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Н ікольченко Ю .М .(М аріуполь)

ІМПОРТ ГРЕЦЬКИХ РЕЧЕЙ ДО ПОГОРИННЯ 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТОПИСНОГО ДОРОГОБУЖА)

Погориння вперше згадується в літописах під 1097 
роком як волость київського князя. Вона служила не 
тільки демаркаційною зоною, яка розділяла Київську і 
Волинську землі, але була також своєрідним резервним 
фондом Київських князів, звідки вони найчастіше брали 
землі для пожалування своїм васалам. В зв’язку з цим 
можна включати в термін "Погорина" не тільки геог
рафічне, але й соціальне значення.

Історія і культура давньоруського населення цих зе
мель вивчені ще недостатньо. Відомості про пам’ятки 
ІХ-ХІІІ ст. Погориння знайшли своє відображення в за
гальних працях В.Б.Антоновича, О.О.Ратича, П.О.Рап- 
попорта. Про старожитності Погориння находимо відо
мості в довіднику археологічних пам’яток Рівненської 
області І.К.Свєшнікова і Ю.М.Нікольченко та довідни
ку археологічних пам’яток Волинської області М.Н.Ку- 
чинка і Г.В.Охріменка (11,4).

Проте, основним джерелом вивчення історії Пого- 
ринських земель стали багаторічні (з 1972 року) розкопки 
городища давньоруського літописного міста Дорогобужа, 
проведені археологічною еспедицією Рівненського 
краєзнавчого музею під керівництвом Ю.Нікольченка і 
Б.А.Прищепи(8). Дорогобуж складався з дитинця, околь
ного города, селища і фортеці. Місто було збудовано на 
лівому березі Горині. Вигідні для оборони природні умови 
були доповнені спорудженими могутніми системами 
укріплень, основу яких становили земляні вали і рови.

Землі поблизу Дорогобужа в середній течії Горині 
виділяються високою концентрацією пам’яток часів 
Київської Русі. Тут збереглися залишки 42 укріплених 
поселень X - початку XIII ст. Серед них в літописах зга
дуються Острог, Дубно, Пересопниця, Чемерин,
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Заріцьк, Корчесь, Мильськ, Сапогинь. Багата колекція 
археологічних матеріалів, зібраних в ході досліджень 
Дорогобужа, включає категорії речей, як відомих за ро
зкопками інших міст Русі, так і відсутніх на інших 
пам’ятках. Різноманітність і багатство колекції, на
явність унікальних і рідкісних знахідок робить речовий 
матеріал з Дорогобужа важливим історичним джерелом 
не тільки для вивчення міста і Погориння, але й для 
дослідження історії і культури населення Південно- 
Західної Русі. Економічне життя Дорогобужа характери
зується поєднанням сільського господарства, промислів, 
ремесла і торгівлі. Важливим у розвитку Дорогобужа 
був і політичний фактор. З кінця XI століття він стає цен
тром удільного князівства, в місті перебував князь з дру
жиною. Культурний рівень Дорогобужа характери
зується знахідками предметів писемності, християнсько
го культу,дитячих іграшок, наявністю монументальної 
споруди - Успенської церкви. Погориння разом з Доро
гобужем в XI - перш, половині XII ст. входило до складу 
Київського князівства. Тільки в останній чверті XII ст. 
Погориння остаточно відійшло до Волинського 
князівства.

В матеріалах XII - першої половини XIII ст. з Доро
гобужа виявляються всі ознаки, характерні для тогочас
них міст Русі: розвинене ремесло і торгівля, політико- 
адміністративні і культурно-ідеологічні функції, садиб
но-дворова забудова дитинця. На жаль, процес розвитку 
міста був перерваний татаро-монгольським погромом у 
грудні 1240 року. Погориння, як і інші землі Київської 
Русі, підтримувало тісні зв’язки із зарубіжними країна
ми. У X ст. на Погоринні находили головним чином 
східні речі; у ХІІ-ХІІІ ст. посилюються зв’язки з 
західноєвропейськими країнами. Проте на всіх етапах 
розвитку Західна Волинь мала широкі стосунки з 
Візантією і Північним Причорномор’ям. Під час розко
пок Дорогобужа знайдено 622 уламки так званих амфор- 
глиняних посудин для транспортування рідин.

Амфори виготовлялися як у Візантії, так і греками-
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колоністами у Північному Причорномор’ї.
Вони є показником регулярності торговельних 

зв’язків Русі з Візантією. Особливо багато їх виявлено в 
Києві та інших південноруських містах, але відомі вони 
по всій території країни. Розкопки виявляють їх не лише 
в багатих комплексах, а й у рядових, що засвідчує, по- 
перше, масове побутове використання цього імпортного 
посуду, по-друге, його відносну доступність. Чи достав
ляли амфорну тару спеціально для реалізації на 
внутрішньому ринку, чи продавали її тільки з вином або 
олією невідомо. Амфори мають заокруглене дно, під час 
транспортування їх вставляли в отвори, які були 
спеціально влаштовані на кораблях. У Давній Русі амфо
ри називались корчагами, як тара для перевезення й зби
рання рідин вони неодноразово згадуються джерелами 
серед речей в господарствах свійських та церковних фе
одалів. Можливо, що крім вина та олії в амфорах на 
Русь привозили керченську нафту, яка використовува
лась для освітлення. Про знаходження амфор з вином на 
дворі чернігівського князя Святослава Ольговича 
повідомляє Іпатіївський літопис під 1146 р.

З Візантії до Дорогобужу потрапили і скляні браслети, 
котрі відрізняються від давньоруських не лише хімічним 
складом, а й формою. Джгут цих фрагментів в перетині 
звичайно не круглий, а сплощений (прямокутний, напіво- 
вальний, трикутний). Такі браслети нерідко прикрашені 
розписом або інкрустацією кольорового скла.

Виділяється один плоско-опуклий браслет шириною 
1,2 см синього кольору, інкрустований жовтою пастою 
та розписаний фарбою чорнильного кольору. Поверхню 
прикрашають лінії, що утворюють овали і хвилі. Його 
знайдено у верхніх шарах заповнення ями XXIV, датова
ною другою половиною XII ст. Подібні браслети знай
дені в Києві (13;102), Воїні (2;91, табл.ХУІІ,8). У Новго
роді вони зустрічаються в шарах ХІ-першої половини 
XII ст. Як показали дослідження, всі вони виготовлені у 
візантійських майстернях (9; 164-199).

З інших скляних виробів візантійського походження
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на Дорогобужі трапляються перстні, намистини і скляні 
посудини. Знайдено три скляні перстні плоско-опуклі в 
перетині, зеленого кольору, з них два мають овальне ро- 
зширення-щиток. Повністю зберігся виріб синього коль
ору, прикрашений вертикальним защипом. Два інші 
перстні були виготовлені із фіолетового і жовтого скла. 
Намисто, знайдене в шарі ХІІ-першої половини XIII ст. 
Лише одна зелена намистина в заповненні споруди 8 
другої половини X - першої половини XI ст. В шарі XI 
ст. виявлена ребриста куляста намистина синього коль
ору. Такі вироби датуються Х-ХІ ст.

В культурному шарі ХІІ-першої половини XIII ст. 
знайдено намистини: біконічну жовту, зелений бісер, 
сині гранені, призматичну і біпірамідальну та плоску ок
руглу прозору. В тих же нашаруваннях зібране багато
кольорове намисто. Три намистини мають вічка: бочко- 
видна коричнева з жовтими вічками неправильної фор
ми та дві кулясті сплощені-зелена та чорна з жовтими 
вічками. Одна велика намистина кольору слонової 
кістки має пластичний узор жовтого кольору. В Новго
роді такі вироби датуються ХІІ-ХІІІ ст.

Майже усі уламки посуду належать виробам із жовто
го прозорого скла. Колекція включає вінця, денця, час
тини стінок. Вінця посудин подвійні, загнуті до середи
ни, трапляються стінки, прикрашені вдавленим хвиляс
тим орнаментом, або ж тонкими скляними нитками зе
леного кольору. Деякі посудини мають хвилясті стінки, 
що утворені вертикальними та з нахилом ребрами. За 
аналогіями і знахідками в інших містах Русі виділяються 
слідуючі форми посуду: стакановидні посудини; гостро- 
донні лійчасті кубки на тонкій масивній циліндричній 
ніжці; бокали, що мали масивні подвійні денця. Крім на
званих форм, знайдено уламок вінця посудини із синь
ого скла. Вона мала добре виражену шийку і слабо 
відігнуті назовні вінця.

Частина Візантійських речей з Дорогобужа має цер
ковне і культове призначення. Як правило, новозбудо- 
вані церкви та собори в Київській Русі оздоблювалися не
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тільки місцевими, а й іноземними виробами. Особливо 
багато предметів церковного вжитку було завезено на 
Русь з Візантії та Корсуня відразу після прийняття хрис
тиянства.

В шарі XII - першої половини XIII ст. знайдено 
повністю збережену лампаду і гак для підвішування дру
гої лампади. Ціла лампада має напівсферичну мисочку 
діаметром 8,8 см з вертикальним ребром, яке утворює 
піддон. Поверхня мисочки прикрашена поясками із за
глиблених ліній. Мисочка має три вуха, до яких кріпили
ся ланцюжки довжиною близько 15 см. Верхніми кінця
ми вони закріплені у вушках на шестипроменевій 
зірочці. У верхньому вушку закріплено гак, на якому 
лампада підвішувалась. В Південній Русі подібну лампа
ду знайдено на Райковецькому городищі, окремі деталі 
траплялися в Галичі, Воїні. Зустрічаються лампади і в 
північних та західних землях Русі. Цікавою знахідкою є 
також фрагмент деталі бронзового хороса. Подібні де
талі мав хорос, знайдений в руїнах Воскресенської церк
ви XII ст. в Переяславі-Хмельницькому. Близька за фор
мою деталь хороса виявлена у літописному Василеві. З 
Північного Причорноморья в Дорогобуж привозили 
мармурові хрестики- "корсунчики".

Як бачимо, літописний Дорогобуж був значним цен
тром партнерських зв’язків Київської Русі з Візантією. 
Вони виконували важливу роль у економічному розвит
ку всієї країни, сприяли зміцненню її міжнародного ав
торитету. 1

1. Антонович В.Б. Археологическая карта Волынской губернии // Труды 
XI Археологического съезда. - М., 1901. - Т.1. - С. 1-133.

2. Довженок В.И., Гончаров В.К., Юра Р.О. Древньоруське місто Воїнь. - 
К., 1996.

3. Каргер М.К. Розкопки в Переяславі-Хмельницькому в 1952-1953 рр. // 
Археологія. - К., 1954. - Т.ІХ. - С.3-29.

4. Кучінко М.М., Охріменко Г.В. Археологічні пам’ятки Волині. - Луцьк, 
1995.

5. Нікольченко Ю.М. Літописний Дорогобуж як центр торговельних
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Шестак О.І. (Київ)

ПЕРЕДУМОВИ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
ЗА СВОЮ ДЕРЖАВНІСТЬ У 1635-1638 РОКАХ В 

ГЕОГРАФІЧНОМУ АСПЕКТІ1

Після великого повстання українського народу проти 
польського панування в 1630 році на чолі з Тарасом Фе
доровичем (Трясило) почався другий етап боротьби ук
раїнських селян та козаків - випищиків2 у 1635 році.

Безпосереднім поштовхом виступу було побудування 
польським урядом замку Кодак3 на високому правому 
березі Дніпра, трохи нижче гирла річки Самари (лівої 
притоки Дніпра), біля першого Кодацького порогу. 
Польський уряд, не маючи сили ліквідувати Запорізьку 
Січ, не раз намагався зменшити її силу, а, головне, при
пинити втікання на Січ селян. Запорізька Січ була 
страшна не так своїми морськими походами на Туреччи
ну, як величезною роллю у внутрішньому політичному 
житті України. Вона була центром, де збирались втікачі 
та всі невдоволені пануванням польських та українських
8



магнатів й звідки починались народні повстання.
Самий факт побудови польської фортеці Кодак біля 

самого Запоріжжя, в місцевості, де козаки вважали себе 
повними господарями, страшенно їх обурював. Незадо
волення, ненависть й злоба до польських панів і, в пер
шу, до Кодацької залоги все зростала і незабаром, у 
серпні 1635 року, через місяць після побудови фортеці, її 
вже було зруйновано запорожцями на чолі з гетьманом 
Іваном Сулимою. Через зраду частини реєстрової стар
шини цей виступ не розповсюдився на Подніпров’я, а 
обмежився зруйнуванням козаками Кодаку.

В середині травня 1637 року розпочинається селянсь
ко-козацьке повстання, яке поступово набирає характе
ру народної боротьби проти польського панування. 
Поштовхом став виступ запорожців (неєрестрового ко
зацтва) на Київське воєводство для захоплення армати4 
в Чигирині. З моменту її захоплення престиж Запорізької 
Січі зростав.

Повстанський рух очолював Павло Бут (Павлюк), 
який реєстру не визнавав, а вважав за козаків все насе
лення, що купчилось навкруги Запорізької Січі, визнаю
чи його за свій центр. Павлюк після перевороту реєстро
вих (скинення старшини Томиленка зрадниками) виру
шив на Правобережжя і став табором біля Крилова 
(місто на Тясмині). В кінці літа Павлюк повернувся на 
Січ з арматою, поклавши організацію військових сил на 
Правобережній та Лівобережній Україні на Карпа Ски
дана - надзвичайно талановитого організатора та агіта
тора. Його універсали розповсюджувались в містах 
Лівобережжя: Снятині, Сенчі, Лохвиці, Глинській, Ро
мнах, в основному в маетностях Єремії Вишневецького. 
Скидан діяв як силою листів, так і силою зброї. Селянст
во піднімається на всьому Лівобережжі та пд.-сх. части
ни Правобережжя. Листопад і грудень 1637 р. були ча
сом найширшого розмаху повстання, яким була охопле
на територія від Юієва до Полтави, Гадяча, Ромен, а та
кож Остра та ін. міст Чернігівщини. Скидана підтрима
ли і 2 реєстрових полки - Чигиринський на Правобе
режжі і Переяславський на Лівобережжі, решта хита
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лись, особливо почувши про наближення польського 
війська до Білої Церкви. Хоча Біла Церква була центром 
реєстрового полка, більша частина білоцерківських ко
заків підтримала повстання. Похід польського війська 
на українські землі мусив би змобілізувати повстанські 
загони й організувати належну зустріч війську. Але го
ловного керівника Павлюка на Україні не було. Пішов
ши на Січ, він мав на меті "донських козаків на допомо
гу запросити, з татарами з’єднатись, під владу московсь
кого царя піддатись". Поляки, не втрачаючи час, наказа
ли своїм військам негайно рухатись в напрямку на 
с.Сахнів міст (тепер с.Сахновка), що на р.Рось й негайно 
переправлятись за Рось, територію, яка повністю знахо
дилась в руках повстанців.

Згодом Павлюк з арматою й запорожцями через Чи
гирин і Черкаси прибув у Мошни, де з’єднався із загона
ми Скидана. Загони повстанців вкрили все Лівобереж
жя: Переяславщину, Полтавщину, Ніжинщину, Лубен- 
щину та ін. місцевості. 16 грудня відбувся вирішальний 
для повстання бій під селом Кумейки на річці Рось. Не 
дивлячись на те, що повстанців нараховувалось кілька 
десятків тисяч, головний повстанський загін Павлюка 
був далеко слабший від польського війська, яке нарахо
вувало більш як 15 тисяч добре озброєних жовнірів, 
папських корогв, іноземних регіментів, частину реєстро
вих. Бій був нерівний, ватажки Павлюк і Скидан вирва
лись, щоб збирати нові сили у Мошнах, Черкасах, Чиги
рині та ін. містах.

Після поразки козаків польські війська були роззосе- 
реджені по всій території, що була охоплена повстанням 
1637 року. їх постій ліг величезним тягарем на плечі на
селення; воно посувалось далі на береги Ворскли і закла
дало там нові села, йшло в степи, на Запоріжжя або далі 
на Дон, а також тікало на територію російської держави 
(в міста Путивль, Бєлгород, Севськ та ін.) Через терор 
польських загарбників і пограбування населення незадо
волення зростало й охоплювало тих, які ще в повстанні 
1637 року участі не брали. Розгромити Січ польському
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урядові не вдалось, і сили повстанців почали зростати 
за рахунок нових втікачів від шляхетського терору.

Нове, більш грізніше повстання починається з 
Ніжина вже в 1638 році. Із Запоріжжя на волость на
правляються козацькі ватажки. На чолі з Яцком Ос- 
трянином повстанці захопили 4 переправи на Дніпрі: 
Кременчук, Максимівку, Бужин і Чигирин -Дуброву. 
Щоб дезорієнтувати польські війська, головні сили 
повстанців повернули від Кременчука на річку Псьол, 
захопили Омельник і пішли на Голтву, охоплюючи 
цілий край між річками Псьол і Ворскла. Під Голтвою 
стався великий погром польських військ, їх загинуло в 
кілька разів більше, ніж повстанців.

Ця перемога мала велике значення: величезна тери
торія крайньої Пд.-Сх. України між річками Ворскла, 
Псьол і Сула була звільнена від польських військ. Пов
стання поширювалось і охоплювало все більшу тери
торію і все ширші маси селянства.

Повстанці також захопили Трахтемирів, Ржищів, 
Стайки, Трипілля, незабаром їх сили підійшли до 
Києва. Загалом повстання охопило на Правобережжі 
значно більшу територію, ніж у 1637 році. Великі маси 
повстанців йшли із нових слобід на Уманщині, з Жито
мирщини, з волості Хвастова (нині Фастів), з Димера 
тощо.

Незабаром новим гетьманом козаки обрали Дмитра 
Гуню. Він почав військові дії з того, що укріпився на 
урочищі Старець при гирлі Сули. Ця позиція була над
звичайно зручною: з двох боків - річка, з третьої - бо
лота і луки. Гуня скріпив цю позицію ще батареями, за
слонами із землі та дерева, й козацьке військо витрима
ло тут 6-тижневу облогу від 22 червня до 7 вересня 1638 
року. Всі наступи поляків були безуспішні, козаки 
відбивали їх, а той часто контратакували польський 
табір. Але польське військо все збільшувалось і оточу
вало загін Д.Гуні з усіх боків. Розпорошені по Україні 
дрібні повстанські загони розгромлювались об’єдна
ними силами поляків. Облога на Старці закінчилась 
переговорами і укладенням миру між польським уря-
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дом і козаками, які були приневолені прийняти нову, 
важку ординацію5.

Повстання не переросли на визвольну народну 
війну, яка б звільнила Україну з-під влади шляхетської 
Польщі, що сталось тільки через 10 років під проводом 
гетьмана Богдана Хмельницького. У дисертації 
І.О.Іванцова висловлюється думка, що в діях деяких 
ватажків були створені передумови національно-виз
вольної боротьби українського народу за планом - 
прообразом того плану, який перевів у життя Богдан 
Хмельницький. У повстаннях 1635-38 років уже вияви
лись ті організаційні та програмні моменти, що їх ро
звинув пізніше великий гетьман.

Вони були прелюдією визвольної війни українсько
го народу проти шляхетської Польщі у 1648 році. То
му, відзначивши в минулому році 350-річчя ук
раїнської держави необхідно пам’ятати про передумо
ви боротьби за неї.

 ̂.Цю роботу присвячую пам’яті мого прадіда - Івана Овсійовича Іван- 
цова, вченого - історика. Він народився 11 вересня 1904 р. на Житомир
щині. З дитинства виявив великий потяг до навчання, здобув педагогічну 
освіту в Шепетівському педтехнікумі, заочно навчався у Інституті народної 
освіти, пізніше перевівся на історичний факультет Київського державного 
університету ім. Т.Г.Шевченка, який закінчив у 1934 р., і вступив до 
аспірантури. З вересня 1935 р. І.О.Іванцов працює старшим викладачем ка
федри історії України в педінституті та війна переклеслила всі наукові та 
життєві плани І.О.Іванцова. Прадід загинув в жовтні 1941 р. По собі зали
шив вагомий науковий доробок: статті: "Шевченко - історик", "Шевченко 
і археологія" (опубліковані в 1939 р.); кандидатська дисертація на тему 
"Визвольна боротьба українського народу проти Шляхетської Польщі у 
1635-1638 рр." (1940 р.); монографію, підготовлену до друку напередодні 
війни у 1941 р., "Стародавній Київ (до 1240 р.)" та інші наукові матеріали 
(статті, щоденники археологічних розкопок).

12



2. випищики-козаки, виписані з війська, що залишились без прав і засобів 
для життя; реєстрові-заможні козаки, вписані в реєстр

3, фортецю Кодак проектував та будував француз-інженер Гільйом 
Л.Боплан.

4 армата-артилерія, вважалась військовою реліквією козаків. .

5. ординація - низка постанов поліційно-адміністративного характеру. У 
козаків були відібрані всі дотеперішні привілеї та "вольності". Вони мусили 
передати полякам артилерію, корогви, булави й усі військові відзнаки.. 
Замість гетьмана польським королем призначався комісар, а полковниками - 
польські офіцери.

Грушевський М.С. Очерки истории украинского народа, К. 1990.
Історія українського війська (І і II част. І.Крип’якевич), Львів 1936 р. (пе

ревидання 1990 р.)
Іванцов І.О.Повстання українського народу проти шляхетської Польщі в 

1635-1638 рр. (кандидатська дисертація, машинопис, Київ, 1940).

Криж єнко К . О. (К иїв)

ЖИТТЯ ТА ПОБУТ ЗАПОРОЖЦІВ

Підсумком формування на рівнинах Придніпров’я 
нового суспільства стала поява нового стану, що міг на
родитися лише на порубужжі - стану козаків. Слово "ко
зак" походить від татарського слова "кайзак", що зна
чить вільна, незалежна від пана людина, яка не мала 
чітко визначеного місця в суспільстві, в також "неустра- 
шимий вояк". Вперше слов’янські козаки з’явились у 
1480-х роках, але тільки з поширенням кріпацтва в сере
дині XVI ст. їхня чисельність значно зросла, як сказав 
пізніше Б.Хмельницький, козацтво склалось "з людей, 
Що холопства не витримали й пішли в козаки". М.Косто- 
маров був тієї думки, що козаки - це ніхто більше, як 
тільки міщани із українських міст, що ходили на промис-
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ли у степи, де їм доводилося боронитися від нападів та
тар, там склався козачий стан. Поруч з цією думкою бу
ли й інші, більш ближчі до правди, вони висловлювали 
таку версію: козак - це місцевий стан, а виник він із на
роду.

Спочатку до лав козацтва вступили селяни - втікачі, 
міщани, позбавлені стану священики та й просто шукачі 
пригод. Сюди приймали людей, незважаючи на расу, 
національність, соціальне походження. Крім українців, 
що становили переважну більшість, було багато росіян, 
білорусів, литовців, грузинів і навіть вірменів. Вони за
сновували хутори і села, будували нові й відроджували 
зруйновані міста і містечка. Саме козацтво повернуло до 
життя спустошені татарами українські степи.

Згодом козаки створили систему укріплень у понизі 
Дніпра, за порогами, на дніпровських островах (саме то
му їх ще називають "запоріжцями"). Козаки скористали
ся традиціями зведення фортифікаційних споруд часів 
Київської Русі, за якими важливу роль відігравали 
засіки. Від слова "засіка" (укріплення з дерев) і дістала 
свою назву Запорізька Січ. Хоч деякі дослідники вважа
ють, що за основу назви правило слово "сікти".

Козаки мали характерні риси свого народу: добро
сердність, безкорисливість, щедрість, вірність у дружбі, 
яка вельми високо цінувалась на Запоріжжі. Найхарак
тернішою рисою козаків була висока любов до власної 
свободи; вони надавали перевагу лютій смерті перед га
небним рабством. Саме таким і постає козак, який був 
відданий своєму краю та народові впродовж усього жит
тя. Та яким же був побут козака?

Склад запорізького низового війська ділився на дві 
категорії: січових козаків або товариство, та посполитих 
або зимівчаків.

Січові козаки жили без жінок і, за споконвічними ста- 
рокозацькими звичаями, не мали права вводити в Січ 
жодної жінки. Адже серед запорожців ходили легенди, 
що у той день, коли ступить на Січ жінка, Січ перестане 
існувати. У Запоріжжі існував окремий стан людей, так
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звані посполиті, які жили родинами у зимівках - козачих 
хуторах, розкиданих по всіх запорізьких паланках. На 
кінець історичного існування Запоріжжя число посе
ленців зимівників досягло 90 000 чол.

Посполиті, що жили на Запоріжжі хуторами-зимівни- 
ками займалися хліборобством, тваринництвом: коняр
ством, рибальством, садівництвом та рільництвом. 
Відмінність між посполитами, які жили на території 
Польщі та Росії, та запорізькими посполитами полягала 
в тому, що запорізькі не знали кріпацтва і не були за
лежні від земельних наділів. Користуючись безпере
шкодно особистою свободою і земельними благами, ко
жен запорізький посполитий повинен був виконувати 
певні повинності, які закріпились протягом віків. Зокре
ма, займаючись головним чином сільським господарст
вом, посполиті водночас вважалися козаками; вони не 
були звільнені від військових обов’язків і у виняткових 
випадках, коли йшлося про великі походи проти во
рогів, також брали в руки зброю. Крім обов’язків 
військової служби, посполиті залучалися також і для 
варти кордонів, для лагодження куренів у Січі, зведення 
артилерійських та інших споруд, але головним їхнім 
обов’язком було годувати козаків. При постійних зв’яз
ках січовиків з посполитами козаками-зимівникам між 
ними виробилися своєрідні умовні знаки та паролі. План 
козацького хутора кінця XVIII ст., що дійшов до нас, дає 
чітке уявлення про те, як він влаштовувався і з яких час
тин складався. Хутір прилягає до річки й утворює собою 
просторий чотирикутник. Передусім видно в’їздну бра
му, широкий двір, в глибині якого стоїть довга хата-гос- 
пода з коморою, сіньми, кухнею та світлицею; ліворуч, 
навколо подвір’я, починаючи від воріт, стоять гаслазей, 
повітка для возів і в кінці, навпроти господи, хижка; з 
лівого боку - знову повітка, двір для худоби, далі - клуня 
та ворота для завезення хліба з поля. Зовні, біля воріт то 
по кутках, стоять невисокі вежі, звідкіля козаки пильну
вали ворога.

Звичайне повсякденне життя запорізьких козаків у 
Січі складалось таким чином. Козаки підіймались на но
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ги зі сходом сонця, молилися Богу і, трохи згодом, сіда
ли до столу до гарячого сніданку. Час від сніданку до 
обіду козаки проводили по-різному: хто ладив одяг, хто 
лежав на боці, наспівуючи пісеньку, а хто розповідав про 
власні подвиги... Рівно о 12 годині курінний кухар бив у 
казан, і тоді, за звуком казана, кожен козак поспішав до 
свого куреня на обід. Обід готувався в кожному курені 
особливим кухарем і його помічниками. Усі дотримува
лись чистоти, вважалося, що "посуд - казани, ложки, ко
рита дуже чисто тримають і чистіше від себе, а паче одя
гу". Страва готувалась у великих мідних або чавунних 
казанах і варилась тричі на день на всю наявну кількість 
козаків, за що платилось кухареві по 2 крб. й 5 коп. з 
кожного козака на рік. До столу, який по-запорізьки 
звався "сирном", звичайно подавалася: соломаха чи со- 
ломать, тобто житнє борошно, густо зварене з водою; 
тетеря і щерба (борошно на риб’ячій юшці). Якщо ж ко
заки, окрім звичайної страви бажали поласувати м’ясом, 
дичиною, рибою, варениками, сирниками або ще чи
мось, то для цього вони укладали артіль, збирали гроші, 
на них купували продовольство й передавали його 
курінному кухареві. Гроші для харчу або передавалися 
кухареві після розподілу жалування, або купувались 
продукти на громадські гроші всього куреня, які завжди 
зберігались в курінній скарбниці під відомством 
курінного отамана. Ввійшовши до куріння козаки вже 
знаходили накритий стіл, але перш, ніж починати їсти, 
вони обов’язково молилися перед іконами і вже потім 
сідали на лавах, залишаючи місце для курінного отама
на. Пообідавши чим Бог послав, козаки вставали від 
столу, хрестились, дякували спочатку отаману, а потім 
курінному кухареві. Потім кидали кожен по дрібній мо
неті в карнавку для придбання провізії до наступного 
дня і виходили з куреня на площу. Час від обіду до вечері 
проводили в тих же заняттях. Увечері козаки знову зби
ралися в курені, тут вони вечеряли, а потім вони молили
ся Богові й лягали спати, дехто збирався в невеличкі куч
ки й по-своєму розважалися: грали на кобзах, скрипках,
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лірах і тут же танцювали, інші співали без музики; треті 
грали в карти або у кості, причому ставкою були не 
тільки гроші, але й здобич і полонені татари.

У дні великих свят, наприклад, Різдва чи Паски, коза
ки протягом цілого тижня ходили вітати кошового, суд
дю, писаря, осавула, приносили їм дарунки, пригощали
ся в них різними напоями й під час частування стріляли 
з гармат. Але особливо урочисто зустрічали запорожці 
день 6 січня кожного нового року. У цей день всі козаки, 
піхота, артилерія і кавалерія збиралися на майдані перед 
церквою і стояли тут рядами без шапок до закінчення 
служби; всі були вбрані в найкращу одіж, озброєні на
йкращою зброєю; над кожним куренем маяли особливі 
розмальовані прапори, які тримали хорунжі, сидячі на 
вогненних, чудово вбранних конях. Коли архімандрит 
вперше занурював хреста у воду, то козаки в один 
постріл залпом били так голосно і так сильно, що від то
го удару земля стогнала.

У звичайні святкові дні запорізькі козаки нерідко ро
зважались кулачними боями, часто завдавали один од
ному каліцтв.

Опис проведення часу козаків відрізнялось порівняно 
скромним характером від того часу, коли вони поверта
лись додому з військових походів. М.Гоголь досить гос
тро висловився щодо козаків: "Січ уміла тільки пити та з 
рушниць бити". Як свідчить очевидець, січові козаки 
ніяких робіт не виконували, але завжди гуляли й пили.

Та крім щоденних веселощів, основною справою ко
зака залишалась війна, адже за прислів’ям, "воля та 
відвага або мед п’є, або кандали тре".

Борючись проте чужоземних загарбників, Січ створи
ла струнку військову організацію. Кожен козак офіційно 
називався "товариш Війська Запорізького", у чому вияв
лялися елементи демократичних відносин. Усе козацтво 
ділилось на полки по 500-1000, а згодом і більше чоловік 
на чолі з полковником. Полки складались із сотень, ке
рованих сотниками. Існував також поділ на курені. Усе 
козацтво очолював гетьман, а запорізьке козацтво - ко
шовий отаман. Разом із військовим писарем, суддею і
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обозним, кошовий отаман утворював уряд - кіш За
порізької Січі. Кошову старшину обирали щороку на за
гальновійськовій раді, яка збиралась три-чотири рази на 
рік і вирішувала важливі справи. У запорізькій 
військовій канцелярії служили високоосвічені, відомі на 
той час люди. З їхнього середовища вийшли історики- 
літописці.

У першій половині XVII ст. козацтво піднялося до 
рівня кращих європейських армій, а своєю активною, 
наступальною, ініціативною стратегією перевершувало 
феодальні армії Європи.

Задумавши похід проти ворогів, татар, турків та пол
яків, козаки били на Січі з найбільших гармат, затим по
силали кругову повістку козакам-зимівникам, які жили в 
степу по хуторах, слободах та землянках-бурдеях. На та
кий поклик поспішали звідусіль козаки до збірного пун
кту, хто пішки, хто верхи, із зброєю чи продовольчими 
товарами. При цьому, якщо йшлося про нагальну обо
ронну війну, коли треба були відбити раптовий напад 
ворога, відібрати у нього захоплений християнський 
ясир, то козаки збиралися в похід швидко, кидалися на 
ворога навально, вступали у бій мужньо, не шкодуючи 
ні життя, ні сил, і потому так само швидко поверталися 
на Січ.

Коли ж йшлося про наступальний похід, в особливо 
великих масштабах, то запоріжці залучали й городових 
козаків, посилаючи до них у міста гінців здебільшого під 
час ярмарок та великих свят. Зібравши таким чином яко
мога більше бажаючих до походу, запорізька старшина 
відкривала раду, де повідомляла низовому товариству 
причини їх заклику на війну і загальні плани походу. Не
звичайне видовище становила собою велика сила за
порізьких вершників на степовій рівнині.

Попереду їхав хорунжий з червоним прапором або 
хоругвою в руці; за ним виступав отаман. За кошовим 
отаманом виступали послідовно піхота, кіннота й арти
лерія, розділені на полки. Разом з військом йшов цілий 
стан потрібних людей: ковалів, грабарів, які вміли при
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нагальній потребі швидко зводити укріплення. Разом із 
військом рухались й важкі вози, на яких запорожці везли 
свою артилерію і частину зброї. У випадку, коли козаки 
зустрічались з ворогом у відкритому степу, то вони на
самперед робили зі своїх возів табір, де поміщали коней, 
військо, харчі, а тоді звідтіль стріляли, наче з фортеці, у 
супротивників. Такий табір був неприступним для воро
га завдяки рушничому вогню.

Із часів існування Запорізької Січі змінилося багато 
поколінь, досліджувалося чимало версій, виникали 
цікаві припущення щодо історії запоріжців. Та навіть у 
наш час козацтво залишається одним із світових фено
менів, який хвилює і над яким замислюється безліч 
дослідників.

Д унець В.О .(К ш в)

СУДИ КИЄВА ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНЩИНИ

Як тільки люди почали жити громадським життям і 
появилося суспільство, одночасно виникла потреба і в 
урегулюванні непорозуміння чи то на грунті інтересів 
приватних, чи то на грунті публічної заінтересованості. 
Регулювання цих непорозумінь, як між окремими 
людьми, так і в справах, де зацікавлена держава, здавна 
ведеться особливими інституціями - судами, а порядок, в 
якому ведеться розв’язання суперечок, зветься судовою 
процедурою.

Кожний народ і кожна епоха мають свої осібності в 
судах і процедурі в залежності від різних причин, а 
насамперед, в залежності від економічних обставин. 
Міняється економічний уклад-міняються право, 
інститути, юридичні основи, і, таким чином, право в 
одну епоху має одні форми, в другі часі воно може мати 
вже зовсім інший вигляд, іншу фізіономію. Те ж бачимо 
й на Україні, коли вона жила під Польщею, а потім 
відбилася від неї й жила своїм життям у XVII й XVIII ст.

До Хмельниччини український народ не мав прав в
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Польщі. Коли за ним визнавалося якесь право, то хіба 
тільки звичаєве, яке лишилося від дідів-прадідів. Коли у 
1648 р. піднялася на Україні революція, поміщики й 
пани стали тікати й кидати міста, влада перейшла до 
народу і в судах заховалося для вжитку оте звичаєве 
право. Народ поки що не потребував інших законів на 
селі. В містечках, де жили міщани, вживалося міське 
право, до котрого віддавна звикло міське населення. 
Козаки судилися за своїм правом. Але з огляду на те, що 
звичаї народні, котрих дотримувалися люди з давніх 
часів, вже мало гармоніювали з новими порядками, то 
звичаєве право стало витіснятися другим, більш 
пристосованим до життя правом. А як появилася на 
Україні велика земельна власність, народилися свої 
пани, то довелося перейти вже до права, що 
забезпечувало інтереси і класи поміщиків. Це 
спричинило до того, що право міське, козацьке й 
селянське звичаєве були усунуті на другий план. Та хоч 
вони й були усунені, але не щезли зовсім, і в зміненому 
вигляді в різних формах деякі з них живуть і досі. Всі такі 
права являються джерелами до пізнання старинних 
судових українських порядків.

Внаслідок змін, які відбувалися в судової системі 
Києва, то до магістратського і деяких духовних судів 
добавився - полковий суд.

Як відомо, Київ за часів Гетьманщини керувався в 
своїх діях магдебурзьким правом, 500-річчя надання 
якого місту святкується цього року.

На основі магдебурзького права в Києві діяв 
магістрат-орган міського самоврядування. До функції 
магістрату належало і судочинство. Магістратський або 
міський суд належав до постійних судів. Він складався із 
бурмистра і шести лавників. В компетенцію міського 
суду входив розгляд кримінальних і цивільних справ 
київських міщан та населення міських сіл, винесення 
відповідних вироків, включаючи смертні. Судочинство 
велось в основному в усній формі і не фіксувалося на 
папері. Судові засідання очолював війт.
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Ріст впливу козацької старшини послабив значення 
міського самоврядування. Поступово в магістратських 
містах козацька старшина почала відігравати головну 
роль, і міські суди потрапили до рук козацької 
старшини. Міське право завірялося в кількох кодексах, 
котрі загально звалися магдебурзьким правом. На 
першому місці тут стояло так зване Саксонське зарцало. 
Воно мало кілька видань і складалося з саксонського 
права, права муніципального й Хелмського. Широко 
розповсюдженим був збірник практичних порад, що 
звався "Порядком міських судів і справ", де в 
подробицях було обмальовано судову процедуру. Київ 
був полковим містом, тому тут знаходився і полковий 
суд. Полковий суд був утворений після возз’єднання 
Україні з Росією, а формально ліквідований в зв’язку з 
судовою реформою 1763 року. Він мав повноваження з 
усіх справ за місцем розташування. У полкових судах 
засідали полкові та представники "значкових знатних 
товаришів". Полкові суди розглядали переважну 
більшість кримінальних і цивільних справ на території 
полку. В мирний час вони змушені були підтримувати 
необхідний контакт з міським магістратським судом, 
котрий хотів зберегти свою відокремленість. Зростання 
значення полковників, полкової старшини, наявність в 
їх руках влади, що спиралась на силу козацьких щабель, 
поставили магістратський суд у залежне від них 
становище. За цих умов полковник підпорядковував 
собі міський суд, використавши до деякої міри його 
форму. Так відбулося об’єднання міського суду з 
полковим. Як свідчить магістратська книга, полковий 
суд неодноразово засідав у магістраті разом з міським, 
спільно розглядали справи, створюючи таким чином, 
єдиний суд, в якому головну роль відігравала полкова 
старшина і в першу чергу сам полковник. Якщо 
полковник не міг бути на засіданні суду, то він надсилав 
полкових старшин. Разом з полковим суддею міг 
вирішувати справу і інший представник полкової 
старшини, наприклад, обозний. Спеціального 
нормування складу полкового суду не було. До нього
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вводився в першу чергу полковий судця, як найбільш 
компетентна особа, котрий за своїм становищем 
покликаний був виконувати функції правосуддя. Однак, 
як вже відзначалося, вирішальним у суді було слово 
полковника.

Деякий час до складу полкового суду входили 
полковник, полковий судця, отаман, війт, бурмистр, а 
також дехто з полкових або сотенних старшин. Згодом, 
коли судова система стабілізувалася, представників 
міщанства в полковому суді вже не було. Полковник 
вирішував справи не тільки тоді, коли засідав у суді, а й 
заочно. Все ж найчастіше в полковому суді головував 
полковий суддя. Неодноразово головували в судовому 
засіданні і полкові старшини. Полковий суд розглядав 
найбільш важливі кримінальні і цивільні справи, що 
виникали на території полку. В його компетенцію 
входили не тільки справи полкової старшини, сотників і 
значкових товаришів, як відзначається в "Правах, по 
которым судится малороссийский народ", а і деякі інші. 
Характерним для компетенції полкових судів було те, 
що у важливих кримінальних справах вони повинні були 
свої вироки подавати генеральному військовому судові 
на апробацію. У цивільних - справах їм дозволялось 
приймати кінцеве рішення, що переглядалось тільки, як 
апеляція генеральним військовим судом.

Окремою формою полковницького судівництва були 
так звані ярмаркові суди, які мали місце і у Києві.

Ярмаркові суди не були сталими інституціями, вони 
збиралися для розгляду справ торгових. Ярмарковий 
суд фактично був судом полковника, і вели його 
представники полкового суду в усіх ярмаркових 
справах. Ярмарковий суддя мав чітко визначену 
компетенцію. В ряді випадків ярмарковий суддя тільки 
розслідував деякі справи і робив про них відмітку в 
книгах. Це зокрема, стосувалося справ, які не входили в 
його компетенцію і не могли ним вирішуватися. 
Ярмарковий суд розглядав справи цивільного 
характеру, не вирішуючи кримінальних. Ярмарковий
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суд належав до так званих словесних судів, в ході яких 
майже нічого не записувалося. Скарги подавалися усно, 
покарання чинилось без ведення протоколу. Лише в 
окремих випадках ярмарковий суддя відмічав у судових 
книгах своє рішення. Полковий і ярмарковий суддя 
використовував звичаєве право, поточне українське 
законодавство і законодавчі акти Російської імперії, а 
також Литовські статути, особливо третій Литовський 
статут, який був основним джерелом права на Україні 
того часу.

В той час у Києві були і деякі духовні суди.
Одним з таких судів був консисторський суд київської 

митрополії, що виступав в ролі вищої інстанції. Цей суд 
складався лише з монашого духовенства. На початку 
XVIII ст. до нього входило два ігумени і п’ять 
ієромонахів. Очевидно, ці члени суду призначалися 
митрополитом, а не обиралися духовенством, інакше до 
суду входили б не тільки ченці. Порядок розгляду в 
консисторському суді був звичайним, при якому 
обов’язкова була письмова скарга і письмові пояснення, 
і скорочений, коли справа велась на основі усної скарги 
і рішення суду грунтувалось тільки на словесному спорі 
сторін. Згідно так званим 74 апостольським правилом, 
явка сторін у суд була обов’язкова для всіх, в тому числі 
і для високопоставлених осіб. Заочне рішення допу
скалось лише тоді, коли підсудний після триразового 
виклику не з’являвся на суд. Тільки в разі хвороби могла 
виступати довірена особа. Сторони могли виставляти 
свідків. Основною формою процесу був спір, що полягав 
у так званих котроверзіях сторін.

Оскільки на території Києва були монастирі, то для 
ченців і черниць існували монастирські суди.

Консисторський суд і монастирський суди вирішували 
справи на основі "Номоканону" і "Звитку Ярослава".

Розглянуті суди показують, що Київські суди 
належали до світських і духовних, цивільних і 
військових, тобто в Києві були суди всіх категорій, які 
тільки були в тодішній судовій системі.

Судівництво України XVII-XVIII ст. стояло високо.
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Вже в ті часи процес дійшов такого розвитку, що 
нагадує собою процес сучасної європейської держави, а 
в деяких відношеннях навіть випередив інші законо
давства, як дочасне увільнення, умовне осудження та ін.

М ороз Л .П . (Конотоп) 

ДО ОБСТАВИН КОНОТОПСЬКОЇ БИТВИ

Конотопська битва 1659 р. продовжує привертати 
увагу дослідників саме через нез’ясованість багатьох об
ставин. Відомо, що битві передував період тривалої об
логи фортеці Конотоп великим царським військом, мож
ливо, навіть 100-тисячним.

Отже перше запитання для дослідників: яким чином 
4-5 тисяч козаків витримали облогу царського війська, 
яке перевищувало противника в 20-25 разів? Можна при
пустити, що на штурм ходило не все царське військо, а 
один чи два полки. Це могло бути з двох причин: 1) хто- 
небудь з царських полководців самочинно почав штурм 
фортеці своїм полком; 2) характер місцевості біля фор
теці Конотоп (річки, болота, трясовина) не дозволяли 
атакувати великими силами. До пояснення такої трива
лої і невдалої облоги необхідно залучити аналіз політич
ної обставини, яка панувала на Україні, коли уряд геть
мана та уряд царя якийсь період продовжували удавати 
з себе союзників, а насправді вели підготовку до великої 
війни. Мої погляди на облогу фортеці Конотоп суттєво 
змінилися після ознайомлення з працями молодого та 
талановитого дослідника з Києва Андрія Бульвінського. 
Історик довів, що в перші дні царські війська втратили 
понад 3 тисячі вояків. Тепер стає зрозумілою подальша 
обережна очікувальна тактика Трубецького.

З приводу осади фортеці Конотоп дослідники вислов
люють різні міркування. Так, Володимир Борошнєв вва
жає, що взагалі ніякої осади не було, а обидва табори 
очікували розвитку подальших подій на Україні.
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ЦІаміль Акичев стверджує, що патріарх Никон різко за
суджував агресію на Україну та війну проти одновірних 
братів, розпочату царем Олексієм. Відомо, що гетьман 
І.Виговський шанував патріарха, вів з ним жваве листу
вання. Можливо, позиція глави московської церкви теж 
якоюсь мірою стримувала деяких царських полководців.

Визволяти Конотоп підійшов гетьман І.Виговський з 
козацько-татарським військом, яке було значно менш 
чисельне, ніж царські війська.

Отже, у гетьмана не було чисельної переваги і якоїсь 
дуже значної переваги в боєздатності над чужою армією. 
Нам відомо, що гетьман вдався до удаваної атаки на 
царський табір, а потім удавано відступив. Відомо і те, 
що царські війська залишили свій табір та почали пе
реслідування, перейшли річку Куколку і заночували на її 
берегах (О.Лазаревський). Далі стався розгром царсько
го війська на берегах річки Куколки поблизу села 
Соснівка. Саме в Соснівці та на її околицях розгорівся 
вирішальний бій. Перед другим днем бою чисельне 
співвідношення вже не було таким несприятливим для 
гетьмана як раніше, бо частина царських військ ночува
ла на правому березі, частина була в таборі під Коното
пом. Припустимо, співвідношення військ стало як 1 до 1 
(на лівому березі річки Куколки).

Нагадаю, що важкі царські гармати в основному за
лишилися в таборі під Конотопом. Чи могли війська 
І.Виговського, використовуючи тільки рушниці, шаблі 
та списи знищити за один день велике число своїх во
рогів (від 20 до ЗО тисяч, як подають історики, а, можли
во, навіть більше)? Можна припустити, що саме зранку 
другого дня вирішального бою заревіли гармати гетьма
на І.Виговського. Ніхто з дослідників не пише про ко
зацьку артилерію, але з цього не випливає, що її в геть
мана не було. Відомо, що українські козацькі полко
водці цінували гармати та вміло їх використовували на 
війні. Умови ж для використання гармат в Соснівці дуже 
зручні, село перетиналось багатьма ярками та ставами, 
Що давало можливість наблизити козацьку артилерію 
якомога ближче до ворога і вести вогонь розривними яд
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рами, водночас не боячись контратаки.
Мої припущення і здогадки про роль козацької арти

лерії в розгромі ворога несподіванно дістали підтримку, 
коли до моїх рук потрапила книга Богдана Лепкого 
"Сотниківна", де описується канонада козацької арти
лерії на другий день битви. Хоч "Сотниківна" - художній 
твір, але враховуючи, що автор добрий знавець козаць
кої доби, працював з польськими історичними архівами, 
то епізод з художньої книги може піднятися до рівня 
історичного свідчення.

