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Постановка проблеми. Тема демографічних втрат українського 

населення в результаті Голодоморів (1921–1923, 1932–1933, 1946–

1947), що стали ганебним історичним фактом комуністичного режиму 

радянської держави, зберігає свою актуальність, оскільки це була ціле-

спрямована цинічна політика, спрямована на зміну етнічної конфігу-

рації українських теренів, а отже на придушення суспільного опору 

українців. Ця політика мала комплексну конструкцію – від безпосере-

днього тимчасового пограбування селян державою силою зброї (про-

дзагони з надзвичайними повноваженнями) до перспективного постій-

ного володіння й безроздільного використання ресурсів і територій 

України без ризиків суспільної непокори й спротиву тубільного насе-

лення. Перевірену тактику боротьби з непокірним народом у формі 

терору голодом більшовицький режим застосовував кількаразово не 

рахуючи число загублених життів не тільки реального покоління, а й 

потенційного прийдешнього. За вказівкою й всіляким схваленням 

компартійного керівництва, яке, певен, усвідомлювало злочинний 

зміст своєї такої діяльності, представники радянського режиму вдава-

лися не просто до заперечення самих Голодоморів, а й за допомогою 

карально-репресивних органів переслідували за саме поминання жертв 

голодної смерті. Це виявлялося як у забороні доступу до документів, в 

яких були зафіксовані дані про загиблих, так і у відвертій фальсифіка-

ції самих документів, у яких цинічно зазначали яку завгодно причину 

смерті, лише не голодне виснаження. Проте, певно не будучи добре 

обізнаними із законами демографії, відповідальні за організацію масо-

вого голоду (тобто геноциду) не могли ліквідувати закони «безпри-

чинної» надсмертності населення України, які можна побачити на 

таких демографічних візуалізаціях як віково-статеві піраміди.  

Демографічні висновки спираються на індивідуальні дані окре-

мих осіб, кожна з яких мала свою біографію, свою долю, свої споді-

вання на майбутнє. Українські історики в роки незалежної України 

розпочали грандіозну роботу по складанню мартирологу жертв Голо-

домору 1932–1933 рр. Значний масив імен опубліковано у виданні 

Українського інституту національної памʼяті України «Національна 

книга памʼяті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні», яке скла-

дається з 17 обласних, одного по м. Києву та одного загальноукраїнсь-

кого тому. Але наклад таких обʼємних томів великого формату не пе-

ревищує 3 тис. примірників. Тому доступ до даних національного мар-

тирологу все ще малодоступний для української громадськості. Пев-

ною мірою цю проблему можна подолати створенням спеціальної 

автоматизованої інформаційно-пошукової або інформаційно-аналіти-

чної системи на основі релятивної бази даних про загиблих у роки 
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Голодомору 1932–1933 рр., спроектованої на даних «Національної 

книги памʼяті…». 

Мета статті – репрезентувати ідею поіменної бази даних щодо 

жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Дніпропетровській області й нау-

кові перспективи її застосування в історичних дослідженнях. 

Історіографія питання. В Україні останнім часом тема просопо-

графії набула неабиякої наукової популярності. За останні майже два 

десятиліття захищено принаймні 23 кандидатські та 4 докторські дисе-

ртації, автори яких прямо в назві (9 дисертацій), або в анотації авторе-

ферату вказували на застосування просопографічних методів або ви-

значали своє дослідження як просопографічне.  В різних наукових 

збірках та журналах України від 2007 до 2018 р. опубліковано щонай-

менше 19 статей, в назвах яких наявний прикметник «просопографіч-

ний» або присутнє поняття «колективна біографія». Ще 6 статей також 

можна віднести до жанру просопографічних. Можна назвати щонай-

менше чотирьох авторів (Белінська, Л. С., 2015; Преловська, І. М., 

2013; Світленко, С. І., 2007; Ясь, О., 2016), в чиїх одноосібних моно-

графіях задекларовано сюжети просопографічної тематики. Надруко-

вано також просопографічний довідник «Євреї Білої Церкви (середина 

XIX – початок XX ст.)» (Чернецький, Є., уклад., 2018). Проте в жод-

ному з цих творів не йдеться про сучасні інформаційні технології про-

сопографічних досліджень, якими в зарубіжній історіографії вважають 

технології баз даних. 

У зарубіжній історичній науці нагромаджено чималий досвід про-

сопографічних досліджень та проектування баз даних.  

