitions of American English in science and technolo-

gies, education, media and entertainment industry are 

being strengthened. Some would call globalization 

Americanization.  

Overall, British colonialism to the United States of 

America has the side-effect. Industrious British men 
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and women who settled in North America took the lead 

in the right place in the right time. This has resulted in 

American dominance and American dialect that cov-

ered almost the entire world. 

Linguistic history of Chinese as the world lan-

guage 
Regarding Chinese, "Chinese," as language schol-

ars use the word, refers to a family of languages and 

dialects the most widely spoken of which is Mandarin, 

and which share a written language although they are 

not all mutually intelligible when spoken. [14, p. 3]  

Old Chinese 

In historical linguistics, the history of the Chinese 

language includes the various changes over time of the 

Chinese language in its various incarnations. The main 

difficulty of examining its history lies in fragile situa-

tion in China itself in ancient times. The mainland was 

experiencing high level of division between dynasties 

who attempted to impose their own dialect that was 

hardly understood to others. Most importantly, it was 

spoken language that was not clear, as the written form 

of the language had not been formed yet.  

During the Western Zhou period (1046–771 

BCE), the first example of the Chinese language ap-

peared which is now called Old Chinese. British 

scholar and author, Nicholas Ostler, describes Old Chi-

nese as ‘an extreme example of an isolating language, 

its roots, monosyllabic and marked with significant 

tone patterns, largely functioning as independent 

words, and using word order as the most significant as-

pect of syntax.’ [14, p. 150] An interesting part of Chi-

nese policy that greatly contributed to the language de-

velopment is Chinese isolationism. Chinese position on 

the world map is very lucky: its lands are full of natural 

resources, so their people could cultivate crops and be 

self-sufficient and wealthy. That is why China lacked 

an active posture towards their neighbors, and towards 

parts of the world further away. So, for a long time, 

China and respectively the Chinese language were 

apart from foreign influence.  

As stated above, there was no organized written 

system in ancient time until the one was created. The 

main element holding the Chinese language tradition 

altogether was the official written language – wen-yan. 

Wen-yan was widely used as the language of literature 

and science (academic community), not only in China, 

but throughout Eastern Asia – in Korea, Japan, and Vi-

etnam. Standardized modifications of this language – 

kambun in Japan, hanmun in Korea, and khanwang in 

Vietnam – gradually developed into the systems of the 

national hieroglyphic letter itself – kanji in Japan, hanja 

in Korea, and chữ Nôm in Vietnam. 

Overall, China developed its own non-analytical 

language system – wen-yan – which was later accepted 

by neighboring nations as the second language due to 

sinocentrism or prestige. Yet for Chinese themselves, 

the Chinese language is originally native language. 

Ancient China pursued foreign policy in the that 

can be described as follows, ‘China was colonizing 

across a naturally occluded frontier in the south. The 

coasts to the east were seen more as another border, 

which left China open to pirate attack rather than offer-

ing an opportunity for maritime expansion.’ [13, p. 

158] Besides, from the second century BC, Chinese 

Silk Roads commenced to operate on the land. Moreo-

ver, relatively in the same time, Buddhism was brought 

to China with some significant changes in the Chinese 

language. Nevertheless, new Buddhist words were re-

constructions in the Chinese in general strategy in con-

ducting its foreign relations: to attempt always keep 

them under domestic control. Since that time, it can be 

said that China became relatively open to its neighbors, 

yet considerably united with the attitude of ‘Chinese 

nativeness’. 

There were three features of the Chinese situation 

that kept their vast community both centered and 

united, socially and linguistically. The first was a fact 

about their human environment which quite literally 

came with the territory that they inhabited. The second 

was an institution invented distinctively by the Chinese 

which turned out to be remarkably persistent. And the 

third was paradoxical result of the barbarian conquests 

when they came.  

Despite foreign (or barbarian) influence, China al-

ways stayed Chinese. I can outline three tools that 

helped Chinese to strongly maintain their ‘nativeness’ 

as follows: 

1. North of the Chinese mainland was inhabited 

by nomads. Chinese could sacrifice them via, for exam-

ple, Great Walls, so that the rest stayed united. 

2. Chinese officials introduced public examina-

tions (academic community) to reduce local groupings 

and emphasize higher level loyalties.  