В другий день битви гетьман І.Виговський теж вдався 
до удаваного наступу та удаваного відступу. Це було ма
буть зроблено з метою, щоб царські війська зайняли 
якусь іншу позицію, більш вигідну козацьким військам. 
Можливо прорахунки в дислокації не дозволили царсь
ким військам, що розташувались на лівому березі ріки 
Куколки, піти в контратаку.

Стосовно козацької греблі, що була поставлена за ніч 
на річці Куколка нижче сіл Соснівки та Шаповалівки 
(Самовидець, І.Лисий). То спостереження на місцевості 
та на карті, дають можливість зробити припущення, що 
повінь більше загрожувала правому берегу. Особливу 
небезпеку становив старий шаповалівський став, який 
неодмінно переповнився б водою та прийняв вигляд 
підкови, були б залиті водою низові землі за кілометр ви
ще сіл Соснівки і Шаповалівки. Отже, мабуть саме тут 
відбулися ті "справжні Конотопи", про які писали сучас
ники, зокрема, в хроніці 1681 року. Лівий берег в на
прямку села Попівки і нині досить високий і був зручним 
для^швидкого спорудження греблі.

Ймовірне місце греблі можна встановити досить точ
но, виходячи з рельєфу берегів та з тієї обставини, що за 
1,5 км від названих сіл починається пониження місце
вості та утворення долини і там вже гатити греблю не
доцільно. Спорудження греблі мало й інші наслідки для 
тієї битви. Йдеться про фланговий удар козацько-та
тарських військ з-під Попівки в напрямку табору царсь
ких військ під Конотопом. Гребля утворила повінь, а з
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іншого боку греблі річка значно обміліла і утворились 
умови для бродів. Це значно полегшило військам геть
мана форсування річки, вихід на правий берег Куколки 
та нанесення флангового удару з району села Попівки. 
На той час р.Куколка, мабуть, була серйозною водною 
перепоною у воєнному відношенні, мала широке русло і 
могутні береги. Обміліла ріка була вже не такою склад
ною для форсування військом І.Виговського.

Куди саме був спрямований фланговий удар з-під 
Попівки? На карті краєзнавця І.А.Лисого вказано два 
напрямки: в бік села Шаповалівки, та в бік села Підлип- 
ного. Але можливо ще був і третій напрямок в бік основ
ного табору царських військ під Конотопом. Не з’ясова
ним поки що залишається розташування "спорного 
гребня", про який присав О.Лазаревський. Саме біля 
цього "спорного гребня" відбувся поворот флангового 
удару з-під Попівки. Відносно флангового удару 
кримсько-татарських військ з-під Торговиці (Пуста Тор
говиця) все зрозуміло. Можливо, саме там було взято 
найбільше число полонених з царського війська, бо вони 
виривалися з тих "справжніх Конотопів" прямо в руки 
татарам. Флангові удари відіграли велику роль в битві 
під Конотопом, але не мали того вирішального значен
ня, як в битві під Пилявцями. Вони свідчать про 
відсутність належної розвідки у царського війська.

Отже, на наш погляд, є три з’ясовані обставини, що 
давали велику перевагу гетьману. Внаслідок удаваної 
атаки та відступу гетьману вдалося роз’єднати царські 
війська на кілька частин, відірвати їх від табору та від 
важких гармат. Козацька гребля та штучна повінь не 
тільки роз’єднали царські війська, а й унеможливили їх 
нове з’єднання. Третім фактором на користь гетьмана 
було застосування козацької артилерії на другий день 
битви в районі села Соснівка.

Неясним виглядає перебіг бою другого дня вирішаль
ної битви. Деякі автори в своїх працях приводять епізод, 
коли козаки не лівому березі річки Куколки зуміли зайти 
в тил царським військам і обстріляти їх (Б.Грінченко,
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О.Апанович). Вони вказують, що козаки маскувалися та 
переховувалися в окопах, які самі викопали. З такого 
повідомлення можна зробити декілька подальших при
пущень: І. Кількість атакуючих козаків навряд чи була 
достатньо великою, щоб відкрито атакувати царські 
війська. 2. Козаки на лівому березі не боялись контрата
ки з боку царських військ, які були на правому березі 
річки Куколки. З цього випливає два можливі пояснення 
- і царські війська на лівому березі, і козаки віддалилися 
на значну відстань від ріки і вже не були в полі зору 
царських військ , що знаходились на правому березі. 
Друге пояснення - повінь на Куколці була такою знач
ною, що царські ратники з правого берегу просто не 
могли прийти на допомогу віську на лівому березі. 3. Не
сподівана атака козаків з тилу могла викликати паніку 
серед частини царського війська, але неймовірно, щоб 
паніка охопила всі ЗО чи 40 тисяч царських вояків.

Конотопська битва 1659 року відбувалася в кілька 
етапів. Про це свідчить лист з Варшави, датований серп
нем 1659 року, в якому наголошувалось, що руський 
гетьман Виговський під Конотопом кілька разів вщент 
розбивав московитів, захопив добру здобич, взяв у пол
он багато відомих князів (Ю.Мицик. Листи гетьмана 
Виговського).

Приблизно за 1,5 км від села Соснівка поблизу шляху 
на село Великий Самбір стоїть курган. Раніше це була 
основна дорога з Великого Самбора до Конотопа, але 
зараз це суто місцева грунтова дорога між селами. Кур
ган жителі Соснівки знають добре. Він домінує над ото
чуючою місцевістю, ймовірно, саме тут розміщувалась 
ставка гетьмана І.Виговського під час завершального 
бою. Літні люди пам’ятають розповіді своїх батьків, що 
до 1914 року на кургані стояв дубовий хрест, а після 
війни його не стало. Народна пам’ять не зберегла пере
казів, хто насипав курган та хто там похований, але, вра
ховуючи обставини бою 1659 року, є великі підстави вва
жати, що курган з’явився після тієї битви.

Справжнє дослідження битви під Конотопом влітку
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1659 року тільки розпочинається, бо, на жаль, більшість 
авторів, які писали і пишуть про цю славну, переможну 
для української зброї битву, не були на місцевості, де 
відбулася битва.

Кроль М .Б.(Кш в)

КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ - ОСТАННІЙ 
ГЕТЬМАН УКРАЇНИ

Історія України надзвичайно складна, але в ній є 
періоди, принципи яких варто взяти за основу проведен
ня політики нашого часу, враховуючи здобутки минулих 
століть. Одним з таких періодів в історії України було 18 
століття - час існування Гетьманщини. Цей період пред
ставлений яскравими іменами. Одне з них Кирило Розу- 
мовський. Він народився у 1728 році в родині городово
го козака Григорія Розума. Соціальне зростання Кирила 
Розумовського стало можливим завдяки його братові 
Олексію. Олексій та Кирило Розуми походять з хутору 
Лемеші (нині село Козелецького району Чернігівської 
області). Про дитинство Кирила Розумовського відомо 
досить мало, хоча ми знаємо, що його брат "Олексій ви
явив здібності до грамоти, допомагав дячкові сусіднього 
села справляти церковну службу й співав у церковному 
хорі, а більшість часу з меншим Кирилом пас 
батьківську та сусідську худобу" (5, 366).

За щасливим випадком долі Олексій стає одним з на
йвищих сановників Російської імперії. Саме завдяки бра
ту Кирило Розумовський в 15 років їде до Петербурга, де 
йому надають певну освіту і вчать поводитись у високім 
товаристві. За наставника він отримав ад’юнкта петер
бурзької Академії наук Теплова. Довгий час в ук
раїнській історіографії панувала думка про певний 
вплив А.Теплова (який супроводив його за кордон і 
приїхав з ним на Україну) на самого гетьмана й на його 
політику гетьманщини (2,96). М.Грушевський говорить,
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що "Теплов був чоловік хитрий і недобрий, українським 
порядкам неприхильний". А Розумовського не хвилюва
ла доля України (6, 382). Але Н.Полонська-Василенко 
спростовує цю версію: "Молодий, легковажний Кирило 
Розумовський вже ж таки дав собі раду... і весь час свого 
гетьманування залишався тим, чим його створила при
рода і що сприйняв він з молоком матері, з першими ди
тячими враженнями - залишався українцем" (2, 96).

Після відповідної підготовки в Петербурзі Кирило 
Розумовський вирушає за кордон (1743 р.) для подаль
шого навчання. За роки навчання він та його брат були 
зведені до статусу графів Російської імперії (1744 р.). 
Після повернення Кирила Розумовського з-за кордону 
його було призначено президентом Петербурзької Ака
демії наук, Імператриця посватала його за свою внучату 
сестру Катерину Наришкіну, яка одержала величезний 
посаг.

Одне із актуальних питань того часу стосувалося 
відновлення Гетьманства. Відповідний царський указ, 
був підписаний 5 травня 1747 року. Урочисте обрання 
гетьмана відбулося 22 лютого 1750 року. Вибір цариці, 
звичайно ж, впав на Кирила Розумовського. На урочис
ту церемонію його зустрічі, яка відбулася 6 липня 1751 
року в Глухові, прибула майже вся старшина, понад 6 
тисяч козаків, вище духовенство. Ці церемонії докладно 
описані в літописах того часу, як останній відблиск ук
раїнської державності.

З самого початку свого правління Кирило Розумовсь
кий добивався від російського уряду повернення Україні 
прав, які вона втратила після І.Мазепи, "Справи України 
знову були передані з Сенату до Колегії Закордонних 
Справ, під його управління передавалося Запоріжжя і 
Київ" (2, 97). Але у 1754 р. Сенат законодавчо ліквідує і 
до того досить прозорий кордон між Україною й Мос- 
ковією, припиняє функціонування державних митниць у 
цьому районі. Так на українських землях було запровад
жено загальну імперську митну систему, цим скасовува
лась одна з важливих ознак української автономії. Крім
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того Кирилу Розумовському не вдалося добитися права 
вільних відносин з чужоземними державами, так само, 
як і звільнити Гетьманщину від участі в загально- 
імперських війнах і походах.

З початком 60-х років загострюється питання і про 
Запорізьку Січ. 1761 року Кирило Розумовський пору
шує перед Сенатом і Кошем питання щодо перенесення 
Січі в урочище Микитне та видає універсал про виключ
не право козацької старшини на гуральництво.

Про обмеженість влади Кирила Розумовського 
свідчать і такі факти: 17 січня 1756 року Лівобережну Ук
раїну із відання Колегії закордонних справ повернуто до 
Сенату, в якому утворено "особую экспедицию" для ук
раїнських справ (8, 369). У березні 1761 року із відання 
гетьмана вилучено Київ і підпорядковано Сенату, всіх 
козаків наказано вивести з міста і поселити на лівому бе
резі Дніпра.

За Розумовського було вже значно обмежене право 
вільного переходу селян і тим прикріплено їх до пансь
ких маєтків. Це було однією з негативних сторін політи
ки Кирила Розумовського. Але не треба забувати, що 
висунення на перший план старшинської шляхти, в ролі 
речника Гетьманату, засвідчило появу доволі чіткої 
політичної платформи - зіпертої на лояльність до царя, 
але з підкресленням того, що Україну і Росію єднає 
тільки берло спільного монарху тим часом, як прави
тель, уряд, територіальні кордони, фінанси у Гетьманаті 
свої. Петиція до імператриці схвалена на Глухівській 
раді, в якій наголошувалось на відновленні договірних 
взаємин між царем і Україною на підставі статей Богда
на Хмельницького, цілком виразно засвідчує саме таку 
спрямованість поглядів.

За часів гетьманування Кирила Розумовського вираз
но простежуються претензії на особливу роль України, 
що виявлялися і в розбудові гетьманської столиці. Адже 
Глухову, а пізніше Батурину гетьману вдалося надати 
справді європейської витонченості.

Крім проведення судової реформи, Кирилом Розу- 
мовським були внесені зміни у шкільну систему. "В усіх
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полках були створені школи для обов’язкового навчан
ня козацьких синів; крім загальної освіти було введено 
спеціальну: "військові акзершіції" (8, 370). До цього слід 
додати, що гетьманом було реформовано українську 
армію і створено план заснування універсітету в Бату- 
рині.

Як відомо з історії, політична діяльність Кирила Ро- 
зумовського була завершена 1764 року скасуванням 
гетьманства. Однією з основних причин скасування 
гетьманства були зміни на царському престолі. Нова ца
риця (Катерина II) була настроєна в дусі централізму й її 
найближчим наміром було скасування автономії окре
мих народів, що входили до складу Російської імперії.

З приходом до влади Катерини II, Розумовський по
вертається в Гетьманщину й займається її справами. У 
1763 р. він збирає старшину на важливу раду в Глухові з 
метою обговорення реформи судочинства. Але дискусія 
швидко поширилася на проблему занепаду політичних 
прав Гетьманщини. Під кінець ради делегати ухвалили 
надіслати імператриці петицію з рішучим закликом по
вернути втрачені вольності і створити на Лівобережжі 
шляхетський парламент на зразок польського сейму. Ця 
петиція містила найбільш самостійницькі погляди, які не 
висловлювалися так відкрито з часів Мазепи. Слідом за 
цим Кирило Розумовський звернувся до імператриці з 
сміливою пропозицією зробити посаду гетьмана спадко
вою в його родині.

В той же час секретар імператриці, колишній вихова
тель Кирила Розумовського, Григорія Теплов пише за
писку Катерині II: "Записка про непорядки в Малоросії, 
які йдуть нині від зловживань правами й звичаями, 
підтвердженими в грамотах". Не важко здогадатися, що 
ця так звана записка була спрямована проти старшини. 
Тобто "записка" та ряд інших подій стали сигналом до 
рішучих дій.

"На вимогу Катерини II Кирило Розумовський, попе
реджений своїми впливовими придворними друзями, що 
опиратись небезпечно, наприкінці лютого 1764 року
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підписав добровільне зречення від гетьманства. У наго
роду за лояльність Кирило Розумовський одержав чин 
генерал-фельдмаршала, пожиттєве гетьманське жалу
вання, а також місто Гадяч з навколишніми селами, 
Биківську волость і поля у Батурині"(8, 371).

Позбавлений гетьманства, а також права проживати 
в Україні Кирило Розумовський тривалий час перебував 
за кордоном, жив у Петербурзі, Москві (у своєму селі 
Петровсько-Розумовському). І лише 1794 року переїхав 
на постійне проживання в Батурин, де проживаючи 
один, помер через 9 років.

За своє гетьманування останній гетьман України зміг 
навести порядок на Батьківщині, яка до того була вже 
заплямована хаосом Руїни, політикою Петра І та Петра 
II. Використовуючи своє становище при дворі, він дбав 
про Батьківщину і ніколи не забував, що він українець.

Отже, доба Розумовського - це було останнє піднесення 
козацько-гетьманської держави, піднесення економіки 
Лівобережної України та зростання національно-політич
ного духу. В цей час було утворено коло української 
інтелігенції, що засвідчило свої сили на розбудову власної 
держави, відтворено українську столицю в Батурині, був 
створений проект заснування університету, підвищено 
рівень української культури і мистецтва. Це все мало ста
ти на заваді насадження русизму на Україні.

А .В .Бойко (Запоріжжя)

ЯРМАРКОВА ТОРГІВЛЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 
ОСТ. ЧВЕРТІ XVIII - ПОЧ. XIX СТ.

Наприкінці XVIII століття переважаючою на Півдні 
України була ярмаркова торгівля. Започаткована ще в 
часи Нової Січі, вона залишалася чи не єдиною мож
ливістю для реалізації товарів. А.Скальковський мав всі 
підстави стверджувати, що ярмарки південного краю 
XVIII століття були єдиними місцями, де можна було 
"продати свій здобуток: худобу, мед, вовну і рибу та при
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дбати тютюн, сукно, полотно, нитки для рибальства, а 
головне - горілку та хліб. Часу ярмарок очікували як не
бесної благодаті"1.

Активне заснування ярмарок розпочинається з сере
дини XVIII століття. Особливість цього періоду - виник
нення ярмарок майже в кожному населеному пункті. З 
будівництвом Нової Дніпровської лінії цей процес ще 
більше посилився.

. Віддаленість населених пунктів один від одного, не
безпека пересування по степу, а також специфіка насе
лення слобод, коли більшість складалася з посполитих, 
військових поселян, відставних солдат та однодворців, 
які не мали права вільного пересування, змушувало 
місцеву адміністрацію вирішувати проблему забезпечен
ня всім необхідним через заснування ярмарок. В 70-х ро
ках в регіоні нараховувалося 205 ярмарок в 62 населених 
пунктах2. З них 98 знаходилися в 24 ретраншементах і 4 
фортецях, а інші - в слободах, селах та містечках. В се
редньому, на кожний населений пункт припадало по З 
ярмарки. При цьому переважна більшість ярмарок 
(близько 68%) припадало на казенні селища.

На час відкриття Катеринославського намісництва в 
1784 році, в регіоні нараховувалось вже 355 ярмарок. З 
цієї кількості 44 відбувалося в містах, 245 - в казенних 
містечках і селищах і 66 - в поміщицьких селищах. На 
цей час ярмарки казенних селищ складали 81%. Однак 
на кінець XVIII століття спостерігається різке зростання 
ярмарок в поміщицьких селищах. З 1784 по 1788 рік ви
никла 81 нова ярмарка. З них в поміщицьких селищах 53, 
а казенних 283. Така нерівномірна тенденція пов’язана з 
активною поміщицькою колонізацією південного краю. 
Поміщики, розбудовуючи свої маєтки, починають ак
тивно піклуватися прибутками своїх господарств.

Для розуміння процесу становлення ярмаркової ме
режі буде виправданим додаткове залучення даних про 
ярмарки Південної України на початок XIX століття. В 
1817 році в губерніях регіону відбувалося 328 ярмарок в 
100 населених пунктах. З них 244 проходили в казенних і
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84 в поміщицьких селищах4. Ярмарки казенних селищ 
вже складали 75%. Також цікаво буде відзначити, що з 
100 населених пунктів, де проходили ярмарки, казенні 
селища становили 68%. Подібна невідповідність пояс
нюється тим, що в казенних селищах на один пункт при
падало 3,6 ярмарок на рік, тоді як в поміщицьких - 2,6. 
В подальшому, тенденція зменшення кількості ярмарок 
в казенних селищах по відношенню до ярмарок в 
поміщицьких маєтках проявляється ще більше. Все це 
дає підставу говорити про існування стійкої тенденції до 
збільшення ярмарок в поміщицьких маєтках, що є 
наслідком втягування поміщицьких господарств в то
варно-грошові відносини.

Заведення ярмарок в поміщицьких маєтках обгрунто
вується володарями необхідністю "надати селянам виго
ди в продажі свого господарства"5. Поміщик О.Алферов 
обгрунтовував перед губернською владою необхідність 
заведення ярмарки в своєму селі бажанням "розвинути і 
поширити промисловість і кращу діяльність своїх се
лян", чому приятиме "надання можливостей до продажі 
надлишків своєї праці, для чого заведення чотирьох яр
марків в означеному селі і може прислужитися"6. 
Подібні пояснення типові для всіх виявлених прохань. 
Немає жодного сумніву в щирості поміщиків стосовно 
піклування про добробут селян. Однак в існуванні яр
марки в рівній мірі були зацікавлені як селяни, так і самі 
поміщики. Якщо .для селян наявність ярмарки - це мож
ливість реалізувати найвигідніше свою продукцію і 
укріпити добробут свого господарства, то для поміщи
ків причини були більш різноманітними.

З одного боку поміщики були зацікавлені мати у себе 
заможних селян. За кожного селянина, незалежно від 
його статку, поміщику було необхідно сплачувати по 2 
карбованці подушного і по 25 копійок за кожну десяти
ну7. Для перекладання податків на плечі селян було не
обхідно, щоб селяни мали гроші. Поміщики це і не при
ховували, адже держава також була стурбована вчасною 
сплатою податків. З іншого боку, заведенням ярмарок 
поміщики намагалися утримати селян від втеч. Вони ви-
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ходили з того, що наявність ярмарки в селі - гарант за
можності селян і відповідно - гарного життя. А від до
брого життя ніхто не тікає.

Суттєвою для поміщика була можливість отримувати 
гроші за організацію самої ярмарки. На місцях прове
дення ярмарок поміщики будували торгові ряди і лавки. 
Під час ярмарки їх віддавали під заплату заїжджому ку
пецтву. Крім того, володарі маєтку стягували платню за 
пасовиська, що виділялися для худоби, яку приганяли на 
ярмарок.

Казенні селяни також були зацікавлені в заведенні яр
марки в їхньому селі. Цьому сприяла фіскальна політика 
уряду. З закінченням пільгових років і поширенням з 
1783 року на Південну Україну подушної податі, селяни 
особливо терпіли від нестатку готівкових вільних 
коштів. Подушне державних селян було в 2,5 рази 
більше за подушне поміщицьких селян. Тому з заведен
ням ярмарку поселяни сподівалися на вигідну продаж 
продукції свого господарства.

На Півдні України ярмарки розподілялися досить 
нерівномірно. В цьому відношенні велике значення мало 
географічне положення, традиційні торговельні шляхи, 
час включення земель до російської імперії і нарешті 
спеціалізація регіону, яка стає помітною вже в останній 
чверті XVIII століття. В той же час, мала кількість ярма
рок в окремих повітах не завжди свідчила про недо
статній господарський розвиток тієї чи іншої частини 
південного краю.

Спеціалізація регіонів проявлялася в спеціалізації яр
маркової торгівлі. З’являються крупні оптові ярмарки, 
які спеціалізуються на торгівлі монотоваром. В регіоні 
започатковуються спеціалізовані тваринницькі ярмарки. 
Серед них виділяються Вознесенська в Новомирогороді, 
Средопісна і Петропавлівська в Єлисаветграді, Середох
ресні в Новомосковську і Бахмуті. Обсяг торгівлі на них 
складав понад 1,5 мільйони карбованців.

Всі ярмарки Південної України за об’ємом торгівлі 
можна поділити на крупні - більше 100000 карбованців,
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середні - від 10 тисяч до 100000 і дрібні - до 10 тисяч кар
бованців. На початок XIX століття, а тільки для цього 
періоду маємо конкретні обсяги товарообігу ярмаркової 
торгівлі, крупні ярмарки складали 4,8%. Вони проходили 
в Новомосковську, Бахмуті, Єлисаветграді, Новомирго- 
роді, Павлограді, Комісарівці та Ліховці. Середні ярмарки 
складали 30,6%. Майже 87,5% середніх ярмарків відбува
лося в казенних селищах. Кількісне зростання поміщиць
ких ярмарок цьому не заважає. Усталена традиція XVIII 
століття щодо структури ярмаркової торгівлі виявилася 
оптимальною для регіону. І на початку XIX століття така 
традиція вдало конкурувала з започаткованою поміщика
ми розгалуженою мережею ярмарок. Мало того. Вона 
підпорядковувала собі новостворені ярмарки, формуючи 
тим самим єдину систему ярмаркової торгівлі. Основну ж 
масу ярмарків регіону складали дрібні ярмарки - 63,4%. 
Переважна більшість таких ярмарків, з об’ємом торгівлі 
від 600 до 2000 карбованців нічим не відрізнялися від зви
чайних недільних торгів.

Причиною незначних об’ємів ярмаркової торгівлі 
Південної України є її сільськогосподарський характер. 
Провідними товарами виступають продукти сільсько
господарського виробництва. Всі інші товари були 
побіжними. Слід сказати, що на кінець XVIII століття 
суттєві невідповідності в цінах на фабричну і сільсько
господарську продукцію були характерною рисою. 
Нахічеванський купець в своєму щоденнику занотував: 
"ікра в одній ціні з цукром, аршин агліцького сукна до
рожче ніж ціла корова, а аршин батисту коштує стільки 
ж як і два з половиною вози дров"8. Саме тому в грошо
вому відношенні обсяг ярмаркової торгівлі просто не 
можна співставляти з сільськогосподарським обсягом 
ярмаркової торгівлі. При порівняльному аналізі об’ємів 
ярмаркової торгівлі слід враховувати характер головно
го предмету торгівлі на ярмарку.

Ярмарки південного краю мали декілька функцій, які 
пов’язуються з спеціалізацією і потребами регіонів. В 
контексті спеціалізації регіонів, невеликі ярмарки вико
нували мобілізаційні функції. Дрібні торгівці скуповува-
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ли безпосередньо у виробника сільськогосподарську та 
іншу продукцію. Після цього закуплений товар поступав 
на ярмарки, які виконували завдання нагромадження то
варів, На таких ярмарках товар, що надходив від 
дрібних торговців, закуповувався дрібними оптовими 
торговцями і переправлявся на крупні оптові ярмарки. 
На крупних ярмарках капіталісті-оптовики скуповували 
товар і перерозподіляли його в регіони, де він був 
відсутнім. Задовольняючи попит Південної України на 
необхідні товари, ярмарки виконували свою ро
зподільну і нагромаджувальну функцію у зворотному 
порядку. Товари з інших регіонів, а також з-за кордону 
надходили на оптові ярмарки, а потім через нагромад- 
жувальні ярмарки розподілялися по чисельним дрібним 
ярмаркам.

Аналіз залежності регіональних хлібних цін і 
кількості ярмарок в останній чверті XVIII століття дає 
підставу стверджувати, що переважаюча маса хліба ре
алізовувалася саме через сферу ярмаркової торгівлі, яка 
і визначала зміни цін в залежності від пропозиції і попи
ту. Однак на початок XIX століття роль ярмарок в 
хлібній торгівлі зменшується. Ярмарки перестають бути 
монопольною сферою реалізації цього продукту, але 
про занепад ярмаркової торгівлі говорити не доводить
ся. В той же час ярмаркова монополія XVIII століття 
свідчить про соціально-економічний розвиток краю вза
галі і нерозвинутість торгової мережі зокрема, що і про
являлося слабким розвитком інших форм торгівлі. Перш 
за все базарів, торгів і стаціонарної торгівлі. 1

1. Скальковский А.А. Ярмарки, или сухопутные рынки Новороссийского 
края . - Спб., 1855. - С.134.

2. Чулков М. Историческое описание Российской коммерции. - М., 1786. - 
T.VI. - С.41-175.

3. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800. - М., 1959. - С.179.
4. РДІА. Ф.18. Оп.4. - Спр.129. - Арк. 136-155.
5. ДАОО. - Ф.1. Оп.221. Спр. 10 (1810 р.) - Арк. 1.
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6. ДАОО. Ф.1. Оп.221. Спр. 2.
7. ДАЗО. Ф.12. Оп.2. Спр.44. - Арк. 88.
8. Дживилегов А. Черты провинциальной жизни на рубеже XIX века // 

Голос минувшего. - Спб., 1913, - № 7. - С. 187.

Н овікова С.В. (М аріуполь)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
МАРИУПОЛЬСКОМ УЕЗДЕ В XIX в.

Мариупольский уезд являлся одним из самых много
национальных в Екатеринославской губернии. Это ока
зало значительное влияние на его экономическое и куль
турное развитие. Сельское хозяйство являлось основ
ным занятием населения Мариупольского уезда. Его 
развитию способствовала политика правительства, осу
ществляемая на протяжении конца XVTII и всего XIX 
вв. на юге Украины, а во второй половине XIX в. - ме
роприятия земства. Сельскохозяйственное развитие это
го региона, в XIX в. ставшего одним из основных пос
тавщиков хлеба в Черноморско-Азовском бассейне, 
представляет интерес и в наше время.

Переселенцам, которые составляли большинство на
селения уезда, были предоставлены различные льготы и 
привилегии. Например, греческие переселенцы из Кры
ма на 10 лет освобождались от различных податей и по
винностей, а по истечении этого срока должны были 
платить в казну лишь по 5 коп. с десятины, за казенный 
счет их снабжали продовольствием, семенами и скотом, 
строили дома (ПСЗ РИ. - Собр.1-е. - Т.20. - № 14 879). 
Лишь с 1852 г. греческие переселенцы стали платить на
логовый сбор наравне с другими крестьянами Екатери
нославской губернии (ПСЗ РИ. - Собр. П-е. - Т.27. - № 26 
838). Подобные льготы правительство предоставляло и 
остальным переселенцам. Немецкие колонисты пользо
вались ими и во второй половине XIX в. Со второй пол
овины XIX в. заботу о развитии сельского хозяйства 
Мариупольского уезда проявляет земство: закупается
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зерно и бесплатно раздается нуждающимся в продоволь
ствии и на весенний посев (Протоколы Мариупольского 
уездного земского собрания за 1881 г. - С.45). Для повы
шения агрокультуры и сглаживания различий в уровне 
ведения хозяйства у различных групп колонистов (гре
ков, немцев, русских, украинцев) земство создает опыт
ную сельскохозяйственную ферму, приглашает на рабо
ту агронома, создает питомники, принимает меры по по
садке лесов и т.д.

Сельское хозяйство в Мариупольском уезде состояло 
из следующих отраслей: земледелие, животноводство, 
садоводство, огородничество, виноградорство, шелко
водство, табаководство и пчеловодство. Первостепен
ную роль в экономике края играло земледелие, чему спо
собствовало географическое положение и климатичес
кие условия (Материалы к оценке земель Екатеринос- 
лавской губернии. Естественно-историческая часть. - 
Вып.1. - Мариупольский уезд. - Екатеринослав, 1904). 
Уже с конца XVIII в. первое место здесь занимают посе
вы пшеницы, в частности, арнаутки, которая шла на эк
спорт. Кроме пшеницы, в уезде выращивали овес, яч
мень, кукурузу, просо, гречиху, подсолнечник, лен, бо
бовые и бахчевые культуры, а с середины XIX в. - карто
фель (Отчеты Мариупольской уездной земской управы 
за 1875-1990 гг. -Екатеринослав-Мариуполь, 1876-1901).

В начале XIX в. земледелие в уезде приобрело товар
ный характер, что привело к расширению посевных пло
щадей. Немалое влияние на этот процесс оказало увели
чение экспорта хлеба через черноморские и азовские 
порты (Золотов В.А. Внешняя торговля Южной России 
в первой половине XIX в. - Ростов, 1963. - С.22). Во вто
рой половине XIX в. яровая пшеница и ячмень по-пре
жнему были основными зерновыми культурами, но к 
концу XIX в. структура зернового производства в уезде 
(как и во всем южном регионе) претерпела некоторые 
изменения: уменьшились посевы ржи и проса, но значи
тельно выросли посевы ячменя, что было вызвано ро
стом спроса на него на внешнем рынке. Так, к 1900 г.
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яровая пшеница занимала 48,1% от общей посевной пло
щади уезда, а ячмень - 42,1% (Материалы к оценке зе
мель Екатеринославской губернии. - Вып.1. - С.232).

Важной отраслью сельского хозяйства края являлось 
животноводство. Практически во всех селах, основан
ных греческими переселенцами, занимались овцеводст
вом: прежде всего - тонкорунным. Общее поголовье ско
та в Мариупольском греческом округе увеличивалось до 
40-х гг. XIX в. После этого начинается интенсивное засе
ление края, которое приводит к распашке земель и рез
кому сокращению пастбищных площадей.

Сокращается поголовье крупного рогатого скота и 
овец у немецких колонистов за счет увеличения пого
ловья лошадей. Лошади широко применялись в немец
ких хозяйствах, в отличие от греческих, где основной 
тягловой силой были волы (Клаус X. Наши колонии. 
Опыт и материалы по истории и статистике иностран
ной колонизации в Росии. - Вып.1. - Спб., 1869. - С.75- 
76). Сокращается поголовье тонкорунных овец в гречес
ких хозяйствах. Если в 1886 г. на их долю приходилась 
1/4 часть всего количества овец, то в 1901 г. - лишь 1/9 
(Земцов М.Е. Краткий обзор экономического положе
ния населения Мариупольского уезда // Сборник статей 
Екатеринославского научного общества по изучению 
края. - Екатеринослав, 1905. - С. 18). Такое сокращение 
было вызвано резким падением цен на шерсть и ростом 
требований к ее качеству. Оценивая общее состояние 
животноводства в уезде во второй половине XIX в., сле
дует отметить, что оно было крайне слабо связано с 
рынком, а географическое положение больше способ
ствовало развитию земледелия.

Специализация в огородничестве наметилась только 
к концу XIX в. Наибольшее число огородов было в Ни
колаевской, Сретенской и Темрюкской волостях (Отчет 
Мариупольской уездной земской управы за 1897 г. - 
С. 12). Выращивали картофель, лук, морковь, капусту, 
огурцы, стручковый перец. Особенностью греческих хо
зяйств было то, что в них выращивали баклажаны и по
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мидоры. Сильная конкуренция, особенно со стороны 
болгарских сел края, привела к некоторому упадку ого
родничества: с 8 017 десятин в 1898 г. площадь огородов 
сократилась до 5 960 десятин в 1900 г. (Отчет Мариу
польской земской управы за 1898 г. - С. 13; Отчет Мари
упольской земской управы за 1900 г. - С.66-67). Садовод
ство края носило также в основном потребительский ха
рактер. В Мариупольском греческом округе в 1820 г. на
считывалось всего 27 садов. Значительное развитие са
доводство получило у немецких колонистов и к 1841 г. в 
28 немецких колониях насчитывалось 71 576 фруктовых 
деревьев (Клаус X. Указ.соч. - С.75-76).

Греческие переселенцы занимались виноградарством, 
но сорта винограда, вывезенные из Крыма, плохо при
живались в новых климатических условиях, поэтому в 
первой половина XIX в. наблюдается временный упадок 
виноградарства в уезде. Во второй половина XIX в., с 
появлением морозоустойчивых сортов, число виноград
ников и занимаемые ими площади увеличиваются. К 
1990 г. они достигают 205 виноградников на 107 десяти
нах (Отчет Мариупольской уездной земской управы за 
1900 г. - С.57-61). Особенно много виноградников было 
в греческих селах Старый Крым, Ялта, Урзуф. По пло
щади, занимаемой под виноградники, Мариупольский 
уезд в последней четверти XIX в. занимал первое место 
в губернии. В 1898 г. его виноградники в 2 раза превос
ходили площади виноградников Екатеринославского и 
Верхнеднепровского уездов, вместе взятых (Обзор Ека- 
теринославской губернии за 1898 г. - С.8).

Искусственно насаждаемое местной администрацией 
шелководство не прижилось в Мариупольском уезде. К 
1820 г. шелковичные плантации существовали в 10 гре
ческих селах. Неумелый уход за ними привел к тому, что 
большая часть плантаций погибла. Современники отме
чали, что в первой половине XIX в. шелководство в Ма
риупольском греческом округе находилось "далеко не в 
цветущем положении" (Стевен С.С. Шелководство, ви
ноделие и садоводство южных губерний России в 1838 г.
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. Б.м., б.г.; Стевен Х.Хозяйство греческих колонистов 
Мариупольского округа Екатеринославской губернии. - 
Б.м., 1845). Такое же положение сложилось и у немецких 
колонистов, у которых из 5 300 тутовых деревьев к 
1841 г. осталось всего 893 (Стевен С.С. Указ. соч. - С.З, 
Клаус X. Указ. соч. - С.75-76).Ситуация изменилась к се
редине века: доход с продажи коконов достигал 15 
тыс.руб. (Павлович В. Материалы для географии и ста
тистики России. Екатеринославская губерния. - Спб., 
1862. - С. 182-183).

С 80-х гг. XIX в. шелководство приходит в упадок из- 
за неумения шелководов бороться с вредителями и ни
зкого качества производимого шелка-сырца. Несмотря 
на попытки земства возродить шелководство путем со
здания плантаций при школах, эта отрасль сельского хо
зяйства не получила дальнейшего развития. В начале 90- 
х гг. XIX в. шелковичные плантации сохранились толь
ко при Сартанской и Петровской школах (Протоколы 
заседаний Мариупольского уездного земского собрания 
за 1894 г. - С. 51-52).

Табаководство появилось в Мариупольском уезде 
еще в конце XVIII в. Уже тогда существовали ок. 20 та
бачных "фабрик" (Мариуполь и его окрестности. - Ма
риуполь, 1892. - С.73). С 30-х гг. XIX в. табаководство 
стало носить товарный характер, урожаи табака были 
"весьма удовлетворительными", а с небольшого посева в 
Мариупольском греческом округе получали "до 3 000 
пудов весьма недурного на вид и вкус табаку" (Калери 
Г.М. Топографические и медико-статистические сведе
ния о Мариупольском округе // ЖМВД. - 1845. - Ч.И.- № 
7. - С.43). Эта отрасль сельского хозяйства развивалась в 
уезде довольно успешно и почти половина табачных 
плантаций Екатеринославской губернии к 80-м гг. XIX' 
в. приходилась на Мариупольский уезд.

Пчеловодство появилось в уезде в начале XIX в., но 
так и не получило большого распространения. Так, в 
1820 г. 13 пчельников находились всего в 4 греческих се
лах, причем 9 из них приходилось на Бешево. Мало за
нимались пчеловодством и немецкие колонисты. Пол
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ожение несколько изменилось во второй половине XIX в. 
Но в конце XIX в. в пчеловодстве уезда начинается упа
док, вызванный усиленной распашкой земель под зерно
вые культуры. В 1899 г. в Мариупольском уезде получили 
334 пуда меда, а в 1900 г. всего лишь 117 (Отчет Мариупо
льской уездной земской управы за 1899 и 1900 гг.-С.57-61).

Таким образом, развитие сельского хозяйства в Ма
риупольском уезде в XIX в. имело свои особенности. 
Благодаря климатическим и географическим условиям, 
а также росту спроса на хлеб на внешнем и внутреннем 
рынках, основной его отраслью в этот период становит
ся земледелие (выращивание яровой пшеницы), которое 
постепенно вытесняет другие отрасли сельского хозяйст
ва. Особенно это заметно на изменениях в ведении хо
зяйства греческих сел, первоначально ориентировав
шихся на животноводство.

Привнес свою специфику в это развитие и многона
циональный состав населения уезда, а также существен
ное влияние оказали политика правительства и мероп
риятия Мариупольского уездного земства.

Рощ инаЛ. (Запоріж ж я)

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ АЗОВСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО 
ВІЙСЬКА У

У 1832 році в Олександрівському повіті Катеринос
лавської губернії з’явилося нове регулярне формування 
Російської імперії - Азовське козацьке військо. Його 
основу становило населення колишньої Задунайської 
Січі, яке залишило територію Османської імперії на по
чатку російсько-турецької війни 1828-1829 років. З поя
вою Азовського формування в межах Катеринославсь
кої губернії Катеринославське єпархіальне духовне 
керівництво почало клопотатися про передачу церков
них справ козацького війська у їх відомство. При цьому 
наголошувалося, що всі козацькі війська, які мають
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постійні місця проживання, підпорядковуються місце
вим єпархіям, а не обер-священику армій і флотів.

Клопотання Катеринославської єпархії зрозуміле. З 
оселенням азовців в межах губернії з’явилася можливість 
збільшити кількість прихожан і як наслідок - церковні 
прибутки. Поки питання про переведення Азовського 
духовенства у ведення Катеринославської єпархії ро
зглядалося на вищому рівні, у грудні 1832 року в межах 
військових земель сталася подія, яка викликала неабия
ке здивування і осуд навколишнього населення та змуси
ла світську і духовну влади приймати термінові заходи, 
щоб виправити ситуацію в Азовському війську. Вона по
чалася з того, що особи духовного звання, які прийшли 
разом з козаками із-за Дунаю, попросилися до монас
тирів. Ієромонахи Йосип Чернецький і Інокентій Смо- 
линський, священик Яків Чернявський, монахи Спири
дон і Єрофій пояснювали своє бажання тим, що не мо
жуть виконувати всіх своїх обов’язків згідно установле
ного порядку, бо досконало його не знають1. Та до того 
ж мають чимало літ за своїми плечима.

На перший погляд пояснення духовенством своїх 
намірів піти до монастирів цілком резонні. Дійсно, із-за 
Дунаю на батьківщину повернулися особи духовного 
звання похилого віку. Однак не всі вони були такими 
вже й старими, що не могли виконувати своїх обов’язків. 
До того ж незнання порядку проведення обрядів чотири 
роки тому не завадило ієромонаху Інокентію просити 
обер-священика армій і флотів Мансвєтова затвердити 
його штатним священиком Дунайського козацького 
полку. На доказ свого духовного сану він представив 
свідоцтво від сілістрійського митрополита Анфима, яке 
дозволяло йому виконувати всі християнські обряди. 
Прохання ієромонаха було направлене до вищих 
інстанцій і указом Синоду від 9 лютого 1832 року він 
офіційно був затверджений на бажану посаду. З того ча
су ієромонах Інокентій виконував у Дунайському полку 
всі "християнські треби і користувався окладом платні 
на рівні з осавулом" 2. А вже в кінці 1832 році він разом 
з іншими представниками духовенства, що вийшли із ту
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рецьких володінь, попросився до монастиря.
Аналіз справ Олександрівського духовного правлін

ня та Азовської військової канцелярії дає підстави ствер
джувати, що вказані в проханні духовенства причини бу
ли далеко не головними. Трагедія осіб духовного звання 
Азовського формування полягала в тому, що вони самі 
того не відаючи, дозволяли азовським козакам порушу
вати одну з головних християнських заповідей. І не 
тільки дозволяли, а й самі проводили "обвінчання неза
конних шлюбів" і сприяли двоєженству колишніх заду
найських козаків 3. Після того, як порушення були 
цілком доведені, духовенству нічого не залишалося, як 
йти до монастирів і в їх стінах замолювати гріхи. Свяще
ник Чернявський навіть був притягнутий до суду по Ка
теринославській консисторії за проведення незаконних 
вінчань. Ситуація у війську ускладнювалася тим, що ко
лишні петровські міщани та новоспасівські державні се
ляни, які увійшли до складу Азовського формування, 
різко засуджували вчинки задунайських козаків і вима
гали повернення до попереднього стану.

Причина такої ситуації полягала в тому, що релігійна 
обрядовість задунайського козацтва різко відрізнялася 
від порядку проведення християнських обрядів 
офіційної російської православної церкви. Протягом ос
танньої чверті XVIII - початку XIX століття православ
на церква Російської імперії зазнала значних змін і пере
творилася на слухняну захисницю інтересів абсолютис
тської монархії. В результаті проведених реформ відбу
валася уніфікація церковної системи російської держави. 
Церква стала ще однією ланкою, яка зв’язувала держав
ну адміністрацію і населення імперії, контролювала на
родні маси і наглядала за ними. Церковні реформи, що 
почалися ще за існування Нової Січі, особливих змін в 
церковний устрій Запорозьких Вольностей не внесли. 
Козаки не могли змиритися з введенням складних проце
дур проведення церковних обрядів, прийняти запропо
нованого тлумачення релігійних книг, відношення до ду
ховенства, релігійних споруд і взагалі до релігії.
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Після зруйнування Нової Січі козаки та духовенство, 
опинившись у турецьких володіннях, намагалися про
довжувати традиції церковного устрою Запорозьких Во
льностей за Дунаєм. Однією з таких традицій запорозь
кої церкви було необов’язкове виконання обряду вінчан
ня шлюбів. На Півдні України було поширеним таке 
явище, як створення сімей "на довіру". При цьому пари 
не потребували жодних процедур для узаконення своїх 
стосунків. Безперечно, на Задунайську Січ з України 
тікали чоловіки різного сімейного стану. Але щоб стати 
козаком і бути приписаним до козацького куреня не
обхідно було бути неодруженим. Тому більша частина 
втікачів змушена була говорити неправду, яка допома
гала їм потрапити до січового товариства. Січове духо
венство безперечно знало, що дехто з новоприбулих 
приховував свій справжній сімейний стан. Проте пере- 
провірити свідчення втікачів з України було важко, а то 
й не можливо. А якщо взяти до уваги й те, що "духовен
ство, яке перебувало на зайнятій задунайськими козака
ми території, значною мірою залежало від військового 
керівництва"4, то воно до такого роду порушень стави
лося доволі спокійно, або взагалі не акцентувало на 
цьому увагу і вдовольнялося лише відповіддю козака.

Відсутність контролю за церковними справами заду- 
найців з боку офіційної православної церкви, дозволяла 
церковнослужителям догоджати козакам, "пристосову
ватися до їхньої оригінальної релігійності" 5. До того ж 
ніхто із новоприбулих не був впевнений, що колись по
вернеться на батьківщину, до рідних і близьких йому 
людей і вважав за краще приховати правду про свій 
справжній сімейний стан. Коли ж у 1828 році близько ти
сячі задунайців перейшли в межі російської держави, то 
серед прибулих були й ті, які за християнськими закона
ми вважалися двоєженцями. Однак козаки не надавали 
цьому великого значення, бо й сама запорозька церква 
не звертала на це особливої уваги. А про нововведення 
російської православної церкви вони не мали ніякого 
уявлення.

З поверненням задунайського населення до Росії над
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ними встановлювався контроль не тільки з боку 
світської влади, але й духовної. Духовенство Окремого 
Запорозького війська за наказом Синоду поступило під 
нагляд обер-священика армій і флотів. Через священос- 
лужителів війська обер-священик мав слідкувати за ви
конанням запорожцями християнського обов’язку. У 
сформованому із служилих козаків війська Дунайського 
пішого полку також передбачалася посада штатного 
священика. Її обійняв уже нам відомий ієромонах Іно- 
кентій. Та коли стало очевидним, що штатний священик 
із задунайських вихідців погано знається на нововведен
нях офіційної православної церкви, то наказний отаман 
просив йому в поміч добре знаючого порядок проведен
ня церковних обрядів російської православної церкви 
церковнослужителя. Указом Синоду від 24 березня 1832 
року затверджувалася ще одна посада штатного свяще
ника в Дунайському козацькому полку і посів її направ
лений із 11-ї піхотної дивізії Брянського піхотного полку 
протоієрей Онисим Чичкевич 6. Саме йому мала підпо
рядковуватися тепер решта Азовського духовенства.

Протягом чотирьох років (з 1828 по 1831 роки) вияви
ти порушення задунайцями основних християнських за
повідей було важко. Окреме Запорозьке військо не мало 
постійного місця проживання і довго не затримувалося 
на одних і тих же військових квартирах. Після оселення 
в Олександрівському повіті Катеринославської губернії 
задунайські козаки почали будуватися на новому місці 
поселення, обзаводитися власними господарствами, 
створювати сім’ї. Масово одружувалися в перші роки 
існування Азовського війська ті задунайці, які фігурува
ли у військових відомостях як неодружені. Однак серед 
так званих "неодружених" азовців було чимало й таких, 
які вже мали сім’ї на Україні, але не хотіли з ними з’єдну
ватися. Причини небажання повернутися до своїх попе
редніх сімей були різними. Одні не хотіли завдавати собі 
зайвого клопоту по пошуку рідних, а потім ще й по їх 
визволенню з кріпацької неволі, інші невдало одружили
ся чи хотіли зв’язати свою долю з іншою жінкою, дехто
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боявся осуду родичів або переслідувань з боку держав
них органів влади за попередні злочини. Задунайське ду
ховенство, яке було поставлене перед фактом не
обхідності обов’язкового вінчання шлюбів, ставилося до 
цієї вимоги не надто суворо і не бачило потреби викону
вати всі формальності по перевірці даних про азовців. 
Воно не посилало запитів на батьківщину козаків, бо не 
хотіло накликати на колишніх задунайців неприємнос
тей. Водночас слід зазначити, що перевірити чи при
наймні знайти метричні записи частини задунайського 
населення було неможливо. Таких письмових свідчень 
просто не існувало. Тому, вірячи на слово козакам та ще 
орієнтуючись на їхні військові "Формулярні списки", ду
ховні особи, що прийшли із-за Дунаю, з легкістю вінча
ли бажаючих взяти шлюб.