У 1995–1996 навчальному році започатковано довгостроковий 

спільний проект архіву Карлового університету та Інституту історії 

Чехії філософського факультету Карлового університету «Просопо-

графія Празького університету XIV–XX століть: колективні біографії 

студентів, випускників та співробітників Празького університету», 

метою якого є створення компʼютеризованої бази даних репрезентати-

вної вибірки членів університету означеного періоду і подальший її 

аналіз за профілями соціальної та культурної історії (Project 

Prosopography of the Prague University of Law). 

На кафедрі класики та на кафедрі цифрових гуманітарних наук 

Королівського Коледжу  в Лондоні під керівництвом професора Генрі-

ка Моуріцена (Henrik Mouritsen) та доктора Меґгі Робб (Maggie Robb) 

здійснено проект «Цифрова просопографія Римської республіки». 

Основна мета проекту – сприяти просопографічному дослідженню 

еліти Римської республіки, її структури, масштабу та змін складу в 

часі. З цією метою було створено вичерпну базу даних усіх відомих 
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членів римського суспільства верхніх верств, яка об'єднує інформацію 

про індивідуальну кар’єру, службові посади, особистий статус, дати 

життя та сімейні стосунки (Digital Prosopography of the Roman 

Republic…). 

Єрусалимський просопографічний проект, започаткований близь-

ко 2003 р. професором Майклом Лекером з Єврейського університету, 

став одним із піонерів у галузі цифрових гуманітарних наук в Ізраїлі. 

Лекер групував різних людей різних дисциплін і створив першу в Ізра-

їлі просопографічну релятивну базу даних, що доступна через Інтер-

нет, спочатку була сформована для запису людей, що діють у ранній 

ісламській адміністрації (Database, n.d.). Професор Ігал Броннер з Єв-

рейського університету в Єрусалимі очолює цифровий гуманітарний 

проект PANDiT з унікальним та амбітним завданням створити просо-

пографічну базу даних індійських текстів як інтерактивне веб-

сховище. Метою проекту PANDiT розробники називають накопичен-

ня, зберігання та обмін достовірними даними про твори, людей, місця, 

установи та рукописи з домодерної Південної Азії (PANDiT…).  

У Школі східних та африканських студій Лондонського універси-

тету здійснено проект, метою якого є дослідження стосунків між меш-

канцями Джайна та мирянами шляхом інтеграції та аналізу раніше 

непоєднаних доказів з різних біобібліографічних джерел на 30–90 тис. 

джайнських жебраків, книжників та спонсорів від середньовічних 

часів і пізніше. Створена просопографічна база даних відкритого типу 

надає неабиякі відомості для соціально-історичного аналізу монастир-

ських мереж і меценатства, а також для досліджень з історії та культу-

ри Джайна (Jaina-Prosopography…).  

У 2012 р. в університеті Оксфорда К. С. Б. Кіц-Роан 

(K. S. B. Keats-Rohan) розпочала роботу над створенням онлайн-

просопографії на основі біографічного реєстру про англійських като-

лицьких монахинь у вигнанні (1600–1800) у формі бази даних Family 

Historian (Gregory, L., 2017).  

Іншим прикладом просопографічної онлайн бази даних можна на-

звати проект Prosobab щодо Вавилону (620–330 до н.е.), в якій зосере-

джено інформацію про людей, які жили в південній Месопотамії під 

правлінням Персії (539–330 рр. до Р. Х.) та у попередній період Нео-

Вавилонської імперії. Окрім особистих даних, Prosobab збирає інфор-

мацію про тексти та архіви, в яких є записи про конкретних осіб 

(Waerzeggers, C., 2019). 

На кафедрі мов та культур факультету мистецтв та філософії уні-

верситету Гента від 2016 р. виконують Проект просопографії «Мам-

люк», метою якого є створення бази даних цифрових гуманітарних 



ISSN 2664-9993 Roxolania Historĭca. 2019. Vol. 2(17), 77–103 

82 
 

наук із відкритим доступом для вивчення елітних соціальних груп, 

мереж та соціально-культурної практики в пізньосередньовічному 

сиро-єгипетському султанаті Мамлюків (XIII–XV ст.) (MPP. Mamluk 

prosopography project…).  

Ця невелика вибірка проектів зі створення різноманітних істори-

чних просопографічних баз даних засвідчує актуальність цієї теми в 

сучасній гуманітарній науці Європи та світу. З огляду на цей факт, а 

також на моральну важливість наукової проблеми більшовицького 

терору голодом в Україні, вважаю завдання розроблення та інформа-

ційного наповнення бази даних «Жертви Голодомору 1932–1933 рр. на 

Дніпропетровщині» неабияк актуальним.  