3. There were two non-Chinese dynasties – Yuan 

(Mongols) and Qing (Manchu) whose cultures along 

with native languages were suppressed by Chinese one.  

In sum, the situation with the Chinese language 

did not change a lot with the arrival of foreigners on the 

mainland of China. Chinese was perceived as prestig-

ious language, so non-Chinese adopted the Chinese or 

combined their languages with the Chinese. The latter 

was implemented by Chinese themselves in a way to 

control foreign influence in China and so that Chinse 

stayed centered and united. 

Starting with XVI century, Europeans were step-

ping on the Chinese land. Chinese authority did not first 

perceive European presence as a threat which later re-

sulted in Opium wars (1839-1860). In order to avoid 

escalation of the nation’s degradation, there were sev-

eral inequal treaties signed. That is why in 1905, China 

abolished the examination system and the imperial 

monarchy itself in 1911. These changes touched the lin-

guistic question, i.e. wen-yan, which went back to BC 

5 century, was replaced by simpler bai-hua, ‘white 

speech’, the colloquial form of Mandarin as spoken in 

Beijing. [14, p. 171] Furthermore, Chinese resigned 

their religions (Confucianism, Buddhist, less Taoist). 

Yet maintenance of a distinct center of identity and loy-

alty within the language community remained the 

same. In other words, the Chinese language, although 

its new standardized version, kept the mark of prestige, 

as the language significantly depended on elite political 

groups.  

Overall, westernization had negative impact on the 

development of the Chinese language. However, alt-

hough Chinese people resigned their own religions and 
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monarchy, they did not give up their political independ-

ence that saved positions of the Chinese language as the 

prestigious language. So, distinctive writing system of 

Chinese was lost, but political conquest remained. 

China’s instability caused by European arrival re-

sulted in political clashes between Kuomintang and 

Communist Party with the victory of the latter in 1949. 

With the death of J. Stalin, who was argued by some 

scholars as the ‘older brother’ of Mao Zedong, Chinese 

communists decided to take the lead of spreading com-

munism all across the world (where possible). They 

came to know that their language was too difficult to do 

business office as well as for learning from the perspec-

tive of foreigners (foreign language). Consequently, in 

1956, ‘pu-tong-hua’, or Mandarin, was officially intro-

duced.  

Nowadays, the People’s Republic of China (main-

land) is considered as the next rising superpower. In 

politics, the PRC has combined hidden actions and pub-

lic diplomacy for foreign opposition such as Confucius 

Institutes (I will examine this entity more detailed in the 

next chapter), English-held media about the CCP’s nar-

rative, and numerous Chinese citizens studying and/or 

working abroad. In economics and especially trade, 

Chinese global presence is highly perceived. Beijing is 

adhering the strategy of financing infrastructure in de-

veloping countries, loans from banks controlled by the 

CCP, and the Belt and Road Initiative.  

In conclusion, it is precisely seen that the Chinese 

language has always been native for its speakers (unlike 

English) and has been acquired by foreigners as the sec-

ond language to survive within China. Chinese influ-

ence was especially strong on Korea, Japan and Vi-

etnam each developed writing systems for their own 

languages by transforming or supplementing the use of 

Chinese characters. So, their languages became full of 

Chines loan vocabulary, modified for their own pro-

nunciation, and have remained so ever since. Chinese 

was the language quite unrelated to its discipline lan-

guages, and totally unlike them structurally. Neverthe-

less, its writing system became the root of their literacy, 

its words became incapable for any sort of educated dis-

course, and its literature was adopted as the foundation 

for their own education system (academic community). 

These days, the origin of the Chinese language – the 

People’s Republic of China – is expanding its influence 

at the global level, especially in trade, and, therefore, 

trying to impose learning Mandarin among non-Chi-

nese speakers. 

Having looked through the linguistic history of 

each language, it is clearly seen that both English and 

Chinese have a huge number of speakers. (see Pictures 

1 and 2) 

 

 
Picture 1. Number of English native (L2) and second language (L2) speakers 

 

 
Picture 2. Number of Chinese (Mandarin) native (L2) and second language (L2) speakers 

 

  

379

753,3

Number of English speakers (mln)

L1 speakers L2 speakers

917,8

198,7

Number of Chinese speakers (mln)

L1 speakers L2 speakers
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Regarding English speakers, there are almost 

twice as bigger second language (L2) speakers as native 

(L1) speakers. As stated in Chapter 2, this situation is 

mainly due to geographical expansion of British Em-

pire. Otherwise, the number of L2 speakers of Chinese 

is only one-fifth of that of L2 speakers. Chapter 3 ex-

plains this phenomenon by extreme isolationism and 

negative attitude of Chinese towards foreign influence. 