Щоб надалі мати змогу ретельніше слідкувати за хо
дом церковних справ у козацькому формуванні, Прав
лячий Синод у 1833 році виніс рішення про переведення 
духовенства Азовського війська у відомство Катеринос
лавської єпархії Олександівського духовного правління 
під зверхність архієпископа Катеринославського, Хер
сонського та Таврійського Гавриїла Розанова.

Наступним кроком Олександрівського духовного 
правління Катеринославської консисторії щодо церков
них справ Азовського війська стало розпорядження про 
розширення штату церковнослужителів на території 
формування. У козацьке військо був присланий ще один 
священик і зарахований до штату церковний причт Пет- 
ровського посаду.

Ці заходи не тільки допомогли попередити цілий ряд 
релігійних порушень зі сторони козаків, а й дозволили 
Катеринославській єпархії краще контролювати заду
найців у відношенні виконання ними християнського 
обов’язку і не допускати порушень азовцями основних 
християнських заповідей офіційної православної церкви.

Таким чином, на прикладі Азовського козацького 
війська бачимо, як спроби задунайського козацтва про
довжувати традиції церковного устрою колишнього За
поріжжя, були відкинуті офіційною православною церк-
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вою. Російській державній церковній системі не 
потрібна була церква, що намагалася зберігати тра
диційний уклад життя запорізького козацтва. Після до
корінної реорганізації церковного устрою Азовського 
війська колишні задунайські козаки змушені були відмо
витися від особливостей запорізького релігійного світос
приймання і підкоритися вимогам уніфікованої церков
ної системи Російської імперії.

^НБУ ВР. - Ф.ІІ, шифр 24479-24488. - Арк. 6208-6221.
2. Там же. - Арк.6214.
3. Там же. - Арк. 6221.

4. Лиман І.І. Церква в духовному світі Запорізького козацтва. - Запо
ріжжя, 1997. - С.34.

•*. Там же.
6. НБУ ВР. - Ф.ІІ, шифр 24479-24488. - Арк. 6214.

О лаш ин М .В. (Уж город)

ВІТЧИЗНЯНІ ІСТОРИКИ ПРО СТАНОВИЩЕ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В ПЕРШІЙ 

ПОЛОВИНІ XIX ст.

Західноукраїнські землі у досліджуваний період пере
бували у складі чужоземних держав - Австрії (Східна Га
личина і Північна Буковина) та Угорщини (Закарпаття). 
Правителі згаданих країн дивилися на залежні ук
раїнські території як на сировинні придатки та ринки де
шевої робочої сили. Це в значній мірі визначило харак
тер розвитку регіону на етапі кризи феодально-кріпос
ницьких відносин. Підкреслимо, що у вітчизняній 
історіографії приділено належну увагу вивченню про
блеми становища західноукраїнського селянства у 
першій половині XIX ст. У даному повідомленні робить
ся спроба показати здобутки українських істориків у 
плані вивчення теми і конкретизувати завдання, що сто
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ять перед науковцями на сучасному етапі.
Українські історики нового та новітнього часів у 

своїх працях розкривають різні аспекти становища се
лянства Східної Галичини, Північної Буковини та Закар
паття досліджуваного періоду. Необхідно підкреслити, 
що їх оцінки в основному збігаються і, в той же час, ду
же часто відрізняються від висновків австрійських, поль
ських та угорських вчених.

Вітчизняні дослідники єдині в тому, що протягом пер
шої половини XIX ст. кількість селянського (рустикаль- 
ного) землеволодіння зменшилася. їх висновок ба
зується на документальних матеріалах. Згаданий процес 
був обумовлений постійним дробленням селянських гос
подарств та захопленням частини їх поміщиками. Тут же 
містяться відомості про розміри рустикальних та 
домінікальних господарств, звертається увага на тен
денцію до зменшення перших і збільшення других (вис
новок зроблено на основі земельних кадастрів 1819-1820 
і 1847-1859 років).

Ще одна наукова проблема, що знайшла висвітлення 
в українській історіографії, - це заняття селянства 
Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття. 
До основних занять західноукраїнського селянства істо
рики відносять землеробство, тваринництво (переважно 
в гірській місцевості), домашнє ремесло та промисли, 
гончарство, а на Закарпатті ще садівництво та виногра
дарство1. Вчені наголошують, що в досліджуваний 
період панівною залишалася досить відстала на той час 
трипільна система землекористування. Вони акцентують 
увагу на низькій врожайності зернових сільськогоспо
дарських культур (5-7 центнерів з гектара), малопродук- 
тивності селянської худоби, початку культивування з 
кінця XVIII ст. картоплі і кукурудзи. Вчені доводять, що 
в селянських господарствах практично не використову
валися досягнення агрономічної науки та удосконалені 
знаряддя праці. Селянам дошкуляли неврожаї (1805, 
1817, 1829, 1844-1847 роки). Наслідком всього цього бу
ло напівголодне існування переважної більшості 
західноукраїнського селянства.

51



Належну увагу приділено висвітленню проблеми по
винностей селян західноукраїнського регіону. У її вив
ченні можна виділити два основні етапи - кінець XIX - 
початок XX ст. та новітній період. Серед представників 
першого етапу найбільш помітним є внесок І.Я.Фран- 
ка*. Крім нього, ще треба згадати І.І.Кревецького і 
Т.І.Реваковича3. їх справу успішно продовжили ук
раїнські дослідники новітнього часу - В.М.Ботушансь- 
кий, М.П.Герасименко, І.Г.Коломієць, Ф.І.Стеблій,
І.Г.Шульга та ін.4 В історіографії наголошується, що ос
новними видами феодальних повинностей були: панщи
на, данина натурою і грошовий чинш. Крім них, селяни 
виконували й державні повинності - сплачували прямі і 
непрямі податки, відбували шарварки, постачали підво
ди для війська, відбували багаторічну військову службу. 
В історичній літературі наголошується, що в першій 
половині XIX ст. значно зросла питома вага панщини, 
яка у 1845 р. становила у Східній Галичині 83,2% вер- 
тості усіх кріпосних повинностей5. Історики відзнача
ють, що великі землевласники нерідко самовільно 
збільшували розміри панщини до 6 і більше днів, яка 
офіційно не повинна була перевищувати 3-х днів.

Із наукових праць довідуємось, що західноукраїнські 
селяни змушені були прясти панське прядиво, виконува
ти гужову повинність, нести нічну сторожу. З 1786 по 
1846 рік залежні селяни Східної Галичини і Північної Бу
ковини змушені були надавати у період жнив і сінокосів 
платну допомогу поміщикам (так звані "помічні дні"). 
Формально загальна кількість панщини і "помічних 
днів" не повинна була перевищувати трьох днів на тиж
день, а насправді ця вимога часто ігнорувалася. Заува
жимо, що досить добре згадане питання висвітлено у на
уковій розвідці І.І.Кревецького6. Автор показав процес 
запровадження "помічних днів", на основі джерел склав 
таблиці, що містять цінні статистичні дані про оплату 
праці "помічних" робітників у 1824-1834 рр., ціни на 
сільськогосподарську продукцію на львівському ринку в 
1817-1818,1819 і 1822 роках тощо. Окремі аспекти вшце-
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означеного питання розкриває і М.Зубрицький, який 
опублікував матеріали, що містять дані про оплату 
"помічних днів" в перемиському і симбірському окру
гах7.

Для досліджуваного періоду був характерний процес 
розшарування селянства. Підтвердження цьому знахо
димо в низці праць українських вчених8. Істориками на 
основі документальних матеріалів доведено, що пере
важну більшість західноукраїнського селянства станови
ли бідняки. Так, у Східній Галичині селянські господар
ства із земельними наділами менше 10 моргів становили 
60,6%9. Це ті господарства, які не мали необхідного про
житкового мінімуму. Подібною була ситуація і в 
Північній Буковині та на Закарпатті. В літературі звер
тається увага на різке збільшення карликових госпо
дарств, що свідчило про подальше зубожіння західноук
раїнського селянства. Вчені виділяють той факт, що тру
дяще селянство Східної Галичини, Північної Буковини і 
Закарпаття було цілком безправним10. Воно підлягало 
поміщицькій юрисдикції. Кріпосник міг позбавити за
лежних селян землі і житла, ув’язнити, завдати тілесних 
покарань, закувати у кайдани тощо. Суд, як правило, за
вжди ставав на бік поміщиків та адміністрації маєтку. 
Крім того, як зазначається в історичній літературі, селя
ни не тільки зазнавали жорстокого соціального і 
національного гніту, але й були політично безправними, 
перебували у темряві і неуцтві, мали жахливі житлово- 
побутові умови тощо. Однак не мирилися з таким стано
вищем і все частіше піднімалися на боротьбу за землю і 
волю. І революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії, 
скасувавши кріпосне право, поклала початок новому 
етапові розвитку західноукраїнського селянства.

Вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що 
у вітчизняній історіографії досить грунтовно розкрито 
проблему становища селянства Східної Галичини, 
Північної Буковини і Закарпаття у першій половині XIX 
ст. Дослідники звернули належну увагу на такі питання, 
як еволюція рустикального землеволодіння, повинності 
селян, їх заняття, розшарування та правове становище.
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Серед дослідників нового часу відзначимо М.Зубриць- 
кого, І.І.Кревецького, Т.І.Реваковича і І.Я.Франка. За 
останнє півстоліття найвагоміший внесок у розкриття 
досліджуваної теми зробили такі вчені, як М.П.Гераси- 
менко, І.Г.Коломієць, Ф.І.Стеблій, І.Г.Шульга та ін.

У той же час треба зауважити, що не всі аспекти на
укової проблеми розкрито в достатній мірі. Потребу
ють, на нашу думку, подальшого вивчення такі питання: 
правове регулювання взаємовідносин кріпосників і за
лежного селянства; соціальна диференціація в західноук
раїнському селі; регіональні особливості занять селян; 
врожайність сільськогосподарських культур; вплив 
стихійних лих і неврожаїв на становище трудящого 
сільського населення та ін. Розв’язання цих завдань 
сприятиме написанню комплексної праці з історії 
західноукраїнського селянства періоду кризи та 
ліквідації феодально-кріпосницьких відносин. 1

1. Гранчак І.М., Ілько В.І. Розклад феодально-кріпосницького 
господарства. Становище селянства // Нариси історії Закарпаття. Т.І (з 
найдавніших часів до 1918 року). - Ужгород, 1993. - С.196-201 та ін.; Стеблій 
Ф.І., Шульга І.Г. Східна Галичина. Північна Буковина. Закарпаття. - С.336- 
337.

2. Франко І .Я. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині // Зібрання 
творів: у 50 т. - К., 1986. - Т.47. - С.7-122; Його ж. Що то була панщина? // Там 
же. - 1985. - Т.44, кн.2. - С.495-500; та ін.

3. Кревецький І. Причинок до історії останніх днів панщини в Галичині // 
Записки Наукового товариства ім. Т.Шевченка (далі - НТШ). - Львів, 1907. - 
T.LXXV. - С.119-123; Ревакович І. Панщинні повинності у Верховині // Там 
же. - 1909. - T.LXXXVIII. - С.157-159.

4 Ботушанський В.М. Сільське господарство // Буковина: Історичний 
нарис. - Чернівці, 1998. - С.89-92; Герасименко М.П. Аграрні відносини в 
Галичині в період кризи панщинного господарства. - С.201-216; Коломиец 
И«Г. Очерки по истории Закарпатья: В 2 ч. - Томск, 1959. - 4.2. - С.11-17, 34- 
38; Стеблій Ф.І., Шульга І.Г. Східна Галичина. Північна Буковина. 
Закарпаття. - С.337-339, 345-346, 347-348; та ін.

5. Стеблій Ф.І., Шульга І.Г. Східна Галичина. Північна Буковина.
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Закарпаття. - С.338.
6 Кревецький І. Помічні дні: Причинки до історії панщини в Галичині в 

XIX в // Записки НТШ. - Львів, 1907. - Т. LXXVI. - С.143-155.
7. Зубрицький М. Помічні дні: Причинки до історії панщини в Галичині в 

XIX в. // Записки НТШ. - Львів, 1904. - T.LVIII. - С.1-4.
8. Ботушанський В.М. Сільське господарство. - С.92; Гранчак І.М., Ілько 

В.І. Розклад феодально-кріпосницького господарства. Становище селянства. 
- С.208; Стеблий Ф.И. Западноукраинские земли под гнетом Австрийской 
монархии в первой половина XIX в.: Социально-экономическое и 
политическое положение. - С. 167; та ін.

9. Стеблій Ф.І., Шульга I.Г. Східна Галичина. Північна Буковина. 
Закарпаття. - С.337.

Кісь Я.П., Стеблій Ф.І. Економічне і політичне становище. - с. 187-188; 
Стеблий Ф.И. Политическое и социально-экономическое положение // 
Украинские Карпаты: История. - К., 1989. - С.81; та ін.

Волош ин Ю . (Полтава)

СТАРООБРЯДЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 
I ПОЛ. XIX СТ. У

У першій половині XIX століття досить значного по
ширення на території Харківської губернії набуло старо
обрядництво попівщинського та безпопівщинського на
прямків. Головна відмінність між ними полягала в тому, 
що перші визнавали необхідність священства для 
здійснення богослужінь, а другі заперечували. Основни
ми регіонами розселення старообрядців на території гу
бернії були м. Харків, а також суміжні з етнічною Росією 
Харківській, Чугуївський, Куп’янський, Вовчанський, 
Ізюмський та Старобільський повіти.

За підрахунками канцелярії Слобідсько-Українського 
губернатора у 1829 р. загальна кількість старообрядців 
становила 2650 чоловік 1. Найбільше їх проживало в Во- 
вчанському повіті - 892 чол. Другим значним центром 
був Старобільський повіт - 491 чол. Характерно, що ста
рообрядці обох повітів належали до безпопівського на
прямку2. Головним центром попівщини було м. Харків,
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де на той час проживало 190 прихильників цієї течії3. В 
інших повітах губернії їх нараховувалось зовсім мало - 
Кубанському 5 чол.4, а Старобільському 16 5.

Наявні у нашому розпорядженні документи засвідчу
ють, що серед прихильників попівщинського напрямку 
не існувало конфесійної єдності. У ньому виділялось три 
основні групи:

-старообрядці, які дотримувались так званої по
морської безпопівщини6;

-старообрядці, які не визнавали священства і не пок
лонялися іконам;

- старообрядці, які не визнавали священства, але пок
лонялися іконам.

Досить цікавим є соціальний склад старообрядців гу
бернії. Характерно, що згідно списку, поданому 
харківськім поліцмейстером, переважну більшість цієї 
групи мешканців міста становили купці. На думку 
С.Т.Голубєва, значна частина старообрядців вимушена 
була займатись торгівлею та промислами через те, що на 
час їхнього переселення до Слобожанщини переважна 
більшість земель уже мала своїх власників7. Показово, 
що серед віруючих цього релігійного напрямку майже не 
було поміщицьких селян. Виключення становило лише 
село Бударне Вовчанського повіту, де їх нараховувалось 
131 чоловік8. Отже, враховуючи наведені факти, дозво
лимо собі припустити, що в матеріальному відношенні 
старообрядці Слобідсько-Української губернії належали 
до порівняно заможних верств населення.

У національному плані общини старообрядців скла
дались виключно з росіян. Згадуваний нами список 
Харківського поліцмейстера містить лише російські 
прізвища Антіпов, Карпов, Мітін тощо9. Не зустріча
ються українські прізвища і в донесеннях з повітів113. На 
нашу думку, нічого дивного в цьому немає, адже старо
обрядництво має російські корені. Воно виникло як про
тест проти церковної реформи патріарха Никона в сере
дині XVII століття. Українцям, церква яких довгий час 
перебувала у підпорядкуванні Константинопольського
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патріарха, проблеми старообрядців були незрозумілі.
Незважаючи на те, що в окремих населених пунктах 

губернії общини старообрядців нараховували по кілька 
десятків, а подекуди і сотень чоловік, вони майже не ма
ли власних культових споруд. Так, у 1838 році у розпо
рядженні старообрядців була всього одна церква у 
м.Харкові та три каплиці. Дві в Куп’янському повіті і од
на в Вовчанському. Переважна більшість богослужінь 
здійснювалась у приватних помешканнях віруючих11. 
Така ситуація пояснюється очевидно не лише культови
ми особливостями, а й політикою царської влади віднос
но старообрядців. Згідно 48 статті XIV тому Зводу за
конів церкви, каплиці і молитовні будинки старооб
рядців, збудовані до 17 вересня 1826 року, мали залиша
тись у такому стані, у якому вони були на той час. В под
альшому заборонялось не лише будувати що-небудь схо
же на церкви, а й перебудовувати і відновлювати старі 
культові приміщення. У травні 1839 р. цей закон був до
повнений імператорським указом. За ним, протизаконно 
побудовані або відновлені каплиці чи молитовні будин
ки, місцеве керівництво мало опечатувати. Якщо ж віру
ючі самовільно розпечатають цю каплицю, то її 
потрібно було знищити взагалі12.

Проте, незважаючи на такі суворі правила, старооб
рядці інколи порушували їх. Так, у селі Уди Харківсько
го повіту відставний солдат Тимофій Дігалов облашту- 
вав каплицю у своєму власному помешканні. Подібні ви
падки помічені державними органами і в інших населе
них пунктах13.

Політичні умови першої половини XIX століття не 
сприяли вільному розвиткові зазначеної релігійної кон
фесії. Державною релігією в Російській імперії, як відо
мо, було православ’я, яке не відрізнялось віротер
пимістю. Боротьба з старообрядництвом велась церк
вою та державою разом. Вони докладали чимало зусиль 
для навернення розкольників до "істинної віри". При
кладом такої взаємодії можуть слугувати події 1836 р., 
коли агітацією серед старообрядців сіл Уди, Лопань та 
хутора Козачка Харківського повіту, проводили два свя
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щеники, повітовий суддя і земський справник. У резуль
таті проведених ними заходів на православ’я перейшло 
лише сім сімей старообрядців с.Лопані, інші "залиши
лись непохитними". Цікаво, що кожен, хто виявляв ба
жання відмовитись від розколу, вимушений був підпису
вати відповідного змісту "казку"14.

Інколи траплялись випадки, коли представники влади 
вдавались до застосування грубої сили. Так, у жовтні 1842
р. представники Старобільського повітового керівництва 
Репренцев та Вєтухов, прибувши до одного з найбільших 
старообрядницьких сіл - Трьохізбьонки, зібрали розколь
ників і стали "агітувати" їх перейти в православ’я. При 
цьому вони били селян, рвали на них волосся, а декому по
перебивали руки. Непокірних заперли в льох і не давали 
три дні їжі. Крім того, було розграбовано майно старооб
рядців на суму 4000 карбованців. Методи були настільки 
дикунські, що царська влада порушила проти цих уря
довців кримінальну справу15.

Суворо переслідувались владою випадки переходу в 
старообрядництво, або навернення до цієї віри інших. За 
поширення розколу відставний солдат Василь Філіпов 
був засуджений на 1 рік ув’язнення16, а селянка Параска 
Животова заслана на Кавказ17. Подібних прикладів 
можна навести чимало.

Отже, як бачимо, Харківщина - один із значних 
центрів поширення старообрядництва в Україні. Незва
жаючи на віддаленість від центральних районів 
Російської імперії, становище віруючих цієї конфесії у 
першій половині XIX століття було досить складним. 
Державні та церковні органи різними засобами обмежу
вали діяльність розкольників, чинили їм всілякі пере
шкоди, а інколи вдавались і до каральних заходів.

}. Державний архів Харківської області (далі ДАХО), ф.З, оп.79, спр.289,- 
Арк. 55.

2. Там само.
3. Там само. Арк.- 52.
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4* Там само. Арк.- 54.
3. Там само. Арк. - 55.
6. Докладніше про поморський напрямок у старообрядництві див: 

Міловідов В.Ф. Старообрядничество в прошлом и настоящем. М. 1969. 
Миссионерское обозрение. - 1897. - № 5-8, С.443.

8. ДАХО, ф.З, оп.79, спр.289. - Арк.54.
9. Там само, оп.19, спр.790. - Арк.ЗЗ.
Ю. Там само, оп. 79, спр.289. - Арк. 45-51.
11. Там само, оп.1144, спр.309. - Арк. 86.
12. Там само, оп. 123, спр.139. - Арк. 2.
13. Там само, оп.103, спр.47. - Арк.121.
14. Там само. - Арк. 105.
13. Там само, оп. 128, спр.609. - Арк.1.
1*\ Там само, оп.123, спр.123. - Арк. 15.
12. Там само, спр. 62. - Арк. 2.

Сарбей В .1 \(Кш в)

ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ УКРАЇНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ XIX ст.

Академік Омелян Пріцак в історії українського 
національного відродження XIX- початку XX ст. 
виділив шість культурних зон, згідно з існуючими ТОДІ 
історико-географічними регіонами: Слобідської Ук
раїни, Гетьманщини, Нової Росії, Правобережжя, Гали
чини з Буковиною, Закарпаття1. В даному разі нашу 
дослідницьку увагу привертає лише один з них, а саме 
той, який царські адміністратори послужливо до 
панівної влади справді воліли називати Новоросією, але 
за яким нині у загальноприйнятій, домінуючій у грома
дян Української держави суспільній думці міцно 
закріпилася цілком проста назва - Південь України. На
гадаймо, що йдеться про регіон відомий і тим, що саме у 
ньому після розпаду Київської Русі поновилася ук
раїнська державність у формі військової демократії 
християнської козацької республіки - Запорізької Січі. 
Хронологічно передувавши українському національно
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му відродженню XIX ст., військово-політичний 
адміністративний лад Запорізької Січі з чітким строго 
регламентованим порядком державного управління, як 
відомо, певною мірою послужив взірцем і для Ук
раїнської автономної державницької структури, яку по
над сто років після Переяславського акту 1654 р. не на
важувався зруйнувати російський царизм. Щоправда, 
зрештою брутально ліквідувавши в кінці XVIII ст. ці не
безпечні для його колонізаторського утвердження на ук
раїнських землях державницькі осередки - Запорізьку 
Січ та Гетьманщину, російський царизм на Півдні Ук
раїни вдався чи не до найпідступнішої антиукраїнської 
політики поглинення українського етносу масовим засе
ленням цієї території представниками інших етносів з, як 
би можна було сказати сьогодні, ближнього і далекого 
зарубіжжя.

Так, на землях Південної України поряд з корінним 
українсько-татарським населенням з’явилися росіяни, 
серби, болгари, греки, німці, поляки. Причому ці при- 
шельці у багатьох місцевостях ставали етнічною 
більшістю, що вносило певну специфіку у хід ук
раїнського національного відродження у Південній Ук
раїні, але не зупиняло його й тут всупереч сумнівам дея
ких провідних сучасних зарубіжних істориків-україноз- 
навців, у тому числі й з української діаспори (наприклад, 
Орест Субтельний, Роман Шпорлюк), засліплених дани
ми перепису 1897 р., згідно з якими найбільш заселене 
тоді місто України - Одеса, було найменш українським 
за численністю в ньому представників українського ет- 
носа2. Звичайно, заперечувати ці дані демографічної ста
тистики немає підстав. Але це так би мовити арифмети
ка дослідження історичних явищ. Вища ж математика 
історичної науки може внести свої корективи, виходячи 
з того факту, що самий процес українського національ
ного відродження протягом усього XIX ст. відбувався у 
чисельно невеликому соціальному шарі ліберальної і де
мократичної інтелігенції. Причому, зважаючи на 
тодішній багатонаціональний склад населення цього
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міста, як і на такий самий на всьому Півдні України, ук
раїнське національне відродження нерідко проявлялося 
тут не у своїх основних чисто викристалізованих широ
кого змісту діях, а й у фактах взаємовпливів національ
ного та інтернаціонального, в діяльності опозиційних 
російському царизмові таємних організацій, в особистих 
контактах патріотично настроєних національно свідо
мих українців - мешканців інших земель з людьми дано
го регіону, хоч би й були вони іншого етнічного поход
ження чи представляли інші національні напрями виз
вольних рухів.

Відомо, наприклад, що панувавши в Україні в першій 
половині XIX ст., за виразом одного з тодішніх 
російських генералів, "дух опозиції", повязаний із невдо
воленням патріотично настроєної громадськості скасу
ванням царизмом давніх козацько-державницьких прав і 
вольностей, впливав на виникнення тут таємних ма
сонських організацій, що пропагували поширювання в 
усій Європі після Великої Французької революції кінця 
XVIII ст. ідеал суспільного устрою на засадах утвер
дження у стосунках між людьми високодемократичного 
гасла свободи, рівності й братерства3. 1818 р. в Одесі ви
никла масонська ложа "Трьох царств природи" (надр, 
рослинного, тваринного), примітна в історії українсько
го національного відродження передусім участю в ній 
Кирила і Петра Розумовських. Як онуки останнього ук
раїнського гетьмана вони переслідувалися царськими 
властями, які їх ув’язнили у Суздальському монастирі, а 
потім "змилосердилися" засланням обох до Одеси під на
гляд міської адміністрації4. Донощики сповіщали гу
бернські власті про "політичні дебати", які точилися на 
таємних засіданнях ложі "Трьох царств природи", але 
конкретний зміст тих дебатів так і залишився невідомим 
ні сучасникам, ні нащадкам, бо очевидно, доносам не да
ли ходу одеські губернські правителі, найвищий з яких 
за посадою - з 1815 р. градоначальник Одеси і військо
вий губернатор Новоросійського краю генерал від 
інфантерії граф Андро Ланжерон сам був не тільки 
провідним діячем названої ложі, а й членом - засновни-
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ком як її, так і водночас існувавшої там же в Одесі ложі 
"Понт Евксинський"5.

Знаменною у контексті історії українського 
національного відродження була причетність до масон
ства на Півдні України Івана Котляревського, надруко
вана поема якого "Енеіда" ознаменувала факт народжен
ня нової української літератури і вже на той час була не
абияким чинником українського національного відрод
ження. У чині капітана російської армії Котляревський 
служив під безпосереднім началом генерала Ланжерона 
у період російсько-турецької війни 1806-1812 років і 
після її завершення, а той напевно і прилучив свого під
леглого до масонських ідей. В усякому разі вочевидь, що 
досвід масонської конспірації, набутий на Півдні Ук
раїни, Котляревський після добровільної відставки з 
військової служби переніс на рідну Полтавщину, де взяв 
участь у діяльності масонської ложі "Любов до істини" 
(1818-1819 роки) з досить виразною українською націо
нально-визвольною програмовою спрямованістю6. За 
участь у цій ложі та листування з підпоручником Салти- 
ковим-Ритв’янським з Херсонщини під підозру властей 
придержащих потрапив передусім полтавський губер
нський секретар Ющенко7.

Зрештою особистим розпорядженням царя Олександ
ра І діяльність масонських лож у Полтаві й Одесі була 
припинена, але натомість на Полтавщині за участю дея
ких колишніх масонів у 1822 р. під назвою "Мало
російське товариство" виникла справжня громадсько- 
політична організаціїї, що поставила своєю метою на
полегливо вживати заходів щодо піднесення масової ук
раїнської національної самосвідомості шляхом пропа
ганди славного козацького минулого і державницьких 
традицій українського народу для підготовки мас та їх 
провідників до боротьби за утвердження державної не
залежності України8. Півдню України учасники "Мало
російського товариства" відводили дуже поважне місце у 
майбутній республіканській Україні. Документальним 
свідченням цього є уривкові відомості, що збереглися,
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про складену одним із лідерів "Малоросійського това
риства" Михайлом Новиковим, (колишнім членом пол
тавської масонської ложі "Любов до істини") консти
туцію майбутньої федеративної республіканської 
Російської держави з автономною Україною, поділеною 
на дві адміністративно-територіальні одиниці: Київську 
і Херсонську, а в них вільними, адміністративно 
непідлеглими їм містами мали бути Київ і Одеса9.

З Одеськими масонами спілкувався й Іван Орлай - ук
раїнський просвітник, емігрант із Закарпаття, який у 
1821-1826 роках керував Ніжинською гімназією вищих 
наук імені князя Безбородька, де серед учнів тоді значив
ся й майбутній класик російської літератури Микола Го
голь (у його художній творчості на українську тематику 
деякі сьогоднішні дослідники знаходять певні Орлаєві 
впливи), а у 1826-1829 роках - Рішельєвським ліцеєм в 
Одесі (знову-таки дослідники підносять заслуги Орлая 
як зразкового директора, діяльність якого щодо нала
годження навчального процесу, зміцнення кадрової і уч
бово-лабораторної бази допомогла наступній реор
ганізації ліцея у Новоросійський університет10, що як й 
інші університети України, так чи інакше об’єктивно 
включився у процес українського національного відрод
ження). 1826 року, тобто у рік свого переїзду до Одеси, 
де він через три роки й помер, Орлай написав історичну 
розвідку "О юго-западной Руссіи". Безперечно, її також 
можна включати у творчий доробок українського 
національного відродження, хоч за життя автора 
розвідку опублікувати не вдалося. Не виключено, що на 
заваді стала їх антиімперська концепція. Адже Орлай 
прагнув довести генетичний зв’язок українського насе
лення по обидва боки Карпатських гір з корінним етно
сом Київської Русі і делікатно заперечував спад
коємність до неї Російської імперії. Учений писав з цього 
приводу: "...в Карпатських горах, суміжних з Червоною 
Руссю, проживає 700 тисяч руських, відомих під іменем 
карпатських жителів... сії карпаторуські жителі, не зва
жаючи на древність свого переселення, утримали досі 
ім’я руських, або русинів. Найдавнішу назву руського
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народу, як сіє явствує із літопису Нестора та і з договору 
Олега з греками, рівно як із "Руської правди" Ярослава, де 
замість новомодної назви росіянин вживається ім’я ру
син"11. Отже, Орлай в історії українського національного 
відродження виступив персоналістським уособленням со
борного єднання українських земель Закарпаття, Лівобе
режжя і Півдня.
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Д овж укІВ . (Л уганськ)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ  
‘ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ У 60-80-х РОКАХ XIX ст.

У другій половині XIX і на початку XX століття цей
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найбільший регіон України - Наддніпрянщина бурхливо 
розвивався завдяки переважно іноземному капіталові й 
частково підприємництву місцевих промисловців та 
фінансистів. Але цей розвиток мав однобічний характер. 
Майже нічого не вкладаючи в українську економіку, 
імперський уряд використовував її ресурси на розвиток 
власне російських регіонів. З одержаних прибутків 
більша частина в Наддніпрянську Україну не поверта
лась, а значить, не могла працювати на її благо. Та й іно
земні інвестори, відіграючи безумовно позитивну роль у 
розвитку української індустрії, перш за все спрямовува
ли одержані прибутки у власну економіку. Російська 
імперія проводила таку політику, за якої Наддніпрянщи
ну позбавляли не стільки ресурсів, скільки її ж капіталу й 
потенційних прибутків. Імперська політика ціноутво
рення створювала ситуацію, коли вартість російських 
товарів була надзвичайно високою, у той час як ціни на 
українську сировину лишалися низькими. Внаслідок 
цього російські виробники готових товарів мали більші 
прибутки, ніж компанії з видобутку вугілля та залізної 
руди в українських губерніях, капітал же накопичувався 
в Росії, а не в Наддніпрянській Україні.

Після реформи 1861 року в умовах порівняно швидко
го розвитку промисловості й росту внутрішнього ринку 
в Російській імперії склався великий дефіцит металу. 
Розв’язання проблеми бачилося у створенні чорної мета
лургії на мінеральному паливі. У той час основним рай
оном, де економіко-географічні умови давали змогу зро
бити це, був Донецький басейн.

На початок 70-х років XIX століття в Донецькому ба
сейні було розвідано й розроблялося багато родовищ 
кам’яного вугілля. Вони створювали (згідно опису 
І.Фелькнера) наступні групи: на крайньому сході басей
ну, на залізниці Ростов-Вороніж, знаходилась Грушевсь- 
ка група родовищ. Тут видобувався антрацит, що містив 
іноді до 94-98% вуглецю; на північ від Грушевки, від 
ст.Гундоровської до ст.Катерининської протяглася Ка- 
менська група родовищ; у Слов’яносербському повіті 
Катеринославської губернії, між річками Луганчиком і
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Лозовою, на землях селищ Глафірівка, Георгієвка, Ус- 
пенка, Новопавлівка, Іонівка, Ісаківка, Біла, М и
хайлівна, Петрівка простягалась Успенська група ро
довищ; далі на північний схід лежала Голубовська гру
па родовищ, що займала обидва береги річки Луганки 
й верхів’я річок Лозової та Білої; ще на північ, уздовж 
берегів річки Сіверський Донець, біля Лисичанська й 
Рубіжного, знаходилась Лисичанська група родовищ; 
на південь від Бахмута, протягом 40 верст від Щер- 
бинівки до річки Булавина тяглася Микитівська група 
родовищ.

Отже, паливно-сировинна база для початкового 
періоду розвою чорної металургії в Донбасі на початку 
70-х років XIX століття була достатньо обстежена. 
Треба підкреслити, що одну з важливих передумов 
індустріалізації господарства становила модернізація 
транспорту. Виникає новий його вид - залізничний. В 
Україні першою почала працювати залізниця між Оде
сою й Балтою (1865 р.). У 1869 р. стала до ладу Курсь- 
ко-Харківсько-Азовська залізниця, яка зв’язала багаті 
на сільськогосподарську продукцію й корисні копали
ни регіони. У 1873 році відкрився рух залізницею Київ- 
Брест. У 1875 році встановилося залізничне сполучен
ня між Лозовою й Севастополем, Києвом і Фастовом. 
На середину 70-х років промисловий переворот на 
транспорті завершився. Будівництво залізничних 
магістралей, що розпочалося в українських губерніях, 
сприятливо позначилося на розробці кам’яновугільних 
родовищ (у 1870 році продуктивність вугільних коп
алень зросла до 15,6 млн. пудів. У 1871 році видобуток 
вугілля в Донбасі досяг 20,5 млн. пудів, тобто 
збільшення за рік склало 31,4%). Особливо цей процес 
повною мірою розгорнувся після спорудження Доне
цької залізниці (1878 рік). Уже на 1880 рік здобич 
вугілля в Донбасі збільшилась до 86,3 млн. пудів (43% 
від загальноімперської здобичі). Прискорене видобу
вання вугілля здійснювалося також завдяки активному 
впровадженню парових машин. Вони широко застосо-
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вувалося при механізації загальношахтних споруд
жень, підійманні, обробці, промивці навантаженні 
вугілля, вентилюванні повітря, відкачуванні води то
що.

До 70-х років XIX століття відноситься початок сис
тематичного виробництва з донецького вугілля мета
лургійного коксу. Так, у 1873 році було вироблено 614 
тис. пудів коксу, у 1875 році - 840, у 1880 - 1512, у 1885 
- 2418 і в 1888 році - 4291 тис. пудів. Розвиток вироб
ництва коксу безпосередньо був пов’язаний з рішенням 
проблеми виплавки чавуну на мінеральному паливі, 
використовуючи місцеве вугілля та залізну руду.

У Донецькому басейні в 1861 році почав діяти Пет- 
ровський завод, у 1870 році - Лисичанський. У 1872 
році повністю вступило до строю підприємство Джона 
Юза. У Луганську ще з 1799 року діяв чавуноливарний 
завод, що поклав початок металургійній промисло
вості Донбасу та України в цілому. Однак, після пораз
ки в Кримській війні й Паризького мирного договору 
(1856 рік) потреба в Луганському ливарному заводі 
ставала проблематичною, тим більше, що завод був 
нерентабельним. У 1887 році Луганський чавуноливар
ний завод закрили.

Зважаючи на значне зростання видобутку вугілля на 
території Донбасу протягом 60-80-х років XIX століття 
та інтенсивне будівництво тут металургійних заводів 
можна стверджувати, що на кінець цього періоду До
нецький вугільно-металургійний регіон "начорно" 
склався. Велике значення для подальшогб економічно
го розвитку Наддніпрянської України й Донбасу мало 
започаткування у 80-х роках промислової розробки 
Криворізького басейну й введення в експлуатацію Ка- 
терининської залізниці, яка поєднала Донбас з Кривим 
Рогом, а також із Придніпров’ям і далі з південно- 
західним та західним регіонами України.

Після цього Донецький промисловий регіон посів 
поважне місце в економіці Наддніпрянської України.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ В УРБАН13АЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 
НА ВОЛИНІ (ІІ-а ПОЛ. X IX  - ПОЧАТОК X X  ст.)

У прискоренні процесів соціально-економічного, а та
кож суспільного розвитку на Україні в другій половині 
XIX - на початку XX ст. значну роль відігравали міста. Не 
були виключенням і міста Волинської губернії царської 
Росії. Віднесена до Південно-Західного краю Російської 
імперії, ця губернія займала площу 63126 кв. верст і в 
адміністративно-територіальному відношенні поділялася 
на 12 повітів. Разом із губернським містом Житомиром 
тут офіційно нараховувалося ще 11 повітових міст, а саме: 
Володимир-Волинський, Дубно, Заслав, Ковель, Креме
нець, Луцьк, Новоград-Волинський, Овруч, Острог, Рівне, 
Старокостянтинів. На початку XX ст. статус позаштатно
го міста отримало містечко Здолбунів1.

Таким чином, на початку XX ст. всього 13 міських 
поселень на Волині офіційно вважалися містами. Окрім 
того, і всі волинські містечки, а саме 141, царською 
адміністрацією відносилися до міських поселень, хоча 
статус їх був досить невизначений і навіть в роз’ясненнях 
до Городового положення 1892 р. до них вживався 
вислів "дещо середнє між містом і селом"2. Саме тому в 
тогочасних статистичних джерелах Міністерства 
внутрішніх справ їх демографічні, а також соціально- 
економічні показники не фіксувалися. Мало приділяла 
їм уваги і місцева статистика. Та й зрештою, якщо вра
хувати, що місту, як формі розселення людей притаман
ний певний соціально-економічний зміст, то на думку
А.Гуменюка, дослідника міст Правобережної України, 
лише 12 волинських містечок можна вважати торгово- 
промисловими містами3.

Перебіг урбанізаційного процесу на Волині чітко 
фіксує, хоча й односторонньо, динаміку демографічних 
змін. Враховуючи наявні статистичні джерела, спробуй-

Прищепа О .П .(Рівне)

68



мо проаналізувати ці зміни на прикладах офіційних міст 
Волині.

Співставленім кількісних показників всього населен
ня відносно міського населення губернії і визначення пи
томої ваги міського населення дає підстави стверджува
ти, що урбанізаційний процес на Волині то набирав 
темп, то знову уповільнювався (табл.1)4.

Таблиця 1.
Кількість міського населення Волинської губернії 

та його питома вага.

Роки Все населення Кількість Питома вага
губернії міського міського

населення населення

1863 1602700 129284* 8%
1870 1704018 126455 7,4%
1883 2059870 175490 8,5%
1897 2989482 233847 7,8%
1911 3758527 333651 8,9%

Хоча з 1861 р. по 1911 р. міське населення на Волині 
зросло на 204367 чол., тобто на 258%, проте питома його 
вага залишалася досить низькою (8% - у 1861 р. і 8,9% - у 
1911 р.). Так, якщо в межах Волинської губернії вона 
становила 7,8%, то на Правобережній Україні цей показ
ник сягав 9,7%, а в цілому в царській Росії - 13,4% 5.

Зменшення питомої ваги міського населення припало 
на два періоди: 1861 70-і рр. (на 1,7%) і на 1883-1897 рр. 
(на 0,7%). Та все ж, за виключенням 60-х років, міське на
селення Волині зростало значно ширшими темпами, ніж 
в цілому все її населення. Так, якщо в 1870-83 рр. все на
селення губернії зросло на 20,9%, то відповідно зростан
ня міського населення складало 38,8%, а темпи приросту 
міського населення випереджали темпи приросту всього 
населення на 17,9%. Подібна тендеція простежується і в 
1897-1911 рр., коли різниця в темпах приросту між усім

* кількість міського населення показана на 1861 р.
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населенням губернії і міським складало 16,9% при тем
пах приросту всього населення 25,7% і міського - 
42,6%.

У 1911 р. найбільшими за чисельністю жителів 
окрім губернського Житомира (нараховував 87650 жи
телів) були міста Рівне (33722 чол.), Ковель (28912 
чол.), Луцьк (28141 чол.). І в той же час м.Овруч нара
ховував 10830 чол., всього лише на 453 чол. випереджа
ючи позаштатне місто Здолбунів6. З 1861 р. по 1911 р. 
населення м.Ж итомира зросло на 40086 чол., 
відповідно населення м.Рівного - на 27320 чол., м.Кове- 
ля - на 24010 чол., м.Луцька - на 21006 чол. Н а проти
вагу цим містам населення м.Овруча за цей проміжок 
часу зросло всього лише на 5436 чол. Найвищі темпи 
приросту населення були притаманні у 1861-1883 рр. 
м.Ковелю (чисельно зріс на 252%), Луцьку (на 90,6%); у 
1883-1897 рр. - м.Рівному (на 251 %); у 1897-1911 рр. - 
м.Луцьку (на 83,3%) і м.Ковелю ( на 63%). Темпи при
росту населення м.Житомира коливалися в межах 28% 
у 1883 р. і 33% у 1911р.

Досить високі темпи зростання населення м.Ж ито
мира можна пояснити загальними тенденціями випе
редження темпів росту населення саме великих міст в 
цілому по Російській імперії. А.Рашин, аналізуючи 
темпи приросту населення 54 найбільших міст царської 
Росії за сто років (1811-1914 рр.), оперує і статистични
ми даними по м.Житомиру, населення якого з 1863 р. 
по 1914 р. зросло у 2,3 рази'. Темпи зростання населен
ня м.Ковеля були в прямій залежності від прокладання 
через місто залізничних шляхів сполучень. Починаючи 
з 80-х років XIX ст., м.Ковель поступово перетво
рюється на значний залізничний вузол Волинської гу
бернії, де перетиналися Києво-Брестська ділянка 
Південно-Західної залізниці, а також Привіслянська 
залізниця. В цілому, за 50 років (1861-1911 рр.). насе
лення Ковеля виросло у 7,4 рази.

Безумовно, у прискоренні темпів зростання м.Рівно
го і м.Луцька також важливу роль відіграло залізничне
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будівництво. Н а кінець XIX ст. Рівне також стає знач
ним залізничним вузлом. При цьому не менш важливу 
роль в динаміці населення як Рівного, так і Луцька 
зіграв той факт, що ці міста знаходилися вздовж лінії, 
яка умовно служила межею між Волинським Поліссям 
і лісостепом. І саме в цих містах концентрувався знач
ний за обсягом товарообмін. Розподіл міст Волині за 
кількістю жителів дає можливість прослідкувати 
найбільш характерні тенденції демографічних змін у 
розвитку міст губернії в досліджуваний період (табл.2). 
______________________________________ Таблиця 2.

класифікація офіційних міст Волинської гуоерни за 
кількістю жителів.

Роки до 5 тис. 5-10 тис. 10-20 тис 20-50 тис. понад 
50 тис.

Заг.
кільк.

1861 1 8 2 і _ 12
1870 - 8 3 і - 12
1883 - 5 6 - і 12
1897 - 2 8 і і 12
1911 - - 6 6 і 13

Так, в 60-70-х рр. найбільш типовими тут були міста 
з кількістю жителів від 5 до 10 тис. чоловік (з 12 - таких 
міст нараховувалось 8, що становило 66,7% загальної 
кількості міст). У 80-і роки явно намітилася тенденція 
до збільшення частки міст з кількістю жителів від 10 до 
20 тисяч. Якщо в 1861 р. таких міст налічувалося лише 
2, тобто 16,7% від їх загальної кількості, то в 1897 р. - 
6, що складало 50% всіх міст губернії. У 90-і роки міста 
з кількістю жителів від 10 до 20 тисяч стали домінува
ти над всіма іншими. їх нараховувалося 8 з 12, що ста
новило 66,7% від загальної кількості міст. На початку 
XX ст. зросла частка міст з населенням від 20 до 50 ти
сяч: їх стає 6, що становить половину загальної 
кількості міст, в той час як у 1861 р. до цієї групи відно
сився лише губернський центр - м.Житомир. Саме він 
подолав бар’єр понад 50-тисячного міста.
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Отже, в другій половині XIX - на початку XX ст. на 
Волині спостерігається прискорення урбанізаційного 
процесу. Одним із його проявів було збільшення част
ки питомої ваги міського населення над всім населен
ням губернії. Проте темпи самої урбанізації тут явно 
відставали від аналогічного процесу в цілому по Ук
раїні. Найвищі темпи зростання чисельності жителів 
демонстрували ті міста, через які була прокладена 
залізниця і які в географічному відношенні розмішува
лися на перетині Полісся з Волинню. Оптимальними за 
кількістю жителів вважалися міста з населенням від 20 
до 50 тисяч. Безперечно, в демографічних змінах знач
ну роль відігравали процеси механічного (міграції) та 
природного приросту населення в містах. 1

1. Каретников С. Волынская губерния. Географическо-исторический 
очерк. - Ковель, 1905. - С.61.

2. Щегловитов С.Г. Городовое положение с законодательными мотивами, 
разъяснениями и дополнительными узаконениями. - Спб., 1912. - С.6-7.

3. Гуменюк А.О. Міста Правобережної України в другій половині XIX ст. 
- Дис. канд. іст наук. - К., 1992. - С.215.

4. Статистичні дані взяті із джерел: Экономическое состояние городских 
поселений Европейской России в 1861-62 гг. - Часть I. - Спб., 1863; 
Статистический временник Российской империи: Серия И, Вып. X. - Спб.: Изд. 
Центр, стат. комитета МВД, 1875; Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза, 
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Российской империи. - T.VIII. Волынская губерния. - Спб., 1904; Памятная 
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С.59.
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Годе А В .(М ариуполь)

ЗЕМСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА МАРИУПОЛЬЩИНЕ

(конец XIX - начало X X  вв.)

Проблемы народного образования занимали значи
тельное место в деятельности земств. Анализ земской 
документации (журналов заседаний земских собраний, 
ведомостей земских расходов, постановлений земских 
управ) убедительно свидетельствует, что именно эти во
просы наиболее часто рассматривались уездными орга
нами местного самоуправления.