Викладення матеріалу.  Проектування бази даних (БД) жертв 

Голодомору 1932–1933 рр. має завданням, по-перше, сформувати сис-

тему для надійного й зручного зберігання даних; по-друге, створення 

цифрової резервної копії такого історичного джерела як «Національна 

книга памʼяті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дніпропе-

тровська область» (Бородін, Є. І., гол. ред., 2008) на засадах відкритос-

ті для поповнення просопографічними даними з інших документів; по-

третє, забезпечити комфортний та оперативний пошук релевантних 

даних за різноманітними запитами користувача; по-четверте, акуму-

лювати дані для подальшого просопографічного або демографічного 

дослідження. Ці аспекти доцільно враховувати на передпроектній ста-

дії вивчення предметної сфери дослідження, під час якої зазвичай ви-

значаються з головними інформаційними блоками майбутньої бази 

даних та обирають модель даних.  

Аналіз «Національної книги памʼяті жертв Голодомору 1932–1933 

років в Україні. Дніпропетровська область» дає уявлення про можливі 

блоки даних (рис. 1). 

Цілком очевидно, що основним інформаційним модулем має бути 

список осіб, що пішли з життя в роки Голодомору. Оскільки ці особи 

на момент загибелі мешкали в певних населених пунктах, то відповід-

но другим інформаційним блоком логічно виокремити список місць 

проживання. Третім блоком мають стати відомості про документи, в 

яких зафіксовано дані щодо жертв Голодомору. Отже, загальна схема 

створюваної бази даних на передпроектній стадії має вигляд графа з 

трьома вершинами (рис. 2). 
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Рис. 1. Репродукція фрагмента сторінки з видання «Національна книга 

памʼяті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дніпропетровська 

область» 
 

 
 

Рис. 2. Основні інформаційні модулі предметної сфери 

 
Одним із результатів передпроектного етапу є виявлення елементів 

даних та їх характеристик, що реєструють у словнику даних (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Словник даних 

№ 

Назва 

елемента 

даних 

Ідентифікатор 

Тип і 

довжина 

елемента 

даних 

Призначення 

елемента даних 

1 2 3 4 5 

1 Аркуші Sheets C(10) Номери аркушів у 

справі або сторінки у 

виданні 

2 Вік Age N(3) Вік смерті 

3 Імʼя First_Name C(10) Імʼя померлої особи 

4 Код документу Doc_Code C(5) Унікальний іденти-

фікатор документа 

5 Код населеного 

пункту 

Settlement_Code C(5) Унікальний іденти-

фікатор населеного 

пункту 

6 Код особи Person_Code C(5) Унікальний іденти-

фікатор персоналій 

7 Код ради Council_Code C(3) Унікальний іденти-

фікатор ради (органу 

місцевого самовря-

дування) 

8 Назва архіву Archive_Name C(30) Офіційна назва архі-

вної установи 

9 Назва населе-

ного пункту 

Settlement_Name C(20) Офіційна назва насе-

леного пункту 

10 Назва області Oblast_Name C(20) Офіційна назва обла-

сті 

11 Назва ради Council_Name C(20) Офіційна назва ради 

(органу місцевого 

самоврядування) 

12 Назва району District_Name C(20) Офіційна назва адмі-

ністративного району 

13 Назва сховища Depository C(256) Назва архіву, бібліо-

теки чи музею 

14 Назва тому 

збірки 

Coll_Doc_Name C(256) Назва тому збірки 

документів 

15 Назва фонду Fund_Name C(256) Назва фонду 

16 Національність Nationality C(15) Національність по-

мерлої особи 

17 Номер опису Issue_Number C(5) Номер опису фонду 

18 Номер справи Folder_Number C(5) Номер справи у фон-

ді 
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Таблиця 1 

(закінчення) 

 
1 2 3 4 5 

19 Номер тому Vol_Number C(3) Номер тому архівної справи 

20 Номер фонду Fund_Number C(6) Номер/ідентифікатор фонду 

21 По батькові Middle_Name C(15) По батькові померлої особи 

22 Причина Death_Cause C(25) Офіційна причина смерті 

23 Прізвище Surname C(20) Прізвище померлої особи 

24 Діяльність Activity C(15) Рід діяльності 

25 Рік смерті Death_Year N(4) Рік смерті 

26 Статус Social_Status C(15) Соціальний статус померлої 

особи 

27 Стать Gender C(1) Стать померлої особи 

28 Тип населе-

ного пункту 

Settlement_Type C(3) Офіційний статус населеного 

пункту 

29 Тип ради Council_Type C(3) Офіційний статус ради (орга-

ну місцевого самоврядування)  