So, in this case, I will imply behavioral aggregation be-

cause the quantity of L2 speakers is by far more im-

portant in defining the world language. To define pos-

sibility of the languages to be considered the world lan-

guage in accordance with the number of speakers, I will 

use own made-up estimate – points. 1 point is the ratio 

of L2 speakers to L1 speakers. The bigger points, the 

bigger possibility of the language to be the world lan-

guage. For English, this ratio is accounted to ~1.99 

points, while for Chinese, this indicator refers to ~0.22 

points. In sum, English has 9 times as bigger possibility 

to claim for the role of the world language than Chi-

nese. The difference is considerable. To conclude, tak-

ing number of speakers as the characteristics of the 

world language, it becomes obvious that English wins.  

If it is relatively easy to count the likelihood of 

English and Chinese to be named as the world lan-

guage, language status is hardly to do the same for lan-

guage status. To solve this problem, I will cite to the list 

of official languages by international institution. (see 

Table 1)  

Table 1.  

List of official languages by international institution  

(working languages and languages of interpretation are not considered) 

International institution Languages 

Commonwealth of Nations English 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) English, French, Spanish, German 

International Criminal Court (ICC) Arabic, Chinese, English, French, Rus-

sian and Spanish 

International Labor Organization (ILO/OIT) English, French and Spanish 

International Monetary Fund (IMF) English 

International Olympic Committee (IOC/CIO) French, English 

International Telecommunication Union (ITU) English, French and Spanish 

Inter-Parliamentary Union (IPU) French and English 

Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD/OCDE) 

English and French 

Organization of Ibero-American States (OEI) Spanish and Portuguese 

Organization of Islamic Cooperation (OIC/OCI) Arabic, English and French 

United Nations (UN/ONU) Chinese, English, French, Russian, 

Spanish and Arabic 

Universal Postal Union (UPU) French 

World Bank (WB) English 

World Hindi Secretariat Hindi 

World Rugby English, French and Spanish 

World Trade Organization (WTO/OMC) English, French and Spanish. 

 

In the table, English acquires official status in 14 

out of 17 international organizations provided, whilst 

Chinese is the official language in only two. In this 

case, it is relevant to use mathematical aggregation. To 

determine how much status the languages have, I will 

again use my estimate – points. Now, it is the ration of 

the international institutions where the language is of-

ficial to the one where official status is not present. The 

bigger points, the bigger the status the language has, 

For English, the ratio is ~4.67, whereas this index is 

~0.13 for Chinese. So, English is almost 36 times more 

‘official’ than Chinese. Yet again, regarding language 

status by its officiality in international organizations, 

English leads.  

However, presence in the list of official languages 

by international institution is not enough to fully cover 

the concept of language status. Globally, English is as-

sociated with the quest to get rich, the deliberate acqui-

sition of wealth, often by quite unprecedented and im-

aginative schemes. Nicholas Ostler says that English is 

‘the ally of freedom of individual.’ [13, p. 517] Yet 

there are two billionaires born every week in China [14, 

p. 2] that makes it possible to say that Chinese also 

means richness. This fact is conditioned by the PRC’s 

rapid economic growth. Nevertheless, this rise has its 

side-effect: sharp inequality is still a huge problem in 

China where over 50 million people live in the Third 

World conditions. Taking annual income, numbers are 

once more against China: $2.500-17.000 per person in 

China with $40.000 for the US citizen.  

In sum, English has more prestige rather than it 

does Chinese due to acceptance of the former by inter-

national community and economic indicators.  

Regarding international relations, both Americans 

and Chinese express their global ambitions. Both are 

interested in controlling the current world order in their 

own ways. The USA takes an active part in interna-

tional conflicts in purpose of balance of powers. The 

United States has chosen to lead the world in a way that 

ensures that others also benefit, as well as, support the 

international institutions that make up the liberal order. 