Важной задачей Мариупольского земства являлось 
совершенствование системы народного образования в 
уезде. Следует отметить, что название "греческая земс
кая школа" достаточно условно. Речь шла не более, чем 
о комплектовании этих учебных заведений по нацио
нальному признаку. Однако в источниках изучаемого 
периода - материалах делопроизводства земских управ, 
переписях учебных округов империи - такие школы вы
делялись в особые категории, назывались греческими и 
имели целый ряд особенностей. В первые годы сущес
твования земских школ в некоторых учебных заведениях 
по решению общин все же преподавался, кроме русско
го, греческий язык. Однако эти учебные заведения были 
малочисленными. Греческие классы существовали, глав
ным образом, в селах, где проживало греческое населе
ние. В числе учащихся земских школ Мариупольского 
уезда греки в конце XIX века являлись преобладающим 
большинством. В процентром отношении более полови
ны всех обучающихся детей приходилось на греческие 
школы. При этом, на протяжении десятилетия наблюда
лась устойчивая тенденция дальнейшего роста как числа 
греческих школ, так и количества учеников в них.

Мариупольская уездная земская управа заинтересо
валась этими показателями и в 1902 г. детально проана
лизировала состояние дел в земских школах уезда вооб-
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ще, и в греческих школах, в частности. Она пришла к вы
воду, что расширение сети греческих школ и увеличение 
числа учащихся является следствием активной матери
альной поддержки со стороны, греческих сельских об
ществ.

В земских школах русских и украинских селений обуча
лось чуть более 1/3 всех детей школьного возраста. Каж
дый третий из желающих учиться получал отказ ввиду не
хватки школьных помещений. В то же самое время гречес
кие школы обеспечивали почти 100% охват детей началь
ным образованием. Сопоставления и выводы земской уп
равы не остались без последствий. С 1902 г. начался быст
рый рост русских земских школ. Этот процесс вполне со
ответствовал решению земского собрания от 1900 г. о ско
рейшем введении всеобщего обучения в уезде. Но пос
кольку греческие школы уже де-факто выполнили это за
дание, финансовая помощь земств распространялась на 
русские школы.

Значительно увеличился размер пособий на строи
тельство школьных зданий, что позволило ежегодно 
вводить минимум 2-3 школы только за счет земств. Пос
ле десяти лет такого оживленного строительства земс
ких школ, процентное соотношение обучающихся в них 
изменилось. Согласно "Однодневной переписи" (1911 г.) 
в греческих школах обучалось 25% всех учащихся земс
ких школ Мариупольского уезда. Однако уменьшение 
удельного веса учащихся греческих школ вовсе не свиде
тельствовало о снижении показателей последних. Этот 
тип начальных школ по-прежнему обеспечивал получе
ние образования всеми желающими. Сокращение более 
чем вдвое доли греков в общем числе учащихся земских 
училищ достигалось исключительно за счет расширения 
сети русских школ. Таким образом, в конце XIX - нача
ле XX веков греческие села сумели обеспечить всеобщее 
начальное образование населения. Изучение архивных 
материалов показывает, что решающую роль в этом 
сыграли греческие сельские общества - их активная по
зиция, значительная финансовая помощь, постоянный
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интерес к проблемам школьного обучения.
Известно, что сами принципы земского образования 

позволяли поселенцам обеспечивать свои потрбености в 
этом плане. Решение об открытии новой школы или рас
ширении уже сущесвующей выносила уездная земская 
управа. Однако основным ходатайственным докумен
том в любом случае выступал приговор сельского схода, 
подписанный 2/3 домохозяев и заверенный волостным 
правлением. Таким образом, по цепочке "сельский сход 
- инспектор - уездная земская управа" решались вопросы 
постройки школ, открытия дополнительных отделений, 
увеличения штата учителей и др. Земской управой выде
лялись значительные суммы на аренду подходящего по
мещения или на ремонт уже существующего, а также на 
строительство нового. Кроме этого, управа перечисляла 
немалые средства на закупку учебников в школы уезда, 
на выделение квартир для учителей.

Главным источником поступления средств на земское 
образование были земские сборы. Однако доход форми
ровался и за счет поступлений от сельских и волостных 
обществ, так как земские средства были весьма ограни
ченны. Богатые сельские общины греческих поселений 
не только ходатайствовали об открытии школ, но и до
бровольно брали на себя значительную долю расходов с 
этим связанных. К 1910 г. в Мариупольском уезде шко
лы дополнительно получили от сельских обществ почти 
столько же, сколько им отпустили Министерства и зем
ства. Иными словами, бюджет земских училищ Мариу- 
полыцины, благодаря добровольным пожертвованиям 
общин, вырос приблизительно вдвое. Следует также от
метить, что греческие сельские общества добровольно 
брали на себя расходы за лишний год обучения детей в 
земской школе, предназначавшийся для хорошего овла
дения русским языком. Поэтому в греческих земских од
ноклассных училищах срок обучения составлял 4 года, 
тогда как в русских - 3 года. Помимо деятельности, на
правленной на обеспечение материального положения 
школ, земства занимались помощью школам в обучении 
и подготовке преподавательского состава. По отчетам
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земской управы за 1888-1895 гг. можно судить о том, что 
за свои деньги земства направили на учебу около 60% 
имеющегося в уезде преподавательского состава.

Что касается уровня подготовки предподавателей в 
уезде, следует отметить, что он был достаточно высоким. 
В целом по губернии земские школы имели следующий ка
чественный состав учителей: 18% - с высшим и средним 
светским образованием; 23% - со средне-специальным пе
дагогическим образованием; 43% - с низшим домашним 
образованием. До конца XIX века содержание обучения в 
школах не было четко определено. В 1897 г. были введены 
"примерные программы предметов, преподаваемых в на
родных училищах". Программа же начальной школы 
предусматривала изучение Закона Божия, чтения, чисто
писания, счета, истории и естествознания. Кроме этого, 
изучались ремесла, рукоделие, пение, гимнастика. Нема
лые затруднения в работе школы были связаны с крайней 
бедностью большей части населения. Бедность родителей 
не позволяла многим детям закончить школу. После пер
вого года обучения около 1/4 части учащихся покидали 
школу и шли на работу. В силу своих возможностей, зем
ства помогали учащимся стипендиями, брали на содержа
ние неимущих детей.

В целом, следует отметить большую результатив
ность работы земств. Замские школы были самыми мно
гочисленными из всех типов начальных школ. Благода
ря отчислению немалых средств, земские школы смогли 
почти полностью отказаться от платы за обучение. Мно
гие выпускники земских школ стремились получить 
среднее образование, но далеко не каждая семья могла 
себе позволить финансирование обучения своего ребен
ка в Ростовской, Бердянской, Харьковской или Екатери- 
нославской гимназиях. В связи с этим назрела острая не
обходимость в открытии средних начальных заведений 
в Мариуполе.

6  начале 1875 г. были открыты частные мужские и 
женские "училища II разряда с курсом прогимназий" в 
составе подготовительного и первого класса. Уже через

76



полгода "Высочайшим повелением" от 27 января 1876 
г. было дано разрешение на открытие полных гимна
зий, с выдачей на их содержание, кроме 12 тыс. руб. и 
помещения, еще по 12 тыс. 360 руб. в год из Государ
ственного фонда. Ассигнованное Министерством про
свещения ежегодное содержание (12 360 руб.) было 
распределено основателями гимназий между учебны
ми заведениями: на мужскую гимназию отводилось 11 
360 руб., остальное - поступало на счет женской. Кро
ме указанных сумм, средства обоих гимназий пополня
лись за счет субсидий уездного земства.

Учебные программы мариупольских гимназий бы
ли утверждены с учетом рекомендаций Министерства 
народного просвещения от 1871 г. В преподавательс
кий состав гимназий входили высококвалифицирован
ные педагоги, которые получили образование в луч
ших университетах Европы, семеро из них имели уче
ную степень, многие продолжали научную работу. 
Среди сотрудников гимназий в разные годы были пре
подаватели - греки: Ф.Хартахай, М. Арнаутов,
М.Арихбаева, Е.Калагномос, А.Перунов, Л.Попова, 
С.Топча, А.Халфа, К.Хартахай, О.Чентукова, К.Чен- 
тукова и др. Рассмотрев деятельность земств Мариу- 
полыцины по развитию народного образования в уез
де, можно констатировать следующее: значительную 
часть своего бюджета Мариупольское земство расхо
довало на просвещение. Такое распределение бюджета 
стало возможным благодаря финансовой независимос
ти земств и их праву самим определять приоритеты. 
Формулируя свою политику, исходя из местных пот
ребностей, активно сотрудничая с низовыми органами 
самоуправления - сельскими сходами, - Мариупольс
кое земство за короткий срок сумело создать относи
тельно слаженную систему здравоохранения и образо
вания. Особенно заметных успехов удавалось добиться 
в результате сочитания возможностей земства и ини
циативы крестьянских обществ.
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Д ую т  Є.В.(Кт в)

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ Ю.КОНДРАТЮКА 
(О.ШАРГЕЯ)

Юрій Кондратюк, справжнє ім’я Олександр Гнатович 
Шаргей, народився 9(21) червня 1897 року у Полтаві, у 
родині студента Київського університету Ігнатія Шаргея 
та вчительки однієї з київських гімназій Людмили 
Львовни Шаргей. Дівоче прізвище матері - Шліппенбах 
дає можливість припустити належність останньої до тих 
Шліппенбахів, які оселилися у Російській імперії після 
Полтавської битви.

Важким виявилось дитинство Шаргея: за участь у 
студентських демонстраціях Ігнатія Шаргея було вик
лючено з університету, а Людмила Львовна була 
звільнена з роботи і заарештована. В результаті арешту 
важко захворіла і була відправлена до лікарні. Батько 
Олександра намагався продовжити навчання у Германії, 
залишивши хлопчика у Полтаві з дідусем і бабусею. Там 
же, у Полтаві він здобуває освіту, спочатку приватно, а 
потім у 2-ій Полтавській гімназії, яку закінчив із срібною 
медаллю.

У 1910 році помирає мати - Людмила Львовна, а тро
хи згодом (у тому ж році) і батько Ігнатій Бенедиктович.

З дитинства О.Шаргей захоплювався технічними дис
циплінами, механікою. Цьому, в свою чергу, сприяла 
творча атмосфера, в якій жила родина Доценків: части
ми гостями у домі яких були, В.Короленко та П.Мир- 
ний. Під впливом творів Ж.Верна, Г.Уеллса та Каллер- 
мотівського "Тунелю" починаються і перші дослідження. 
Як пізніше згадував сам Кондратюк одразу дві теми при
вернули його увагу: прокладання широкої шахти для 
дослідження надр Землі, утилізація теплоти ядра та 
політ за межі Землі. Тема про дослідження надр після оп
рацювання основ деяких загальних теоретичних 
варіантів зайшла у глухий кут, через неможливість про
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ведення експериментальної праці. А ідея про міжпла
нетні подорожі матеріалізувалась на сторінках 4-х 
учнівських зошитів об’єднаних пізніше під назвою "Тим, 
хто буде читати, щоб будувати".

У вересні 1916 року Шаргея було призвано на 
військову службу, через що він змушений залишити на
вчання в університеті. Після закінчення школи прапор
щиків, Шаргей був відісланий на Закавказький фронт, 
де і перебував до мобілізації в армію Денікіна, з якої, 
зрештою, дезертує. Разом із другом М.Скринькою по
вертається до Полтави, де деякий час переховується. В 
1919 році ІІІаргея знов було мобілізовано до армії і він 
знову тікає. Після втечі ховається у м.Сміла, а потім пе
реїздить у Малу Віску. В серпні 1921 року мачуха Ш ар
гея О.П. Караєва, щоб врятувати становище родини, пе
редає йому документи на ім’я Ю.Кондратюка, померло
го у Києві від тифу, з проханням змінити ім’я. Після до
вгих вагань Шаргей врешті-решт змінює своє справжнє 
прізвище на прізвище небіжчика Кондратюка.

У червні 1922 року Шаргей робить спробу переходу 
кордону з метою продовження освіти, та повернення 
собі справжньго ім’я. Він був затриманий у прикрр- 
донній полосі і повернувся додому хворий на тиф. Інших 
спроб повернути собі справжнє ім’я Шаргей не робив.

У цей же час він закінчує роботу над третім варіантом 
рукопису, який за порадою В.П.Вєтчінкіна буде названо 
"Про міжпланетні подорожі". У той же час Олександр 
Гнатович (який уже тривалий час перебуває під прізви
щем Кондратюка) знайомиться з працями К.Ціалковсь- 
кого. У 1925 році він відсилає рукопис до Москви у Го- 
ловнауку, звідки той потрапляє до ЦАГІ, а далі до
В.П.Вєтчінкіна. Одаочасно Кондратюк влаштовується 
на роботу у Ростові.

В той же час отримує відгук Вєтчінкіна на рукопис з 
заувагами. Доопрацювавши роботу він відправляє її до 
Москви з запитом про можливість отримання роботи, а 
сам переїжджає на елеватор у Ельтово, а потім до Ново- 
сибірску. З 1928 року Кондратюк обіймає посаду заступ
ника головного інженера сибірської крайконтори ВАО
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"Хлібопродукт". А Головнаука після дворічної тяганини 
відмовляє йому у фінансовій і в організаційній допомозі 
друку книги і Кондратюк змушений видати книгу за 
власний кошт.

14 травня 1930 року Кондратюка разом з групою 
працівників елеватора було заарештовано і звинувачено 
у шкідництві. Майже рік провів за гратами, а потім вис
лали до Західного Сибіру. Тут він розробляє проект, а 
потім і приймає участь у будівництві Крим ВЕС. У 1937 
році група вчених звернулась до ВАКу з проханням над
ати Кондратюку звання доктора за кількістю робіт. Од
нак ВАК, посилаючись на характеристику від Теплое- 
нергострою, відмовляє.

Переживаючи за долю своїх рукописів, Кондратюк за 
порадою Вєтчінкіна, передав їх Б.П.Воробйову, який у 
60-х роках передав їх до Інституту природничих та 
технічних наук АН СРСР.

Протягом 1938 -1941 рр. роботи на Крим ВЕС були 
призупинені, а Кондратюк став розробляти малопо
тужні ВЕС.

З перших днів війни Кондратюк добровольцем йде 
до армії, стає телефоністом.

Довгий час вважалося, що наприкінці 1941 року він 
загинув. Однак, завдяки ретельній роботі пошуківців, 
з’ясувалось, що у 1942 році родичі отримали від нього 
кілька листівок датованих лютим 1942 року. Це ж 
засвідчив і його товариш по службі С.К.Лергунов, якого 
22 лютого 1942 року було відправлено до шпиталю. 
Офіційна інформація про загибель підрозділу у якому 
служив Кондратюк надійшла 25 лютого 1942 року.

Отже, підсумовуючи все вище зазначене, слід сказати, 
що у науковому доробку Кондратюка можна виділити 
три основні напрямки: завоювання міжпланетних про
сторів; будівництво і механізація зерносховищ; вітрое
нергетика.

Ним були розроблені та викладені такі ідеї:
-використання проміжних баз на орбітальних та при

родних супутниках малої маси для дозаправки
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космічних кораблів; використання багатоступінчатих 
ракет з пропорційно зменшуваною масою; використан
ня крилатих ракет; розробка траєкторії польоту корабля 
до місяця і назад; питання керованого польоту та цілого 
ряду технічних пристроїв: Ю.Кондратюком були ро
зроблені скафандри, основний принцип яких використо
вується у сучасному варіанті.

- Завдяки розробкам та розрахункам Ю.Кондратюка 
став можливим старт з Землі та посадка на Землю 
космічних апаратів різних конструкцій, запуск орбіталь
них станцій типу "Салют", "Мир", "Скарлеб", "Фрідом", 
запуск пілотованих апаратів на Місяць (проект 
"APOLO"); система використання сонячної енергії.

"Земна" філософська концепція Ю .Кондратюка 
(О.Шаргея) залишається маловідомим широкій гро
мадськості. Актуальність досліджуваної теми полягає у 
більш ретельному вивченні життєвого шляху та творчо
го доробку Ю.Кондратюка (О.Шаргея) та донесенні 
його результатів широкому загалу.
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Іванов С.М . (М акіївка)

СТАНОВЛЕННЯ НЕСЛОВ’ЯНСЬКОГО 
ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ НА ТЕРИТОРІЇ ДОНБАСУ 

(Х ІХ -Х Х  ст.ст.)

Питання про неслов’янський елемент у Донбасі XIX - 
поч. XX століть має свою логічну періодизацію. Кри
терієм поділу періоду на два етапи є політика держави у
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ставленні до представників малих етносів у країні - у 
цілому та у нашому регіоні - зокрема: 1) п.ХІХ ст. - к.70- 
х рр. XIX ст. - держава лише у деякій мірі контролює ко
лоністів (це стосується, як правило, лише економічних 
питань, але з кінця 70-х рр. стають помітними окремі 
репресивні дії уряду);

2) п.80-х рр. XIX ст. - п. XX ст. - держава починає за
ймати жорстку позицію у ставленні до малих регіональ
них етносів або їхніх окремих груп.

Перейдемо до висвітлення першого періоду. У цілому 
цей етап характеризується такими моментами: по-пер
ше, у 1826-1827 рр. на Донеччині з’являються ана- 
толійські греки, тобто вихідці із Туреччини, по-друге, 
формуються військові поселення татар і турків, по-третє, 
з 50-х рр. XIX ст. у Олександрівському та Маріупольсь
кому повітах починають селитися євреї-землероби (існу
вало п’ять волостей - дані по всій Катеринославщині). У 
50-х рр. XIX ст. загальна кількість населення губернії 
дорівнювала 1.833.956 чол., із них колоністи та пересе
ленці складали 212.938 чол. (11,6% від загальної 
кількості), в тому числі, або 28.321 чол. євреїв, (1,54 % 
або від загальної кількості населення і 13,3% від 
кількості колоністів та переселенців; 4.898 - лютерани 
(0,27%; 2,3%); 3619-католики (0,2%; 1,7%); 426 - представ
ників інших неслов’янських етносів (0,02%; 0,2%). Вели
кий вплив на регіональний соціум мали євангнелісти - 
німці. На території губернії у цей період знаходилось: 
79-синагог, 10-лютеранських церков; 9-римо-католиць- 
ких; 1-караїмський молебний будинок; 1-газзань1.

Однак, процес формування районів компактного 
проживання утрізних етносів був далеко не однорідним. 
Суперечність цих явищ у 50-І-70-І рр. XIX ст. можна ро
зглянути на прикладі греків.

Г реки до цього періоду вже сформували свої 
адміністративні, управлінські структури. Головним осе
редком їхнього проживання звичайно, залишився 
Маріуполь. Він був центром так званого "Маріупольсь
кого окремого грецького округу". Місто лише тери-
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торіально належало до Катеринославської губернії, а уп
равлялось окремим органом: Грецьким магістратом.
При ньому існував суд, у юрисдикції якого знаходилось 
вирішення абсолютно усіх арбітражних, кримінальних, 
цивільних справ (за винятком справ про державну безпе
ку і політичну неблагонадійність).

Реформи 60-х-70-х рр. XIX ст. змінили паритетні 
співвідношення сил: у 1866 р. Маріуполь повністю був 
переданий під адміністративне управління Катеринос
лавському губернатору. Трохи пізніше - на рубежі 60-х- 
70-х рр. - у місті було дозволено проживати представни
кам усіх етносів. З середини 60-х рр. XIX ст. почався про
цес закриття грецьких шкіл і відкриття російських2. Але 
треба зразу відзначити, що процес "згортання" прав 
маріупольських греків був завершений лише у сер. 80-х 
рр. XIX ст. У сер. 60-х - 70-х рр. Маріуполь, як головний 
центр грецької общини Катеринославської губернії, ще 
"розквітав": у місті були розташовані торгівельні фірми 
та консульства Австро-Угорщини, Бельгії, Великобри
танії, Греції, Італії, Німеччини, Франції3.

Тут слід зауважити, що у Маріуполі і населенних пун
ктах навколо нього, в основному, жили представники 
новогрецького типу етносу- елліни. В інших місцях ком
пактного мешкання проживали греко-татари: вони 
відрізняються від еллінів деякими антропологічними ри
сами і, головне, мовою. Греко-татари розмовляють на 
діалекті, який зветься "тать" чи "айла"4.

З діалектичними зворотами зв’язана і назва "Старобе- 
шево" (первісна назва була просто "Бешево" - аналогічно 
селу у Криму: з татарської - "беш" - "5", "ев" - "дім"). У 1874 
р. Бешево було передано з Олександрівського до 
Маріупольського повіту. Слід зазначити, що на цей час се
ло було досить розвинутим: існувала школа, у якій у 1871- 
1872 рр. вчилось 94 хлопчики, а у 1878 р. був відкритий 
клас для дівчаток5.

Подібні процеси відбувалися і у іншому волосному 
центрі Маріупольського повіту - в селі Старий Кермен- 
чик (зараз-Старомлинівка) (назва "Старий Керменчик" - 
від грецької "керменчит" - "млин")6.
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У сер. 80-х рр. XIX ст. греки також відчули на собі 
зміни в етнополітиці царизму. Декілька прикладів: у 
Маріупольському окрузі у 1885 р. був ліквідований 
грецький суд, що привело до виникнення незадоволення 
серед мешканців міста. При цьому царський уряд при
йняв закон, який скасував фінансові привілеї греків-ко- 
лоністів. Це рішення зразу негативно вплинуло на ви
робничі, торгівельні, і фінансові операції поселенців. 
Треба зрозуміти, що торгівельно-промислову і банків
ську буржуазію міста за національним складом пред
ставляли не лише греки, але і албанці, вірмени, грузини, 
євреї. Були також представники італійського, іспансько
го, французького етносів7. Таким чином проблема із 
біетнічної ставала поліетнічною.

Подібна ситуація відслідковується і щодо греко-та- 
тар. Якщо судити за тими даними, якими володіють на
уковці, то у селі Бешево населення складало у 1889 р. 3,8 
тис. чол. Зростала кількість негрецького населення, що 
привело до поділу у 1896 р. села на два: Старобешево та 
Новобешево. Греки залишились, головним чином, у пер
шому. Це пояснюється, швидше всього, тим, що тут існу
вала потужна етнокультурна інфраструктура. Про це го
ворять такі факти: у 1915 р. у Старобешево діяло 8 земсь
ких училищ, 4 класна земська початкова школа, у котрій 
навчалось 44 учні (33 - хлопчики (75% від загальної 
кількості учнів) і 11 - дівчаток (25%)8. Тобто, порівнюю
чи з 1872 р., кількість змешилась у 2,1 рази. Причина 
цього явища криється не лише у поділі села Бешево на 
дві частини, а й у скороченні грецького населення 
регіону та ареалів його розміщення.

Поруч з греками часто жили караїми. Хоча релігійна 
ознака цієї етнокультурноконфесійної спів’єдності 
близька до іудеїв, але держава не однозначно оцінювала 
євреїв та караїмів. Причина цих "особливих прав" не 
зовсім зрозуміла. Та факт залишається фактом: з 1850 р. 
караїмам була дозволена торгівля "гарячими напоями", 
з 1852 р. - зняті правила "межі осідлості", тобто тієї тери
торії, де можна селитися. Нарешті, у 1863 р. караїми от
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римують усі права громадян Російської імперії ( у 1890 р. 
"Статут" знов підтвердили)9. Здається, що усі ці заходи по
винні були ще сильніше вдарити по євреях, і, як наслідок, 
ще більш відокремити їх від інших етносів у Донбасі. 
"Справжні євреї" знову ставали переслідуваними.

Проти них і була прийнята у 1889 р. відома "Папка № 
25": декілька законів, які дуже обмежили права єврейсь
кого населення. Ці заходи мали деякі причини: по- пер
ше, віросповідання - православна церква завжди дуже 
негативно ставилась до іудаїзму, по-друге, спроба обме
жити економічний потенціал євреїв, що приводила до 
банкротнства російськомовних підприємців, по-третє, з 
неможливістю проводити у ставленні євреїв фіскальну 
політику старими методами, по-четверте - і це остання з 
найголовніших причин - страх виходу євреїв за допомо
гою шлюбів за "межу осідлості"10. Як наслідок, обов’яз
ково, це привело до зіткнення господарчих, культурних, 
політичних інтересів єврейського і російськомовного на
селення. Та не зважаючи на всі ці заходи уряду, єврейсь
ка громада у Донбасі була дуже організованою. 
Найбільші місця їхнього проживання на Південно- 
Східній Україні знаходились у Маріупольському повіті. 
Це були Графська, Зелене Поле, Надіжна, Сладководна, 
Затишне, Равное, Хлібодарівка та інші11. Ставала по
тужнішою і соціальна сфера: у 1917 р. в Юзівці, де знач
ну частину населення складали євреї, діяло декілька 
етнічних учбових закладів (найбільша "Єврейська при
ватна гімназія")12. Наслідком цього стало зростання 
національної гідності євреїв і ще більше розуміння того 
місця у житті регіонального соціуму, яке вони займають.

У цей період відбувається ріст ареалів мешкання не- 
домінантних етносів, їхнього економічного потенціалу і, 
головне, зростає національна гідність представників ма
лих регіональних народностей. Це привело до росту 
культурної сфери в їхніх етнічних об’єднаннях. Як 
наслідок, значний вплив на все суспільне становище у 
Донбасі. Без цього не було б територіального соціокуль- 
турного когломерату у Донецькому регіоні. Під впли
вом цих явищ формувалася і формується регіональна
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політика на Донеччині.
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Волош ин Ю Л. (М ариуполь)

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ГРЕЧЕСКИХ ОБЩИНАХ ПРИАЗОВЬЯ)

В отечественной этнополитологии существует термин 
"этнополитические структуры (институты) "и определя
ется как два вида социально-политических явлений1. 
Первое явление определяет совокупность норм права, 
которые регулируют конкретную сферу общественных
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отношений, в этнополитологическом аспекте здесь речь 
идет о нормах обычного права, социально-правовых 
традициях национальных меньшинств; во второе явле
ние входят элементы политической организации общес
тва, которые включают исторические формы самоорга
низации и регулирования этнополитических отношений 
здесь имеются ввиду органы власти всех уровней, право
охранительные органы, деятельность которых основаны 
на политико-правовых традициях национальных мень
шинств, а также их юридический статус в государстве.

Можно определить структуру этнического самоуп
равления. Ее основными компонентами являются: а) 
сельская община, как социально-экономическая и поли
тико-правовая основа самоуправления, с совокупностью 
поземельных отношений, организации повседневной 
жизни; б) органы власти всех уровней (сельский сход, во
лостной сход, уездные органы) и правоохранительные 
органы как субъекты представительной власти; в) нор
мы обычного права, как фактор саморегуляции соци
ально-этнических групп; г) экономико-правовое пол
ожение этноса и его изменение внутри государства, как 
показатель этнополитического отношения к субъектам 
этнических групп со стороны центральной власти.

При рассмотрении этнических институтов, которые 
исторически сформировались в Приазовье в прошлом 
веке, и остается актуальным вопрос о греческих сельских 
общинах.

Роли сельской общины в социально-экономических 
процессах уделялось немало внимания, как в теоретичес
ком, так и в практическом отношении, в конкретных ра
ботах. Гораздо менее изучены значение института общи
ны в этностабилизирующих процессах малых этничес
ких групп, которые компактно проживали в конкретном 
изолированном регионе. Данная проблема тесно связана 
с развитием греческой общины в украинском При
азовье. Этот регион с его социально-экономическими, 
бытовыми, культурными процессами, которые протека
ли в многоэтнической среде на протяжении двухсот лет, 
представляют собой большой научный интерес.
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Основные функции сельской общины у греков своди
лись к следующему: земельно-хозяйственная, фискаль
ная, охрана порядка, религиозно-этическая, воспроиз
водства традиций. Основной носительницей функции 
формирования, защиты, передачи из поколения в поко
ление сельськохозяйственного опыта являлась у греков 
сельская община.

На долю сельских обществ возлагались обязанности 
по созданию и содержанию так называемых "показа
тельных участков" и земских сельскохозяйственных 
ферм. Дело в том, что начиная с 1893 года при Мариу
польской земской управе действовал Уездный сельсько- 
хозяйственный совет, что положило начало устройству 
земских сельскохозяйственных ферм6. Фермы должны 
были служить средством воздействия на население об
разцовыми и наиболее совершенными приемами земле
делия, а также применением и разведением у себя в сель
ских обществах усовершенствованных земледельческих 
машин. Проблема "показательных участков" непосред
ственно связана с переходом части крестьян к единолич
ному ведению хозяйства, что определило стремление по
селян к новым формам землепользования. Из доклада 
городскому голове Газадинову А.И., следует, что к 1911 
году показательные участки были заложены в греческих 
селах. В свою очередь объяснялось, что немцы, евреи и 
русские не настолько грамотны, чтобы разбираться в 
плакатах и разного рода брошюрах7. Более того, греки 
еще дальше пошли по капитализации своего хозяйства, 
например, в селе Константинополь было образовано 
"Общество потребителей", валовая прибыль от торговли 
в год составляла 6293 рубля 84 коп., председателем прав
ления был Игнатий Халанты8. В Урзуфе также было со
здано "Сельскохозяйственное общество", руководите
лем которого был Д.Мали9. Основной задачей данной 
работы являлось - выявление сущности и значение ин
ститута общины в этностабилизирующих процессах ма
лых этнических групп, которые компактно проживали в 
регионе. Исследование сельской общины можно обоб
щить несколькими основными наблюдениями. Совокуп
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ность внутренних устоев общины составляет систему со
циально-экономических и политико-правовых начал са
моуправления. Эта система отражает специфичность эт- 
ностабилизирующих процессов. На протяжении всего вре
мени существования греческой сельской общины, стаби
льность ее норм и внутриобщинного права бытовали пос
тольку, поскольку они соответствовали существовавшим 
социальным, политическим, хозяйственным условиям 
жизни. Поэтому можно прямо утверджать, что такой при
нцип самоуправления по своей форме является "социаль
но-естественной демократией" и определяет обличитель
ные черты этнического общинного самоуправления гре
ков. Развитие "социально-естественной демократии" в 
греческих обществах основывалось на традициях справед
ливости и общественного равенства среди греков, а также 
базировалась на принципах экономического роста и эко
номической эффективности. Этому свидетельствует на
именьшая социальная дифференциация в сельских общес
твах, сохранение общинной организации и ее правовых 
традиций взаимопомощи в условиях капитализации соци
ально-экономических отношений. Именно греки стали 
первыми переходить на капиталистические формы хозяй
ствования. В начале XX века греческие общины играли су
щественную роль в социальном механизме формирования, 
хранения, изменения и воспроизводства этнических тра
диций. Эти характеристики способствовали стабильному 
развитию греческого этноса в социально-экономических и 
политико-правовых сферах проазовского региона. 1 * * * * * 7 8 9

1. Мала енциклопедія етнодержавознавства /НАН України. Інститут держа
ви і права ім. В.М.Корецького; Ред. кол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. - К.,
1996. - С.496.

6. Доклады с постановлениями очередного земского собрания и журналы
агрономического сельськохозяйственного совещаний при Мариупольской уезд
ной земской управе за 1910 г. - Мариуполь. 1911.- С.161.

7. Там же. - С. 166.
8. Там же. - С.255-256.
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Гузенко Ю .І.(м .М иколаїв)

МИКОЛАЇВСЬКЕ "ТОВАРИСТВО ВЗАЄМОДОПОМОГИ" 
(1904-1913 рр.)

"Миколаївське товариство взаємодопомоги тим, хто 
займається ремісничою працею" засноване 1 січня
1904 р .1 Воно переслідувало мету: надавати матеріальну 
допомогу членам цієї організації та їх родинам у випад
ках надзвичайної скрути або якогось лиха. Для цього 
Товариство видавало грошову допомогу і грошову по
зику із зазначенням часу повернення2. В відкриття Това
риства, 9 січня 1904 р. його членами стали 60 чоловік. Та 
вже протягом першого року з Товариства вибули 27 
осіб, а заяви про надання членства не поступило жод
ної3. Інтерес до цієї справи у робітників і далі падав. 
Очевидно, що однією з причин було те, що члени Това
риства неакуратно сплачували внески, а правління май
же не збиралося для вирішення поточних питань. З огля
ду на це загальні збори членів Товариства 21 листопада
1905 р. прийняли ухвалу про тимчасове призупинення 
діяльності з поверненням членських внесків.

Однак потреба в такій організації була нагальною. 
Тому 10 вересня 1906 р. 14 колишніх членів Товариства, 
провівши збори вирішили продовжити функціонування 
Товариства взаємодопомоги4. Було обрано голову та 
членів правління, внесено зміни до статуту. Для кращо
го ознайомлення мас із завданнями Товариства в місце
вих газетах були надруковані статті з закликами запису
ватися до нього. Крім того: серед робітників було ро
зповсюджено 500 екземплярів статуту; велося листуван
ня з такими ж товариствами інших міст, зокрема Харко
ва, Саратова та інших. Показовим є те, що на 1 січня 
1907 року кількість дійсних членів зросла до 29 чоловік, 
а вже на кінець 1907 року дійсними членами стали 119 
осіб5. Капітал Товариства за 1907 р. збільшився з 433 
крб. до 1879 крб.6 Люди, які могли надати будь-які без
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коштовні послуги, приймалися в члени - змагальники 
без сплати грошових внесків. Так, у 1907 р. це були: при
сяжний повірений, що надавав юридичні консультації; 
чотири акушерки, які вели прийом жінок; антрепренер 
театру, який зробив знижку на квитки до театру на 20%. 
Так само і директор однієї з приватних гімназій ввів 
пільги для дітей членів Товариства - їм було знижено 
сплату за навчання. Крім того, Товариство намагалося 
щоразу охопити різними видами грошової допомоги чи 
позики якнайбільше коло робітників. На 1 січня 1908 
року ця робітнича організація мала вже в своєму складі 
2 почесних члени, 39 членів-змагальників, 115 дійсних 
членів7.

Великою заслугою Товариства є те, що під час без
робіття 1908-1909 рр., викликаного тимчасовим закрит
тям суднобудівних заводів, воно не відмовило у видачі 
допомоги майже нікому зі своїх членів - з розглянутих 
407 заяв тільки 15 було відхилено. Протягом останнього 
року було надано грошову допомогу 136 особам на за
гальну суму 1545 крб8. Крім видачі грошової допомоги, 
правління організувало при Товаристві медичну допо
могу. Керував цією роботою лікар Д.Розенберг, який вів 
переговори з іншими лікарями про надання пільгового 
обслуговування членів Товариства. Була створена 
комісія, куди ввійшли два лікарі, акушерка та чотири 
члени Товариства. Комісія укладала з аптеками та апте
карськими магазинами договори про знижку на ліки 
членам Товариства на 35%. Було засновано невеличкий 
фонд, що сказав 50 крб., з якого бралися гроші для опла
ти лікування тих членів, що тимчасово були позбавлені 
заробітку. Миколаївське товариство намагалося не за
микатися в своєму колі, посилаючи делегатів до тих міст, 
де існували подібні товариства. Так, у 1909 р. до 
Харківського робітничого товариства взаємодопомоги 
було послано голову Ф.Тимофєєва для ознайомлення з 
досвідом роботи. 29 червня 1908 р. на загальних зборах 
було ухвалено заснувати при правлінні бюро з пошуку 
робочих місць для тих членів, які їх втратили. До складу
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бюро входило чотири особи. В листопаді 1908 року на 
загальних зборах були внесені зміни в статуті. Так, до 1 
параграфу І розділу внесено доповнення про надання 
членам-змагальникам права користуватися юридичною, 
медичною й культурною допомогою нарівні з дійсними 
членами. ДО III розділу внесено доповнення про допуск 
до товариства з правом радчого голосу осіб, які ще не 
досягли вісімнадцятирічного віку9. 16 листопада 1908 
року загальними зборами, в зв’язку з дуже повільним по
вертанням позик до каси, було прийнято ухвалу: член 
Товариства, який потребує тимчасової грошової допо
моги, подає до правління заяву про це з підписами інших 
дійсних членів, які засвідчують його злиденне становище 
і які зобов’язуються у випадку відмови боржника від 
сплати позики виплатити ці гроші за нього10*.

На 1 січня 1909 р. в Миколаївському "Товаристві вза
ємодопомоги тим, хто займається ремісничою працею", 
налічувалося 223 дійсних члени, з яких 123 були без
робітними11. Цих людей Товариство звільняло від спла
ти членських внесків. Надзвичайно важливим є те, що 
воно, крім виплати допомоги дійсним членам, виплачу
вало: пенсії вдовам своїх членів (в середньому 10 крб. на 
місяць); сплачувало за лікування хворих і видавало 
гроші на поховання своїх членів.

Товариство брало участь також і в благодійних 
акціях. Так, у 1910 році при обвалі стіни магазину Шар- 
дта, що був розташований на Поповій Балці, постражда
ли люди. Дружиною Миколаївського градоначальника 
З.М.М’язговською було створено комітет по здійсненню 
допомоги потерпілим, до фонду якого товариством було 
внесено десять карбованців12. Запроваджувались і інші 
заходи. Наприклад, влітку цього ж 1910 р. під час 
епідемії холери, в приміщенні їдальні одного із судно
будівних заводів було організовано читання двох без- 
коїіітовно лекцій за участю лікаря Я.Г.Рапопорта.

На 1 січня 1913 року Товариство об’єднувало в 
своєму складі 284 члени, а через рік, на початку 1914 ро
ку, кількість зменшилась до 252 осіб14.
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Таким чином, постійно простежуються періоди то по
силення, то спаду зацікавленості робітників до членства 
в Товаристві. Більше того, видається, що зафіксована 
найбільша кількість членів у досліджуваний період - 284 
особи, є надто малою для такого промислового міста, 
яким був Миколаєв у ті часи - на його заводах працюва
ло більше 15 тисяч чоловік. І все ж не можна не оцінити 
діяльність "Миколаївського товариства взаємодопомо
ги тим, хто займається ремісничою працею", воно змог
ло при всій скруті того часу проіснувати майже десять 
років і надати допомогу на суму 10587 крб. 49 коп.15 Це 
досить вагома сума. Тому досвід запровадження 
подібних форм соціального захисту може використову
ватись і в наш час.

Отчет Николаевского общества взаимного вспоможения занимающих- 
ся ремесленным трудом за 1906-1907 годы. - Николаев, 1908. - С.2.

2. Устав Николаевского общества взаимного вспоможения занимающих
ся ремесленным трудом. - Николаев, 1916. - С.2.

3. Отчет Николаевского общества взаимного вспоможения занимающих
ся ремесленным трудом за 1908 год. - Николаев, 1909. - С. 17.

4. Там само, с. 19.
5. Там само.
6 Там само.
7. Отчет Николаевского общества взаимного вспоможения занимающих

ся ремесленным трудом за 1906-1907 годы. - Николаев, 1908. - С.7.
8. Отчет Николаевского общества взаимного вспоможения занимающих

ся ремесленным трудом за 1909 год. - Николаев, 1910. - С.32.
Отчет Николаевского общества взаимного вспоможения занимающих

ся ремесленным трудом за 1908 год. - Николаев, 1909. - С.39.
Ю. Там само. С.41.
И. Отчет Николаевского общества взаимного вспоможения занимаю

щихся ремесленным трудом за 1909 год. - Николаев, 1910. - С.33.
12. Отчет Николаевского общества взимного вспоможения занимающих

ся ремесленным трудом за 1910 год. - Николаев, 1911. - С.24.
14. Отчет Николаевского общества взаимного вспоможения занимаю

щихся ремесленным трудом за 1913 год. - Николаев, 1914. - С. 15.
15. Там само. - С.27.
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Р евегук В ., К очерга Н . (Полтава)

ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В 
ПОЛТАВІ

У грудні 1917 р. російські червоногвадійські загони 
при допомозі місцевих більшовиків захопили владу в 
Харкові, а на початку січня 1918 р. розгорнули наступ 
проти Української Народної Республіки. їх шлях на Київ 
лежав через Полтаву. Оскільки здобуття Полтави 
відкривало большевикам шлях на Київ, В.Антонов- 
Овсієнко перекинув сюди частину своїх військ з катери
нославського напрямку. Понад 1200 червоногвардійців 
під командуванням П.Єгорова повели наступ через Ло
зову і Костянтиноград. На своєму шляху вони знаходи
ли підтримку не лише з боку місцевих більшовиків, але й 
частини української бідноти та російськомовного 
робітництва, яких приваблювали заклики більшовиків 
захоплювати і ділити чужу власність.

Соціально-економічне і політичне становище Полта
ви в час наступу червоних військ було складним. У місті 
знаходилася частина українізованого полку імені П.Са- 
гайдачного, кінний полк імені І.Мазети (300 шабель), 
загін добровольців О.Волоха (близько 150 штиків) і 350 
юнкерів Віденського військового училища. Українізо
вані полки, охоплені більшовицькою пропагандою і де
мобілізаційними настроями, не становили якоїсь реаль
ної військової сили. Єдиними, хто міг протистояти чер
воним військам, були юнкери, добровольці О.Волоха і 3- 
й курінь полку імені Б.Хмельницького, але він стояв у 
Костянтинограді і був відірваний від полтавської зало
ги1. У місті зберігалося двовладдя: одночасно існувала 
Дума, яка займалася господарськими питаннями і 
підтримувала заходи Центральної Ради стосовно стабі
лізації політичного становища в Україні, і заполітизова- 
на Рада робітничих і солдатських депутатів, в якій верх 
брали прихильники крайніх протиправних дій. На 
грунті загального невдоволення погіршенням матеріаль
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ного становища демагогічні обіцянки більшовиків про
ростали підтримкою змученого населення.

Напередодні Різдва юрби деморалізованих солдат 
полтавської залоги і міського люмпену підняли п’яний 
бунт, який супроводжувався розгромом винних складів і 
магазинів. У вакханалію п’янства і грабежів були втяг
нуті і жителі приміських сіл. За безкоштовною випивкою 
до Полтави потяглися селяни за 20-25 верств з округи. 
Під час погромів 24-25 грудня в місті було вбито і пора
нено понад 25 осіб. У зв’язку з цим 27 грудня солдатська 
секція Полтавської Ради прийняла ухвалу: "зібрати всі 
тверезі елементи і ліквідувати погром"2. Для відновлен
ня правопорядку в Полтаві були залучені юнкери 
Віленського училища і студенти-добровольці. Місто бу
ло оголошене на військовому становищі. Щоб покласти 
край анархії і погромам міська Дума вирішила знищини 
всі запаси спирту і вина, виливши їх у стічні канави. Але 
"п’яний люд лягав на землю і хлебтав горілку прямо з ка
нав. Солдати озлоблено кричали: "Наше народне вино 
виливають!"3.

В ніч на 6 січня 1918 р. загони Муравйова, маючи в 
авангарді панцерний потяг із групи П.Єгорова, 
підійшли безпосередньо до Полтави. Назустріч черво
ним військам вийшла група місцевих більшовиків на 
чолі з С.Козюрою, які передали їм план міста та вказали 
на розташування в ньому військових частин. Загін Бе- 
ленкевича без бою зайняв Південний вокзал, а Червоні 
козаки В.Примакова - телефонну станцію і губернське 
правління. На вокзалі до загонів Муравйова приєднало
ся 40 місцевих червоногвардійців - залізничників, а в 
центрі міста - ще 50. Наступу червоних у Полтаві не че
кали, тому коли вони увірвалися до міста, опору ніхто не 
чинив. Деморалізовані мазепинці і сагайдачники були 
роззброєні. Рештки українських військ залишили Полта
ву. Юнкери Віленського військового училища спробува
ли оборонятися, але після нетривалого, масованого 
обстрілу склали зброю. У доповідній В.Антонову- 
Овсієнку Муравйов вказував, що всі вони разом із офіце
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рами були перебиті. За іншими даними червоні 
розстріляли близько сотні юнкерів. Це був початок кри
вавого шляху червоних військ на Київ. Більшовикам 
взяття Полтави, за їх даними, коштувало одного вбито
го і декількох поранених. Виконком губернської ради 
робітничих, солдатських і селянських депутатів, де пере
важали ліві українські есери, заявив про свій нейтралітет 
у війні більшовиків з Центральною Радою, а Полтавська 
міська рада оголосила себе єдиною владою у місті і ди
вилася на воїнство Муравйова, як на окупантів.

Голодні червоногвардійці відразу ж зайнялися "само
забезпеченням": самочинними обшуками і реквізиціями 
та відвертими грабежами, чим викликали на себе загаль
ну ненависть полтавців. Щоб заспокоїти населення міста 
7 січня Муравйов оголосив про розстріл 7 мародерів- 
червоногвардійців. Насправді ж ніхто не був покараний, 
а прізвища розстріляних були вигадані, Того ж дня Му
равйов прийшов на засідання Полтавської міської ради 
і, поклавши руку на маузер, проголосив: "Громадянська 
війна розпочалася. Громадянська війна продовжується. 
Від Балтійського до Чорного моря, через Дунай на 
Відень, Париж і Лондон ми пройдемо, вогнем і мечем 
встановлюючи там радянську владу. Жодному ворогові 
нашому не буде пощади"4. В ультимативній формі Му
равйов зажадав від Полтавської ради негайно видати 
платню червоногвардійціям, а коли депутати відхилили 
цю вимогу, розгніваний диктатор наказав заарештувати 
і розстріляти непоступливих членів ради - українських 
соціал-демократів та есерів. Лише протести інших членів 
ради (меншовиків, російських есерів та більшовиків) 
врятували їм життя. На противагу непокірній раді Му
равйов самочинно призначив військово-революційний 
комітет у складі більшовиків М.Алексеєва, В.Яковлєва,
А.Вагранської (Робсман) і М.Сметанича; російських 
лівих есерів М.Латишева і Є.Ганенка та безпартійного 
залізничника П.Каскевича. На знак протесту проти сва
волі Муравйова представники всіх партій, крім більшо
виків і російських лівих есерів, вийшли зі складу ради. 18 
січня рішенням виконкому Полтавської ради склад рев-
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кому був розширений за рахунок включення в нього 
представників партії українських есерів. Ревком оголо
шувався вищим органом влади як в місті, так і в губернії, 
але підзвітним у своїх діях раді та її виконкому. Але че
рез внутрішні політичні незгоди новий ревком через 
декілька днів розпався і його було відновлено в попе
редньому складі.

З приходом більшовиків хаос і анархія в Полтаві по
силилися. Звичним явищем стали розстріли без суду і 
слідства політичних противників, конфіскації, контри
буції, інші характерні явища тоталітарного режиму. До
повнювалися вони відвертими грабунками і розбоями з 
боку червоногвардійців і кримінальних елементів. На 
жителів Полтави була накладена контрибуція в розмірі 
одного мільйона карбованців, але після принизливих 
умовлянь гласних міської Думи Муравйов змилостивив
ся і задовольнився 600 тисячами. 26 січня "інтер
націоналісти" Муравйова розстріляли лідера полтавсь
ких українських есерів Л.Бочковського лише за те, що в 
його кишені був червоний квиток члена Української 
Центральної Ради. Разом з ним загинули і рядові члени 
партій українських есерів - юнаки Б.Зарудний та І.Пу- 
гач5. їх розстріл був безглуздим і нічим не виправданим 
вбивством. В Полтаві почалися перебої з хлібом та пред
метами першої необхідності. В той же час на очах голод
них людей з магазинів автомобілями вивозилися про
дукти харчування. Поряд з міською Думою в Полтаві 
існували губернська і міська ради робітничих, солдатсь
ких і селянських депутатів та призначений Муравйовим 
ревком. Проте жодна з цих інституцій реальної влади не 
мала. "В дійсності всім розпоряджаються євреї, - писав у 
своєму щоденнику видатний український вчений В.Вер- 
надський, який був очевидцем цих дій, - дуже нахабні і 
грубі. Серед населення ростуть антисемітські настрої"6.