30 Тип району District_Type C(3) Офіційний статус адміністра-

тивного району 

31 Шифр архіву Archive_Code C(8) Скорочена назва архівної 

установи 

 
На стадії формування концептуальної інформаційної моделі фор-

мують ER-діаграму предметної сфери, в якій визначеним інформацій-

ним модулям ставляють у відповідність типи сутностей (англ. Entities), 

між якими наявні певні відношення (англ. Relationships). Окрім того, 

типи сутностей характеризують відповідними атрибутами (властивос-

тями, параметрами). Типи сутностей на ER-діаграмах в нотації П. Ченя 

подають у формі прямокутників, їх атрибути – овалами, а відношення 

– ромбами (рис. 3). Ключові атрибути позначено назвою з підкреслен-

ням. Типи сутностей виокремлено відповідно до наборів атрибутів, які 

(за винятком ключових) не повторюються. Відношення зазвичай не 

мають атрибутів. В даному разі використано відношення одного типу. 

Між типами сутностей «Місце мешкання» та «Персоналія» природно 

наявне відношення типу «один до багатьох» (1:N), оскільки в кожному 

населеному пункті може проживати більше ніж одна особа, а кожна 

людина не може водночас мешкати в різних місцях. Між типами сут-

ностей «Місце проживання» та «Документ» логічно задати відношення 

типу «один до багатьох», оскільки, відповідно до опублікованого дже-

рела «Національна книга памʼяті…», дані про одне місце мешкання 

можуть міститися в кількох архівних справах. 
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Рис. 3. Глобальна ER-діаграма БД 

 

На наступній, даталогічній, стадії проектування бази даних ви-

значаються із вибором системи керування базами даних (СКБД), яка 

накладає певні вимоги та обмеження до організації БД. На цьому етапі 

деталізують особливості структурних частин (типів сутностей, атрибу-

тів та відношень) з урахуванням можливостей СКБД. Адаптацію інфо-

логічної моделі даних реалізують у вигляді стрічкової схеми (рис. 4), в 
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якій для кожного типу сутностей подають опис атрибутів із зазначен-

ням відповідних ним типів даних та обсягів (числа знаків) відповідно 

до словника даних (табл. 1). Ключові поля (унікальні ідентифікатори 

майбутніх записів у базі) позначають текстом з підкресленням. Назви 

типів сутностей (які відповідатимуть назвам таблиць у базі даних) 

позначають великими літерами. Сутність відношень прописують біля 

відповідних стрілок текстом з підкресленням. 
 

 
Рис. 4. Даталогічна модель БД 

 

 
На етапі створення фізичної моделі даних прописують типи сутно-

стей у вигляді окремих таблиць, у кожній з яких задають назви та пара-
метри атрибутів відповідно до даталогічної моделі (рис. 4). Сформовані 
таблиці типів сутностей звʼязують певними відношеннями (рис. 5). 

Повʼязані таблиці зручно заповнювати, розташувавши їх каска-
дом у вікні програми, де для таблиці DOCUMENTS можна відкрити 
підтаблицю LOCATION, для якої, у свою чергу, – відповідну підтаб-
лицю PERSON (рис. 6). Наприклад для Васильківської сільради, дані 
про яку містяться у справі 58 фонду Р-508 Державного архіву Дніпро-
петровської області, у таблиці PERSON можна побачити повний спи-
сок усіх померлих у 1932–1933 рр., для яких подано не лише прізвище, 
імʼя, по батькові, а й дані про стать, вік смерті, соціальний статус, 
національність, причину смерті та ін. 
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Рис. 5. Ілюстрація схеми даних фізичної реалізації БД 

 

 
 
Рис. 6. Фрагмент БД з записами, що відповідають Васильківській сільраді 

Васильківського району Дніпропетровської області 

 

Для зручності введення та користування даними сформовано та-

кож спеціальну форму, де всі необхідні поля зі значеннями атрибутів 

відображені в одному вікні (рис. 7). У наведеній формі можна за допо-

могою кнопок управління переходити між записами в списку докумен-

тів та локацій, отримуючи відповідні списки осіб, що мешкали у від-

повідному населеному пункті чи адміністративній одиниці. Наявний 

також і пошук по базі даних за конкретним запитом, наприклад особи з 

прізвищем Бондаренко (рис. 8). 