[14, p.39] On the other hand, it is written in Chinese 

Communist charter that there are Five Principles of 

Peaceful Coexistence (respect for territorial integrity 
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and sovereignty, non-aggression, non-interference in 

each other’s internal affairs, equality and mutual bene-

fit, and peaceful coexistence). In fact, China does not 

for real intervene any conflict in recent times. Chinese 

‘pick-and-choose’ approach reflects how China takes 

profit from the current order. Although the PRC is ac-

tively involved in international organizations such as 

UN Security Council, World Bank, and WTO, China 

has created ambiguity about its ultimate goals by sup-

porting the order in some areas and undermining it in 

others. China exploits “gaps” of world order without 

triggering instant concern are explained. The first is ge-

ography, using which the PRC builds influence in Af-

rica, Central Asia, and Southeast Asia. Moreover, it sets 

close relations with internationally unsavory regimes of 

Iran, North Korea, and Sudan. The second is issue areas 

with weak establishment (i.e., artificial intelligence, 

“cyber-sovereignty”, and law of the sea) where China 

prolongs to set up new rules and standards for China’s 

favor. 

As for now, the distribution of the English and 

Chinese languages is of direct dependence from the 

countries these languages are used in. Americans with 

their active participation at the global stage try to set 

new order and, therefore, spread American English via 

peace-keeping missions, humanitarian aid and Ameri-

can style of education. China, in turn, spreads its lan-

guage at the level less than global in the regions of its 

interest mainly through Belt and Road Initiative and 

various trade agreements. However, in the context of 

international relations, the US leads simply because it 

is in time more present globally. As a result, even 

though the usage of Chinese is getting new scopes these 

days, the English language under auspices of the US 

lead has already obtained its position in the world. 

In academic community, both languages have 

shown vast expansion of education systems across the 

globe. If taking the English language as an instance, 

English-medium education is extremely popular and 

can be found in different parts of the world with non-

English population – India, Malaysia, Indonesia, Paki-

stan, Bangladesh, Myanmar, The Philippines, EU, most 

of Central Asia, South Africa and North-East Asia. [10, 

p.2-3] In higher education, due to the recent tendency 

towards internationalization, an increasing number of 

degree courses, particularly at Master's level, are being 

taught through the medium of English. If the rise of the 

British Empire increased the language's spread to Brit-

ish colonies and in many of these it has remained the 

medium of education, the Chinese language does not 

enjoy this plenty in academic community as the lan-

guage of instruction. It is true that the language is the 

medium in China, Taiwan, Singapore, partially in 

neighboring countries (Japan, Koreas, Vietnam), but it 

has minimal spread beyond these boundaries. So, in the 

case of academic community, yet again the position of 

the English language is dominant. 

Otherwise, the situation with media is beneficial 

for China. While many major western media, including 

so many American ones, face budget cuts, Chinese me-

dia are busily expanding offices and recruiting staff: 

Xinhua News Agency currently has over 180 news bu-

reaus globally, publishing news text, photographs, au-

dio/video programs around the clock in eight languages 

(see numbers below).  

China Central Television (CCTV) has over 70 for-

eign bureaus, broadcasting to 171 countries and regions 

in six UN official languages. China Radio Interna-

tional, the world’s second biggest radio station after the 

BBC, broadcasts in 64 languages from 32 foreign bu-

reaus, reaching 90 radio stations worldwide. Other of-

ficial Chinese media including China Daily, People’s 

Daily, Economic Daily are all stepping up their efforts. 

[15, p. 4] However, although Chinese media is going 

global, it is not in the Chinese. Whereas all the news 

agencies in the USA are in their native languages, they 

are hardly ever translated into other languages.  

The last but not the least feature of the world lan-

guage is the language’s use in entertainment industry. 

There is a big number of things dedicated to entertain-

ing people which are represented by both American and 

Chinese cultures in their languages respectively. Nev-

ertheless, Nicholas Ostler states that English is ‘the lan-

guage of global popular culture.’ [14, p. 521] Due to 

minimal state control, American TV shows and series 

have got a mass acceptance in international community 

liked by people of all ages. For people who are learning 

English, watching them and listening to songs in Eng-

lish are becoming more and more popular as the way to 

simultaneously learn and entertain. The situation is dif-

ferent for the Chinese-held entertainment products. 