Перші кроки радянської влади в Полтаві викликали 
глибоке обурення у видатного російського письменни- 
ка-гуманіста В.Г.Короленка, який зробив у своїх запи
сах невтішне узагальнення образу нової влади: "Більшо-
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реквізує, часто грабує і розстрілює без суду і формаль
ностей"'.

Отже, комуністична диктатура у формі радянської 
влади в Полтаві, як і в усій Україні, була встановлена 
російськими червоногвардійськими загонами з допомо
гою місцевих більшовиків. Шлях до свободи і 
національного відродження, який обрав український на
род, довіривши свою долю Центральній Раді, був грубо 
перерваний іноземним втручанням.

*. Державний архів Полтавської області (ДАЛО). -Ф.П.-7, оп.1, спр.29.- 
Арк.26.

2 Там само, спр.ЗЗ, - Арк.16.
3. Негретое П.И. В.Г.Короленко. Летопись жизни и творчества. 1917- 

1921. - М., 1990. - С.50.
4 ДАПО.Ф.п-7, оп.1, спр.66, - Арк.23.
5. Боротьбіст, 1920, 27 січня.
6. Вернадський В. Щоденник. - Київська старовина. - 1993, № 3. - С.40.
2. Ревегук В., Кочерга Н. В.Г.Короленко в Полтаві (1917-1921). - Полтава, 

1998.-С.10.

.П архоменкоВА (М иколаїв)

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ П.СКОРО- 
ПАДСЬКОГО НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

У 1918 Р.

На півдні України формувався 8-й армійський корпус 
(штаб - м.Одеса, командир - генерал Ф.О.Колодій). 
Місцева українська влада займалася відновленням час
тин, які існували до січня 1918 р. Так, в Одесу разом з 
німецькими військами, повернулися з району Бірзули 8- 
й, 18-й та 26-й українські гайдамацькі батальйони. Для 
охорони порядку в місті та повіті формуються караульні 
сотні2 3 * 5 6. У Миколаєві "комісар українських міст" К.Бой- 
чук займається відновленням українського запорізького
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полку3. А у Херсоні українська влада для охорони міста 
створює з добровільців загони "вільних козаків".

24 липня 1918 р. Рада міністрів ухвалила закон про 
загальний військовий обов’язок та затвердила план ор
ганізації армії, яка в мирний час повинна була мати 175 
генералів, 14930 офіцерів та 291221 молодших офіцерів 
і солдатів4. 8-й армійський корпус, який комплектував
ся на півдні України, згідно з наказом гетьмана, пере
йменувався у 3-й Херсонський корпус5. Призначався і 
новий командир, замість Ф.О.Колодія, генерал-майор 
О.І.Березовський.

За часів Гетьманату на півдні України продовжував
ся процес формування українських військових частин. 
В Одесу, згідно з наказом гетьмана від 24 травня, при
значався новий отаман міста - генерал В.Мустафін6. 
Тут на розі вулиць Пироговської та Канатної було 
відкрито управління авіаційного дивізіону, яке займа
лося прийомом бажаючих служити в українській 
авіації. Очолював це управління полковник Руднєв7. В 
Одесі також формувалася залізнична рота, а основу за
логи складали 18-й Поморський, 19-й Одеський полки, 
5-та українська артбригада (командир - полковник 
Зольднер) та 12-й кінний полк (командир - полковник 
Кохно). В місті також формувалися офіцерські кадри 
для майбутньої армії - штаб 5-ї піхотної дивізії 3-го 
корпусу. Гетьманський уряд належну увагу приділяв 
військово-медичним установам. Так, в Одесі були ро
згорнуті 728-й, 811-й та 1-й інфекційний лазарети Чер
воного Хреста8. Для зв’язку та координації дій з авст- 
ро-угорським командуванням, особливим представни
ком гетьмана в Одесі, був призначений генерал-майор 
Б.Семенов9 разом з ним П.Скоропадський навчався ще 
у Пажеському корпусі. У Ананьєві, за часів Гетьмана
ту, був розташований кінний полк, а у Тирасполі - 13- 
й піхотний полк (командир - Голубенко).

Організація українських військових частин на Мико- 
лаївщині, яка розпочалася ще Центральною радою, трива
ла протягом всього гетьманського правління. За наказом
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військового міністра О.Рогози, 70-й окремий важкий 
артдивізіон розташувався у Вознесенську10. Тут також 
знаходився 20-й Дніпровський полк (командир - Удови
ченко). А у місті Очакові Головне санітарне управління 
флоту, для місцевої залоги відкрило лазарет1 К У самому 
Миколаєві, за часів Гетьманату, були розташовані 17-й 
Олександрійський піхотний полк (штаб - вул. Таврій
ська, 3), повітроплавальний загін, 6-та гарматна брига
да. У місті була також зенітна частина з кількох "по
зиційних аеробатарей" та кулеметної команди12. Як і в 
Одесі, тут формувався штаб, тільки 6-ї піхотної дивізії. 
Отаманом міста був полковник Черепанов, а команди
ром залоги - Євтушевський. Крім цього, український 
Морський генеральний штаб виділяв кошти на розбудо
ву воєнного порту Миколаєва.

В перші місяці гетьманату у Херсоні був сформова
ний український піхотний полк. Спочатку він зберігав 
номер та назву старої армії - 57-й піхотний Модлінський 
полк, додавши до назви слово "український". Тому 
згідно з наказом від 3 червня 1918 р. за № 203 по Військо
вому відомству Української держави, цей полк отримав 
нову назву і став 21-м українським піхотним Єлизавет- 
градським полком13. Командиром полка був полковник 
Ліхачов, пізніше коли він став начальником Херсонської 
залоги, полк очолив полковник Морозов. Також, на 
Херсонщині у Олешках, Бериславі, Каховці та в інших 
населених пунктах були розташовані гетьманські кара
ульні сотні. На початку осені 1918 року становище геть
манського уряду було дуже хитким. Опозиційні сили ут
ворили альтернативний уряд - Директорію, розпочали 
відкриту збройну боротьбу проти Гетьманату. З другої 
половини 1918 року, за дорученням С.Петлюри, отаман 
"Республіканських військ східної Херсонщини" 
М .О.Григор’єв готував повстання проти гетьмана 
П.Сі?оропадського на півдні України. В листопаді 1918 
року він, об’єднавши під своїм командуванням численні 
повстанські загони, передав їх у розпорядження Дирек
торії УНР.

Українські гетьманські війська (мова не йде про 
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російські формування Гетьманату), майже без опору пе
реходили на бік повстанців. Лише у Миколаєві на 
станції Водопій відбувся бій між гетьманськими війська
ми і республіканцями (петлюрівцями) Григор’єва. Геть
манська адміністрація і вищі офіцери (градоначальник 
Де-Бонді, генерал Богаєвський) залишили місто, а 12 
грудня петлюрівські війська вступили у Миколаїв. Без 
опору владу Директорії визнала херсонська залога, у Ти
располі на бік республіканської армії перейшов 13-й 
піхотний полк. Одесу, де перебував штаб 3-го корпусу, 
намагалися захищати російські офіцерські формування, 
але після переговорів у місто 12 грудня вступили пет
люрівські війська14.

Отже, гетьманські формування на півдні України при
пинили своє існування, а їх майже весь особовий склад, 
за винятком частини командування, перейшли на бік 
Директорії. Таким чином, на півдні України за часів 
Гетьманату П.Скоропадського продовжувався процес 
організації військових формувань. Але з вищезгаданих 
причин була можливість формувати тільки штаби та 
полки неповного складу, а також готувати офіцерські 
кадри для майбутньої армії, яка була б створена пізніше 
у більш сприятливих умовах.

Див.: Історія українського війська. - Львів: Червона калина, 1936. - ч.З; 
За Державність: матеріали до історії війська українського. Збірник II. - 
Торонто: Український Воєнно-історичний інститут, 1966; Удовиченко О.І. 
Україна у війні за державність: історія, організація і бойові дії українських 
збройних сил 1917-21 рр. - К.; 1995; Тинченко Я. Українське офіцерство: 
шляхи скорботи та забуття 1917-21 рр. - К.; 1995.

2. Одесский листок. -1918.-15 марта; 3 апреля.
3. Державний архів Миколаївської області (далі - ДАМО), Ф.п. - 1817, 

оп.2, спр.281. - Арк.52.
4 Історія українського війська. - Ч.З. - С.426.
5. ДАМО. -Ф.Р-5547, оп.1, спр.2. - Арк.81.
6. Одесский листок. -1918. - 28 мая.
7. Там само. - 21 июня.
8. ДАМО.-Ф.Р-5547, оп.1, спр.2. - Арк. 103.
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Державний архів Одеської області.-Ф.Іб, оп.94, спр.98. - Арк.45. 
,0. ДАМО.-Ф.Р-5547, оп.1, спр.2, - Арк.351.
1 Там само. - Арк.246.
12. Там само. - спр.З, - Арк.11.

Родной край. -1918. - 4 июля.
'4. Одесский листок. -1918. -12 декабря.

О лійник 3.(К ш в)

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПИТАННЯ НА 
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 1918р.

Українсько-російські відносини розвивалися в 1918 
році досить складно, головною причиною цього було 
різке протиборство двох політичних напрямів: ук
раїнського національно-державницького і російського 
великодержавно-шовіністичного у більшовицькому 
варіанті1.

Саме з імперських позицій виходило більшовицьке 
керівництво Росії, змушене умовами Брестського дого
вору розпочати у травні 1918р. мирні переговори з Ук
раїнською Державою.

Підгрунття для них було закладено домовленостями 
між урядами УНР та Радянської Росії. По зміні влади в 
Україні в Києві вже знаходилась російська делегація, 
яка разом з українським представником мала вирішити 
питання про місце та час роботи майбутньої мирної кон
ференції. 20 травня російська делегація у складі 80 чо
ловік на чолі з X. Раковським прибула до Києва. Ук
раїнську делегацію очолив досвідчений юрист С.П. Ше- 
лухіїї. Українській делегації вдалося досягти підписання 
12 червня попереднього договору, за яким обидві сторо
ни зобов’язувалися припинити бойові дії на всій виз
наній ними демаркаційній лінії, однак успішно провести 
і завершити переговори не вдалося. Не було досягнуто 
згоди щодо головного- встановлення остаточних дер
жавних кордонів між Україною та Росією.

Уже на третьому засіданні комісій 25 травня X. Ра-
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ковський від імені російської делегації зробив заяву, яка 
практично перекреслювала успішну реалізацію цих 
планів. У відповідь голова української делегації С. Ше- 
лухін виклав умови Української держави, без яких ук
раїнська делегація не почне переговорів з Росією: таким 
чином, територіальне питання і досягнення рівноправ
них відносин між Україною і Росією виявилися на
йскладнішими.

Попередньо була прийнята декларація про принципи 
вирішення питань щодо кордонів. В ній йшлося про 
вирішення спірних питань, при тому керуючись етног
рафічним принципом, вдаючись при необхідності до ре
ферендуму2̂. Запропонована з українського боку лінія 
кордону проходила по території Мінської, Мо- 
гилівської, Чернігівської, Курської та Воронезької гу
берній. Базувався такий підхід на етнографічних межах 
розселення українців. Доповідні з цього питання на 
засідані Політичної комісії 11 липня 1918р. зробили 
професори Д.Багалій та Г.Павлуцький.

Особливо гострі заперечення у російської делегації 
викликали межі, що проходили по Чернігівській, 
Курській та Воронезькій губерніях. Що ж до кордонів в 
межах Могилівської та Мінської губерніях, то Х.Ра- 
ковський зайняв цілком непослідовну позицію. Не виз
начаючи назалежної Білоруської Народної Республіки, 
він зустрівся з представниками білоруської делегації у 
Києві і підтримав їх протест проти встановлення 
адміністрації Української Держави в Гомелі та навко
лишніх повітах3. Спостерігаючи спроби і намагання 
російської делегації затягти процес переговорів, С.Ше- 
лухин подав до Ради Міністрів 31 липня 1918р. до
повідну, в якій зазначав, що «з початку мирових перего
ворів з Російською делегацією виникли сумніви, чи 
справді більшовикам, при їх цілях та спробах ведення 
війни і взагалі при їх партійних завданнях потрібен мир 
з Україною і чи справді вони хочуть установити його. 
Аналіз фактів дає негативну відповідь, а те, що 
Російська делегація вперто уникає установлення між
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Росією та Україною політичних меж, ще більше стверд
жує його4.

Тим часом Радянський уряд послав по прикордонно
му районові озброєних агітаторів та ватаги Червоної 
Армії з кулеметами і погрожуючи, шляхом терору, став 
вимагати голосування за Росію і визнання влади Ра
дянського уряду. Неслухняних били, розстрілювали, са
жали до тюрьми ураїнців за те, що вони заявляли про 
своє бажання бути при Україні...»5

З найбільшою очевидністю великодержавна позиція 
російської делегація виявилась в декларації від 9 верес
ня де зазначилося, що всі території колишньої Росії ста
новлять невід’ємну частину РСФСР, і тому крім Австро- 
Угорського і Польського кордонів всі кордони можуть 
визначитися лише за згодою з РСФСР, оскільки новоут
ворені країни не згадувалися ні в Брест - Литовському 
договорі РСФСР з державами Четверного Союзу, ні в 
додатковому договорі РСФСР з Німечинною від 27 сер
пня 1918р.6

Радянський уряд намагався використати той факт, 
що його війська стоять на територіях, на які претендува
ла Україна. І активно проводив там «політику «про- 
дрозверстка», «пограбування». Особливо на півночі 
Чернігівської губернії7.

Значно більше, ніж в підписанні мирного договору з 
Україною, більшовицьке керівництво було зацікавлене в 
закупівлі українських продовольчих та промислових то
варів. Тому російські представники активно відстоюва
ли позицію налагодження негайного широкомасштаб
ного російсько-українського товарообміну.Але у 
відповідь на згоду продавати певні види продовольчих 
товарів Український уряд хотів добитися від Росії кон
структивної позиції на мирних переговорах.

Тому ним було прийнято кілька постанов, що обме
женая, або заборону вивозу деяких категорій товарів до 
Росії. В результаті на українсько-російському кордоні 
та в приморських містах розквітла контрабандна 
торгівля. Особливо в районі так званої «нейтральної зо
ни. Поступово перебіг подій всередині обох держав та
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ситуація на мирних переговорах змінили позиції Радянсь
кої Росії. Тепер російські представники вже дозволяли собі 
виступи відверто демагогічного змісту, спрямовані проти 
гетьманського уряду і взагалі проти ідеї самостійної дер
жави. З жовтня Х.Раковський заявив, що гетьман П.Ско- 
ропадський є маріонеткою в німецьких руках і вести через 
те діалог доцільніше не в Києві, а в Берліні.

Того ж дня українською делегацією була передана но
та, в якій говорилось: «Мирові переговори з Україною 
Совітська влада, як роблять враження факти, наче б то ве
де тільки для того, аби перед своїми контрагентами утво
рити видимість, нібито вона хоче виконати п.6 Договору.

Це бажання тільки піддержувати утворене нею маре
во мирових переговорів, щоб мати формальні посилки 
перед своїми контрагентами щодо виконання п.6 Дого
вору, а не вести ці переговори з серйозними наслідками, 
чого намагається українська делегація, особливо 
рельєфно виявила російська делегація в останній заяві, 
якою пропонує одкинути справу заключения миру на до
вгий і цілком невідомий час. Це вона пропонує тоді, ко
ли російське військо гарматами обстрілює Новгород- 
Сіверський.» 8

Українська делегація запропонувала російській не
гайно повернутися до конкретної роботи по встановлен
ню державного кордону між територіями Української 
Держави та радянської Росії.

Делегація України погодилась не претендувати при 
визначені політичної межі на західну і південно- західну 
смугу Орловщини ( в районі Трубчевська та Севська). 
Західний виступ Курщини, Курський район на південь від
р.Сейму і широку смугу Вороніжчини на північ від Коро- 
толка, в районі Боброва та Новоперськім районі ( рай
они,що були в першому проекті розмежування за Ук- 
раїною).Це ті поступкки, які українська делегація визнава
ла можливим зробити на користь радянській стороні, вра
ховуючи її державні інтереси і сподіваючись, що російська 
делегація так само зважить інтереси Української Держави 
і визнає вищезазначену політичну межу.
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Зважаючи на необхідність прискорення переговорно
го процесу делегація України запропонувала призначи
ти чергові засідання конференції на 7 жовтня 1918 р.

Отримавши на цю ноту ухильну відповідь, заступник 
Голови української делегації П.Стебницький ( з 10 серп
ня 1918р.) склав нову ноту. В ній вимагалося від росій
ської делегації до зазначеного терміну дати відповідь на 
українські пропозиції і повідомлялося, що в іншому разі 
переговори в Києві будуть припинені. 7 жовтня пред
ставниками російської делегації заявили про потребу 
проконсультуватися з Москвою і того ж дня Х.Раковсь- 
кий виїхав до Москви, залишивши Д.Мануїпьського ви
конувати обов’язки Голови делегації, що фактично при
пиняло переговорний процес.

В Ніжині поїзд, яким їхав Х.Раковський був підданий 
обшуку. Представники Державної варти конфісковува- 
ли деякі документи, які свідчили, що на порушення 
Брестської угоди радянська делегація займалася підрив
ною діяльністю у Києві. 2 жовтня був проведений обшук 
у готелі «Марсель» та заарештована велика кількість 
осіб у Києві та Одесі ( в тому числі деякі члени російської 
місії), проти яких малися докази, що свідчили про їхню 
участь у підготовці більшовицького повстання.

Д.Мануїльський заявив міністру закордонних справ 
Української Держави Д. Дорошенку протест з цього при
воду, а 14 жовтня посол РСФСР у Берліні А.Йоффе 
надіслав ноту протесту німецькому уряду.

В Російській Федеративній Республіці почалися ак
тивні репресії проти активістів українського руху, неод
норазово здійснювалися провокації проти представ
ників Української Держави і персоналу представництв. 
Д.Мануїльський отримав повернутим до наказ до Моск
ви, що означало повне припинення дипломатичних зно
син між Українською Державою та РСФСР. Але з метою 
гарантування українському дипломатичному персоналу 
безпеки, поїзд з російською делегацією було затримано 
на кордоні доти поки до України не дістався спеціальний 
ешелон із персоналом українських консульств у Росії.

Плекаючи надії на тимчасовість ситуації, що склала
106



ся у стосунках між двома державами, П.Стебницький 
подав Раді Міністрів доповідну: «За перервою мирових 
переговорів з делегацією Російської Совітської Рес
публіки, доручення, наложені правительством Ук
раїнської держави на Українську мирову Делегацію зос
талися не довершеними, але за чотири місяці свого існу
вання Українська делегація зробила немалу роботу, 
зібравши цінний матеріал,... зберігає свою вагу на той 
час, коли настане змога відновити переговори і устано
вити нормальні політичні і економічні стосунки до 
Росії.»

Українській дипломатії загалом не вдалося досягти 
найголовнішої мети і підписати мирний договір з Ра
дянською Росією. Фактично це означало відчутну пораз
ку для Української Держави. Кордони з Росією залиша
лися невизначеними й незахищеними, майнові претензії 
неврегульованими. А найголовніше не вдалося усунути 
небезпеку нової агресії з боку Росії.

В свою чергу більшовицьке керівництво змогло на
правити розвиток українсько-російських відносин у 
вигідне для себе русло. Втягнувши Україну в довгі 
безплідні переговори про мир, більшовики таким чином 
формально виконували вимоги Брестського договору. З 
іншого боку, ніяких згод з Україною підписано не було, 
окрім акту про перемир’я, в якому Раднарком був дуже 
зацікавлений. Цей документ дав змогу вивільнити 
війська для інших і спокійно готуватися до нового похо
ду на Україну, не остерігаючись звинувачень з боку 
Німеччини в порушенні якихось угод.

Де-факто мирні переговори між Українською Держа
вою та РСФСР припинилися, або стали неможливими з 
початком ведення останньою воєнних дій проти України 
на початку грудня 1918р.

Таким чином, в ході переговорів, особливо через 
штучність їх затягування, було виявлена агресивність 
намірів радянської Росії і не завжди обгрунтована 
м’якість української делегації.

До суто суб’єктивних причин саме таких наслідків
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мирних переговорів можна віднести те, що російську сто
рону представляли люди, які були озброєні революційно- 
інтернаціоналістською свідомістю, яка передбачала ек
спорт революції, а за плечима Української на жаль, не бу
ло практичного досвіду національно-демократичної шко
ли та власних державницьких традицій.

На неуспішний для української сторони хід переговорів 
вплинула відсутність будь-якого серйозного тиску з ук
раїнської сторони: для військового практично не було ве
ликих можливостей, торгово-економічний гальмувався 
саботажем на місцях, дипломатичний був обмежений не
повним дипломатичним статусом України і протиріччям, 
що існувало між державами-учасницями Брест-Литовсь
кої угоди.

Позитивно можна відзначити роботу українських ек
спертів на переговорах, але їх аргументи розбивалися об 
стіну більшовицької непоступлевості, навіть за бажанням 
України іти на певні поступки.

Дипломатичним досягненням слід зазначити встанов
лення, хоч і тимчасових та обмежених, консульських 
відносин і налагодження справи захисту українських гро
мадян в радянській Росії.

Видатний український державний муж С.Шелухін за
стерігав :»Для України завжди була й зостанеться 
найбільш шкідливою орієнтація на Москву і Варшаву.Во- 
ни на протязі своєї історії мали і далі мають одну ціль: ни
щити українську націю всіма засобами, бо це потрібно для 
егоїстичних інтересів, противних інтересам людяності, 
культури, цивілізації і моралі... Навіть допомога з іх боку 
була і буде завжди так спрямована, щоб сплутати, знеси
лити та уярмити свого союзника... Орієнтація на Москву і 
на Варшаву- це орієнтація на їх примітивізм, іх грубу ма
теріальну силу, їх претенціозність. В цій політичній кон
цепції є смерть української нації.» 11 Аналізуючи хід і 
наслідки українсько-російських мирних переговорів та ха
рактер їх взаємовідносин не можна не визначити пра
вомірності та слушності цієї перестороги.

Лупадін О.Українсько-російські мирні перговори 1918р. К. 1993 -С.35.
108



2 ЦЦАВО.Ф.3766.-Оп.З.-Спр.7.-Арк.З-4.
Там же.Оп.1.-Спр.68.-Арк.1.

4 Там же.-Ф.2.-Оп.З.-Спр.7-Арк.2.
5. Там же.-Ф.2.-Оп.2.-Спр.14а.-Арк.1.
6 Там же.-Оп.2.-Спр.14а.Арк.1.
2 Там же.-Оп.1.-Спр.61.-Арк.64.
8. ЦЦАВО.Ф.3766.-Оп. 1 .-Спр.88.-Арк. 12-13.

Там же.Ф.3767.-Оп.1.-Спр.31.-Арк.23.
1®. Шелухін С.Варшавський договір між С.Петлюрою і поляками.Прага.- 

1926.-С.5.

С кляренкоД Є . (К иїв)

Е.Й.КВІРІНГ - УЧАСНИК ПЕРЕГОВОРІВ І ПІДПИСАННЯ 
РИЗЬКОГО МИРНОГО ДОГОВОРУ

Влітку 1920 р. у Мінську, а згодом у Ризі, тривали 
тристоронні переговори про укладання мирного догово
ру, який би дав можливість покінчити з війною до 
відродження зруйнованих фабрик, заводів, залізниць, 
посилити боротьбу з нестатками, голодом, епідеміями. 
Вперше в своїй історії УСРР вийшла на політичну арену 
як самостійна суверенна держава, виступила як суб’єкт 
міжнародного права.

У Мінську в них брав участь член ВУЦВК, народний 
комісар, відомий діяч України М.О.Скрипник. Невдовзі 
в Ризі його змінив Д.З.Мануїльський. "Приїхавши сюди 
з директивами... відстоювати... основні принципи 
мінських пропозицій, - писав він у листі голові Раднар- 
кому Х.Г.Раковському, - ми після другого засідання от
римали несподівано нові директиви, зафіксовані у про
позиціях Всеросійського Центрального Виконавчого 
Комітету. Мушу сказати, що ці пропозиції явилися не
сподіваними й для поляків... Наша поступка була витлу
мачена ними як ознака військової слабкості і в тому, як 
мені здається, основна помилка тієї поспішності, з якою 
политбюро ЦК РКП виробило нові умови миру. Воно
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позбавило нас, тим самим, можливості дебатувати умо
ви, виривати поступки і звело всю нашу дипломатичну 
роботу нанівець"1.

Польща всіляко зволікала визнання української час
тини спільної делегації РСФРР і УСРР, але зрештою зму
шена була це зробити, почала заперечувати проти участі 
в переговорах представників УНР. Заступник глави 
польської делегації Л.Василевський недвозначно заявив 
О.Шелухіну, який очолював прибулу в Ригу делегацію 
УНР, "про допущення української делегації на мирні пе
реговори не може бути й мови"2. На цій конференції, - 
відзначалося у звіті МЗС УНР, - виявилося "неприхиль
не ставлення Польщі в обороні інтересів" УНР. Її глава 
Я.Домбський заявив, що уряд УНР мусить сам подбати 
про розвиток своїх сил3.

12 жовтня 1920 р. Д.З.Мануїльський поставив свій 
підпис під договорами про прелімінарні умови миру і пе
ремир’я, а також додатковим протоколом до нього, який 
не підлягав оголошенню. Перша стаття прелімінарного 
миру підтверджувала державну самостійність УСРР4.

Невідкладні державні справи змусили Д.З.Ма- 
нуїльського повернутися до Харкова для роботи в Рад- 
наркомі, де він займав посаду наркома земельних справ. 
До Риги прибув не менш авторитетний представник Ук
раїни - Е.Й.Квірінг - секретар Катеринославського губ- 
кому, голова ради. Питання про його поїздку розгляда
лося ЦК КП(б)У. У прийнятому ЗО жовтня 1920 р. 
рішенні говорилося: "Викликати негайно т.Квірінга до 
Харкова", а 2 листопада - делегувати представником на 
переговори5. З того часу Е.Й.Квірінг безпосередній 
учасник переговорного процесу, який проходив у над
звичайно складний обстановці.

Шлях до підписання договору між Польщею, РСФРР, 
УСРР був тривалим. На ньому довелося долати численні 
перешкоди, створювані польською стороною за 
підтримки Антанти.

22 листопада 1920 р. Е.Й.Квірінг мав зустріч з польсь
ким головою територіальної комісії. "Роботи, - писав він 
до Харкова, - зводяться до деталізації кордонів по більш
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точній карті, розробки інструкцій прикордонним 
комісіям...

Нам, зі свого боку, необхідно мати відомості про всі 
бажані зміни... Польський голова територіальної комісії 
Василевський мимохідь відмітив, що питання істотних 
змін кордонів могли б бути порушеними за умов ком
пенсації.

Про це слід подумати: може вдасться виторгувати 
прирізку?.. Хоча протягом нашого українського кордо
ну навряд чи можна щось путнє отримати. Залізничні 
вузли Рівне-Здолбуново-Сарни поляки, безумовно, усту
пити не схочуть, в  усякому разі, цю обставину прошу 
мати на увазі: якщо є пропозиції, терміново повідомте їх 
нам"6.

Переговори у Ризі не можна розглядати у відриві від 
інших зовнішньополітичних актів російської і ук
раїнської сторін. У кінці листопада 1920 р. Х.Г.Раковсь- 
кий надіслав міністрам закордонних справ Литви, 
Латвії, Естонії звернення з бажанням УСРР почати 
мирні переговори на предмет укладання договорів. "Ук
раїнський уряд розраховує, що договір між Радянською 
Україною і Польською республікою в Ризі створить той 
бажаний прецендент, відсутність якого можливо до 
цього часу примушувала уряди Литви, Латвії і Естонії 
від відновлення явно вигідних для народів мирних відно
син з Радянською Україною"7.

Копія цього звернення, надіслана Е.Й.Квірінгу, була 
відповіддю на його телеграму Х.Г.Раковському від 21 
листопада, в якій він писав: “Вважаю необхідним знову 
порушити питання про укладання УСРР договору в пер
шу чергу з Латвією... "8.

У листі-доповіді від 6 грудня 1920 р. Е.Й.Квірінг 
підкреслював, що непевне становище уряду УНР, в пер
шу чергу, врахують малі держави, що вже встановили 
дипломатичні взаємини з РРФСР. "...Ми вже зараз по
винні мати готові рішення по основних питаннях. В цих 
переговорах УСРР вперше доведеться приступити до ук
ладання самостійних договорів. Деякі товариші уявля
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ють собі цю справу дуже спрощено: підписати представ
никам України відповідні договори, укладені РСФРР і 
справа з кінцем. Але це, безумовно, не так. По-перше, в 
усіх договорах з окраїнними державами РСФРР висту
пає як фактичний нащадок старої Росії і добровільно 
відмовляється від усяких суверенних прав, що належали 
їй, а звідси - визнає незалежність республік, що самовиз
начилися, тоді як УСРР виступає, як республіка, що теж 
самовизначилася, - значить, мова може йти тільки про 
взаємне визнання, на основі самовизначення.

По-друге, Росія майже в усіх договорах виступає як 
воююча сторона.

"Ми ж не знаходимось у стані війни з жодною з ок
раїнних держав і тут мова буде власне йти не про мирний 
договір, а про договір взаємного визнання і встановлен
ня двосторонніх відносин.

Тому договори України повинні носити зовсім інший 
характер... Наприклад, у фінляндському договорі - з 39 
статей є тільки 13, які з відповідною доробкою могли б 
увійти до фінляндсько-українського договору, в латись
кому з 23 -1 6  (якщо залишені будуть статті про рееваку
ацію), в грузинському з 15 -  7"9.

Далі Е.Й.Квірінг детально викладає основні пол
оження майбутніх договорів. Це, зокрема, визнання, 
відмова від взаємних розрахунків, права громадянства, 
реевакуація біженців, основи торговельних взаємовідно
син, встановлення поштово-телеграфних зносин, дипло
матичних, консульських і т.д. В кінці листа повідомляє: 
"Відповідно до цих положень я розробив... проект дого
вору з Латвією, який при цьому додаю"10

15 грудня Х.Г.Раковський телеграфував: "Прошу 
терміново передати Квірінгу (копія Шумському): чекаю 
наслідків ваших дій перед урядами Латвії, а також пред
ставниками інших балтійських держав, що знаходяться у 
Ризі, відносно встановлення нормальних політичних і 
економічних відносин між УСРР і вищезгаданими рес
публіками. Намічений тов. Квірінгом у його доповідях 
проект договорів здається мені вичерпним. Все це слід 
передбачити в наших відносинах з цими державами".
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14 лютого 1921 р. мирний договір з Латвією був 
підписаний. 3-го березня його ратифікував ВУЦВК1 11.

Церемонія підписання мирного договору та додатко
вих протоколів у Ризі відбулася 18 березня 1921 р. Поль
ською мовою його зачитав Я.Домбський, російською -  
А.А.Йоффе, українською -  Ю.М.Коцюбинський12. Під 
договором, який складався з XXVI статей, підписалися і 
скріпили печатками уповноважені урядами представни
ки^ РСФРР та УСРР: А.А.Йоффе, Я.С.Ганецький, 
Е.Й.Квірінг, Ю.М.Коцюбинський, Л.Л.Оболенський; 
Польської республіки: Ян Домбський, С.Каузік, Е.Лехо- 
вич, Г.Страсбургер, Л.Василевський.

Договірні сторони оголосили припиненим стан війни 
між ними. Згідно з принципом самовизначення ще раз 
було підкреслено незалежність України, Білорусії, виз
начено лінію східного державного кордону між Поль
щею, УСРР, Білорусією і РСФРР. Сторони гарантували 
повну повагу державного суверенітету другої сторони і 
утримання від усякого втручання в її внутрішні справи, 
зокрема, від агітації, пропаганди інтервенції, підтримки.

Підписання договору, його ратифікація РСФРР, 
УСРР і Польщею -  не тільки важливий міждержавний 
дипломатичний акт, а й серйозний крок на шляху мирної 
зовнішньої політики держав-сусідів, спрямований на 
врегулювання складних питань взаємовідносин поміж 
ними. Яким би не був тривалим і складним процес пере
говорів, пов’язаних з підписанням договору, найго
ловнішим зараз ставало питання його практичної ре
алізації.

1 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі - 
ЦДАГО України).-Ф. 1, оп. 20, спр. ІЗО.-Арк. 54 зв.

2 Центральний державний архів вищих органів влади і управління (далі - 
ЦДАВО України).-Ф. 3696, оп. 2, спр. 278.-Арк. 14.

3 Там само.-Арк. 16.
4 Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів (1917 - 

1923 рр.).-К.: Наук, думка, 1966.-С. 196, 199, 201.
5 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 6, спр. 7.-Арк. 97,102.
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® ЦДАВО України.-Ф.Р-4, оп.1, спр. 14.-Арк.1. 
2 Там само.-Спр. 628-Арк. 2.
* Там само.-Арк. 3.
® Там само.-Спр. 14,-Арк. 12.
1® Там само.-Арк. 13.
* * Там само.-Спр. 628.-Арк. 52.
12 Там само.-Спр. 646.-Арк. 8.

Рудий ГЛ.(Кшв)

ТОВАРИСТВА "ПРОСВІТА" ТА ЇХ  РОЛЬ У 
НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ 

(З А  МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
1917-1920 РР.)

В українській пресі часів української революції 
1917-1920 рр. докладно відбився процес відродження і 
розвитку товариств "Просвіта". Одна із властивостей 
просвітянства - її тісний зв’язок з національним відрод
женням української державності. Слід зазначити, що 
газетна періодика того часу є систематизовано-хроно- 
логічним джерелом, котра містить різноманітну інфор
мацію, охоплюючи всі сторони просвітянського руху. 
Як свідчить аналіз, найбільше публікацій з цієї темати
ки припадає на добу Центральної Ради. За нашими 
підрахунками тема розвитку товариства "Просвіта" в 
зазначений період становить майже 50%, у загальному 
масиві джерел, що віддзеркалюють процес відроджен
ня просвітянського руху в Україні у 1917-1920 рр. П ро
блематика опублікованих матеріалів - надзвичайно 
різноманітна. Про розподіл газетних публікацій 
свідчить таблиця № 1.

114



Таблиця № 1(%)

Висвітлення в українській пресі процесу становлення 
товариств "Просвіта" за доби Центральної Ради 

Основні напрями

Д ІЯ Л ЬН ІС ТІ
відділу 
позашкі
льної і 
дошкіль
ної осві
ти при 
Генераль
ному Се
кретарстві 
освіти

Підготовка 
і проведення 
просвітни
цьких 
з’їздів

Створення 
і діяльність 
губерн
ських 
товариств 
“Просвіта”

Заснування 
і діяльність 
губернськи: 
товариств 
“Просвіта’

Заснування 
осередків 

; “Просвіта 
на селі

Відносини 
товариств 

' Просвіта” 
з держав- 
ими уста
новами, 
громад
ськими 
організа
ціями

4 18 5,6 28,7 40 3,5

Отже, як видно з зазначених даних найвищий показ
ник посідають матеріали про розвиток осередків 
"Просвіта" на селі, а також публікації про діяльність 
міських і повітових товариств "Просвіта".

Далі простежимо динаміку розподілу жанрових ма
теріалів з проблем розвитку просвітянського руху в Ук
раїні за Центральної Ради.

Таблиця № 2(%)
Жанри

Допис Кореспонденція Стаття Лист Хроніка Репортаж

31,4 24 6,6 21,2 8 8,8

На підставі наведених підрахунків можна зробити 
висновок, що при висвітленні проблем відродження то
вариства "Просвіта" в Україні на сторінках української 
преси переважають дописи, кореспонденції та статті.

У газетах досить повно висвітлено проведення пер
шого Всеукраїнського з’їзду товариств "Просвіта", що

115



проходив з 20 по 23 вересня 1917 р. у Києві. На своїх 
шпальтах газета опублікували тези доповідей делегатів 
від Катеринославської "Просвіти" Чудина, Київської- 
Ішуніної, Полтавської - Коваленка, Харківської - Воло- 
сенка, Білоцерківської - М.Левицького, Луганської-Во- 
вченка, Миколаївської - Коваля, Павлоградської - 
П.Благонадежного1 та ін. Крім цього, на сторінках цен
тральних газет опубліковано постанови з’їзду, склад 
керівників Головної управи Всеукраїнської спілки това
риств "Просвіта". Головою Управи обрано було В.Ко- 
роліва, товаришами голови - М.Синицького, Чайків- 
ського2.

Також матеріали з’їзду широко передруковували гу
бернські й повітові періодичні видання3.

Цікавими є інформаційні повідомлення про засну
вання і розвиток губернських, повітових, міських това
риств "Просвіта". Для цих публікацій є характерною 
думка, що в даний період, коли культурні сили йдуть пе
реважно на політичну працю, значення "Просвіт" набу
ває особливої ваги4.

Значне місце на шпальтах газет займають матеріали 
про конкретні заходи губернських і повітових 
просвітянських організацій щодо організації освітньо- 
культурної роботи серед населення. Серед них повідо
млення про проведення 7 квітня 1918 р. в павленківській 
"Просвіті" на Полтавщині лекції-концерту, де виконав
цем дум і пісень був відомий кобзар з Харківщини 
Г.О.Кожушко5, про заснування з грудня 1917 р. гадяць- 
кою "Просвітою" будинку Заярської церковної школи - 
першої для навчання дорослих грамоти”, про створення 
херсонською "Просвітою" курсів української мови, літе
ратури, історії та географії України7, про виділення Бер
дичівським товариством "Просвіта" 8 тис. крб. з власних 
коштів на українські книжки для народних шкіл8, про 
закладання в місті Коростені на Волині місцевою 
"Просвітою" безкоштовної бібліотеки9 тощо.

Особливої уваги заслуговує висвітлювання як у цен
тральній, так і місцевій пресі проблем розвитку 
просвітнього руху на селі. За підрахунками автора ро-
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з б и т о к  сільської "Просвіти" серед газетних матеріалів 
про діяльність товариств Просвіта в Україні займав 40%. 
Досить характерними для тогочасної української преси 
стали твердження: "Просвіти це є культурний і політич
ний нерв села, культурно-політичний центр села"10.

Окрему групу складають газетні публікації про 
історію просвітнього руху в Україні. Серед них привер
тає увагу глибокозмістовна стаття про минуле і сього
дення просвітніх організацій в Україні і на Слобожан
щині голови Харківської "Просвіти" Дмитра Багалія11.

Загалом Просвіти після лютневої революції 1917 р. 
відроджувалися дуже швидко, за кілька місяців вкрили 
Україну густою мережею. Восени 1917 р. на теренах Ук
раїни їх діяло більш як 2000.

Важливе місце відведено на шпальтах газет 
публікаціям і про діяльність товариства "Просвіта" за 
доби гетьманської держави. За нашими підрахунками, у 
досліджуваний період газетні матеріали складають май
же 30% відсотків від загальної кількості публікацій з за
значеної тематики в період визвольних змагань 1917- 
1920 рр. Розглянемо тематичний склад газетної періоди
ки, присвяченої просвітній проблематиці.

Таблиця № 3(%)

Висвітлення в українській пресі розвитку товариств "Просвіта" 
за Української держави 

Основні напрями

Діяльність
Департаменту
позашкільної
освіти
при Міністер
стві народної 
освіти

Підготовка 
і проведення 

просвітянських 
з’їздів

Діяльність
губернських
товариств
"Просвіта"

Діяльність 
міських і 
повітових 
товариств 
"Просвіта"

Робота 
осередків 
"Просвіта" 
на селі

23,3 6,5 24,7 27,3 18,2
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Отже, аналіз тематичного обсягу газетних матеріалів 
свідчить, що найбільше було публікацій, які віддзерка
лювали діяльність губернських міських і повітових това
риств "Просвіти" Департаменту позашкільної освіти при 
Міністерстві народної освіти і мистецтва, що мало над
звичайно важливе значення для розвитку просвітянсько
го руху.

Значне місце на сторінках преси займало питання про 
спад в цілому роботи товариств "Просвіт" і шляхи їх ак
тивізації. У досліджуваний період чисельність "Про
світи" в України зменшилася з 2000 до 95212. У багатьох 
публікаціях і насамперед у газетах "Відродження", "Нова 
Рада", "Волинська газета", Волинська народна газета 
"Вільний голос","Вільне життя" "Черниговская земская 
газета", "Наша справа" йшлося про причини занедбання 
просвітянської справи, вносилися конкретні пропозиції 
щодо подолання цієї кризи.

Поряд з цим газетна періодика інформувала гро
мадськість про нові здобутки просвітянських ор
ганізацій на ниві національно-культурного відродження. 
На нашу думку, особливий інтерес для фахівців мають 
інформаційні повідомлення про діяльність "Просвіт" на 
Волині13, організацію курсів з українознавства колегією 
лекторів - інструкторів при Просвітній секції Одеської 
міської Ради14, широку лекційну і культурно-масову ро
боту пісківського товариства "Просвіта" на Полтав
щині, де прибуток товариства за рік склав 15000 карбо
ванців15, діяльність української студентської просвітньої 
організації в місті Херсоні, силами якої організовува
лось читання лекцій, рефератів, улаштовувалися концер
ти, вечірки, екскурсії16 тощо.

Є в газетній періодиці чимала група матеріалів про 
розвиток просвітянського руху за часу Директорії УНР. 
За підрахунками автора, на цей період припадає понад 
10% публікацій від загальної кількості газетних ма
теріалів з зазначеної тематики у 1917-1920 рр.

Тогочасна газетна періодика інформувала українську 
громадськість про виділення урядом Директорії і одно
разової допомоги вінницькому товариству "Просвіта"
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на суму 1200000 крб. для будівництва навчальних кор
пусів для першої і другої українських гімназій у 
Вінниці17, відкриття Кам’янець-Подільського Народно
го університету18, розвиток просвітянських організацій 
на Полтавщині, де навіть у цей несприятливий період ут
ворилося ще 152 філій "Просвіти"19.

Підсумовуючи на підставі газетних матеріалів, зазна
чимо, що в цілому діяльність товариств "Просвіта" в за
значений період проходила слабше ніж за часів Цен
тральної Ради і гетьманату. Це пояснюється важким 
внутрішнім і зовнішнім становищем Директорії, слаб
кістю її як центральних, так і місцевих органів і в тому 
числі культурно-освітніх установ. Окрема група газет
них публікацій присвячена проблемам просвітянської 
справи за радянської влади в Україні. За нашими підра
хунками, зазначена проблематика становила майже 6% у 
загальній кількості публікацій з даної теми в пресі 1917- 
1920 рр. Однією з найважливіших тем більшовицької і 
боротьбистської преси було переорієнтування "Просвіт" 
на комуністичний напрям. Періодичні видання постійно 
порушували питання про необхідність зміцнення 
просвітянських організацій керівниками, відданими Ко
муністичній партії і радянській владі, перетворення 
Просвіт у знаряддя комуністичної освіти, виховання 
класової свідомості трудящих. Загалом, як свідчить 
аналіз, за радянської влади українські просвітні ор
ганізації прийшли до занепаду. У 1920 р. в Україні зали
шилося тільки близько 400 "Просвіт"211, тоді, як у 1917- 
1919 рр. їх було кілька тисяч.

Отже, можна з певністю твердити, що в 1917-1920 рр. 
українська преса активно пропагувала спроби держав
них органів та еліти української інтелігенції відродити 
просвітянський рух в Україні, створити належні умови 
для подальшого розвитку товариств "Просвіта". 1 2

1 Нова Рада. - 1917. - 22 вересня.
2 Там само. - 26 вересня.
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3 Вільна Україна. - Умань. -1917. -1 жовтня.
4 До культурної роботи // Нова Рада. -1917.-13 вересня.
5 Вільний голос. -1918.-10 квітня.
5 3 життя Гадяцької просвіти //Газета Гадяцького земства. - 1917-16 

листопада.
2 Дніпро. -1918. -14 березня.
8 Бердичівська повітова "Просвіта" // Селянська думка. -1917.-25 червня.
9 Вістник товариства "Просвіта" у Катеринославі. -1917.-25 червня.
Ю Солуха. "До Просвіт"// Вістник товарства "Українська хата" в Херсоні. - 

1917. - 29 серпня.
11 Нова громада. -1917.-1 грудня.
12 Всеукраїнський з’їзд "Просвіта" // Відродження. -1918.-7 листопада. 

Абрамович Н. З життя "Просвіт" //Волинська газета. -1918. - 21 вересня.
14 Курсы по украиноведению// Молодая Украйна. -1918.-4 червня.
15 Нова Рада. -1918.-12 червня.
15 Діяльність студентської громади в Херсоні // Вільне життя. - 1918. - 6 

серпня.
12 Допомога просвіті // Республіканські вісті. -1919. - 5 січня.
1® Народна воля. -1919.-4 листопада.
19 Просвіта на Полтавщині // Рідне слово. -1919. -13 вересня.
20 Історія Української РСР. - К.- 1979. - Т.5. - С.541.

Ш пекторенко І.В . (Дніпропет ровськ)

НІМЕЦЬКИЙ ФАКТОР В ЕКСПОРТНІЙ ПОЛІТИЦІ 
УНР У 1918 Р.

УНР була потрібна політична підтримка й військова 
допомога у боротьбі з більшовиками, а країнам німець
кого блоку - харчові продукти, не менше одного 
мільйона тон зерна (60 млн. пудів)1. Фактично Цен
тральна рада зобов’язувалася передати країнам німець
кого блоку більше 1/5 довоєнних експортних поставок 
українського збіжжя, а також велику кількість сировини.

Враховуючи економічне становище УНР на початку 
1918 р., такі зобов’язання Україна виконати була не 
змозі: впала врожайність, знизилося заорювання землі 
селянами; багато поміщицьких маєтків - основних пос
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тачальників якісного товарного зерна - було пограбова
но і розорено селянською стихією в 1917 р., в УНР не бу
ло створено єдиної сітки державних продовольчих ор
ганів, які б забезпечили централізований збір зерна для 
експорту. Німецькі політики, очевидно, не врахували ці 
обставини, підписуючи угоду з УНР у Бресті. На думку 
міністра закордонних справ Австро-Угорщини 
О.Черніна, "... мир з Україною був укладений під тиском 
голоду, який розпочався... Але теж безперечно, що ми, 
не дивлячись на те, що із України отримали набагато 
менше, ніж очікували, без українського продовольства 
взагалі не могли б дотягнути до нового врожаю"2. В 
зв’язку з цим можна й висловити думку, що експорт ук
раїнського зерна до Німеччини певним чином сприяв 
продовженню першої світової війни.