Наповнення бази даними займе певний час, тому про результати 

просопографічного аналізу йтиметься у майбутніх статтях. На жаль, 

введення даних доволі трудомістке, вимагає належної уваги й наяв-

ність часу. Цю процедуру вкрай тяжко автоматизувати, бо друкований 

текст доводиться переводити у формат таблиць. Звісно, можна це вва-

жати певним недоліком процесу формування баз історичних даних. 
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Але так само історик тривалий час з відповідною ретельністю прово-

дить евристичну роботу в архівах у пошуках надійних документів з 

релевантною інформацією. 
 

 
Рис. 7. Форма для заповнення бази даними 

 

 
Рис. 8. Приклад результату пошуку в базі даних за конкретним запитом 
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Обговорення. Зʼясуємо, чи відповідає запропонована модель ба-

зи даних профілю просопографічного. Для цього доцільно визначити 

предметне поле власне просопографії. В «Енциклопедії історії Украї-

ни» термін «просопографія» визначено так: «спец. істор. дисципліна, 

що вивчає весь комплекс джерел біографічного та ін. особистісного 

характеру, а саме: зовнішність, індивідуальні риси та якості, соціальне 

й етнічне походження, родинні звʼязки, кар’єру, різноманітні життєві 

обставини тощо з метою створення портретів окремих осіб чи груп, 

об’єднаних за певними спільними критеріями, для реконструкції ми-

нулого як історії людей» (Томазов, В. В., 2012). Залишимо поза дуж-

ками те, що автор статті мав на увазі визначаючи джерела біографічно-

го та іншого особистісного характеру як «зовнішність, індивідуальні 

риси та якості, соціальне й етнічне походження, родинні звʼязки, 

кар’єру, різноманітні життєві обставини тощо» (Томазов, В. В., 2012), 

тобто замістивши фактичні дані (або факти) історичними джерелами. 

Важлива друга частина визначення, де вказано, що метою просопогра-

фії є формування портретів окремих осіб чи груп, що виокремлені за 

певними спільними критеріями. Сумнівним тут є твердження, що про-

сопографічне дослідження персоніфіковане, тобто може мати резуль-

татом «портрет» окремої особи. Це не логічно, бо навіщо для однієї 

особи виокремлювати додаткову дисципліну, якщо вже наявні біогра-

фістика чи персоналістика?  

Якоюсь мірою відповідь на це запитання можна знайти в публіка-

ціях І. Старовойтенко, яка вважає, що предметом просопографії є 

«глибоке пізнання особистості, її людської сутності, проникнення у 

пласти духовного й інтелектуального світу особи» (Старовойтен-

ко, І. В., 2008, с. 51). Намагаючись розрізнити біографію та просопо-

графію, авторка зауважує, що в першому разі йдеться про формальне 

відтворення життєвого і діяльного шляху особи, що відсилають до 

конкретних фактів та дат, а другому – мова про відображення внутріш-

нього перебігу буття людини, індивідуальні особливості, створення 

портрета живої людини (Старовойтенко, І., 2008, с. 51). На мою думку, 

в другому випадку йдеться не про просопографію, а про психобіогра-

фістику, тобто один з аспектів біографічного жанру. Авторське бачен-

ня змісту просопографії І. Старовойтенко розкриває в додатковому 

тлумаченні, зазаначаючи, що це є джерелознавча дисципліна, яка через 

різні джерела досліджує суто людські якості відомої особи у міждис-

циплінарних звʼязках із генеалогією, ономастикою, психологією, пси-

холографологією, психобіографією, соціологією, історією. На переко-

нання авторки, просопографія «визначає рівень розвитку особистості, 

її ціннісні світоглядні та моральні орієнтації, соціальні ролі у суспільс-
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тві, мотиви та потреби, здібності, стереотипи, фізіологічне та психоло-

гічне здоровʼя, інші дані» (Старовойтенко, І., 2008, с. 64). На думку  

І. М. Старовойтенко, просопографія як галузь спеціальних історичних 

дисциплін, «передбачає дослідження постатей минулого і сучасного з 

їхнього внутрішнього боку, під фокусом всеохоплюючого особистіс-

ного підходу» (Старовойтенко, І. М., 2005, с. 376). В авторефераті 

кандидатської дисертації, що присвячена джерелознавчим аспектам 

епістолярій Є. Чикаленка, прикметник «просопографічний» вжито 

поряд з іменниками «інформація» (5 разів), «сюжет» (тричі), «дані» 

(1 раз). При цьому відсутнє будь-яке пояснення, що ж собою являє 

дефініція «просопографія». Фраза, що листи Є. Чикаленка стали дже-

релом просопографічних даних про нього як про скромну й небайдужу 

постать (Старовойтенко, І. М., 2004, с. 18), підтверджує розуміння 

авторкою просопографії як дослідження окремої персоналії. Отже, в 

даному разі просопографія асоційована з психологічним портретом 

особистості.  