There is a strong state control in media and entertain-

ment because of what these two threaten a lot. The clas-

sic example can serve Chinese TV series – Addicted 

Heroin, an idol drama about love between two school 

boys that was loved by many people from all over the 

world but banned by Chinese government because of 

its drug-related name and gay context. In sum, it is clear 

that in accordance with the features of the world lan-

guage, the Chinese language significantly concedes to 

English. In other words, English can be called the world 

language, whilst it is not true for Chinese. 

The position of the Chinese language is in direct 

relation with Chinese perception of the world and its 

global ambitions. In September last year, Wang Yi, 

China’s foreign minister, noted that, ‘China will not the 

old practice of a strong country seeking hegemony.’ 

[14, p.31] China wants to reassure everyone, especially 

the USA, in its benign intentions towards its place at 

the global arena. This also reflects in language policy 

pursuing by Chinese state. Some would argue that 

China is attempting to replace the US as the super-

power. However, Chinese understanding of ‘super-

power’ dramatically differs from western, widely used 

one. Like in ancient times, China desires to be the cen-

ter of the world with its neighbors’ overwhelming ado-

ration it wants to consider as a matter of course. Unlike 

the US, China is striving to set the world order benefi-

cial for itself. This is the ideologies of Confucianism 

with its strong family ties and Taoist aspirations to in-

ner-external harmony. China suffered a lot during west-

ernization and communist mistakes in the second half 

of XX century (Big Leap Forward policy, Cultural Rev-

olution), so as foreign influence spread in China, Chi-

nese influence took the form of migration.  
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Unlike thirty years ago, Chinese emigrants now 

come from all kinds of social and cultural backgrounds, 

hail from all over China, and include business and gov-

ernment expatriates, investors and entrepreneurs, stu-

dents, professionals, contract workers, seafarers, un-

skilled job seekers, and family and married migrants. 

[13, p. 152-154] Despite social differences, all these 

people are bringing small China in themselves who de-

cide to create Chinese language community of native 

Chinese only rather than learning second language or 

teaching the Chinese as a foreign language.  

More recently, Chinese capital and companies 

have rapidly expanded their global presence. The gov-

ernment has begun to shape rather than merely use the 

system of global governance and is sharply building up 

its strategic and military presence. It is especially true 

with trade where Chinese has become undoubtably 

most successful. Nevertheless, while Chinese people, 

goods and capital leave an ever-larger imprint on the 

world, Chinese culture lags far behind. Chinese life-

styles, products, politics and society singularly fail to 

appeal to people outside China. This has resulted in a 

vain soft power – Confucius Institutes. Confucius Insti-

tutes are primarily created to teach and promote Chi-

nese language and culture across the globe. However, 

among Western audiences these institutes have only 

served to prove that the Chinese government is indeed 

a communist dictatorship determined to undermine the 

freedoms that are the foundation of western democracy. 

China has no odorless global cultural presence, 

part of unmarked global modernity that is recognizably 

different from the perceived provincialism of local cul-

tural products. This modernity is no longer primarily 

associated with the culture of its origin. 

In sum, the language’s native speakers will con-

tinue to considerably exceed second language speakers, 

while China globalizes government remaining isolated, 

depriving the world of many of the contributions that it 

could make to global cultural modernity and, therefore, 

at least harmonize the balance of native-second lan-

guage speakers of Chinese. If China wants to be suc-

cessful in distribution of the Chinese language, it must 

give more freedom to smaller political institutions so 

that they can global cultural presence.  

Regarding English, it has more non-native speak-

ers than any other language, is more widely dispersed 

around the world and is used for more purposes than 

any other language. Its large number of speakers, plus 

its worldwide presence, have made English a common 

language ("lingua franca") of the airlines, of the sea and 

shipping, of computer technology, of science and in-

deed of global communication generally. [1, p. 222] 

The current status of English has three following 

main pillars that support its population, position and 

prestige: 

1) Average income, status and global location of 

the English speakers give English very much the edge. 

For example, learning English is a majority school sub-

ject in the People’s Republic of China. Chinese, by con-

trast, remains off the syllabus in all English-speaking 

countries’ schools. 