Згодом з’ясувалося, що вивезти це у запланованому 
обсязі і за такі терміни неможливо. Німці зрозуміли, що 
мали справу з територією, на якій ліквідована система 
адміністративного управління, із урядом, який вже не 
мав засобів контролювати хід справ, чи, принаймні, кон
структивно впливати на їх перебіг. 4 квітня німці висуну
ли вимогу, щоб Україна заборонила продаж хліба іншим 
державам до одержання Німеччиною обіцяного, і Цен
тральна рада оформила секретний протокол про пріори
тетне вивезення продовольства до Німеччини^.

Для вивезення продовольства з УНР були створені 
спеціальні органи. У Німеччині - імпортний синдикат 
для реалізації положень Брестського договору, зокрема, 
для вивезення пшениці, льону, жирів. Одночасно було 
засноване товариство для зовнішньої торгівлі. Ще 
більше, порівняно з Німеччиною, організацій для виве
зення продовольства і сировини було створено в Авст
ро-Угорщині. Провідну роль тут відігравав спеціальний 
відділ "Україна" при штабі головного командування ав- 
стро-угорської армії та відціл товарообміну з Україною 
при міністерстві закордонних справ. Всю систему вика
чування продовольства та сировини з УНР очолювало 
"Імперське господарське бюро" при німецькому головно
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командуванні. В його складі було створено ряд "центра
лей" для заготівлі окремих видів товарів та сировини4. Ос
новними були дві: "господарська" - для хлібного поста
чання і "сировинних продуктів". "Централі" розгорнули 
цілу мережу своїх філій та агенцій. В усіх губернських 
містах УНР діяли "головні контори", а в повітах і волостях 
- філії. Функціонували також численні військові бюро по 
контролю за постачанням і вивезенням.

У березні 1918 р. управляючим залізницями України 
був призначений колишній продовольчий магнат Німеч
чини Генкер5. Сприяючи експорту, народний міністр 
шляхів УНР Сакович розіслав по всіх залізницях розпо
рядження, за яким всі продовольчі вантажі, адресовані 
за межі УНР. повинні бути затриманими і відправлени
ми до Києва”.

В УНР перебувало півмільйонне німецько- 
австрійське військо, яке за Брестськими домовленостями 
необхідно було годувати. Селянство негативно ставило
ся до таких зобов’язань і чинило опір. З кінця березня в 
окупованих повітах почали діяти реквізиційні комісії, у 
розпорядженні яких були загони австро-німецьких 
військ. Проте й цей захід не забезпечив виконання 
планів вивезення продовольства. 11 квітня міністерство 
продовольства УНР направило головам реквізиційних 
комісій телеграму, в якій висловило незадоволеність їх 
роботою. Дійсно, на середину квітня, навіть за офіційни
ми даними урядових органів центральних держав, через 
сухопутний кордон з УНР в Німеччину пройшло близь
ко 1000, а в Австро-Угорщину - 1600 вагонів продоволь
ства, тоді як відповідно до угоди вони мали одержувати 
у квітні щодня у середньому 200 вагонів хліба9. Це об’єк
тивно призводило до взяття ініціативи у проведенні 
хлібозаготівель окупаційними військами.

Навесні 1918 р. в українських губерніях запроваджу
валась розкладка продовольчих зборів з селян, а голов
нокомандуючий німецькими військами генерал Ейхгорн 
двічі втручався у справи народного міністерства продо
вольства УНР. Напевно під впливом німецької окупації 
та зобов’язань постачання продовольства за кордон
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Центральна рада встановила монополію на продаж всіх 
зернових продуктів та цукру. Фактично у вільному про
дажу залишались лише овочі10. За порушення монополії 
на торгівлю було встановлено судову відповідальність. 
Так, за самостійну заготівлю та вивезення продовольст
ва до міст було встановлено штраф у розмірі 3000 крб. та 
тримісячне тюремне ув’язнення11. Зрештою все це обу
мовило суттєві зміни в політичній ситуації в УНР і спри
яло поваленню Центральної ради. 1 2 3 4 5 6

1 Дорошкевич В., Волошин М. Брестський мир: епізод чи трагедія // 
Літературна Україна. 1991.-21 березня.

2 Чернин О. Бресг-Литовск // Архив русской революции. 1921. № 2. С. 132.
3 Борисов В.І. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні в 1917- 

1920 рр. (Зрівняльний аналіз діяльності політичних партій). Автореф... докт. 
іст. наук. - К., 1993. - С.27.

4 Драбкина С.М. Крах продовольственной политики германских 
империалистов на Украине (февраль-июль 1918 г.)// Исторические записки. - 
1949.- № 29. - С.79.

5 Звезда. 1918.-16 марта.
6 Вестник УНР. -1918. - 21 (8) марта.
9 Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. У 3-х т. - К., 

1967.- Т.1.- С.319-321.
10 ЦДАВОУ.- Ф.2197, оп.З. спр.19. - Арк.11.
И Нова Рада.-1918. -18(31) вересня.

Кротік Н .В . (К ш 'янець-П одш ьський)

БУДІВНИЦТВО ЄВРЕЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ 
НА ПОДІЛЛІ У 20-Х-ЗО-х рр. X X  ст.

Період 20-х-ЗО-х років справедливо оцінюється 
дослідниками, як період "українського відродження", 
коли політика коренізації, що розпочалася у 1923 році, 
створила широкі можливості для розвитку освіти 
національних меншин, зокрема, і єврейської. Офіційно
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ця політика була запроваджена Декретом РНК України 
від 27 липня 1923 року "Про заходи в справі українізації 
шкільно-виховних і культурно-освітніх установ"1 та пос
тановою ВУЦВКу та РНК УСРР від 1 серпня 1923 року 
"Про заходи забезпечення рівноправності мов і допомо
ги розвитку української мови"2. В цілому, ВУЦВК та 
РНК УСРР за 1922-1927 роки прийняли 99 важливих 
рішень, що регламентували постановку освіти націона
льних меншин в Україні3. Серед них, резолюція від 
1.07.1925 року по доповіді ЦКНМ про його роботу, резо
люція по доповіді НКО "Про культурно-освітню роботу 
серед національних меншин" (1925 р.), "Про відпуск 
коштів на видання юридичної літератури на національних 
мовах" (1925 р.), "Про видачу київському видавництву 
"Культур-Ліга" займу на видання літератури на єврейській 
мові" (1926 р.), "Про задоволення культурних потреб 
національних меншин" (1926 р.). Плідно працював у 
справі організації освіти національних меншин і Нарко- 
мос України, який тільки за 1925-1927 роки в цьому плані 
розглянув понад ЗО важливих питань4. В тому числі: "Про 
сітку шкіл нацмен" (21.12.1925), "Про видавничий план 
ДВУ" (23.12.1925), "Про розширення сітки шкіл в районах 
вселення переселенців" (2-15.01.1926), "Про участь в ро
боті комісій по виправленню етнографічної карти УСРР" 
(28.01.1926), "Про розширення і зміцнення культурно- 
освітньої роботи серед національних меншин" (3.0.1926) 
та ін. У цих документах відпрацьовується схема освіти 
національних меншин, котра містила положення про те, 
що національна школа створюється там, де є не менше 20 
дітей національних меншин шкільного віку. В основі 
освіти лежить 4-річна школа сільська, містечкова, міська, 
яка базується на рідній мові нацменшин, для кожної 
національності у районних центрах, більш великих містеч
ках і містах відкриваються 7-річки.

Все це сприяло тому, що кількість шкіл для 
національних меншин, зокрема єврейських, на Україні 
невпинно зростає. Якщо їх у 1925/1926 навчальному році 
було 295, то у 1925/1926 році стало 392. У той же час шкіл 
із подвійною мовою навчання зменшується. Якщо у
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1925/1926 навч. році шкіл з українською та єврейською 
мовами навчання було 63, то у 1926/1927 році їх стало 
вже 23. Крім цього в Україні діяло у 1926/1927 навчаль
ному році на єврейській мові навчання 4 педтехнікуми, 2 
сільгосп-школи, 15 технічних профшкіл, 6 ФЗН, 8 шкіл 
кустарів, 1-сільгосптехнікум, 1 відділення при ІНО, 1 
відділення при робітфаку, 1 школа робітничої молоді, 1 
шкільна майстерня5. Про наявні проблеми у постановці 
освіти євреїв засвідчує те, що у 1925/1926 навч. році ох
ват навчанням дітей віком 8-14 років склав 58,1%6. На 
розвиток шкіл єврейською мовою навчання негативно 
впливав низький рівень національної самосвідомості 
єврейського населення, що було наслідком антисемітиз
му за часів царату, єврейських погромів періоду грома
дянської війни. Усі ці чинники змушували відмовлятися 
євреїв від рідної мови, культури, пристосовуватися до 
існуючих обставин7. Негативно впливало і те, що на 
місцях не було розуміння необхідності і важливості ро
звитку освіти національних меншин у цілому і євреїв 
зокрема. Про це свідчить лист першого секретаря ЦК 
КП(б)У С.В.Косіора від 22 липня 1920 до Наркомату 
освіти України. У ньому йшлося: "За наявними відомос
тями у Києві до цих пір не організована євсекція при губ- 
наросвіті. Пропонуємо вжити заходів до негайної ор
ганізації такої секції. При її організації слід домовитися 
з губкомом і делегувати до неї відповідних партійних 
працівників. Пропонуємо також повідомити нам, які є у 
вас відомості про євсекції при наросвітах інших гу
берній"8.

При цьому варто підкреслити, що Єврейська 
національна освіта на Поділлі- у цьому своєрідному 
регіоні мала свої особливості. Для неї характерний 
швидкий кількісний ріст на початковому етапі. За жов
тень 1924- березень 1925 року кількість єврейських шкіл 
у Подільській губернії виросла з 89 до 104. Майже у двічі 
виросла кількість учнів, що на березень 1925 року скла
дала 1500-чол.

Для навчання активу діяли пересувні школи на
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єврейській мові. Вони були двох типів - для містечково
го та сільського складу. Серед слухачів цих шкіл 10% 
складали партійні, 56% - комсомольці, 34% - безпартій
ні. На початок 1925 року в губернії працювало 500 учи
телів і лише 80 із них пройшли перепідготовку на кур
сах9. З метою радянизації учительства активно викорис
товувалися безпартійні конференції, яких тільки у 1924 
році пройшло 38 (по дві - у Могильові, Проскурові, Барі, 
Бульчині, Хмельнику, Жмеринці, Вінниці, по одній - у 
Попонному, Кам’янці, Літині, Немирові)10.

З початком тридцятих років політичне та державне 
керівництво відступає від політики українізації, що у 
свою чергу негативно позначається на стані освіти 
національних меншин. В Україні проходять масові 
політичні кампанії по боротьбі з націоналізмом, у які 
поступово втягується національна школа. Розпочина
ються політичні репресії, пошук "ворогів народу". У 
1933 році у системі народної освіти України органами 
ДПУ відмічається "засміченість класово-чужим елемен
том". Ними було виявлено 1561 чол. неблагонадійних. 
Серед них - 112 петлюрівців, білих офіцерів - 115, 
вихідців із куркулів -145, раніше засуджених за контрре
волюцію - 44. До початку нового навчального року всі 
вони були замінені11.

У цих умовах національна освіта починає згортатися. 
Найдовше на Поділлі проіснували єврейські школи. По
казовим у цьому плані є інформація Кам’янець- 
Подільського обкому до ЦК КП(б)У, датована 1 червня 
1939 року "Про стан єврейських шкіл в Кам’янець- 
Подільській області". Згідно неї в області існувало 60 
шкіл навчання, в яких велося на єврейській мові.

Таким чином, у 20-х - на початку 30-х років в Україні 
органами влади, політичним керівництвом вживалися 
енергійні заходи по налагодженню національної освіти 
взагалі, і єврейської зокрема. Головним виконавцем цієї 
політики виступив Наркомос України, який зіграв знач
ну роль у постановці національної освіти. Активно вівся 
пошук форм і методів здійснення єврейської освіти і на 
Поділлі. Ця робота у такому великому історико-ет-
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нографічному регіоні мала свою специфіку, на що впли
нула наявність великого числа єврейського населення, 
котре тут проживало. Внаслідок політичних репресій, 
звинувачень у націоналізмі національна освіта із середи
ни 30-х років починає згортатися і на початок 1940 року 
взагалі зникає.

1 ЗУ України. - 1923. - № 29. - Ст.430.
2 Там само. - Ст.435.
3 Підраховано автором за "Итоги работы среди национальных 

меншинств на Украине к 10-й годовщине Октябрьской революции по 
материалам ЦКНМ". - Харьков. Издание ЦК Нацмен при ВУЦвК, 1927. - 
С.93-108.

4 Там само.
^ Цит. праця "Итоги работы...". - С.54.
6 Там само. - С.50.
^ Олександра Войналович. Організація шкільної освіти для національних 

меншин в Україні: 20-30 рр. - Київ-Полтава. Рідний край, 1992. - С.49.
8 ЦДАГО України. - Ф.1, оп.20, спр.159. - Арк.26.
Ю Державний архів Вінницької області. - Ф.Р.-254, оп.1, спр.203. - 

Арк.118.
* * * Тертичка В.В. До питання про розвиток школи в умовах репресій 30-х 

років // V Всеукр. наук, конфер. з істор. краєзн. Тези доп. і повід. - Кам’янець- 
Подільський, 1991. - С.302.

О бидьонова О .В.(Ц онецька обл. м.Косгянт ю гівка)

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБА
СУ (20-30 РР. X X  СТ.)

Національні меншини займали важливе місце в про
мисловості Донбасу ще з дореволюційних часів. Росіяни 
переважали серед гірників, металургів та робітників 
інших галузей важкої промисловості. Приплив росіян в 
Донбас не припинявся й в 20-30-ті роки спочатку 
стихійно, а потім і цілеспрямовано через організаційні
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набори, розміщення тут безробітних з Росії тощо. Проте 
з проведенням колективізації розпочалася масова 
міграція українців в промисловість, де їх частка з середи
ни 30-х років стала перевищувати частку росіян. Пред
ставники найбільш комплектних національних груп До
нбасу - німці, греки, євреї для покращення свого стано
вища рідко удавалися до відхідництва на міські 
підприємства. З середини 20-х років розпочалася кам
панія по залученню національних меншин до важкої 
промисловості. Привернути робітників на відбудову 
шахт і заводів мали спеціальні заходи з матеріального 
стимулювання, підвищення заробітної плати тощо. Але 
окремі національні групи, які не були висококваліфіко
ваною робочою силою, не включалися в системи 
спеціального постачання та потрапляли в важке стано
вище. В 1922 році інструктор з китайських справ Сю 
Шин повідомляв відділ національних меншин при 
НКВС УСРР про важке матеріальне і правове станови
ще китайців-шахтарів в Донецькій губернії1. Місцеві 
працівники, користуючись тим, що китайці не розуміли 
російської мови, експлутували їх: збільшували робочий 
день, зменшували ставки, збільшували норми видобутку 
вугілля, займалися хабарництвом. Важкими були вироб
ничі і житлові умови і серед робітників-німців. Напри
клад, частина німецьких робітників Макіївського мета
лургійного комбінату у 1927 році проживала комуною. 
Квартирні умови були жахливими. Комуна знаходилася 
в приміщенні колишньої крамниці, де на площі 40,5 кв.м 
мешкало 74 німця. Квартира складалася з однієї кімнати 
без простінок, нар і мала погане освітлення. Стеля була 
чорною від бруду. їжу готували для всіх в тому ж 
приміщенні на двох плитах. Там же відбувалося прання і 
сушіння білизни. Замість ліжка робилися козли з дошок. 
На таких ліжках спали 7-8 чоловік. Під ліжками зберіга
ли щу, білизну, робочий одяг2. Німці, в порівнянні з 
російськими робітниками, мали нижчі розряди, перево
дилися на гіршу роботу, не забезпечувалися спецодягом.

З середини 20-х років проводилося масове залучення
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євреїв до важкої промисловості Донбасу. За постанова
ми Раднаркому УСРР від 19 травня 1926 року "Про захо
ди щодо притягнення єврейського працюючого населен
ня до виробничої праці" біржі мали проводити вербу
вання робітників з числа безробітних в смугах збідніло
го єврейського населення, особливо серед молоді і пере
правляти їх в промислові райони3. В 1926 році з Право
бережної України була перевезена до Донбасу перша 
партія євреїв, яких розподілили між підприємствами 
"Південсталі", "Донвугілля", "Хімвугілля", "Текстиль- 
тресту"4. Наприкінці 20-х - на початку 30-х років в До
нбас постійно прибувала єврейська молодь і безробітні 
із західних округ України. Але через важкі умови праці 
вже в 1929 році був помітний зворотній потік єврейської 
молоді. Робітники - євреї знаходились в неприпустимих 
умовах: працювали без спецодягу, не мали відповідного 
приміщення для ночівки, використовувалися лише на 
чорних роботах. Сильними були прояви антисемітизму з 
боку російських робітників і окремих керівників. Залу
ченню до промисловості підлягали і інші національності 
- греки, німці, кількість яких стала збільшуватися під час 
колективізації. Євреї, вірмени, ассирійці, китайці та ко
рейці та деякі інші нечисленні національні меншини 
складали значну кількість серед ремісників - кустарів і 
крамарів. Під час монополізації державою промисло
вості і торгівлі більшість з них збанкрутіла.

Важливий внесок зробили національні меншини в 
справу промислового будівництва в роки індустріа
лізації. Майже всі шахти, заводи та новобудови Донбасу 
були багатонаціональними за своїм складом. Під час 
будівництва Азовсталі, Новбкраматорського машино
будівного заводу, Луганського паровозобудівного заво
ду стали відомими імена грека Степана Зурнаджи, євреїв 
Веніамина Димшиця та К.Гида, білоруса Федора Песіна, 
татаріна А.Девлетшаєва та багатьох інших. В роки 
індустріалізації представників національних меншин на
магалися залучити до стахановських методів роботи., 
Наприклад, в 1930 році по деяких рудниках Донбасу со-
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цзмаганнями було охоплено 85-90% татар5.
В 30-ті роки матеріальне становище національних 

меншин не покращилося. В 1933 році в Донецький об
ком партії надійшла скарга з приводу потворного 
відношення до татар на Костянтинівському хімічному 
комбінаті-обрахування і недовиплата заробітної пла
ти, незабезпечення спецодягом, використання лише на 
некваліфікованих роботах, жахливі побутові умови6. 
Лише після втручання обкому партії для татар було 
налагоджено безперебійне харчування, збільшені нор
ми вугілля, постачання водою, видані кухлі, чайники, 
постільне приладдя, стільці та тумбочки, був виданий 
спецодяг, зроблена доплата.

Кількість українців, білорусів, поляків, євреїв, 
німців, росіян на шахтах і заводах Донбасу збільшила
ся в грудні 1939 року, коли сюди були депортовані жи
телі з Західної України і Західної Білорусії. їх прибуло 
понад 12,5 тисяч чоловік7. Незважаючи на те, що 
робітників серед них було небагато, а більшість скла
дали кравці, перукарі, чоботарі, телефоністи, фельдше
ри, музиканти, крамарі, церковнослужителі тощо - всі 
були призначені на шахти і заводи. Мали місце факти 
антисемітизму та шовінізму на шахтах, що підігріва
лись робітниками партійних і виробничих організацій. 
Н а нараді Донецького обкому партії навіть висловлю
валася думка про необхідність ізолювати поляків, пе
ревести з шахт на важкі будівельні роботи в кар’єри і 
пильно стежити за ними8.

Багато представників національних меншин загину
ло під час репресій в промисловості протягом 1928- 
1937 років. З "Шахтинської справи", в 1928 році розпо
чалося полювання на "шкідників" в усіх галузях наро
дного господарства. Пошук ворогів відбувався на 
кожній шахті і кожному заводі. Всі недоліки в роботі 
підприємств списували на шкідників і завжди знаходи
ли необхідних "ворогів", "шпигунів", "капіталістичних 
найманців" тощо. В середині 30-х років стали викрива
ти "контрреволюційні групи" і серед окремих 
національних меншин. Наприклад, в 1936 році на шах- 
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тах Сніжнянського району була знайдена "шкідницька 
організація троцькистів". В зв’язку з цим була заареш
тована низка осіб, в тому числі і група німців шахти № 
8. Під час розслідування всі вони були об’єднані в 
"контрреволюційну організацію німців"9. За 30-ті роки 
було "викрито" багато німецьких, польських "шпи
гунів". Про національну спрямованість репресій 
свідчить той факт, що групи репресованих греків, 
німців, євреїв та інших представників національних 
меншин значно перевищували питому вагу цих груп у 
складі населення10.

Таким чином, в 20-30 роки завдяки заходам ра
дянської влади по залученню національних меншин в 
промисловість, їх кількість на шахтах і заводах Донба
су значно збільшилася. Але через те, що це була, в ос
новному, некваліфікована робоча сила, то виробничі й 
житлові умови у них були гіршими ніж у пересічного 
робітника. Важкі умови праці доповнювалися 
шовіністичним ставленням до них з боку деяких 
працівників та репресіями, під час яких постаждав не 
тільки керівний склад шахт та заводів, серед якого бу
ли і представники національних меншин, а й звичайні 
робітники та шахтарі. Головною причиною пересліду
вання часто була саме їх національність. У той же час 
німці, греки, євреї, поляки, росіяни, українці плідно 
працювали на підприємствах Донбасу і винесли всі 
труднощі індустріалізації і розбудови промисловості. 1

1 Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВО 
України). - Ф.5, оп.1, спр.1836. - Арк.42.

2 ЦДАВО України. - Ф.413, оп.1, спр.69. - Арк.19.
3 ЦДАВО України. - Ф.413, оп.1, спр.104. - Арк.241.
4 Там само. - Арк.212.
 ̂Державний архів Донецької області (ДАДО). - Ф.Р.-2, оп.1, спр.1002. - 

Арк. 362.
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6 ДАДО. - Ф.326 п, оп.1, спр.127.- Арк. 107-108.
7 Депортації. Західні землі України к. ЗО - поч. 50-х рр. Документи, 

матеріали і спогади у 3-х т. - Львів, 1996. - Т.1. - С.86.
8 ДАДО. - Ф.326 п„ оп.1, спр.1443. - Арк.61-64.
9 ДАДО. - ф.326 п, оп.1, спр.1028. - Арк.83-84, 96.
Ю Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні 

репресії кінця 30-х років в Україні. - Донецьк, 1996. - С.132.

Ш евченко А . ЄЩ онецьк)

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ПЕРШИЙ ПЕРІОД  
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

(1941-1942 рр.)

Велика Вітчизняна війна була серйозним випробу
ванням і для міліції. В ці трагічні дні фашистської нава
ли і тяжких поразок Червоної Армії міліцейські 
підрозділи вдаються до цілої низки екстремальних за
ходів щодо відсічі окупантам, перебудови всієї своєї 
діяльності. Важливе місце в певний період війни зайня
ла участь міліції в організації винищувальних батальй
онів, які були першими добровольчими формування
ми.

На відміну від бійців регулярних військ, винищу
вальні батальйони поєднували виконання військового 
обов’язку з роботою на виробництві та навчанням.

25 червня 1941 року НКВС УРСР прийняв постано
ву "Про створення винищувальних батальйонів та про 
проведення заходів з парашутними десантами та ди
версантами на території України"1. Начальниками ви
нищувальних батальйонів були призначені оперативні 
працівники НКВС, переважно з прикордонних, внутрі
шніх військ та оперативних працівників міліції2.

Потрібно зауважити, що формування винищуваль
них багальйонів провадилось у виключно короткі 
строки. Так, до 29 червня 1941 року в Українській РСР
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внаслідок проведеної роботи органами НКВС і 
міліцією було організовано 628 винищувальних ба
тальйонів, в яких нараховувалось 104719 чоловік3. Ке
руючись наказом НКВС УРСР, винищувальні ба
тальйони виконували свої безпосередні функції.

Знищували та захоплювали ворожі парашутні де
санти та фашистські диверсійні групи, охороняли 
військові і господарські об’єкти, підтримували поря
док в населених пунктах, брали участь у боях з воро
гом4.

У надзвичайних умовах відступу Червоної Армії 
структурні підрозділи і штат міліції брали безпосеред
ню участь в оборонних боях на фронті, особливо при 
обороні великих міст. Тут важливо відзначити, що 
міліція змушена була вирішувати не властиві їй завдан
ня. Незважаючи на це, вона у багатьох випадках дося
гала бойових успіхів.

На правому секторі оборони міста Києва діяв ба
тальйон міліції складом 5 рот, який нараховував 840 
чоловік5. 13 липня 1941 року він взяв під охорону 
ділянку від залізничного мосту через ріку Дніпро до 
Старо-Житомирського шосе і не допускав прориву 
лінії оборони частин Червоної Армії німецькими 
військами, які рвалися до переправи.

Під охороною особового складу батальйону знахо
дилось 20 оборонних укріплень6. Багато працівників 
рядового і командного складу міліції різними шляхами 
опинились в рядах діючої армії, частина потрапила по 
мобілізації, частина пішла добровольцями. Деякі з них 
за відвагу та героїзм відзначені нагородами. Звання Ге
роя Радянського Союзу удостоєні: донеччанин Пилип 
Устинович Моженко, Яків Степанович Студенников з 
Макіївки, Василь Михайлович Молчанов з Крама
торська, Василь Прохорович Бухтіяров з Тореза, Ми
кола Васильович Андрюшок з Маріуполя, Микола 
Ілліч Савченко зі Слов’янська, а Олексій Гаврилович 
Кочетов з Донецька став повним кавалером ордена 
Слави7.
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Керуючись директивою СНК СРСР від 29 червня 
1941 року8 Центральний Комітет та обкоми КП(б)У 
приступили до створення партизанських загонів.

З липня 1941 року по лютий 1,942 року тільки орга
нами НКВС УРСР було сформовано, підготовлено, оз
броєно та перекинуто в тил ворога 1846 партизанських 
формувань загальною чисельністю 32189 чоловік і, 
крім того, 805 розвідників та зв’язкових9.

Результати бойової діяльності, закинутих органами 
НКВС в тил ворога, партизанських загонів, винищу
вальних та диверсійних груп за час з липня 1941 року 
по лютий 1942 року виражаються такими далеко не 
повними даними: вбито 8351 чоловік, в тому числі 193 
офіцери і 2 генерали, 7899 солдатів, 37 шпигунів, 60 
зрадників, 34 дезертири, 126 бандитів; захоплено в пол
он 143 чоловіка, з них 18 офіцерів: 99 солдатів: 26 зрад
ників; знищено 1307 одиниць бойової техніки та 
об’єктів військового значення, в тому числі 15 
залізничних ешелонів, 2 літаки, 126 танків та бронема
шин, 311 автомашин, 22 військових штаби, 23 склади 
та бази, 75 мостів; захоплено трофеїв 328 одиниць, з 
них 52 кулемети, 52 автомати, 26 мінометів, 26 броне
машин, 4 танки, 1 рацію та інше озброєння10.

Таким чином, працівники НКВС зробили суттєвий 
внесок до збройної боротьби в тилу ворога як в парт
изанських загонах, так і в підпіллі.

У зв’язку з війною виникли також глибокі зміни в 
діяльності міліції, як особливої державної структури. В 
цьому відношенні важливу роль відіграв Указ Президії 
Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 року "Про 
військовий стан"11, згідно з яким діяльність органів 
міліції на території, де оголошено військовий стан, 
проходила під керівництвом місцевих Рад та вищих ор
ганів міліції.

Важливим напрямом діяльності міліції України в 
роки Великої Вітчизняної війни була боротьба зі зло
чинністю. Тільки протягом першого півріччя 1941 ро
ку органи міліції східних областей ліквідували 620 бан
дитських угруповань, внаслідок чого було заарештова-
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но 2005 чоловік. У них було вилучено 36 гвинтівок, 26 
обрізів, 191 револьвер, 911 одиниць гладкоствольної 
зброї, 189 холодної зброї, 1499 патронів12.

Велике значення для зміцнення громадського поряд
ку та тилу країни мала боротьба з особами, які ухиля
лись від служби в Червоній Армії. Тільки в Одесі з 22 
червня по 15 жовтня органи міліції затримали 1275 де
зертирів, 3014 чоловік, які ухилились від мобілізації, 41 
шпигуна13. Велась рішуча боротьба з крадіжками осо
бистого майна громадян.

Протягом 1941 року органи міліції східних областей 
виявили та ліквідували 71 грабіжницьку групу - з них за
арештовано 353 чоловіка, 566 груп злодіїв - з них за
арештовано 1474 чоловіка, та 8 шахрайських груп - за
арештовано 31 чоловіка14.

Відповідальні завдання покладались на паспортні 
апарати міліції, їх робота з організації підтримання пас
портного режиму допомогла успішній боротьбі з воро
жими диверсантами, шпигунами та злочинними елемен
тами. За період з жовтня 1941 року по 1 липня 1942 року 
працівниками міліції Ворошиловградської області було 
затримано 731 порушника паспортного режиму15. 
Зміцненню громадського порядку в Україні сприяла ро
бота державної автомобільної інспекції. В перші ж дні 
війни вона провела колосальну роботу по мобілізації ав
томобільного транспорту, внаслідок чого 2 липня 1941 
року 1486 автомашин було направлено до Червоної 
Армії16, а 15 липня ще 48017.

Протягом війни ДАІ здійснювала контроль за на
вчанням водіїв для потреб Червоної Армії, приймала 
іспити та видавала посвідчення на право керування ав
тотранспортом. У вересні - жовтні 5 шкіл Сталінської та 
Ворошиловградської областей підготували 1300 водіїв 
3-го класу1". З наближенням фашистських військ 
підприємства та мільйони радянських людей евакуюва
лись до східних районів СРСР. Тільки за період з квітня 
по червень 1942 року силами обласної, міської міліції 
Сталінської та Ворошиловградської областей відселили
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з 11 населених пунктів 33816 чоловік19. Міліція виявила 
турботу у вирішенні долі безпритульних і бездоглядних 
дітей, займалася організацією дитячих установ, направ
ляла дітей їх батькам.

Таким чином, досвід діяльності міліції на початково
му та найтрагічнішому періоді Великої Вітчизняної 
війни свідчить про кардинальні зміни в її діяльності, 
відхід від традиційних правоохоронних методів роботи. 
Головним завданням боротьби міліцейських підрозділів 
в цей час постала мобілізація всіх внутрішніх ресурсів на 
збройну відсіч окупантам. 1 11

1 ЦДАВО України.- Ф.4620. оп.З. Спр.21. - Арк.44.
2 Внутренние войска в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. М., 

1975. - С.542.
3 Ц ДАВО України.- Ф.4620, оп.З. Спр.26. - Арк.61.
4 ЦДАВО України.- Ф.4620, оп.З. Спр.24. - Арк.17.
 ̂Из истории милиции Советской Украины. - К., 1965. - С.248.

6 Вместе с армией и народом. - Волгоград, 1970. - С.46.
^ Інформаційне бюро УМНС України в Донецькій області.- Ф.5.
8 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 

-М ., 1985.-С.221.
9 Вместе с армией и народом. - Волгоград. 1970. - С.47.

Інформаційне бюро УМВС України.-Ф.З., on. 1, Спр.6.- Арк.1-3.
11 История советского государства и права. - М., 1985-Т.З.- С.226.
^  Інформаційне бюро УМВС України.-Ф.З, оп.1, Спр.11. - Арк.9-10.
^  Милиции Советской Украины - 70 лет. - К., 1989. - С.37.
М Інформаційне бюро УМВС України.- Ф.З, оп.1, Спр.11. - Арк.9-10.
15 ЦДАГОУ.- Ф. 1, оп.23, Спр.151.- Арк.12.
16 ЦДАВО України.Ф.2, оп.7, спр.337. - Арк.144.
*7 Там само,- оп.7, Спр. 339. - Арк.1.
^  Там само.- Ф.2, оп.7,Спр. 341. - Арк.184.
19 Там само. -Ф.2, оп.7,Спр.548. - Арк.37.
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Слободят ок М .А .,Н ікілєв О .Ф .(Дніпропєт ровськ)

ВПЛИВ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
НА НАСТРОЇ СЕЛЯН УКРАЇНИ В 1941-1944 рр.
(З А  МАТЕРІАЛАМИ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ)

Серед селян, які прихильно або, принаймні, без воро
жості зустріли прихід німців, можна виділити дві кате
горії людей. Для одних визначальними були економічні 
мотиви, для інших - політичні. Перші були перш за все 
невдоволені своїм економічним становищем за радянсь
кої влади і сподівалися тепер на його покращення. Серед 
тих, для кого визначальними були політичні мотиви, го
ловним чином, були особи, що постраждали від радянсь
кої влади та члени їх сімей: репресовані або пересліду
вані за "антирадянську діяльність", за релігійні переко
нання, розкуркулені, особи націоналістично настроєні, а 
також фольксдойчі2.

Документи свідчать, що за відповідної політики, мог
ли дістати підтримку досить широкий прошарок ук
раїнського селянства, бо відсоток різного роду репресо
ваних та розкуркулених, переслідуваних за свої 
політичні, національні чи релігійні переконання, фоль- 
ксдойчів, селян, які прагнули приватизації землі, і про
сто кон’юнтурників був, вочевидь, чималим. Проте зро
бити якісь більш-менш точні підрахунки не можливо че
рез відсутність потрібної статистики. Крім того, звісно, 
не всі репресовані або фольксдойчі стали в опозицію до 
радянської влади, натомість багато з них брали участь в 
антифашистській боротьбі.

На користь тези про значну потенційну соціальну ба
зу для "нового порядку" на початку окупації говорить і 
те, що в тих місцевостях, де нацисти рахувалися з інтере
сами селян, їх настрої різнилися від пануючих по цілій 
Україні.

Наприклад, на території приблизно 100 км від лінії 
фронту, що називалася "військовою зоною", застосову
вався значно м’якший окупаційний режим. Тут були
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меншими кількість і розмір податків, легшими умови 
праці та кращою її оплата, кращим ставлення німецьких 
властей до місцевих жителів. Наслідком такої політики 
стало лояльне ставлення місцевого селянства до оку
пантів і ворожість до приходу Червоної Армії. Так було 
в с.Ново-Марківка і с.Кантемирівка Ворошиловградсь- 
кої області3.

Проте у внутрішніх районах України населення було 
відверто ворожим до окупантів4. Причиною цього була 
політика окупаційної влади, яка за максимально корот
кий строк відштовхнула від себе майже всіх своїх по
тенційних союзників. Не останню роль у цьому відігра
ла політика нацистів на селі.

Так, у лютому 1942 р. окупаційна влада Рейхскомі- 
саріату Україна проголосила аграрну реформу, згідно з 
якою колгоспи і радгоспи перетворювалися на "гро
мадські господарства" (громгоспи) tjl "державні маєтки" 
і оголошувалися перехідною формою до приватизації 
землі. Але на практиці громгоспи залишилися тими ж 
колгоспами з примусовою працею, мізерною платнею і 
величезними податками. Нацистське керівництво 
вирішило, що найліпше експлутувати українське 
сільське господарство можна лише зберігши, хоча й де
що змінену, колгоспну систему5.

Ця реформа розчарувала тих селян, які сподівалися 
на розподіл землі та одноосібне ведення господарства. 
Більшість з них так і не отримала землю в приватну 
власність (до кінця окупації в Україні було приватизова
но лише 10% землі), а тому окупанти втрачають багато 
своїх потенційних прихильників серед селянства6.

Особливий гнів у селян викликав угон молоді в 
Німеччину. Насильницьке вивезення молоді торкнулося 
майже кожної сім’ї і було одним з визначальних чин
ників зростання невдоволення окупаційним режимом. 
10-20^о робітників помирали ще в дорозі через нелюдські 
умови перевезення. Загалом з України було вивезено 2,4 
млн. чол., з них 470 тис. з південних Дніпропетровської, 
Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської та За
порізької областей7.
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В психологічному плані на переорієнтацію селян та
кож суттєво впливало становище на фронті. Поразка 
вермахту під Москвою взимку 1941-1942 рр. показала, 
що більшовики ще не переможені, і теж посилила про- 
тинімецькі настрої. Весь цей комплекс причин, почина
ючи з початку 1942 р. швидко змінює ставлення селян до 
окупаційного режиму. Німецький урядовець О.Бройті- 
гам на початку 1942 р. зізнається в тому, що 40 млн. ук
раїнців, які "радісно вітали нас як визволителів, сьогодні 
байдужі до нас і вже починають перекидатися до воро
жого табору"8.

Одним із значних наслідків саботажу економічних за
ходів ворога стало те, що восени 1942 р. посівні площі в 
цілому по Україні скоротилися порівняно з довоєнним 
рівнем до 65%10, а на Дніпропетровщині до 50%!1. На 
червень 1942 р. норма здачі зерна по Україні була вико
нана лише на 40%*2. Це болюче вдарило по планах фа
шистів зробити Україну продовольчою базою Рейху. Го
ловною формою військово-політичного саботажу було 
ухиляння від угону до Німеччини. Лише на Кіровоград- 
щині від угону ухилилося 170 тис.чол.13

Поширюється безпосередня участь селян в організо
ваному русі опору. За даними Центрального штабу 
партизанського руху на середину 1943 р. частка селян в 
партизанських загонах України дорівнювшіа 47%14. Од
нак, слід зазначити, що в умовах несприятливого для ве
дення партизанської війни степового ландшафту півдня 
України, основним видом антифашистського опору тут 
був пасивний опір.

Таким чином, невиправдані німцями сподівання час
тини українського селянства ведуть на початку 1942 р. 
до переоцінки поглядів на чужоземне правління та його 
політичної переорієнтації. Зміна селянських настроїв са
ме на початку 1942 р. викликана кількома причинами. 
По-перше, саме на початку 1942 р. починається насиль
ницьке вивезення українців у Німеччину, що викликало 
особливе невдоволення населення; по-друге, в лютому 
1942 р. в Рейхскомісаріаті України запроваджено аграр
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ну реформу, яка геть не виправдала сподівань, що ук
раїнські селяни покладали на неї; по-третє, суворий оку
паційний режим, нехтування елементарними потребами 
людей відкрили українському населенню справжнє об
личчя нацизму; по-четверте, поразка вермахту під Мос
квою взимку 1942 р. справила великий психологічний 
вплив на населення окупованих областей, підбадьорив
ши прибічників радянської влади і змусивши її против
ників бути обережнішими у виявленні своїх уподобань.

Отже, ставлення селян України до приходу німців не 
було однозначним, а їх ставлення до окупаційного режи
му пройшло певну еволюцію в залежності від політики, 
яку проводили нацисти: початкове вітання "нового по
рядку" однією частиною населення та індиферентність 
"мовчазної більшості" окупаційному режиму досить 
міцне підгрунтя в Україні, але невдовзі, внаслідок повно
го ігнорування німцями інтересів селянства, ці настрої 
змінилися обуренням і розчаруванням.

В результаті, нацисти не знайшли собі відчутної 
підтримки серед українських селян, а їх хибна політика 
призвела до масового невдоволення нацистським режи
мом і максимально розширила соціальну базу антифа
шистського руху опору, що, в свою чергу, сприяло пере
мозі СРСР над гітлерівською Німеччиною. 1

1 Гриднев В.М.Борьба советских крестьян с оккупационным режимом 
(1941-1944 гг.) и буржуазная историография// Вопросы истории 1978. № 7. 
С.211; Дишлевий П.С. Крах фашистської аграрної політики на тимчасово 
окупованій території України (1941-1944 рр.) //УІЖ 1971. - № 6. - С.74; Історія 
селянства Української РСР, у 2-х т. К., 1967. - Т.2. - С.280.

2 Центральний державний архів громадських об’єднань України 
(ЦДАГОУ). Ф.166, оп.2, спр.88, - Арк. И; Ф.57, оп.4. спр.347, - Арк. 38; Ф.57, 
оп.4, спр.28, Арк.289; Ф.57, оп.4, спр.189. - Арк. 54. Арк. 5; ф.1, оп.23, спр.469. 
- Субтельний О. Україна. Історія. К., 1991. С.400.

3 ЦДАГОУ.- Ф.1, оп.23, спр.685. Арк.17-20.
Там само. -Арк.20.

3 Дишлевий П.С. Вказ. праця. С.74.
6 ЦДАГОУ. Ф.57, оп.4, спр.347.- Арк.37-38.
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1® Гриднев В.М. -Вказ. праця. - С.28.
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Д рум ов В .І.(М иколаїв)

УКРАЇНСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ У 1941-1944 РР. НА  
МИКОЛАЇВЩИНІ

Боротьба українських націоналістів проти німецьких 
окупантів в роки Другої світової війни і сьогодні зали
шається однією з найбільш недосліджених сторінок. У 
1994-1995 рр. в архіві СБУ Миколаївської області знай
дені справи про діяльність на території області мо
лодіжної націоналістичної організації1.

В селі Піски Баштанського району 25 юнаків і дівчат, 
в основному 1925-1926 рр. народження, входили до мо
лодіжної підпільної організації ОУН-р. Взагалі, по об
ласті відомі прізвища та псевдоніми більш, ніж 200 чо
ловік - і це тільки з тих справ, до яких є доступ. Важли
вим джерелом для наукового висвітлення поставленої 
проблеми є німецькі архівні матеріали, які містяться у 
грунтовній праці професора В.Косика "Україна і Німеч
чина у Другій світовій війні" (Париж - Нью-Йорк - 
Львів, 1993), документи самої ОУН, які зберігаються в 
Центральному Державному архіві вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВОУ), донесення агентури 
НКВС та органів державної безпеки УРСР, які зберіга
ються в Центральному державному архіві громадських
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об’єднань України (ЦДАГОУ) та спогади підпільників, 
учасників тих подій.

Діяльність ОУН на сході і півдні України під час 
німецької окупації можна розділити на два етапи: 1) 
підготовчий, який тривав до весни 1942 р., що включав 
період походу груп ОУН на схід і південь та вивчення 
цього терену; 2) підпільно-революційний. В Мико
лаївській області члени похідних груп ОУН створили 
свої підпільні організації, керовані націоналістами-неле- 
галами, які прибули із західних областей України. 
Архівні фонди зберегли звіти провідника південної 
похідної групи ОУН-р Тиміша Семчишина - "Річкі", в 
яких детально викладається питання з вирушенням 
оунівців на схід, наводиться поіменний реєстр кожного 
роя з вказівкою на те місто східної чи південної України, 
де мали в майбутньому дислокуватися, а також перші 
інформаційні повідомлення з походу2. Цікавими є спога
ди Ірини Городиської - Іванчишин про її участь в 
південній похідній групі ОУН. Вона згадує, що "в пол
овині серпня (1941 р.) наша група під проводом Івана 
Лещишина прибула до міста Вознесенська. Закінчилася 
романтика походу. Кожний член похідної групи одер
жав інструкції, як обережно поводитись в новому сере
довищі та як виконувати свої завдання. Головні завдан
ня були: 1. усвідомлювати українське населення під 
національно-державницьким оглядом за посередницт
вом слова, пісні й літератури. 2. організувати громадсь
ке і культурне життя в громаді. Мене призначено працю
вати зі шкільною молод дю і поцікавитися видавництвом 
місцевої газети"3.

З’являються також підпільники з місцевого населен
ня, що займали різні посади в організаційній мережі на 
різних рівнях. Всі німецькі поліційні органи мали за
вдання арештовувати бандерівців. Донесення агентів та 
перехрплені важливі документи у Миколаєві свідчили, 
що цей рух готує збройне повстання у Райхскомісаріаті 
України. У Миколаєві шістнадцять членів ОУН Банде- 
ри, які належали до однієї з похідних груп, а три з яких 
були керівниками, арештовано в першій половині жовт
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ня 1941 р.4 Подальше розслідування призвело до нових 
арештів. У захоплених документах фігурує обширний 
план заходів групи Бандери. Цей план містить структуру 
організації, що починається від станиці, яка є одиницею 
найнижчого ступеня, потім йде район, область і край. 
Дальше йдуть дані про завдання, застосування псевдо- 
нимів, пропаганду і т.д.5 Одного з членів похідних груп 
Бандери, Мацілинського, було повішено, трьох інших, 
Юрія Войтовича та брата й сестру Лехітських, було 
публічно розстріляно6.

Визвольне підпілля діяло під керівництвом обласного 
проводу і мало свої станиці у багатьох селах Мико- 
лаївщини7.

Найбільша організація діяла у селі Піски Баштансь- 
кого району. Кущевим проводником був Олексій Серде
га (Леонід, псевдо "Вогонь"). Із архівної справи відомо, 
що він був заарештований органами КДБ 14 грудня 
1945 р. (після повернення із німецького концтабору). 
Тоді ж відбувся перший допит, але перші свідчення по
чав давати тільки 1 лютого 1946 р. Залучив Сердегу до 
оунівського підпілля націоналіст-нелегал Григорій Ко
нонов (псевдо "Юрко"), 1908 року народження, житель 
Дніпропетровської області. У таємному вироку Військо
вого трибуналу Київського військового округу № 200 
від 21 травня 1945 р. записано: "Служив у міській поліції 
Дніпропетровська, встановив контакт з ОУН Бандери. 
Прийняв посвяту ОУН. У квітні 1942 р. був направлений 
у м.Миколаїв як організатор і пропагандист Мико
лаївського обласного проводу. Проводив вербування 
нових членів до ОУН. За рішенням керівництва так зва
ного Південного червоного проводу ОУН признача
ється окружним провідником у Баштанському, Привіль- 
нянському і Ново-Одеському районах".

Миколаївський обласний провід мав розвинену 
структуру.

Наприкінці 1943 р. німці заарештували багатьох 
підпільників. Почалися допити у гестапо, яке знаходи
лось у Миколаєві на вулиці Велика Морська, ЗО. Але МО-
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лоді люди трималися стійко і німцям так і не вдалося 
повністю розкрити підпільну організацію. Німці 
розстріляли Андрія Сердегу з села Піски, багатьох моло
дих людей угнали в Німеччину. Загинули також у бо
ротьбі з німецькими окупантами "Роман", "Тиміш", Іван 
Колотило ("Ніколай"), Антон Криворучко, "Ліда", Во
лодимир Крутий ("Семен"), Микола Нездолій, Іван Сер
дюк, "Степан".