Такий підхід до розуміння сутності просопографії суперечить 

концепціям колективного портрета чи колективної біографії, який 

також побутує в сучасній українській історіографії. В авторефераті 

кандидатської дисертації Г. Ю. Калініч дає трактування просопографії 

«близьке до соціологічного аналізу множинних кар’єрних шляхів, що 

дає можливість визначити загальний соціологічний тип, і водночас 

виділити типове, нетипове та індивідуальне в кожній конкретній біо-

графії визначеної групи осіб» (Калініч, Г. Ю., 2011, с. 8). В авторефе-

раті кандидатської дисертації Б. І. Петришак констатує: «… в західно-

європейській історіографії склався цілий напрямок досліджень, які 

орієнтовані на створення колективних біографій різних соціальних 

груп минулого» (Петришак, Б. І., 2010, с. 6–7). В авторефераті доктор-

ської дисертації А. А. Непомнящий задекларував «просопографічний 

підхід до бібліографічного дослідження, коли бібліографічна спадщи-

на розглядається в руслі біографій соціумів істориків-кримознавців» 

(Непомнящий, А. А., 2001, с. 7), тобто розуміє просопографію як жанр 

колективної біографії. Здобувач Ю. О. Стецик у дисертаційному дос-

лідженні зауважив, що в історіографії «розрізняють індивідуальні про-

сопографічні студії про діячів певної доби і «масові», орієнтовані на 

певні соціальні групи суспільства» (Стецик, Ю. О., 2019, с. 5). Групо-

вий варіант, на думку дослідника, формує фактичний матеріал для 

«колективних біографій» з можливістю подальших узагальнень, пошу-

ку «спільного у групі осіб (родовій, професійній, соціальній, політич-

ній, релігійній), що діють в історії» (Стецик, Ю. О., 2019, с. 5). Задля 

отримання коректних просопографічних характеристик соціальної 
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групи Ю. О. Стецик визначив чіткі ознаки чернецтва, що відповідають 

ранньомодерному часу. Саме виокремлення із загальної маси групи 

осіб з однаковими характеристиками є обовʼязковим попереднім 

етапом просопографічного дослідження, сутність якого й полягає у 

виявленні групової та індивідуальної ідентичностей (Keats-Ro-

han, K. S. B., 2000, p. 3). 

В авторефераті кандидатської дисертації О. В. Гураль, на відміну 

від інших подібних праць просопографічного спрямування, подано 

детальне розʼяснення змісту просопографічного дослідження. Але в 

своєму викладенні авторка суперечить сама собі. З одного боку, вона 

зазначає, що просопографічне дослідження дозволяє комплексно, ди-

намічно відтворити портрет конкретної особистості, відобразити її 

роль в історії та державотворчих подіях (Гураль, О. В., 2014, с. 1), а, з 

іншого, – вказує на «створення просопографічного портрета родини як 

кровного та шлюбного об’єднання людей» (Гураль, О. В., 2014, с. 1). 

Впадає в очі контраверсія в завданнях просопографії. Видається нело-

гічною концепція змісту дисципліни, в якій предмет то одноосібний, 

то колективний. Якщо мова йде про детальне вивчення особистості, то 

для цього є цілком конкретна сфера діяльності і дисципліна – біогра-

фістика. Коли ж мова про історичні групи людей у конкретний (обме-

жений) історичний час, то це – і є сфера просопографії (Проскуряко-

ва, М. Е., 2016, с. 191). Просопографічному підходу протистоїть лонгі-

тюдний, тобто вивчення стану окремих осіб, груп, спільнот, суспільст-

ва протягом достатньо тривалого часу, який надає можливість відсте-

жувати їхній розвиток та зміни (Проскурякова, М. Е., 2016, с. 191).  