2) Effective competence in any foreign language 

continues to elude the vast majority of those who are 

made competent in the technical basis of modern civi-

lization.  

3) English is consciously associated with tech-

nical progress and popular culture in every part of the 

world, 

Yet all these pros cannot guarantee the constant 

position of English as the world language. Like Latin, 

English might become a language family. It is espe-

cially true because English grammar and vocabulary 

are getting simpler as well as great variety of accents 

can result in the lose of original dialect. Many nations 

have already adopted English words in their languages 

so that it is hardly difficult to perceive these words as 

foreign. So, code-switching is an attractive mode of 

conversation.  

The last aspect that I will cover is learnability. 

Robert Dixon, an Australian and British linguist, distin-

guishes three types of languages in accordance with the 

ease of its study. First type is isolating language where 

each meaning element makes up a distinctive word (for 

example, Old Chinese). Second type is agglutinative 

where a word is likely to contain several meaning ele-

ments but these are clearly separable like Turkish. 

Third type is fusional where a word will contain several 

meaning elements some of them being fused together, 

so that a single vowel may simultaneously mark, say, 

tense, voice, and person and number of subjects such as 

Latin. [7, p. 41-42] Concerning learnability, isolating is 

the hardest type to learn, while fusional is the easiest. 

To sum up, Modern Chinese is somewhere be-

tween isolating language because of great influence of 

Old Chinese and agglutinative as standardization took 

place and resulted in up-to-date Chinese. On the other 

hand, English is nearly close to fusional type of the lan-

guage as its basis is taken from Latin. 

Generally, the language with no immediate neigh-

bors is likely to change relatively slowly. It is proved 

by the example of Chinese that has had minor changes 

throughout the history of its development due to 

China’s isolationism and rejection of any foreign influ-

ence. Lucky geographical position with plenty of natu-

ral resources have conditioned biggest number of peo-

ple, their self-sufficiency and, most importantly, natu-

ral emergence of indigenous Chinese language. That is 

why Chinese people had neglecting attitude towards 

foreigners calling them barbarians. The situation was 

escalated even more in time of European arrival on the 

mainland of China that provoked Opium wars. The 

whole point here is the status the Chinese language had 

during all those times. Chinese was always perceived 

as the mark of elite, the language of Imperial China – 

Zhong-guo, “central state”. The language experienced 

standardization with minor changes in its roots. Most 

importantly is that Chinese remained native for its 

speakers and second language for those who wanted to 

adopt the writing system (for example, Japan, Korea, 

Vietnam).  

Up to now, Chinese language communities are in-

creasingly apparent as masters of investment and look 

likely at last to work in concert with their fellow Chi-

nese in the rapidly developing People’s Republic.  

In sum, the main reason why the Chinese language 

is not the world language is the absence of the language, 
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not CCP, at the global stage. The language itself does 

not possess freedom as it is first associated with com-

munist control; especially in Confucius Institutes that 

would obtain more popularity and, hence, spread of the 

Chinese language if they were not state-controlled. In 

addition, this control prevents the language to acquire 

prestige among not only native, but also second lan-

guage speakers, as the latter comprise an important fea-

ture of the world language. Finally, due to Chinese iso-

lationism, the language has not gone further from iso-

lating language that makes Chinese extremely hard to 

learn for non-Chinese speakers. 

In contrast, English was originally the second lan-

guage for the inhabitants of Britain. Likewise, it has ex-

perienced numerous changes because of foreign inva-

sions and evolved into what is now called Modern Eng-

lish. The forcing factor of forming English as the world 

language is the rise of British Empire and colonizing 

most important areas of communication – governance 

and education. That is why the spread of English is 

harder to map geographically than the expansion of 

British colonies. English tends to be best example of a 

language spread by the sheer prestige of the culture as-

sociated with.  

Another crucial moment of the English language 

development is the shift from British English towards 

American English. Among the native speakers of Eng-

lish, the USA’s 231 million are clearly the largest single 

group. Thanks to American contribution, the English 

language is now the language of modern business and 

global popular culture. The whole point here is that 

American aspirations towards liberal world order result 

in freedom the language has. Furthermore, American 

entertainment industry promotes English as well as 

makes it universally accessible. And lastly, English as 

nearly fusional and creole language is relative easy to 

learn for non-English speakers. 
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