Весною 1944 р., з приходом Червоної Армії, більшість 
підпільників була заарештована. Те, що не вдалося 
німцям, зробили слідчі СМЕРШу. Ще не був звільнений 
Миколаїв, а в селах вже почалися арешти патріотів-ук- 
раїнців. Свідчить Тамара Задирака: "У березні 1944 р. 
були заарештовані, а невдовзі розстріляні Олександр 
Яковлев, Домна Яковлева, Григорій Чухліб, Любомир 
Аліман, Борис Горбатий, Дмитро Тихоненко, а двох се
лян Антона Нездолія і Парфентія Задираку спочатку 
жорстоко допитували. їх зв’язували за шию мотузкою і 
опускали в криницю, куди збігала снігова вода з даху і 
тримали там усю ніч, а вранці підіймали і страшенно би
ли, потім тягли до камери. Було це у селі Тросово, що на 
Одещині. Там вони і були поховані 14 травня 1944 р. Ви
рок їм було оголошено тільки 22 липня 1944 р., вже після 
їх смерті".

Осередки ОУН діяли на Миколаївщині до 1949 р. Бо
рис Піскун був заарештований у 1949 р. і разом з інши
ми засуджений Військовим трибуналом Одеського 
військового округу на 25 років і 5 років поразки в пра
вах. Арешти тривали до початку 50-х років. Борці за виз
волення України потрапили на довгі роки в радянські 
концтабори.

Отже, діяльність ОУН на Миколаївщині під час німець
кої окупації залишила глибокий слід у свідомості жителів 
цієї області, вона допомогала їм зробити в 1991 р. пра
вильний вибір, голосуючи за незалежність України.

Архів Управління СБУ у Миколаївській області. - Спр. 12316. - 
Спр.12301; Спр. 12846; Спр. 13406.
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В ільховийЮ .В ., Год Б .В . (Полтава)

ДО ПИТАННЯ ПРО ОБ’ЄДНАННЯ П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ 
ІЗ  СОЮЗОМ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ 

(II под. 40-х —середина 50-х рр.)

Повоєнний час був особливим в історії розвитку про
тестантського сектантства на Україні. Період другої 
половини 40-х -  середини 50-х років історики називають 
епохою "відлиги", часом відносного пом’якшення 
політики держави в релігійному питанні. Саме тоді пож
вавилося церковне життя, помітно збільшилася кількість 
віруючих. Сектантські громади Західної України, яким 
удалося зберегти пропагандистський потенціал, ак
тивізували місіонерську діяльність у східних та півден
них районах України1. У той же час уряд республіки, Ра
да у справах релігійних культів при PM СРСР проводи
ли планомірну роботу по обмеженню впливу найбільш 
поширених релігійних конфесій і течій на віруючих, вда
валися до розпалювання розкольницьких тенденцій се
ред сектантів, дискредитували окремі релігійні групи, 
священиків. З метою зміцнення впливу на сектантів, по
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силення контролю над ними за ініціативи Ради у справах 
релігійних культів у 1945 році відбулося приєднання 
значної частини п'ятидесятників до Союзу євангельсь
ких християн-баптистів (ЄХБ).

Баптисти і євангельські християни як самостійні сек
ти виникли у 70-х роках XIX століття. Баптизм насаджу
вали місіонери через німецьких колоністів переважно се
ред заможної верхівки села. Особливо інтенсивно цей 
процес відбувався у колишніх Єкатеринославській, 
Подільській, Полтавській, Таврійській, Волинській гу
берніях2.

Євангельські християни формували свою ідеологію 
на базі традицій російського духоборства і молоканства. 
Як зазначає В.Любащенко, «...період першої третини 
XX століття можна охарактеризувати як історію 
спільного євангельсько-баптистського братства в Ук
раїні»3. У 1944 році обидві секти злилися в одне релігійне 
об’єднання на чолі з Всесоюзною Радою Євангельських 
Християн-баптистів (ВРЄХБ). На чолі спілки став ко
лишній євангельський християнин Яків Жидков, його 
однодумець Олексій Андреев виконував обов’язки упов
новаженого духовного центру ВРЄХБ на Україні4.

Секта християн євангельської віри (ХЄВ) -  п’ятиде
сятників виникла на початку XX століття у США. В 1921 
році на Одещині з’являються п’ятидесятницькі громади, 
їх засновником і організатором був Іван Воронаєв -  
пресвітер Одеської баптистської громади, який служив 
офіцером царської служби, а в 1912 році емігрував до 
США. На Україну І.Воронаєв повертається як місіонер і 
обирає для своєї діяльності Одесу, яка завдяки своєму 
міжнародному порту мала зв’язки з іншими містами. Са
ме з Одеси І.Воронаєв поширював свій вплив на великі 
індустріальні райони України: Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ, Нікополь, Запоріжжя, Кривий Ріг, 
Сталіно, Жданів, Горлівка, Макіївка. До початку 1930 
року на території лише Дніпропетровської області нара
ховувалося більше 50 громад ХЄВ5.

Станом на 1945 рік п’ятидесятників на Україні нара
ховувалося більше 20000. У перші місяці року на
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Західній Україні вони під керівництвом пресвітерів 
Аламіка, Ільчука, Нікітчука спробували відновити у 
Львові духовний центр ХЄВ, проте останній був розпу
щений владою як незаконний. У квітні 1945 року 
керівники секти єпископи Пономарчук, Шокало, Бідаш 
звернулися до Ради у справах релігійних культів з декла
рацією, де засвідчували своє лояльне ставлення до ра
дянської влади, визнавали обов’язок військової служби, 
просили легалізувати їх діяльність. Наприкінці квітня 
вони звернулися із такою ж заявою до PM СРСР6. Але 
влада не збиралася задовольняти ці вимоги. Вона тимча
сово змирилася із існуванням сектантів, яких не змогли 
знищити навіть релігійні чистки 30-х років.

Керівництво Ради у справах релігійних культів праг
нуло створити одну, "законну", офіційно зареєстровану 
релігійну конфесію, яка була б легко керованою. Влітку 
1945 року лідерам ХЄВ було відмовлено в реєстрації сек
ти. П ’ятидесятникам запропонували приєднатися до 
ЄХБ, оскільки між двома церквами (ХЄВ і ЄХБ) не існу
вало серйозних догматичних розходжень. І дійсно, віро
вчення ХЄВ серйозно відрізнялися від догматів ЄХБ ли
ше у двох пунктах: а) крім водяного хрещення віруючий 
проходив ще й хрещення духом -  на кожного істинно 
віруючого під час молитви сходить святий дух і вірую
чий як апостоли може говорити на інших мовах і навіть 
передбачати; б) для всіх присутніх на молінні був 
обов’язковий обряд омовіння ніг (крім західних облас
тей)7. До речі, пропозиції про злиття з ЄХБ п’ятидесят
ники отримували і раніше. Віруючі чудово розуміли 
штучність такого утворення і були вкрай незадоволені 
відмовою у реєстрації. Проте влада вміла домагатися 
свого. П ’ятидесятники опинилися перед жорстокою аль
тернативою: або бути незареєстрованою, підпільною, 
переслідуваною конфесією, або "існувати" законно, але в 
рамках іншого релігійного культу. Керівники ХЄВ зму
шені були "добровільно» змиритися з пропозицією Ради 
у справах релігійних культів.

У серпні 1945 року Пономарчук і Бідаш були запро
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шені до Москви на пленум ВРЄХБ. Наприкінці місяця 
вони уклали угоду з керівництвом ЄХБ, за якою церкви 
ХЄВ і ЄХБ зливалися в одну церкву, але за умови відмо
ви п’ятидесятників від «моління на інших мовах та обря
ду "омовіння ніг". З листопада 1945 року розпочинається 
процес практичного злиття громад ХЄВ і ЄХБ. Ця уго
да викликала незадоволення серед віруючих п'ятидесят
ників, проте керівництво ХЄВ докладало значних зу
силь, щоб не допустити ворожнечі. Однак ставлення до 
московських домовленостей були різними8. Так, на 
Чернігівщині керівники ряду громад ХЄВ висловили не
задоволення відміною 2-х пунктів. Актив Одеської гро
мади (пресвітер Стихар, члени правління ІПвавський, 
Михайловський, Бушанський, Феоктистов) протестува
ли проти злиття і звернулися до Уповноваженого Ради з 
письмовою заявою, де просили дозволити створення са
мостійного союзу ХЄВ. Представник громади ХЄВ у
с.Михайлівка Ворошиловградської області І.К.Хлипов- 
ка від імені віруючих заявив, що не визнає керівництва 
ХЄВ і його домовленостей. Віруючі громади п’ятидесят
ників м.Вінниці (46 чол.) заявили, що не підтримують 
об’єднання і наполягають на збереженні глассолалії (го
воріння іншими мовами). Пресвітер ХЄВ Аламік 
(Львівщина) заявив: "Не ми повинні приєднуватися до 
ЄХБ і назва повинна бути ХЄВ".

Громади Ізмаїльської області до злиття ставилися та
кож негативно9. Проте більшість громад ХЄВ пішла на 
злиття, ставши на шлях розколу в п'ятидесятницькому 
русі. Деякі громади ХЄВ були закриті, інші -  діяли як 
громади ЄХБ.

На 1 січня 1947 року в Україні було зареєстровано 626 
громад ХЄВ, а на 1 червня 1947 року -  500 громад із за
гальною кількістю віруючих біля 25000 чоловік. Станом 
на 1 січня 1947 року було зареєстровано 441 громаду, що 
повністю злилися з ЄХБ із 20419 віруючими1”.

За рекомендацією Уповноваженого Ради у справах 
релігійних культів на Україні уповноважений секти ЄХБ
О.Андрєєв призначив своїм помічником одного із 
лідерів ХЄВ єпископа Д.І.Пономарчука. Д.Пономарчук
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виконував обов’язки помічника старшого пресвітера 
ЄХБ по УРСР до призначення його у 1956 році на по
саду старшого пресвітера ЄХБ по Молдавській РС Р11.

Варто зазначити, що керівництво ЄХБ, боячись 
впливу ХЄВ, не досить активно і охоче займалося пи
таннями об’єднання, яке проходило під натиском ви
щого політичного керівництва та Ради у справах 
релігійних культів. Проти тих п'ятидесятників, які 
вперто не хотіли зраджувати своїм поглядам, застосо
вувалися репресії. Єпископи Понурко, Шокало і Бідаш 
буди засуджені за антирадянську діяльність і до 1956 
року відбували покарання. Після повернення Понурко 
і Ш окало приєдналися до ЄХБ, а Бідаш почав відрод
жувати релігійні громади п'ятидесятників і домагався 
їх реєстрації. У серпні 1956 року Бідаш організовував у 
м.Харкові підпільний з’їзд п’ятидесятників і сформував 
духовний центр12.

Таким чином, розкол у п’ятидесятницькому русі, що 
виник у 1945 році, поступово поглиблювався. Більша 
частина віруючих ХЄВ приєдналася до громад ЄХБ 
(до 20000 чоловік), але багато а них діяли незалежно і 
нелегально. Влада постійно переслідувала таких віру
ючих і відмовлялася реєструвати їхні громади. За не
повними даними, на кінець 1956 року на Україні діяло 
близько 600 п’ятидесятницьких груп, до яких входило 
більше 12000 чоловік. Таких п’ятидесятників часто на
зивали "трясунами", бо вони під час виснажливих мо
литов доводили себе до стану трясучки.

Пропагандистські органи поширювали серед насе
лення усілякі плітки про шкідливість "пророків" і "про
рочиць" ХЄВ, зображали їхні релігійні обряди як акти 
бузувірської екзальтації. Проте п’ятидесятники вперто 
відстоювали свою віру, проповідуючи християнство. В 
1948 р. у Рівненські області відбулася нелегальна нара
да місіонерів ХЄВ. Така ж нарада відбулася в 1950 році 
у Хмельницькій області13. У січні 1953 р. проходила 
міжобласна нарада представників громад ХЄВ Ж ито
мирської, Хмельницької, Вінницької, Рівненської об
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ластей, яка обрала керівний центр. Останній утворив 
спеціальний штат проповідників, зв’язкових, утриму
вачів конспіративних квартир, нелегальних молитов
них будинків14. Особливістю п’ятидесятницького руху 
було те, що віруючі не прагнули сховатися у підпілля, 
а постійно домагалися офіційної реєстрації. У 1956 
році керівники нелегального духовного центру ХЄВ 
(багато а них повернулося з таборів) -  Бідаш, Марін, 
Шепель, Левчук, Кружко розіслали усім групам вірую
чих "відозву" і "вказівки": домагатися від Радянського 
уряду реєстрації окремого союзу ХЄВ15. Ось зразок за
яв віруючих на ім’я Уповноваженого Ради у справах 
релігійних культів П.Вільхового: "...Громади церкви 
християн віри євангельської, що знаходяться в Ан- 
тонінському районі Хмельниччини, ставлять Вас до 
відома як представника радянської влади про те, що 
ми збираємося і проводимо богослужіння по нашому 
віросповіданню... Насильне об’єднання нас з баптис
тами або заборона наших зібрань є порушенням за
конів Конституції... про свободу віросповідання... Ми 
переконані у своєму віросповіданні, оскільки ми слу
жимо Богу нашому і не робимо зла людям і уряду, чес
но трудячись у колгоспах... Ми не хочемо бути в 
підпільному або нелегальному становищі перед влас
тями, а тому ставимо Вас до відома, щоб Ви, як пред
ставники влади сприяли свободі наших молитовних 
зборів, щоб нас більше не репресували... Просимо 
повідомити нас про Ваше рішення за адресою: Нове се
ло Антонінського району, відповідальний пресвітер -  
Бернадський Владислав Євдокимович»16.

На жаль, політичне керівництво і органи державної 
влади країн цілеспрямовано дотримувалися курсу на 
обмеження впливу окремих релігійних громад, грубе 
втручання у справи внутрішнього церковного уп
равління. Поширювалися репресії проти активних 
релігійних діячів17. Водночас своїми діями влада вно
сила розкол у ряди сектантів, прагнула уніфікуватли їх, 
"зібрати до купи" і завжди тримати під контролем. Все 
це викликало обурення серед віруючих сектантів, зу
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мовлювало їхнє вороже ставлення до держави.
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Войналович В А .(К т в)

РИМО-КАТОАИЦЬКІ ГРОМАДИ УКРАЇНИ 
У ВИМІРАХ ДЕРЖАВНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

(II ПОЛ. 40 -Х  - 50-ТІ РОКИ X X  СТ.)

Практика радянського тоталітаризму у сфері 
національних відносин завжди відзначалася чіткою 
зорієнтованістю на церковне питання та конкретний 
стан релігійного життя. Втілення радянської моделі 
«з’ясування» національних проблем супроводжувалося 
активним наступом на етноконфесійні осередки, а обме
ження активності останніх набирало відверто анти
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національного забарвлення.
Згадане можна з повного підставою віднести до 

імперської політики Москви, що активно впроваджува
лася на українських землях у повоєнний період стосовно 
римо-католицьких громад. Як засвідчують архівні доку
менти, їх реєстрації та офіційному державному визнан
ню передувала активна і копітка діяльність контролюю
чих органів щодо встановлення справжнього «політич
ного обличчя» та позиції, якої притримувалися вони за 
часів окупації, ступеня лояльності до політики радянсь
кої влади.

Так, в листі за підписом заступника Уповноваженого 
Ради у справах релігійних культів при PM СРСР по УРСР 
Петрова від 4 квітня 1946 р. на ім’я уповноважених Ради в 
областях ставилось завдання термінового здійснення де
тального обліку всіх діючих римо-католицьких громад, не 
видаючи служителям культу ніяких офіційних довідок про 
їх реєстрацію. Особливо бажаним вважалося виявлення 
тих громад, які діяли нелегально, здійснюючи релігійні об
ряди в приватних будинках. Не підлягали реєстрації 
ксьондзи, що прибували з інших місць, а щодо місцевих - 
радилось тимчасово утриматись, не створюючи їм пере
пон у здійсненні релігійних обрядів в діючих костелах, ро
зташованих в межах району1.

Завданням подібних профілактичних та упереджу- 
вальних дій, до яких вдавався радянський режим і сто
совно інших етнорелігійних об’єднань і культів, було не 
лише з’ясування реально існуючої картини полікон- 
фесійного простору України, але й розробка конкретних 
запобіжних заходів, спрямованих на скорочення мережі 
релігійних громад і їх ліквідацію. Лише впродовж 1946 - 
першої половини 1947 р. до категорії «розплідників 
релігійно-містичної пропаганди серед населення» відне
сено 62 римо-католицькі костели, які були закриті за 
рішецням союзних органів2. Скорочення мережі гро
мад, як засіб нівелювання самобутніх рис церковних уг
руповань та поступового досягнення одноманітності 
конфесійної структури, широко використовувалося і в 
наступні роки. Так, у порівнянні з 1948 р., коли фактич-
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но завершилась державна реєстрація релігійних осе
редків, на 1 січня 1956 р. кількість римо-католицьких 
громад зменшилась на 72 і становила 169 об’єднань3.

Проведена впродовж 1945-1947 рр. робота по «регу
люванню діяльності релігійних організацій», як 
засвідчує подальший перебіг подій, носила лише підго
товчий характер і мала забезпечити підгрунтя для ре
алізації більш масштабних планів нищення антиімперсь- 
кої духовної опозиції. Про їх зміст та методи розв’язан
ня досить красномовно свідчить інформаційний звіт 
Уповноваженого Ради у справах релігійних культів при 
PM СРСР по УРСР за IV квартал 1947 р. У ньому серед 
«найбільш серйозних державних завдань в роботі з куль
тами» визначалися:

«... б) реєстрація римо-католицької церкви в Україні, 
вивчення соціально-політичного обличчя і політичних 
настроїв ксьондзів та активу віруючих католиків...

г) постійний нагляд і боротьба з націоналістичними 
проявами в релігійних громадах...

ж) вивчення ксьондзів римо-католицької церкви в 
площині виявлення осіб для організації автокефальної 
римо-католицької церкви в Україні (з метою відриву її 
від Ватикана...»4

Принагідно зазначити, що доля римо-католицьких 
громад в Україні багато в чому визначалася перебігом 
процесів, пов’язаних з реалізацією сумнозвісної 
Люблінської угоди «Про евакуацію польських громадян 
з території Української РСР і українського населення з 
Польщі», підписаної урядом УРСР та Польським 
Комітетом національного Визволення 9 вересня 1944 р.

Характерно, що в ході здійснення даної акції особли
ва увага органами влади надавалася питанням скоро
чення мережі установ Римо-католицької церкви в Ук
раїні, примусової репатріації ксьондзів, монахів та 
найбільш активних служників. Якщо в першій половині 
1945 р. в західних областях республіки нараховувалося 
1099 діючих римо-католицьких громад, які обслуговува
лися 754 ксьондзами та одним єпископом, то вже на
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кінець 1945 р. залишилось лише 227 громад і 135 священ
нослужителів5. Проте повною мірою ліквідувати устано
ви римо-католицької церкви в західному регіоні на мо
мент завершення репатріації польського населення, як 
планувалося раніше, не вдалося. Пояснювалося це тим, що 
в цілому ряді населених пунктів поляки категорично 
відмовлялися виїжджати до Польщі. До того ж, в ряді ри- 
мо-католицьких громад Рівненської, Волинської та ініпих 
областей переважну більшість вірних складали чехи, що 
не підлягали переселенню. Згадані обставини змушували 
залишатися зі своєю паствою і деяких ксьондзів, які 
відмовлялись реєструватися для виїзду, незважаючи на 
всілякі зусилля відповідальних посадових осіб.

Дещо інші процеси, пов’язані з становищем римо-ка- 
толицьких громад, відбувалися в цей час в центральних 
та східних регіонах України, польське населення яких, як 
відомо, не підпадало під репатріацію. Впродовж другої 
половини 1945 р. кількість взятих на облік громад тут 
навіть зросла (з 95 до 111). При цьому, переважна 
більшість з них змушена була обходитись без служителів 
культу, число яких за вказаний період зменшилось май
же наполовину і складало лише 11 чоловік. Всі вони бу
ли сконцентровані в двох областях - Житомирській (6) 
та Кам’янець-Подільській (5). Що ж стосується римо-ка- 
толицьких громад Київської, Одеської, Харківської, 
Дніпропетровської, Вінницької, Чернігівської областей, 
вірні яких тривалий час збиралися лише на щорічні 
спільні молитви і не здійснювали ніяких релігійних об
рядів, то вони, за задумом місцевих органів влади, мали 
бути згодом розпущені як «незаконно існуючі»6. Мере
жа таких «затухаючих» громад з року рік збільшувалася 
і свідчила не про зниження релігійності парафіян, а про 
цілеспрямовану політику позбавлення їх можливостей 
спілкування з своїми пастирями. Обгрунтовуючи 
доцідьність і необхідність подібного роду заходів, Упов
новажений Ради у справах релігійних культів СРСР по 
УРСР П.Вільховий у звіті за перший квартал 1948 р. на
голошував: «Ксьондзи у нас у своїй більшості діють ти
хою сапою. Пора закликати і їх до порядку, поставивши
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прямо питання: або ж вони свою словесну лояльність до 
Радянської влади повинні підтвердити справою, або ж 
нехай залишать межі Радянської країни...

Обслуговування одним ксьондзом декількох парафій, 
що знаходяться в різних районах області і дуже віддале
них від місць знаходження ксьондзів, результатом своїм 
має дуже небажані прояви активності католиків. Ми ре
гулюємо ці виїзди ксьондзів, намагаючись, щоб вони 
здійснювались рідше. В подальшому наша лінія у відно
шенні даного питання - звести роз’їзди ксьондзів до са
мого крайнього мінімуму»7.

Штучне стримування зростання кількості служителів 
римо-католицького культу, їх максимальна ізоляція від 
справ релігійних громад і безпосереднього впливу на 
вірних активно використовувались пануючим режимом 
як дієвий засіб скорочення мережі установ римо-като- 
лицької церкви в Україні і в наступні роки. За встановле
ними правилами, право на державну реєстрацію і 
служіння міг отримати лише той священик, який виявив 
особливу лояльність до органів радянської влади, 
офіційно відмовившись від будь-яких стосунків з Святим 
Престолом.

Завданням підготовки «прогресивно настроєних 
представників римо-католицької церкви» з «чітко вира
женою радянською орієнтацією» мала слугувати ідея за
снування так званого «Братства католиків Радянського 
Союзу», члени якого повинні були заявити про свій ро
зрив з Ватиканом, увійти в канонічне спілкування з Мос
ковською патріархією, відмовитись від латинської мови 
та католицького ритуалу богослужіння8. Згадане «Брат
ство», на думку його ініціаторів, стало б лише 
проміжною ланкою більш масштабного і далекосяжного 
проекту - організації Автокефальної Римо-католицької 
церкви в Україні. Цілком очевидно, що в разі його ре
алізації, владні структури досягали не лише упокорення 
римо-католицьких громад та кліру, але й створення 
своєрідного пропагандистського рупору антиватикансь- 
ких акцій, активно продукованих в той час радянським
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режимом. Як засвідчують архівні документи, вивчення 
соціально-політичного обличчя і політичних настроїв 
ксьондзів та активу вірних-католиків на предмет вияв
лення осіб для організації Автокефальної римо-като- 
лицької церкви не дало бажаних наслідків. За висновком 
відповідальних працівників апарату Уповноваженого 
Ради у справах релігійних культів, «всілякі намагання 
зрушити справу з мертвої точки» натикалися на 
суцільний опір священнослужителів в їх небажанні ду
ховного і морального розриву з Ватиканом9.

Проте завдання «сприяння розвитку неприязних сто
сунків між католицьким духовенством в УРСР і Ватика
ном» ще досить тривалий час посідало чільне місце в 
планах заходів органів державного контролю за 
релігією і церквою в Україні. Задля його виконання за
стосовувалися найрізноманітніші методи: заборона 
ксьондзами, що «настроєні міцно триматися за Вати
кан», відвідування релігійних громад, які не мали служи
теля культу; усунення їх від обслуговування одних гро
мад і переведення на інші, або ж взагалі зняття з 
реєстрації та позбавлення права священнослужіння. В 
особливих випадках непокори не утримувалася влада і 
від відвертих репресивних заходів. Лише впродовж 1955- 
1956 рр. 38 служителів римо-католицького культу повер
нулися з таборів після відбуття терміну покарання чи як 
такі, що підпадали під амністію10.

Складність становища католицьких громад в Україні 
пояснювалася ще й тим, що вони не мали тут жодної 
керівної структури і, фактично, були позбавлені будь- 
яких контактів з вищим духовним центром. Арцибіскуп 
Львівський, митрополит Є.Базяк в ході репатріації в 
числі перших змушений був залишити Україну і переїха
ти до Польщі. Єпископальний вікарій, архидиякон, пре
лат Ф.Пастор - адміністратор католицьких громад в За
карпатті в кінці 40-х років був репресований органами 
держбезпеки. Намагання ж декана Житомирської 
єпархії ксьондза Ф.Лисицького, за відсутності єпископа, 
поширити свої адміністративні права за межі єпархії з 
метою обслуговування всіх східних областей, зустріли
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рішучий опір органів влади. Не мали особливого успіху і 
спроби деяких католицьких громад налагодити зв’язок з 
єпископом римо-католицької церкви Спринговичем, що 
проживав у Ризі11. Курс на максимальну ізоляцію римо- 
католицьких громад в Україні від зовнішнього католиць
кого світу і процесів, що в ньому відбувалися, витримував
ся чітко і послідовно. Зокрема, в плані заходів апарату 
Уповноваженого Ради у справах релігійних культів СРСР 
по УРСР на 1959 р. передбачалося: «Впродовж першого 
півріччя 1959 р. попередити всіх служителів цієї церкви, 
що вразі отримання ними яких-небудь вказівок Ватикана 
(через кардинала Вишинського чи єпископат, що знахо
дився в Прибалтиці, чи інших осіб-туристів і т.п.), вони 
повинні про всі ці розпорядження і листи негайно повідо
мити Уповноваженого Ради і виконувати їх лише після до
зволу останнього. Невиконання цієї вимоги буде розгля
датися як вияв нелояльності у ставленні до Радянської дер
жави, що буде несумісним з їх перебуванням на реєстрації 
служителя культу»12.

З метою обмеження діяльності служителів католиць
кого культу, активу релігійних громад та їх впливу на 
вірних, органами влади широко застосовувалися і мето
ди безпосереднього втручання у внутрішньоцерковні 
справи. Відомо, що традиційним для Римо-католицької 
церкви було існування ряду гуртків та груп віруючих 
(«ружанців», «терціаріїв»), які складали важливий і 
невід’ємний атрибут внутрішнього устрою громад. На 
них покладалися завдання оформлення костелу та коло
ни під час релігійної процесії, підготовки дітей до пер
шого причастя та помічників ксьондза, що прислугову
вали йому під час служби, розповсюдження текстів мо
литв та ряд інших обов’язків. Безперечно, діяльність 
подібних об’єднань за своїм характером обумовлювала 
особливу причетність і відповідальність вірних за стан 
справ релігійної громади, що не могло не турбувати вла
ду на місцях. До того ж, існування подібних структур по
ряд з виконавчими органами громад не передбачалося 
діючими положеннями про релігійні культи. Тому
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цілком зрозумілими виглядають вимоги, що містилися у 
листі за підписом Уповноваженого Ради у справах 
релігійних культів СРСР по УРСР П. Вільхового, направ
леного 16 березня 1949 р. уповноваженим ряду областей 
республіки. В ньому настійно рекомендувалося вжити 
невідкладних заходів до виявлення та ліквідації подібних 
релігійних об’єднань, ксьондзів та виконавчі органи за 
«порушення» радянського законодавства про культи 
знімати з реєстрації, а громади розпускати13.

Таким чином, наведені факти аргументовано доводять, 
що змодельована у вищих ешелонах партійної і державної 
влади широкомасштабна акція нищення релігійно-церков
них інституцій, як важливого духовного чинника 
суспільного життя, без будь-яких застережень доводилось 
до свого логічного завершення і у ставленні до римо-като- 
лицьких громад. Серед методів, що використовувалися 
для цього, були потужний адміністративний тиск, поєдна
ний з терором, пропагандистські кампанії, густо насичені 
дезинформацією, руйнація національних основ та 
етнічних ознак в діяльності культу. * 7 * * * * * 13

I Державний архів Вінницької області. - Ф. 2700, оп. 19, спр. ЗО. - Арк. 36 зв.
7 Центральний державний архів громадських об*єднань України (далі -

ЦДАГО України). - Ф. 1, оп. 23, спр. 4555. - Арк. 358.
3 Центральний державний архів вищих органів влади та державного 

управління України (далі - ЦДАВО України). - Ф. 4648, оп. 4, спр. 148. - Арк. 
74.

^ ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 23, спр. 5069. - Арк. 2-3.
Державний архів Російської Федерації (далі - ДАРФ). - Ф. 6991, on. 1, 

спр. 33. - Арк. 129.
3 Там само. - Арк. 130.
6 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 23, спр. 5069. - Арк. 264.
7 ДАРФ. - Ф. 6991, on. 1, спр. 33. - Арк. 134.
® ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 23, спр. 5667. - Арк. 190, 192.
^ Там само. - Оп. 24, спр. 4704. - Арк. 109.
111 Там само. -Оп. 23, спр. 5069. - Арк. 250, 264; спр. 1640. - Арк. 172.
II ЦДАВО України. - Ф. 4648, оп. 4, спр. 236. - Арк. 128.
13 Державний архів Львівської області. - Ф. 1332, on. 1, спр. 15. - Арк. 45, 

46.
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ПанчукГМ. (Донецьк)

СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
(за даними перепису 1989 р.)

Донецька область в нинішньому складі існує з 1939 р. 
Площа її 26,5 тисяч кв. км. За територією область на II 
місці серед областей України, а от за чисельністю насе
лення - на 1. Тут з метою освоєння природних багатств 
(видобутку вугілля, виплавки металів та ін.) було створе
но тисячі промислових підприємств, внаслідок чого 
склалось високе техногенне перевантаження, довкіллю 
завдано катастрофічного ущербу. Поступово регіон ста
вав небезпечним для проживання. З іншого боку, До
нбас був привабливим порівняно високими заробітками 
(шахтарів, металургів), а також кращим забезпеченням 
населення продовольчими товарами. Це спонукало 
приїзд людей з інших областей обумовило найвищу чи
сельність, а також густину населення (201,2 жителя на 1 
кв, км.). Зміни в чисельності населення області за період 
між переписами відображає таблиця 11 .

Таблиця І.

Зміни в чисельності населення Донецької області за переписами.

рік загальна в тому числі:
чисельність міське населення сільське населення
тисяч чол. тисяч чол. тисяч чол %

1959 4263 3656 86 607 14
1970 4892 4276 87 616 13
1979 5160 4599 89 561 11
1989 5332 4815 90 517 10

1989 р.в 
% до 
1959 р.

125,1 131,7 104,6 85,3 71,4
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З неї видно, що за ЗО років чисельність населення в 
області зросла на чверть - за рахунок природного приро
сту, а також притоку жителів з інших областей. Особли
во помітно зросла чисельність міського населення. Його 
питома вага склала 90% - найвища по Україні, тоді як 
сільського населення, навпаки, стала найнижчою серед 
інших областей України, всього 10%. Це було наслідком 
інтенсивного развитку промисловості, бурхливого росту 
міст, селищ міського типу, що привело до високої ур
банізації, яка розвивалась у напрямку розширення існу
ючих поселень різних типів, зростання великих міст, 
внаслідок виїзду жителів з сіл, однією з причин чого бу
ли низькі побутові умови та відсутність робочих місць 
на селі. Молодь закінчувала місцеві школи і відїжджала 
до міст для продовження навчання, або просто на робо
ту, створювала сім'ї і лишалась в містах,

Важливою рисою урбанізації 80-тих рр. є розвиток 
міських агломерацій, значний розвиток «маятникових» 
міграцій у приміських зонах великих міст та поширення 
субурбанізаційних процесів, тобто, «скритого» міського 
населення в приміських зонах. На чисельність міського на
селення впливало утворення з окремих сіл селищ міського 
типу В кінці 80-тих рр. намітились деякі нові тенденції в 
міграції населення- люди стали повертатися в село. Спос
терігались випадки, коли мешканці міст купували собі са
дибу в селі і переїжджали на постійне місце проживання. 
Тут має місце і негативний фактор. Ті люди, які колись 
від’їзджали на заробітки до інших областей колишнього 
СРСР, там відрацювали, вийшли на пенсію. Вони поверта
лись на батьківіщшу, в селах купували будинки, влашто
вували з них дачні ділянки. Зрозуміло, що від виснажених 
«на чужій роботі» заробітчан виробничого ефекту чекати 
марно. Відбулися зміни і в віковому складі населення об
ласті: старше працездатного віку в 1989 р. було 20,9 %, а 
молодше працездатного віку- 22,0%. Одже, населення 
старіло, що обумовлювалося зниженням народжуваності, 
вело до підвищення смертності.

Розширювалися промислові підприємства, суспіль
ству потрібні були висококваліфіковані трудові кадри.
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В області відкривались навчальні заклади, в т.ч. і вузи. 
Все більше ставало людей з вищою освітою. В 1989 р. на 
1000 жителів 96 мали вищу освіту. Міських жителів з ви
щою освітою було більше, ніж сільських. Таке станови
ще обумовлене міграцією, постарінням сільського насе
лення. Вищу освіту мала сільська інтелігенція (вчителі, 
керівники та головні спеціалісти колгоспів.) Із-за низь
кого побуту, відпрацювавши потрібний час, спеціалісти 
з вищою освітою від’їжджали до міста.

В області багато людей мали загальну середню 
освіту. Молодь , закінчивши школу, далі навчатись не 
йшла, а влаштовувалась на роботу. Можливо, впливало 
моральне і матеріальне становище людей з вищою 
освітою - заробіток робітника був вищий заробітка 
спеціаліста з вищою освітою. Значна кількість осіб в се
лах лишалися з початковою освітою, її мали, більшою 
частиною, населення віком 55-60 років - це наслідок пос
таріння населення.

Як вже відмічалось, регіон, насичений промисловими 
підприємст-вами, урбанізований, міське населення пере
важало сільське. Це вплинуло на чисельність робітників, 
яких було значно більше, ніж колгоспників. Збільшува
лось число службовців, що було наслідком бюрократи
зації політичної системи.

Донецька область - багатонаціональний регіон. Про
тягом тривалого часу тоталітарним режимом велась 
політика русифікації населення: навчання, спілкування 
велося російською мовою. В 80-ті роки намітилось зни
ження питомої ваги деяких національностей, в наслідок 
вибуття з України. Скоротилась чисельнісіь німців, пол
яків, євреїв, болгар, мадьяр. Це пов'язано з масовик 
виїздом на постійне місце мешкання в інші країни. В 
кінці 80-тих років змінилось політичне становище в 
країні, а разом з цим і можливість виїзду. До так званої 
«перебудови» за кордон виїхати було дуже клопітно. Та
ке становищу в політиці СРСР стало поштовхом до по
вернення на землі своїх пращурів.

Найбільш багаточисельними національними групами

161



населення були українці - 50,7 %, росіяни - 43,6 %; греки- 
1,6%; білоруси- 1,5%; євреї- 0,51 %; молдавани - 0,2 %. 
Приріст населення області по окремих національних 
групах проходить неравномірно. Народжуваність серед 
росіян більша, але по досягненню працездатного віку ба
гато росіян виїздить з України. До області прибули 
значні групи переселенців з Середньої Азії, Кавказу. Але 
основну частину становлять українці , для навчання і 
культурного розвитку необхідні відповідні умови.

Донецька область нарощувала чисельність населення 
за рахунок людей, «позичених» з інших регіонів, а от на
роджуваність, всупереч припливу молоді, була нижчою, 
ніж по Україні. Щодо національного складу, перепис 
дав багато неточностей. В усякому разі, етнічних росіян 
менше, ніж за переписом, бо нерідко навіть українців за- 
пистували росіяними. Щодо освіти, простежується така 
особливість: низький освітній рівень серед сільських жи
телів, понітна різниця в освітньому рівні представників 
національностей: найбільше з освітою росіян, євреїв.

Останні роки чисельність населення в області змен
шується, на І січня 1999 року до 5.007,9 тисяч чоловік. 
Очевидно, кількість жителів області в найближчі 15-20 
років може скоротитись наполовину. 1

1. Население Донецкой области (по данным Всесоюзной переписи 
населения 1989 г.). - Донецк, 1991. 4.185.

Шевчук Ж Л .(К ш ’янець-Подільсьшй)

ПОЛІТИКА РУСИФІКАЦІЇ (60-80 рр. X X  ст.)
ТА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО РУХУ 

З А  ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДНОЇ МОВИ
(

Політика русифікації мала трагічні наслідки для Ук
раїни і українців і позначалась на розвитку суспільно- 
політичної обстановки кінця 80-х років. Як свідчать 
архівні джерела, в 1986-1987 навчальному році в
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порівнянні із 1955-1956 роком питома вага учнів у шко
лах з українською мовою навчання зменшилася із 72.8% 
до 40,6%. Лише п’ята частина дітей перебувала у 
дошкільних навчальних закладах з ужитком української 
мови. Яскраво вираженою була тенденція до зменшення 
числа художніх фільмів на українській мові. Із 329 тис. 
копій україномовні складали лише 6,1%. Не краще ста
новище було із книгодрукуванням. Так, у 1967 в Україні 
із 323 періодичних видань україномовними було лише 
126і . Україномовна книжкова продукція в СРСР у 1963 
році складала лише 4,3 відсотки при 17 відсотках ук
раїнського населення. У 1975 році українською мовою 
було опубліковано 2651 назву книг, російською - 5693. У 
1980 р. відповідно: 2164 і 65922.

Звичайно: така політика не могла не викликати не 
тільки негативної оцінки, але й опору проти неї. Серед 
числа тих, хто протестував проти зазначеної політики, 
ми бачимо представників інтелігенції, робітництва, се
лян, студентської та учнівської молоді. Громадський рух 
за збереження рідної мови проявився при проведенні 
різноманітних офіційних заходів, під час петиційної кам
панії, публікаціях самвидаву та ін. Це, зокрема, засвідчи
ла і конференція з питань культури української мови, 
яку провів Київський державний університет спільно з 
Інститутом мовознавства 11-15 лютого 1963 року. В ній 
взяло участь близько 800 учених, викладачів вищих на
вчальних закладів, учителів шкіл України. Конференція 
висловилася за розширення ужитку української мови. І 
хоча рішення її носили рекомендаційний характер, і про
ходила вона у рамках офіційно дозволених, все ж хід її 
стурбував вище політичне і державне керівництво. Про 
це засвідчує те, що у матеріалах, які були видрукувані 
після проведення заходу видавництвом "Наукова дум
ка", були відсутні виступи, що носили гострий характер. 
У цей період появляється ряд оригінальних праць, у яких 
висловлюється глибока стурбованість станом україн
ської мови. Такі праці викликали глибокий суспільний 
резонанс. Серед них поправу можна виділити працю
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І.Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?". Написана 
на відкритих статистичних джерелах, опублікованих до
кументах у збірниках і монографіях, на основі теоретич
ної спадщини К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна вона бу
ла розцінена існуючою владою" як пасквіль на радянсь
ку дійсність"3. Незважаючи на те, що офіційними струк
турами було все зроблено, щоб замовчати названу пра
цю, вона набула поширення засобами самвидаву і стала 
помітною подією у колах української інтелігенції. Таке ж 
звучання дістали праці Івана Геля "Грані культури", Сте
пана Хмари "Етноцид українців в СРСР", Олекси Тихо
го "Роздуми про українську мову та культуру у До
нецькій області" та ін. Вони відіграли значну роль у фо
кусуванні громадської думки навколо проблем збере
ження української мови, розширення сфери її вжитку.

Не можна обійти і того факту, що в авангарді бороть
би за рідну мову у 60-х-80-х роках йшли діячі літератури 
та мистецтва. Серед них Максим Рильський, Микола Ба
жан, Андрій Малишко, Володимир Сосюра. Періодика 
того часу зберегла для нас полум’яні виступи на захист 
рідної мови письменників Микити Шумила, Любомира 
Дмитерка, Натана Рибака, Степана Крижанівського, ре
жисера Олександра Скрипченка та багатьох інших. Ак
тивізації громадського руху за збереження рідної мови у 
60-х роках сприяв вихід у світ роману Олеся Гончара 
"Собор". Центральною фігурою його був образ Володь- 
ки Лободи, котрий зневажає і принижує культуру свого 
народу, його традиції, нищить паростки духовності. У 
цілому підкреслимо, що рома Олеся Гончара "Собор" 
значною мірою будив суспільну свідомість, змушував 
широкий загал замислюватися над проблемами май
бутнього українського народу.

У середині 60-х років у рух за збереження української 
мови включилися нащадки видатних діячів української 
культури. Серед них Поліна Довженко, Зоя Коцюбинсь- 
ка-Юхименко, Леся Кропивницька, Віра Нечуй-Левиць- 
ка, Остап Лисенко, Назар Тобілевич. 20 травня 1968 ро
ку вони звернулися з листом до ЦК Компартії України, 
у якому виклали свою позицію щодо тогочасного стану
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української мови5, син Івана Франка Тарас у листі до га
зети "Правда", датованій 6 вересня 1956 року підкреслю
вав, що заміна українських шкіл російськими є не тільки 
прямий випад проти мови братнього народу, а й замах 
на українську мову і не може бути розцінено як прихиль
не ставлення до розвитку української культури7. Турбо
тою про відродження української мови була пронизана 
діяльність клубів творчої молоді. У Києві, наприклад, 
ініціатором створення клубу творчої молоді стали мо
лоді талановиті митці Лесь Танюк, Людмила Семикіна, 
Галина Севрук, Віктор Зарецький, Алла Горська. Вони у 
рамках роботи клубу започаткували проведення літера
турних вечорів, зустрічей. Одними з перших пройшли 
зустрічі за участю В.Симоненка, І.Жуленка, М.Вінгра- 
новського, М.Холодного, В.Коротича. Спроба відкрити 
клуб творчої молоді у м.Дніпропетровську оцінювалася 
у доповідній Дніпропетровського КДБ таким чином: "... 
провели два зборища, на яких обговорювали питання 
про нібито наявне в Україні нігілістичне ставлення до 
української мови, літератури і мистецтва, нарікали на те, 
що численні батьки-українці віддають своїх дітей на на
вчання у російські школи, що у центрі м.Дніпропет- 
ровська багато російських шкіл тощо, що у зв’язку з цим 
здійснюється русифікація українського населення"7. Як 
подію небажаного характеру охарактеризували офіційні 
владні структури засідання гуртка української літерату
ри філологічного факультету Київського університету 13 
квітня 1965 року. У ньому взяло участь близько 400 сту
дентів. Особливе занепокоєння вищого політичного 
керівництва викликало бажання студентів утворити 
постійний орган для організації проведення диспутів.

Наголосимо, що у зазначений період намагання ство
рити клуби для вирішення національно-культурних про
блем робила не тільки молодь України, але і та, що про
живала за її межами. У жовтні 1956 року до постпредст
ва України при уряді СРСР у м.Москві звернувся сту
дент II курсу факультету журналістики МДУ Л.Короне- 
вич, який запропонував створити товариство студентів-
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українців у Москві. Ця пропозиція налякала вищих 
керівників так, що для зустрічі з Л.Кореневичем було на
правлено завідувача відділом науки ЦК КПУ Ф.Д.Овча- 
ренка. Про свою поїздку у Москву і зустріч із заявником 
він писав: "Для обгрунтування своєї попередньої думки 
Кореневич наводив багато фактів із своєї подорожі, 
зробленої влітку ц.р. по Україні і де він нібито зустрічав 
грубе порушення національної політики (відсутність ук
раїнських шкіл в м.Жданові, Шостці, Глухові; викладан
ня предметів російською мовою у вищих та середніх уч
бових закладах і т.ін.). Кореневич рішуче настоював на 
введенні в УРСР єдиної державної мови - української, на 
забороні викладання в початкових, середніх та вищих 
школах російською мовою, на виданні книжок та 
періодичної преси тільки українською мовою, на вико
ристанні усіма тими, хто працює в державних установах 
та партійних органах, української мови"8. Ця зустріч за
вершилася тим, що зав. відділом науки, вузів і шкіл ЦК 
КПРС В.Кирилін звернув увагу парторганізації та рек
торату МДУ не необхідність посилення ідейно-виховної 
роботи серед студентів національних меншин9.

Таким чином, у 60-х-80-х роках на грунті турботи про 
збереження української мови виникає, збагачується фор
мами громадський рух, учасниками якого стала інте
лігенція, робітництво, студентство і ін. Вони гуртували на
вколо себе різні верстви населення ідеєю відродження ук
раїнської мови, привертали до цієї проблеми увагу широ
ких кіл громадськості як в Україні, так і за її межами. У пе
реважній більшості цей рух діяв в офіційному руслі і робив 
найголовніше - формував, викристалізовував, будив гро
мадську думку необхідністю дбайливого ставлення до 
своєї мови, до своєї культури, до своєї історії. *

* Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі 
ЦДАГО України). - Ф.1, оп.25, спр. 159. - Арк.38.

2 Чуйко В. На шляху до остаточного щезання? Доля української книги в 
суверенній Україні // Літ. Україна. - 1993. - 9 вересня.

3 Національні відносини в Україні у XX ст. 36. докум. і матер. - К., 1994.
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- С.384-385.
4 ЦДАГО України. - В.1, оп.25, спр.126. - Арк.64.
5 Там само. - Оп.24, спр.4587. - Арк.70.
6 Державний архів Дніпропетровської області. - Ф.19, оп.48, спр.74. - 

Арк.154.
7 ЦДАГО України. - Ф.1, оп.25, спр.64. - Арк.32.
® Там само. - Оп.24, спр.4302. - Арк.112.

Сминтина О.В. (Одеса)

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Останніми роками в сучасній історичній науці про
стежується стала тенденція до створення робіт, присвя
чених історії конкретної невеликої території. Одним з 
перших кроків в цьому напрямку стала публікація 
"Історії міст і сіл Української РСР". Сучасна джерельна 
база дає можливість суттєво розширити хронологічні 
рамки досліджень такого типу, залучивши до наукового 
обігу матеріали археологічних пам’яток, починаючи з 
палеоліту. Такий підхід, теоретично пов’язаний з про
блемою співвідношення загального та часткового в 
історії, відкриває широкі перспективи для деталізації 
історичного процесу, виявлення його локальної спе
цифіки та, не виключено, для встановлення чинників, які 
обумовлюють її. Крім того, все більш актуальною стає 
задача вивчення процесів формування та еволюції окре
мих елементів культури різних груп населення на кон
кретній території. Як свідчать найновітніші польові ар
хеологічні та етнологічні дослідження, цей аспект не за
вжди безпосередньо пов’язаний з етнічною історією 
мешканців певного регіону.