Зауважу, у чому основна помилка українських істориків, які вва-

жають, ніби просопографія включає аспект розкриття окремої осо-

би(стості). Розпочати можна з ключової неточності в тлумаченні ети-

мології, а точніше, в перекладі. Слово «просопографія» походить від 

грецького «prosôpôn-graphia» (προσώπων-γραφία), від «(to) prosôpon» 

(у множині «(ta) prosôpa», в родовому відмінку множини «tôn 

prosôpôn») і «graphia». «Графія» означає «опис». «Prosôpon» походить 

від «proshoraô» (πρφοσ-όράω: бачити) і буквально означає «обличчя» 

(у множині), «те, що бачимо» (Verboven, K.,  Carlier, M. and Dumo-

lyn, J., 2007, pp. 36–37). За словами авторитетної дослідниці з Великої 

Британії Кетрін Кіц-Роан (K. S. B. Keats-Rohan; https://www.research 

gate.net/profile/Katharine_Keats-Rohan) в терміні «просопографія» імен-

ник prosopa (люди) вжито саме у множині, а отже, слушним перекла-

дом слід вважати варіант «пишу про людей» (Keats-Rohan, K. S. B., 

2000, p. 2). Вона наголошує: «Although the study of individuals is a pre-

requisite of prosopography, prosopography is not about individuals per se» 
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(«хоч вивчення індивідів є обовʼязковою умовою просопографії, але 

власне просопографія не стосується окремих людей») (Keats-

Rohan, K. S. B., 2007, p. 141). Ще одне важливе зауваження К. Кіц-Роан 

стосується аспекту, чи можна назвати синонімами до терміна «просо-

пографія» такі (часто вживані українськими істориками) поняття, як 

«групова біографія» або «колективна біографія»? Дослідниця робить 

таке застереження: «Terms such as ‘group biography’ (rarely used, in fact) 

or ‘collective biography’ (very common) miss the point and are misleading» 

(«Такі терміни, як «групова біографія» (насправді використовується 

рідко) або «колективна біографія» (дуже поширена), випускають сут-

ність і вводять в оману») (Keats-Rohan, K. S. B., 2007, p. 141); 

«collective biography is an entity in its own right, distinct from and 

different to prosopography» («колективна біографія – це сутність сама 

по собі, відмінна від просопографії») (Keats-Rohan, K. S. B., 2007, 

p. 143).   

Просопографія вивчає популяцію, яка має одну або декілька ха-

рактеристик. Для просопографічного дослідження населення ізолюють 

від вихідного матеріалу відповідно до чітко визначених критеріїв, а 

дані, що його стосуються, збирають та моделюють за однаковими ре-

тельно визначеними критеріями. При визначенні індивідів у досліджу-

ваній сукупності акцент роблять не на індивіді як такому, а на загаль-

ній спільноті осіб у сукупності. Аналіз ґрунтується на всій групі, роз-

глянутій з урахуванням усіх її складників. Мета полягає в тому, щоб 

вивчити взаємозвʼязки між ознаками (якісними та кількісними харак-

теристиками) осіб, щоб зрозуміти певні історичні процеси, а не ство-

рювати якийсь складений індивід, призначений представляти ціле 

(Keats-Rohan, K. S. B., 2007, pp. 143–144). У просопографії кількість та 

особистості осіб, які формують групу (популяцію), спочатку зазвичай 

не відомі, оскільки дослідник обирає групу як початковий пункт дослі-

дження, метою якого є її наповнення субʼєктами та подальше вивчення 

(Keats-Rohan, K. S. B., 2007, p. 144). Просопографію цікавить не уніка-

льність, а усереднене та «спільне» в історії життя більш-менш великої 

кількості людей. Індивідуальне та виняткове важливе лише в тому разі, 

якщо воно надає інформацію про колектив і «нормальне» в ньому 

(Verboven, K.,  Carlier, M., and Dumolyn, J. 2007, p. 37). Просопографія 

інтегрує більш-менш велику кількість описових індивідуальних біо-

графічних досліджень шляхом кількісного та статистичного дослі-

джень обʼєднаної сукупності цих біографічних досліджень. Остаточ-

ною метою просопографії є отримання даних про явища, що перевер-

шують аспекти індивідуального життя. Індивід взагалі може бути без-

іменним, але він повинен мати чіткий набір характеристик (ознак), що 
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дозволяють просопографу долучити його до досліджуваної групи осіб 

(Smythe, D. C., 2007, p. 129). Просопографія зорієнтована на загальні 

аспекти життя людей, а не на їх окремі історії (Verboven, K.,  

Carlier, M. and Dumolyn, J., 2007, p. 41).  

Тобто просопографія – це опис узагальненого (усередненого) об-

разу спеціально виокремленої історично значимої спільноти осіб. Про-

сопографія не вивчає окрему особу як особистість поза спільнотою 

аналогічних осіб. Просопографія не створює колективної біографії і не 

є нею, як про це твердить низка українських істориків (Геча, О. А., 

2018; Ємчук, О. І., 2013; Задерейчук, А. А., 2013;  Феденко, О. О., 

2018), бо індивідуальні біографії унікальні і вони є сферою переважно 

лонгітюдного аналізу. Просопографія не створює колективний чи гру-

повий портрет, бо риси кожної особистості унікальні й унеможливлю-

ють узагальнення за чіткими критеріями (парамертами). У просопо-

графічному дослідженні індивідуальне (особливе) є недлишковим, бо 

важливим є спільність (стереотипність) характеристик гурту, а не від-

мінності. Термін «колективний портрет» передбачає, що риси окремих 

персоналій взаємодоповнюють один одного. Тому словосполучення на 

зразок «просопографічний портрет», який часто можна виявити у дос-

лідженнях деяких українських істориків (Баженова, Г. Ю., 2012; Гу-

раль, О., 2012; Гураль, О. В., 2014; Кірієнко, О., 2008; Ложеш-

ник, А. С., 2013; Сахно, І., 2006; Сичевський, А. О., 2018; Старовойте-

нко, І., 2008; Феденко, О. О., 2018; Чорноіваненко, І. В., 2015), є некорек-

тним принаймні з позицій лінгвістики та логіки. 

Правило стереотипних характеристик для групи осіб у просопо-

графічному дослідженні робить можливим і необхідним застосування 

технологій баз даних для систематизації, накопичення та подальшого 

структурного аналізу характеристик групи осіб, яку відображено в 

записах у БД. Розроблена й описана в цій статті концепція бази даних 

«Жертви Голодомору 1932–1933 р. на Дніпропетровщині» відповідає 

сутності й засадам просопографії. 
Висновки.  Просопографічне дослідження покликане давати мо-

жливість історикові отримувати узагальнений образ виокремленої за 
певним принципом історично значимої спільноти осіб на основі стере-
отипних індивідуальних даних. Трафаретність відомостей про персо-
налії робить можливим їх формалізацію та нагромадження у формі 
семантичних таблиць, що воднораз відображають індивідуальні дані в 
окремих записах (рядках) й загальну інформацію щодо спільноти. 
Отже, масові дані про велику групу осіб можна не лише зосередити у 
певному шаблоні, а й проаналізувати їх усі разом квантитативними 
методами. Така стандартизація даних робить можливим і необхідним 
застосування компʼютерних технологій, що забезпечать як комфорт-
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ний доступ до даних, так і дослідження гіпермасиву даних різноманіт-
ними методами залежно від інформаційних запитів користувачів. Опи-
сану в статті релятивну базу даних «Жертви Голодомору 1932–
1933 рр. на Дніпропетровщині» можна кваліфікувати як просопографі-
чну, оскільки її конфігурація та змістове наповнення відповідають 
визначенню такої. Базу даних утворено з трьох повʼязаних таблиць 
PERSON (персональні дані жертв), LOCATION (адміністративні оди-
ниці УСРР), DOCUMENTS (бібліографічні дані про документи). Така 
організація даних дозволяє звʼязувати дані конкретної персоналії в базі 
із її місцем мешкання та/або документом, де є запис про таку особу. 
Обравши певний адміністративний пункт, можна отримати не лише 
повний список померлих у 1932 та 1933 рр. у ньому, а й документальне 
підтвердження цих даних. Розроблена компʼютеризована форма інтер-
фейсу дозволяє здійснювати пошук у базі релевантних даних за різни-
ми критеріями (віком, статтю, соціальним походженням, етнічною 
приналежністю, причинами чи роком смерті, територіальним розмі-
щенням). Запропоновану модель бази даних можна застосовувати для 
створення подібних для інших областей України або для доповнення її 
відомостями інших областей, перетворюючи у такий спосіб у націона-
льну базу даних жертв Голодомору 1932–1933 рр. Така база даних 
може прислужитися як джерело фактичних відомостей не лише для 
просопографічних досліджень, а й для демографічних, соціографічних, 
генеалогічних, медичних та ін. 
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