В ході створення нарисів регіональної історії виникає 
низка теоретико-методичних проблем, для рішення яких 
необхідно поєднання зусиль істориків, археологів, етно
логів та представників природничих наук. Однією з та
ких проблем є задача відокремлення регіону як об’єкта
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історичного дослідження. Емпірично в сучасній вітчиз
няній історичній науці його специфіка рівною мірою 
визначається як адміністративними, політичними, 
соціальними, етнічними, так і природно-ландшафтними 
факторами. Прикладом цього є численні наукові та на
уково-популярні дослідження, присвячені історії окре
мих територій південного заходу України, зокрема Бес
арабії, Нижнього Подунав’я, Буго-Дністровського сте
пового межиріччя, а також окремих міст і сіл. Отже, 
найвірогідніше, критерії визначення об’єкту регіональ
но-історичного дослідження мають бути обумовлені 
глобальними цілями такого дослідження, з одного боку 
(популяризація історії края, виявлення та обгрунтування 
культурної, господарської, етнічної, політичної та істо
ричної специфіки окремої території та ін.), та характе
ром спрямування його результатів - з іншого (підручник 
для навчальних закладів різних рівнів акредитації, 
путівник-довідник, популярний нарис, газетна стаття, 
наукова монографія тощо). Слід зазначити, що в період 
зміни парадигм історичної науки кожен з варіантів 
регіональних досліджень може виявитися плідним як для 
заповнення "білих плям" у фактичному матеріалі, так і 
для вироблення нових підходів до історичного пошуку.

В такому контексті екологічний критерій визначення 
об’єкту регіонально-історичного дослідження може 
відповідати загальній меті всебічного відновлення про
цесу формування і розвитку культурних систем як істо
ричного феномену, а також їх окремих складових. Зміст 
культури в даному випадку складається сукупністю за
собів, якими інституціоналізуються різноманітні види 
людської діяльності (Арутюнов, 1989, С.5).

На різних історичних етапах сам факт існування та за
гальний вигляд певної групи елементів матеріальної, 
соціонормативної, життєзабезпечуючої та духовної 
культури були обумовлені специфікою конкретного ото
чуючого середовища. За даними археології, у первісну 
добу в екологічній системі провідну роль відігравали 
природно-географічні складові, з часом поступово поси
люється вплив соціальних факторів. Більш детальний
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аналіз цієї тези можливий лише після спільних археоло- 
го-етнографічних досліджень, які дають можливість 
проаналізувати як культурні системи в цілому, так і їх 
окремі складові в діахронному аспекті.

В цьому плані вельми перспективним уявляється 
дослідження співвідношення етнічного та екологічно
го в культурних системах населення окремого регіону. 
Найбільш репрезентативну фактичну базу для такого 
аналізу надає археологія, але всебічна інтерпретація її 
даних стає можливою лише з урахуванням результатів 
етнографічних досліджень, в першу чергу, усної наро
дної творчості та традиційної культури життєзабезпе
чення.

Однією з археолого-етнографічних методик, які в 
перспективі, як уявляється, відкриють можливість вия
вити основні підходи до інтерпретації співвідношення 
етнічного та екологічного в історії населення регіону, є 
теорія господарсько-культурної адаптації, що в етног
рафічній науці зберігає традиційну назву концепції 
господарсько-культурних типів; в соціальній та еко
номічній географії останніми роками її все частіше на
зивають засадами раціонального природокористуван
ня (Левин, Чебоксаров, 1955; Топчиев, 1996; O’Brien, 
Holland, 1992). Проте її використання може стати 
плідним лише в результаті емпіричного погодження 
між представниками різних наук цілої низки ключових 
понять та термінів: "культура", "традиція", "адап
тація", "екуологія", "господарсько-культурний тип" та 
інших.

Н а сучасному рівні теоретичної та практичної ро
зробки цих питань в самих загальних рисах можна 
припустити, що основною метою діяльності населення 
як основного суб’єкту історичного процесу в будь- 
який проміжок часу від палеоліту до сьогодення було 
забезпечення свого виживання та подальшого культур
ного розвитку. Для цього максимально використову
вались усі наявні ресурси навколишнього середовища 
(як природно-географічного, так і соціального,
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політичного та культурного) з мінімальними витрата
ми енергії. Це досягалося шляхом створення адаптив
ної моделі поведінки, яка охоплювала усі галузі 
життєдіяльності людей: матеріальну культуру, побут, 
спосіб життя, господарство, соціальну галузь, духовну 
культуру.

В результаті аналізу розвитку таких моделей по
ведінки в часі виявляються риси, типові для переважної 
більшості регіонів протягом кожного окремого істо
ричного періоду (так звана технологічна складова), ри
си, притаманні конкретному регіону протягом 
більшості історичних періодів (так звана екологічна, 
або регіональна складова), а також та своєрідність 
культури, яка в науці традиційно інтерпретується як 
етнічна. Зміна співвідношення цих складових в куль
турних системах визначається цілою низкою чинників, 
які ще потребують свого ретельного дослідження. 
Проте вже зараз можна припустити, що механізмом, 
який формує з визначених компонентів цілісні системи 
і який забезпечує їх стабільність, є культурна традиція. 
Вельми цікавим для подальшого дослідження постає 
також момент фіксації цього механізму в свідомості 
населення, яке традиційно пов’язане з даним регіоном.

Отже, культурно-історичний процес може бути 
інтерпретований як складна багаторівнева система, 
специфіка всіх складових повною мірою може бути ви
явлена лише на рівні екологічного регіону. Такий 
підхід може виявитися плідним і в процесі створення 
регіонально-історичних досліджень, які мають на меті 
всебічне відновлення культури всіх груп населення, які 
були пов’язані з певною еконішею від часів першої по
яви там людини до сьогодення. Поступовий перехід до 
єдиного екологічного критерія визначення об’єкта 
регіонального історичного дослідження, як уявляється, 
відкриє унікальні за своїми пізнавальними можливос
тями перспективи для порівняння засад культурного 
розвитку населення різних територій, виявлення 
етнічної, господарської історичної та, не виключено, 
ментальної та етнографічної специфіки на рівні як
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суспільно-політичних, адміністративних об’єднань, 
так і окремих етносів та їх структурних підрозділів.
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П осохова Л .Ю .(Харків)

ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКА ОСВІТА В 
ХАРКІВСЬКОМУ КОЛЕГІУМІ

Викладання філософії та богослов’я в Україні має гли
боке коріння. На Лівобережжі історія філософської та бо
гословської освіти починається із заснованого 1726 р. 
Харківського колегіуму.

Програма викладання в цьому славнозвісному за
кладі була різноманітною, складеною за зразком Києво- 
Могилянської академії. На відміну від деяких інших ко
легіумів (Чернігівського, Переяславського) викладання 
курсу філософії розпочалося тут з самого заснування ко
легіуму. Більше того, кількість студентів філософського 
класу одразу ж стала досить значною. Вже у 1727 р. філо
софію студіювало 23 студента, 1759 р. - 28, 1790 р. - 83, 
1813 р. - 96. Після закінчення цього класу багато учнів 
(насамперед світських) залишали навчання і виходили 
на різні посади. Але крім кількісних показників (хоч во
ни в порівнянні дуже високі), важливим є питання про 
зміст філософських курсів. В основі філософських курсів 
професорів Харківського колегіуму в першій половині 
XVIII ст. був не лише томізм, а й вчення Арістотеля. До
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казом тому є два філософських рукописи, які й досі не 
стали предметом окремого дослідження. Перший з них: 
"Філософія православно-перипатетична, викладена за 
задумом глави філософія Арістотеля Стагирита, під на
чалом найвідомого та високошановного Єпіфанія Ти- 
хорського..."[1]. Рукопис можна ідентифікувати, спира
ючись на звіти до Синоду, з яких ми дізнаємося, що у 
1728/29 рр. цей курс в колегіумі читав префект Митро
фан Слотвинський[2]. Як відомо, він закінчив Києво- 
Могилянську академію, викладав в ній, тому спирався 
на традиції цього закладу у трактуванні курсу. Другий 
рукопис - це збірка філософських трактатів, в якій 
міститься християнсько-арістотелевська філософія, про
читана в Харківському колегіумі у 1749 р.[3]. Цей курс за 
своєю структурою схожий на побудову курсу, який чи
тав у Київській академії в 1721-1723 рр. Платон Мали- 
новський. Цей факт не викликає здивування, тому що 
П.Малиновський був першим ректором колегіуму і, зро
зуміло, що він передав традиції академії у викладанні 
філософії професорам колегіуму. Вчення Арістотеля, яке 
було покладене в основу філософських курсів, за дум
кою багатьох дослідників, позитивно вплинуло на ро
звиток української філософської думки.

Спираючись на вчення Арістотеля при викладанні 
філософії, професори колегіуму звертались також до 
спадщини вчених-гуманістів, таких як Еразм Роттер- 
дамський, Ян Ямос Коменський та інші. Бібліотека ко
легіуму містила праці видатних діячів філософської дум
ки України - І.Гізеля, С.Яворського, Ф.Прокоповича, до 
яких звертались викладачі при підготовці своїх курсів. 
Творчим пошукам викладачів сприяло те, що філо
софські курси довгий час були авторськими, оригіналь
ними. З філософії в цей період ще значною мірою не 
відокремились конкретні науки про природу та 
суспідьство, тому у цьому курсі наводились відомості з 
астрономії, фізики, хімії, біології, інших наук.

У другій половині XVIII ст. основою філософських 
курсів в Україні стала лейбнице-вольфіанська система. 
Вона знайшла своє відображення в неодноразово пере
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виданому підручнику німецького філософа Ф.Баумей- 
стера, за допомогою якого викладали і в Харківському 
колегіумі. Ця ж система була покладена в основу викла
дання філософії і у світських навчальних закладах, а та
кож у Петербурзькому академічному університеті. Ця 
філософська система приваблювала раціоналізмом, 
тісним зв’язком з природничими науками, тим, що вона 
не вступила в протиріччя з догматами церкви. Вона бу
ла пануючою до початку XIX ст., але в радянській 
історіографії її вплив недооцінювався.

Важливим джерелом для з’ясування рівня викладання 
філософії в цілому в Україні є інструкція єпископа Са- 
муїла Миславського для Харківського колегіуму. 
Цінність цього документу серед іншого в тому, що
С.Миславський в ряді пунктів доповнює подібну 
інструкцію, складену ним у 1763 р., коли він був ректо
ром Київської академії. У новій редакції значно 
повніший параграф, який стосується навчальних 
посібників, які рекомендовані для навчання у класі філо
софії. С.Миславський радить учням читати книгу Я.Ко- 
зельського "Філософічні пропозиції", праці д’Аламбера 
про різні фізичні та філософічні матерії, деякі промови 
Ломоносова про фізичні речі, а саме про явища 
повітряні, що походять від електричної сили, про виник
нення світла... про народження металів від трясіння 
землі, та про інше"[4]. Інструкція свідчить про широке 
проникнення до українських шкіл передових філософсь
ких і суспільно-політичних концепцій.

З найбільш талановитих викладачів філософії другої 
половини XVIII ст. можна назвати Лаврентія Кордета, 
який викладав також поетику, риторику, був префектом 
і ректором колегіуму. Л.Кордет був у дружніх стосунках 
із Г.С.Сковородою. У листі до ректора колегіуму Іова 
Базилевича Г.С.Сковорода дав дуже високу оцінку 
Л.Кордету як викладачеві[5]. Про наукові інтереси 
Л.Кордета свідчить також "Реєстр" його власної 
бібліотеки[6]. Крім духовної літератури, бібліотека 
містила велику кількість творів класичної грецької та
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римської літератури, статті з енциклопедії Дідро- 
д’Аламбера, праці Я.Козельського, М.Ломоносова, са
тиричні журнали М.Новікова, твори А.Кантеміра, О.Су- 
марокова, В.Тредіаковського, твори західноєвропейсь
ких письменників. Л.Кордет зібрав майже всі посібники 
Ф.Баумейстера з логіки й філософії, велику кількість 
книг з географії, економіки, медицини, словники. Ця 
бібліотека демонструє інтерес викладачів Харківського 
колегіуму до природничих праць та філософських творів 
представників Нового часу, до творів видатних 
просвітників XVIII ст.

Курс богослов’я був останнім у програмі викладання 
Харківськоно колегіуму і розраховувався на чотири ро
ки. Цей клас був самим нечисленним в закладі, тому що 
в ньому навчались ті, хто прагнув стати справжнім бо
гословом. Як правило, викладачами богослов’я в ко
легіумі були найосвіченіші професори, які читали курси 
в попередніх класах. На жаль, зміст богословських 
курсів Києво-Могилянської академії та колегіумів не 
став предметом спеціальних досліджень. Відносно 
Харківського колегіуму можна з впевненістю говорити, 
що викладачі богослов’я звертались при читанні курсу 
до творів Іоанна Златоуста, Василія Великого, Іоанна 
Дамаскіна, Фоми Аквинського та інших. Але в основу 
викладання була покладена богословська система 
Ф.Прокоповича. Про це свідчать звіти викладачів, а та
кож інструкція С.Миславського[7]. На наш погляд, дуже 
цінною була в цьому класі система диспутів, які обов’яз
ково проводились кожного місяця, в кінці навчального 
року, й особливо урочисто - по закінченні курсу. До та
ких диспутів готували доповіді, з тезами яких можна бу
ло заздалегідь познайомитися, підготувати запитання, 
заперечення доповідачу і т.п. Такі диспути були прави
лом для духовних навчальних закладів. Вони закріплю
вали одержані знання, вчили студентів логічному мис
ленню. Частина студентів в кінці кожного семестру писа
ла дисертації і захищала їх перед усіма студентами та 
викладачами. З особливою пишністю проводились дис
пути в кінці курсу. На таких подіях були присутні єпис
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копи, знатні особи міста. Вихованці колегіуму залишили 
чимало спогадів, в яких з теплом писали про такі події.

Отже, рівнем філософської та богословської освіти, 
яку надавав Харківський колегіум, він не поступався 
провідним навчальним закладам свого часу.

1. Інститут рукопису Центральної наукової бібліотеки ім.
B. І. Вернадского НАН України. - Ф. 122 П/69.

2. Російський державний історичний архів (далі - РДІА).- Ф.796, оп. 8, 
спр.223.- Арк.71.

3. Інститут рукопису ЦНБ ім.В.І.Вернадського НАН України. -Ф 636/411
C.

4. Цит. за: Лебедев А.С. Харьковский коллегиум как просветительный 
центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета. - М., 
1886. - С.65.

5. Сковорода Г.С. Лист до Іова Базилевича, 18 квітня 1765 р. // Сковорода 
Г.С. Повне зібрання творів: В.2 т. - К., 1973. - Т.2. - С.391.

6. Відділ рукописів Інституту літератури НАН України. - Ф.20, Спр. 953.
7. РДІА.- Ф.796, оп.75, спр.527; оп.78, спр.970.

АмоскинА.С. (Курск)

РОЛЬ ХАРЬКОВСКОГО КОЛЛЕГИУМА В РАЗВИТИИ  
БРАТСКИХ СВЯЗЕЙ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО 

НАРОДОВ

В начале 90-х годов XX века в нашем большом сла
вянском доме поселилась огромнейшая беда: со страниц 
учебной, художественной, исторической литературы, из 
лексикона работников СМИ, личного состава силовых 
структур, государственных и общественных деятелей на
прочь исчезло словосочетание "дружба народов". Это и 
заставило автора обратиться к анализу исторических до
кументов, показывающих реальную атмосферу жизни и 
деятельности Харьковкого коллегиума.

Своими корнями учебное заведение уходит в Белго
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род. Здесь в 1722 г., по указу Синода энергией Епифания 
Тихорского - воспитанника и преподавателя Киево-Мо- 
гилянской академии, впоследствии епископа Белгород
ского и Обоянского, была открыта славяно-латинская 
школа. Через 4 года в ней насчитывалось уже 6 классов. 
Тогда на нее обратил внимание управляющий делами 
Слободской Украины князь Михаил Михайлович Голи
цын. Чтобы поднять значение Харькова, как главного 
города управляемого им края, Голицын предложил 
епископу Епифанию перевести туда Белгородскую шко
лу. Князь и дворяне Харькова выделили на расходы по 
переезду большие средства, и учебное заведение продол
жило свою жизнь на новом месте. Поначалу оно называ
лось Тихорской или Белгородской академией. После 
смерти Епифания в 1731 г. стало называться Харьковс
ким коллегиумом1.

В нем изучались философия, риторика, поэтика, 
грамматика, геометрия, математика, латинский, славян
ский, французский и немецкий языки2. В коллегиуме в 
течение 10 лет преподавал поэтику украинский поэт, фи
лософ и педагог Григорий Саввич Сковорода. Кроме 
отечественных преподавателей, в коллегиуме работали 
и приглашенные зарубежные учителя.

Для изображения характера учения, отметим, что бо
гословие изучалось по системе Феофана Прокоповича. 
Для закрепления знаний и приобретения умения свобод
ного пользования ими практиковались диспуты или пре
ния, которые проводились ежемесячно на изучаемых 
языках поочередно. Учащиеся богословия должны были 
сочинить минимум три проповеди в год и, по исправле
нию учителем, выучить их наизусть, а потом произно
сить в коллегиуме на русском языке. Богословский курс 
продолжался 4 года.

В философском классе изучали иностранных филосо
фов, 'вольфианскую экспериментальную физику (пере
вод М.В.Ломоносова), речи М.В.Ломоносова о физичес
ких вещах и др. Философский курс продолжался 2 года. 
Правила русского языка изучались по российской грам
матике М.В.Ломоносова3.
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Чтобы возвысить значение коллегиума, Синод ука
зом от 19 ноября 1742 г. официально подчинил ему все 
учебные заведения Белгородско-Обоянской епархии и 
строжайше предписал епархиальному начальству обес
печить непременное поступление в него всех воспитан
ников уездных учебных заведений4.

Коллегиум вполне оправдывал надежды, которые 
возлагались на него. Высоко ценила заслуги этого храма 
науки Екатерина И. В 1765 г. она повелела: "К препод
аваемым в Харьковском коллегиуме наукам прибавить 
класс рисования, а особенно инженерства, артиллерии и 
геодезии"5. Во исполнение царского повеления в 1768 г. 
были открыты "прибавочные" классы.

Коллегиум сделался тогда главным и едва ли не един
ственным местом получения образования для всей об
ширной Белгородско-Обоянской епархии. От некото
рых городов, входивших в состав епархии, Харьков от
стоял на 250 верст и более, что представляло неудобство 
для учащихся и их родителей. Частично для устранения 
этого неудобства, а главным образом для надежного и 
постоянного обеспечения учебного заведения пополне
нием, было решено открыть в разных пунктах епархии 
еще три славяно-латинских школы, по окончании кото
рых ученики должны были поступать в Харьковский 
коллегиум для завершения образования. Указ об откры
тии училищ и программа преподавания в них были разо
сланы 1 апреля 1737 г. всем настоятелям монастырей и 
духовным управителям. Одновременно было послано 
предписание ректору Харьковского коллегиума, "дабы 
он собща и по совету учителей, выбрав и опробовав из 
способных и доброжительных студентов онаго коллеги
ума, выслал, по силе духовного регламента, по два, а бу
де не можно, то по одному учителю в Курск и Старый 
Оскол"6.

Начальство коллегиума нашло возможным послать в 
новооткрытое Курское училище Павла Кондратовича7. 
В Старый Оскол был направлен сын протопопа Иоанна 
Спасского Михаил. В помощь ему был назначен Роман
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Полецковский - украинец, проживавший в Старом Ос
коле.

Новооткрытые школы, довольно значительны по 
числу учеников, помещались в Белгороде при Николаев
ском монастыре, в Курске - при Знаменском монастыре, 
а в Старом Осколе - в доме соборного протопопа Кось- 
мы Венедиктова8.

Коллегиум бесспорно приносил большую пользу, до
ставляя для обширного региона с русско-украинским на
селением образованных, трудолюбивых, энергичных и 
честных деятелей на самых различных поприщах общес
твенного служения. Из него вышло много чиновников, 
служивших в коллегии МИДа и в разных заграничных 
миссиях, и оставивших во всех этих учреждениях самую 
добрую память о себе. Еще больше воспитанников с 
четью работали народными учителями, врачами. В 
большом количестве они поступали в Московский и Пе
тербургский университеты.

Коллегиум дал плеяду выдающихся ученых, деятелей 
культуры, которые впоследствии возглавили столичные 
учебные заведения, стали основателями научных на
правлений и т.д. Достаточно вспомнить ректоров Мос
ковского университета И.А.Двигубского и М.Т.Каче- 
новского, академиков В.В.Петрова и Н.И.Гнедича, 
профессоров Е.О.Мухина и Г.И.Базилевича9.

До нас дошли воспоминания одного из бывших пи
томцев Харьковского коллегиума Ф.П.Лубяновского, 
родившегося 9 августа 1777 г., учившегося в Московс
ком университете, бывшего впоследствии Подольським 
губернато-ром, а потом первоприсутствующим общего 
собрания Сената. Вот как сказано в них: "Превосходное 
учебное заведение представлял Харьковский коллегиум. 
В мое время управлял им префект Шванский, муж рав
нопочтенный по жизни и по учености... Он имел редкий 
дар развивать в молодых людях здравый смысл и вну
шать им охоту и не умирающую страсть к науке. С та
ким наставником и вышедши из школы, чему не научиш
ся! Предметов учения было немного, но преподавались 
они ревностно и основательно. Латинский язык приучал
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к простому, ясному и благозвучному изложению мыс
лей. Все мы были поэты"10.

В жизни коллегиума были и печальные явления, свя
занные, в частности, с экономической стороной его жиз
ни. Ф.П.Лубяновский об этом писал: "В мое время Харь
ковский коллегиум помещался в большом каменном 
здании с трубой: так называли длинный и широкий на 
втором этаже коридор, по обеим сторонам которого ог
ромные аудитории без печей были ничем иным, как са
раями, где зимой не только руки и ноги, но и мысли за
мерзали... Но ни холод, ни голод не охлаждали охоты к 
учению; привыкли мы, сверх того, к нужде и приучались 
довольствоваться малым"1 11.

Выражаясь компьютерным языком, можно сказать, 
что в материалах Харьковского коллегиума заключены 
уникальные своеобразные файлы истории духовного 
благородства в отношениях русского и украинского на
родов. Поэтому я предлагаю работникам средств массо
вой информации Украины и России, используя все при
емлемые формы, донести до создания двух больших сла
вянских народов содержание этих файлов.

1 Щербаченко В. Духовенство и миряне в духовной жизни Белгоро- 
дчины.-К духовным истокам Белгородчины. - Изд. Курской духовной 
семинарии, 1994.-С. 43-44; Посохова Л.Ю. Харьковский коллегиум и его роль 
в развитии русско-украинских культурных связей (XVTII - первая половина 
XIX в.).-Россия и Украина на пороге XXI века. Пути сочетания 
национальных интересов и братского взаимодействия.-Воронеж.-1997.-С. 41.

2 Прибавление к Курским епархиальным ведомостям.-1893.-№22.-С. 481.
3 Там же.-№24.-С. 554.
4 Там же.-№22.-С. 482.
 ̂ Там же.-С. 484.
6 Курские епархиальные ведомости.-1873.-№14.-С. 673.
^ Там же.-С. 674.
8 Там же.-1873.-№16.-С. 765.
^ Посохова Л.Ю. Харьковский коллегиум и его роль в развитии русско- 

украинских культурных связей (XVIII - первая половина XIX вв.).-Россия и
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Украина на пороге XXI века. Пути сочетания национальных интересов и 
братского взаимодействия.-Воронеж.-1997.-С. 42.

Прибавление к Курским епархиальным ведомостям,-1893,-№27.-С.
590-591.

* * Там же.-С. 594.

Посохов С.1(Харюв)

ПОПЕЧИТЕЛІ ХАРКІВСЬКОГО УЧБОВОГО ОКРУГУ

Становлення Харкова як центра Слобожанщини 
значною мірою пов’язано із розвитком освіти.

Попечителі учбових округів суттєво впливали на про
ведення державної політики в галузі освіти в XIX ст. - на 
поч. XX ст., і не тільки на території своїх округів, але і в 
цілому в імперії. Втім, відношення їх до складу вищої 
бюрократії зумовило той факт, що радянська історіог
рафія або обходила їх своєю увагою, або обмежувалася 
констатацією негативного впливу попечителей на стан 
освіти, характеристикою їх як провідників реакційного 
курсу уряду. При всьому тому, що дійсно попечителі за 
своїм освітнім рівнем та досвідом не завжди відповідали 
своєму призначенню, висновки, які панували в ра
дянській історіографії, виглядають вельми однобічними. 
До того ж і негативний вплив на будь-які сторони істо
ричного процесу, і діяльність "реакційних осіб" повинні 
ставати об’єктом наукового вивчення. Історія попечи
тельської влади не лише невід’ємна складова історії ста
новлення та розвитку системи управління освітою в 
Російській імперії, але і важлива та цікава сторінка 
регіональної історії.

Учбові округи були створені указом 25 січня 1803 р. 
Того ж дня була запроваджена посада попечителя та 
створено шість учбових округів: Віленський, Дерптсь- 
кий,‘ Казанський, Московський, Санкт-Петербурзький 
та Харківський. До кожного з округів входило декілька 
губерній і, таким чином, вони охоплювали величезну те
риторію. Зокрема, Харківський учбовий округ спочатку
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складався з 11 губерній (Астраханська, Воронезька, Ка
теринославська, Київська, Курська, Орловська, Пол
тавська, Слобідсько-Українська, Таврійська, Херсонсь
ка та Чернігівська) та 7 областей (Бесарабія, Грузія, 
Землі Війська Донського, Землі Війська Чорноморсько
го, Імеретія, Кавказька область, Мінгрелія)[1]. На 1805 
р. на території цього учбового округу нараховувалося 46 
училищ, в тому числі 7 середніх, де навчалося близько 
4000 учнів. Територія учбових округів не залишалася 
незмінною. Так, указом 1818 р. деякі навчальні заклади 
Київської губернії були "изъяты из ведения" Віленського 
учбового округу "по отдаленности" і приєднанні до 
Харківського. У 1831 р. до Харківського учбового окру
гу відійшли Подольська та Волинська губернії. У 1835 р. 
було створено Київський округ і, відповідно, частина те
риторії Харківського учбового округу відійшла до 
нього. Такі зміни кордонів учбових округів продовжува
лися і надалі. На 1 квітня 1905 р. до складу Харківського 
учбового округу входили Воронезька, Курська, Пен
зенська, Тамбовська, Харківська губернії та Область 
Війська Донського[2]. Повноваження попечителей та
кож не залишалися незмінними[3]. Перші положення бу
ли вельми загальними, а коло справ, які підлягали веден
ню попечителя, - досить значними. У такій ситуації бага
то чого залежало від особи попечителя. І все ж до 1835 р. 
загальне управління учбовим округом перебувало у ве
денні Училищного комітету, який був при кожному 
університеті, і права попечителя були обмежені. З 1835 р. 
попечитель став необмеженим начальником всіх на
вчальних закладів округу. Відповідним положенням, що 
було затверджено 25 червня 1835 р., попечителям були 
передані усі обов’язки по управлінню навчальними за
кладами округу. З цього часу попечителі зобов’язані бу
ли мешкати безпосередньо у головному місті свого окру
гу. З кінця 30-х - поч. 40-х рр., особливо на окраїнах гу
бернії попечителі були зобов’язані щільніше контактува
ти з місцевою адміністрацією. Невдовзі і управління де
якими учбовими округами, в тому числі і Харківським,
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бул.о передано місцевим генерал-губернаторам. Таке 
становище тривало до початку правління Олександра II, 
яке знаменувало лібералізацію суспільного життя. Ре
форма в галузі освіти, яка стала однією з "великих ре
форм", дещо обмежила вплив попечителей на навчальні 
заклади, однак вони залишалися головними адміністра
торами, з 70-х рр. їх роль знов почала зростати, що було 
зафіксовано в університетському статуті 1884 р. та інших 
документах[4].

Відносна відособленість міністерств, значні розміри 
учбових округів сприяли тому, що попечителі відчували 
себе досить самостійно у стосунках з місцевою 
адміністрацією. Характерний епізод, який підтверджує 
сказане вище, відбувся в Харківській губернії навесні 
1879 р., коли йшло представлення нових чиновників гу
бернатору. Попечитель учбового округу тоді відмовився 
з’явитися на прийом до губернатора, мотивуючи це тим, 
що попечитель не є губернським чиновником, підлеглим 
губернатору (а, до речі, посада попечителя вважалася 
вищою від губернаторської, якщо брати до уваги класні 
чини "Табелі про ранги")[5]. До того ж попечителі були 
досить забезпечені і в матеріальному плані: окрім того, 
що багато хто з них був землевласником, вони також от
римували значні кошти за виконання своїх обов’язків.

Потреба в освідчених людях, зростання кількості на
вчальних закладів, в тому числі вищих, розповсюдження 
освіти на окраїни імперії обумовили зростання чисель
ності учбових округів (на початку XX ст. -12), зменшен
ня реальної влади попечителей над навчальними закла
дами (оскільки попечитель був просто не В ЗМОЗІ взяти їх 
під свій особистий нагляд). Зокрема, на 1916 р. до 
Харківського учбового округу входило 57 гімназій, 37 
реальних училищ, 5 учительських інститутів, 18 учи
тельських семінарій, 6 технічних училищ, 3 прогімназії. 
До цього слід додати приватні навчальні заклади (28 чо
ловічих гімназій, 10 жіночих, 6 реальних училищ, а та
кож мережу народних училищ, та інших навчальних за
кладів)^].

Вивчення діяльності попечителів учбових округів не- 
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можливо без аналізу відповідних біографічних даних: 
віку, соціального походження, рівня освіти, матеріаль
ного положення та інше. Колись відомий упорядник 
словників С.О.Венгеров писав так: "Не можна дивитись 
на словник тільки як на зібрання окремих статей та 
довідок. У цілому словник письменників та вчених є 
реєстрацією духовних сил країни, й саме, коли великою 
є кількість внесених до нього діячів, він дає міцну осно
ву для встановлення всілякого роду висновків". Вва
жаємо, що основу для узагальнень дає будь-який біог
рафічний словник. Спробуємо проаналізувати біог
рафічні дані довідника, який підготовлений Б.П.Зайце- 
вим та С.І.Посоховим в серії "Харківський біографічний 
словник" і присвячений попечителям Харківського учбо
вого округу.

За всю історію Харківського учбового округу його 
очолювало 22 попечителя. Серед них було чимало ви
датних осіб: сподвижник молодого Олексанра І граф 
С.О.Потоцький, письменник О.О.Перовський (Пого- 
рельський), дипломат Ю.О.Головкін, хімік О.А.Воскре- 
сенський та ін. Однак, особливий інтерес викликають 
узагальнюючі дані. Середня тривалість перебування по
печителя на посаді становила приблизно 5 років, се
редній вік на момент призначення - 53 роки. Але це се
редні показники. Аналізуючи біографічні дані, важливо 
прослідкувати певну тенденцію, визначити відмінності, 
властиві тому чи іншому етапу. В нашому випадку 
виділяються два періоди: до та після 1857 р. Перший 
період характеризується призначенням на посаду 
здебільшого представників аристократії, які не мали сис
тематичної освіти, але пройшли тривалу військову або 
чиновницьку службу. Для деяких із них це була скоріше 
почесна посада на старості літ (З.Я.Карнєєв, Ю.О.Го
ловкін). Звертає на себе увагу й той факт, що переважна 
більшість з них до призначення на посаду попечителя не 
мала відношення до системи міністерства освіти. Таким 
чином зрозуміло, їх фукнцією бачилася, перш за все, 
функція загального наглядача за ходом процесів у підпо
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рядкованому учбовому окрузі. Це підтверджує факт пе
редачі функцій попечителя до рук генерал-губернатора 
(М.А.Долгорукий та С.О.Кокошкін).

Дещо відрізняється в цьому плані друга половина 
XIX - поч. XX ст. Попечителі цього періоду переважно 
мали вищу освіту (здебільшого університетську), а пол
овина з них звання професора Попередня служба, як 
правило, проходила по лінії міністерства народної 
освіти. Так, П.К.Жерве, И.П.Воронцов-Вельямінов, 
М.М.Алексеенко до свого призначення керівниками 
Харківського учбового округу вже виконували обов’яз
ки попечителя, П.В.Зінов’єв та К.К.Фойгт були помічни
ками попечителя, С.О.Раєвський та ІІ.О.Соколовський 
були чиновниками міністерства народної освіти, 
М.С.Максимовський, І.П.Хрущов, В.К.Анреп, О.Л.Ко- 
рольков - доцентами, професорами, директорами 
відповідних освітніх установ.

Таким чином, не можна не помітити, як поступово ут
верджувався напрямок на професіоналізацію системи 
управління освітою. Попечитель учбового округу у дру
гий період скоріше виступав у ролі фахівця, який міг не 
лише здійснити загальний нагляд, але й вирішити кон
кретні проблеми різноманітного освітянського життя. 
Зазначені зміни, на наш погляд, значною мірою характе
ризували еволюцію, яку переживала Російська імперія 
пореформеного часу.

Тимчасовий уряд, який виник після лютого 1917 р. 
зберіг систему учбових округів та посаду попечителя. 
Однак, радянська влада, яка прийшла натомість, пов
сюдно ліквідувала як систему учбових округів, так і 
інститути управління ними. З цього часу функції ліквідо
ваних органів взяли на себе відділи народної освіти при 
губернських радах робітничих, солдатських та селянсь
ких депутатів. 1 2

1. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. - Т.27. - № 
20598.

2. Список гимназий и прогимназий мужских и женских Министерства
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народного просвещения. - Спб., 1905. - С.9.
3. Про це див.: Исторический обзор деятельности Министерства 

народного просвещения, 1802-1902. - Спб., 1902.
4. Настольная книга по народному образовани.: В 2 т. - Спб., 1899. - Т.1.
5. Російський державний історичний архів. Ф.1282. - Оп.З. - Спр.885. - 

Арк.188.
6. Центральний державний історичний архів України. Ф.2162. Оп.2. 

Спр.104.- Арк.1.

Шевченко ЛВ.(Ктв)

М.І.ПИРОГОВ - ПРИХИЛЬНИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 
ОСВІТИ

Найбільш плідним в педагогічній діяльності 
М .І.П ирогова був період його попечительства у 
Київському навчальному окрузі. Цей час (з липня 1858 
по квітень 1861 року) був настільки вражаючим, що 
знайшов своє відображення в численних спогадах лю
дей, які працювали під керівництвом Пирогова, знали 
його особисто, а також учнів гімназій та студентів 
університету. За свідченням вчителя 1-ї київської 
гімназії М.Богатінова, який не був прихильником но
вовведень Пирогова, але змушений був все ж визнати, 
що "піднялась така кипуча діяльність в окрузі, якою 
ледве колись до того був зайнятий навчальний світ 
наш"1-

В особі М .І.Пирогова навчальні заклади вперше 
побачили справжнього керівника, високоосвіченого та 
гуманного, чесного та безкомпромісного. Виконуючи 
службові обов’язки, Пирогов будував свої взаємини з 
людьми, в основі яких були повага і довір’я. Навколо 
вченого об’єднувались передові професори, вчителі, 
студенти, громадські діячі, захоплені однією спільною 
метою - поліпшити і перебудувати навчальну справу. 
Малоцікавий журнал "Циркуляры по Киевскому учеб
ному округу", який подавав офіційний перелік змін, 
що сталися, перетворився за участю Пирогова в одне з
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найкращих педагогічних видань Росії. Активізувалась 
діяльність педагогічних рад у школах, вчителі дістали 
можливість вільно висловлювати свої думки, поліпши
лося їх матеріальне становище.

Підтримуючи багато починань студентів та проф
есорів, М.І.Пирогов сприяв прогресу і демократизації 
освіти. Велике незадоволення царя й уряду викликала 
пропозиція Пирогова відкрити двері для всіх бажаю
чих навчатись. В доповідній записці міністру від 27 лю
того 1859 р. він пропонував "відкрити вхід до універси
тету навстіж всім громадянам, всім членам суспільства, 
всім службовцям і неслужбовцям за відому плату за 
лекцію, не вимагаючи ніякого вступного екзамену і не 
обмежуючи часу перебування в університеті"2. Пропо
зицію М .І.Пирогова зробити університети доступними 
для всіх станів Олександр II відхилив, заявивши: "Тоді 
в Росії буде стільки ж університетів, скільки й 
шинків"3.

Прогресивним був також дозвіл Пирогова вчителям 
гімназій та студентам університету давати безкоштовні 
уроки з програми гімназичного курсу особам, які мали 
бажання вступити до університету, але не мали ма
теріальної можливості пройти повністю гімназичного 
навчання "внаслідок виняткового свого громадського 
стану"4.

Як більшість демократичних діячів середини XIX 
ст., Пирогов вбачав головну причину недоліків 
суспільного ладу Росії в неуцтві та культурній відста
лості народу, у відсутності шкіл та педагогічних кадрів 
для них. В офіційному звіті Міністерства народної 
освіти за 1858 рік зазначалося, що в "початкових учи
лищах один учень припадає на 600 міських жителів та 
один учень в повітових училищах - на тисячу меш
канців міст"5. В Росії одна школа припадала на 7814 
жителів, в Україні ще менше - 1 школа на 9591 чо
ловік6.

Одну з причин такого відсталого стану початкової 
освіти М.І.Пирогов бачив в недостатній підготовці 
вчителів для шкіл, в їх складному матеріальному та
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громадському становищі. Відзначаючи, що не всі май
бутні вчителі розуміють "важке мистецтво вчити", Пи
рогов турбувався про практичну підготовку студентів - 
майбутніх вчителів.

З цією метою він 19 вересня 1858 р. звернувся до Ра
ди університету з пропозицією заснувати педагогічну 
семінарію при університеті "для підготовки молодих 
людей зайняти вчительські посади"7. Було запропоно
вано утворити Комітет для організації семінарії, в який 
передбачалось включити: заступника попечителя, ди
ректорів обох київських гімназій Деллена та Нейкірха, 
10 провідних професорів Київського університету по 
всіх спеціальностях, в тому числі Селіна, Гогоцького, 
Бунге, ІПульгіна, Д ’ячейка, Тализіна, Іванішева, Хо- 
децького та інА Проте Міністерство народної освіти 
та Святейший Синод не дали згоди на відкриття 
семінарії.

В Києві завдяки зусиллям Пирогова при універси
теті св.Володимира в 1862 р. вдалося відкрити тимча
сову педагогічну школу, яка готувала вчителів "із посе
лян" для початкових шкіл. Ш кола проіснувала недо
вго, до 1864 р. Однак це був перший досвід і на нього, 
як на позитивний приклад, вказував К.Д.Ушинський, 
складаючи проекти вчительських семінарій9.

З метою освіти народу М.І.Пирогов підтримував 
пропозицію студентів університету про відкриття пер
ших недільних шкіл на території Росії. В Центрально
му державному історичному архіві в Києві зберігається 
унікальний документ - прохання студентів (всього 17 
підписів) від 14 вересня 1859 р. на ім’я попечителя про 
дозвіл "відкрити в приміщенні Києво-Подольського 
дворянського училища дарову недільну та святкову 
школу"10. М.І.Пирогов гаряче сприйняв цю ідею та 
відтримав прохання перед міністром, вказавши, що 
недільні школи мають на меті "поширення письмен
ності в простому народі"11.

Метою недільних шкіл було надання неписьменним 
як дітям, так і працюючим дорослим, основи письмен
ності та лічби. Вчились вони в недільні та святкові дні
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безкоштовно. З ентузіазмом за справу взялись студен
ти університету св. Володимира, підтримувані їх улюб
ленцем професором історії П.В.Павловим. На Павлова 
покладено було нагляд за роботою недільних шкіл.

Газета "Киевский телеграф" від 3 жовтня 1859 р. 
вмістила об’яву про відкриття в різних частинах міста 
найближчим часом шкіл "для ремісників і взагалі для 
неписьменних людей, що не мають можливості займа
тись читанням та письмом в робочі дні"12.

Першу недільну школу відкрито 11 жовтня 1859 р. в 
приміщенні Київського повітового дворянського учи
лища на Подолі (вул.Костянтинівська, 9/6). Друга - 25 
жовтня 1859 р. на Новому Строєнії також в 
приміщенні повітового училища, біля університету. 3 1 
січня 1860 р. при 2-й жіночій гімназії вчителями цієї 
гімназії організовано першу жіночу недільну школу.

В жовтні-листопаді 1860 р. відкрито ще чотири 
недільних школи в Києві: при 1-й чоловічій гімназії, в 
Фундуклєївській жіночій гімназії, при 4-й печерській 
гімназії та при 2-й подольській гімназії. Таким чином, 
протягом року в Києві працювало 7 недільних шкіл13.

Знаменно, що організаторами та першими вчителя
ми цих шкіл були українці, серед учнів також перева
жали українці. Це відзначив у своїй статті "Про 
недільні школи" М.І.Пирогов, яку він написав в 1863 р. 
вже після від’їзду з Києва. "За запровадження 
недільних шкіл, - писав він, - узялися першими малоро
си, ревні шанувальники Куліша та Шевченка, кращі з 
кращих учнів професора Павлова"14. Він вважав, що 
"здійснення ідеї недільних шкіл якнайкраще відповідає 
життєвій потребі краю". "Для мене, - відзначав він, - 
було вельми знаменним, що в учителів пропонували 
себе істинні малороси"15.

"Кращими з кращих" українців "і за здібностями, і 
за моральністю" були: Ф.Вороний, пізніше професор 
Ніжинського ліцею, директор Кишинівської та При
луц ько ї гімназій; К.Шейковський, автор 5-ти томного 
"Опыта Южнорусского словаря", монографії "Быт по-
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долян" та підручника українською мовою для 
недільних шкіл "Домашня наука"; видатний ук
раїнський вчений та громадський діяч, а в той час сту
дент 1-го курсу університету М.Драгоманов; А.Свид- 
ницький, письменник національно-демократичного 
спрямування; члени Харківсько-Київського таємного 
товариства М.Муравський, Г.Стрижевський, А.Ти- 
щинський, В.Португалов та інші. Всі вони також з ве
ликою повагою ставилися до "незвичайного" попечи
теля, діяльність якого, за словами кивського генерал- 
губернатора князя Васильчикова, "настійливо пе
реслідує думку прогресу"16 та "живить шкідливий на
прямок молоді"1'.

Зрозуміло, що гуманна та прогресивна діяльність 
М .І.Пирогова на посту попечителя Київського на
вчального округу викликала невдоволення урядових 
органів та київського генерал-губернатора, який писав 
доповідні записки на ім’я міністра народної освіти та 
начальника III відділу з вимогою усунути Пирогова з 
керівництва округом. З відставкою його не забари
лись, і вже 13 березня 1861 р. указом царя М.І.Пирого- 
ва звільнено з посади попечителя в зв’язку "з розладне- 
ним здоров’ям".

В листопаді 1910 р., коли широко відзначалось 100- 
річчя від дня народження великого хірурга та педагога 
М .І.П ирогова, українська газета демократичного 
спрямування "Рада" віддала належне його ролі в 
освітянському русі України: "І цей великорос зрозумів 
культурні потреби нашого народу й щиро підтримав 
ідею заснування недільних шкіл для простого народу, 
що конав у темряві"18.

1 Воспроминания М.Д.Богатинова// Русский архив. -1899. Кн.2. - С.530.
2 ЦДІА України. - Ф.707, оп.25, спр.51. - Арк. 12-13.
3 Штрайх СЯ. Н.И.Пирогов. - М., 1933. - С.12.
4 ЦДІА Росії. - Ф.733, оп.70, спр.977. - Арк. 1-2.
5 Там само. - Оп.117, спр.51. - Арк.136.
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6 Статистические таблицы Российской империи за 1856 г. - Спб., 1858. - 
С.212-213.

7 ДАК. - Ф.16, оп.465, спр.118. - Арк.221.
8 Там само. - Оп.469, спр.113. - Арк.829-830.
9 Ушинский К.Д. Твори: у 4-х т. - К., 1954. - Т.2. - С.88.
Ю ЦДІА України. - Ф.707, оп.25, спр.352. - Арк. 1.
Ч Там само. - Оп. 261, спр.2. - Арк.21.
12 Киевский телеграф. - 1859. - 3 жовтня. - № 28.
13 Абрамов Я.В. Наши воскресные школы: Их прошлое и настоящее. - 

Спб. 1990.-С. 13.
14 Пирогов Н.И. Сочинения: в 2-х т. - К., 1910. - Т.1. - С.280.
15 Там само. - С.281.
16 Державний архів Російської Федерації. - Ф.109, 1 експ., спр. 26, ч.2. - 

Арк.495.
12 Там само. - Спр. 133. - Арк. 10.
18 Дорош С. Пам’яті гуманіста та педагога// Рада. - 1910. - 13(26) 

листопада. - № 258.

Волос О.В. (М иколаїв)

ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ 
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

(70-ті рр. XIX - поч. X X  ст.)

Херсонське губернське та повітові земства займали 
в Росії перше місце з багатьох напрямків такої діяль
ності та були ініціаторами важливих починань в галузі 
сільського господарства.

Пропаганда сільськогосподарських знань серед на
селення розпочалася ще тоді, коли земські управи на 
місцях стали запроваджувати агрономічні установи та 
склади з метою покращити розвиток сільського госпо
дарства. АЛе справа ускладнювалася відсутністю 
підготовленого агрономічного персоналу, який на 
місцях мав очолити таку роботу. Проблему, що 
назріла, земства почали вирішувати шляхом відкриття 
спеціальних навчальних закладів, де здійснювали
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підготовку кадрів для сільського господарства. 
Найбільш чисельну категорію складали сільськогоспо
дарські школи, які утримувалися земствами, або при 
значній їх участі. Такі навчальні заклади були різних 
типів:

1. Ш коли з курсом середніх навчальних закладів;
2. Нижчі школи першого та другого розрядів;
3. Ш коли, що вели підготовку спеціалістів з окре

мих галузей сільського господарства;
4. "Четверті відділення" при початкових школах.
Херсонська губернія на початку XX століття була

на третьому місці в Росії за витратами на сільськогос
подарську освіту, асигнувавши на цю справу 121 тися
чу рублів і. Із усіх витрат на сільське господарство, вит
рати на поширення сільськогосподарських знань ста
новили майже 25 відсотків. Першими були відкриті 
нижчі сільськогосподарські школи, так як більшість 
земців вважали, що тільки таким шляхом можна досяг
ти певних результатів в пропаганді знань. Серед земств 
Росії Херсонське було першим, яке в 1874 році відкри
ло земську сільськогосподарську школу в передмісті 
Херсона.

До 1883 року Херсонська сільськогосподарська 
школа була нижчим спеціальним закладом. Згідно 
положення про землеробські училища від ЗО травня 
1878 року вона була реорганізована в середній на
вчальний заклад, в якому навчання тривало 6 років, а 
практику випускники проходили у приватних госпо
дарствах від пів- до одного року.

Витрати губернського земства на утримання учили
ща були значними і зростали щорічно, про що свідчать 
такі факти: в 1895 році земська управа асигнувала 
37700 рублів2, в 1897 - 38150 рублів5, в 1898 - 43575 
рублів 18 копійок4, в 1911 - 92311 рублів, в тому числі 
від казни 10178 рублів5.

Кількість учнів в училищі теж постійно зростала, в 
1911 році там було 119 вихованців6, в 1916 - 187 учнів, 
в 1917 - 2377. Розуміючи велику потребу в сільськогос
подарській освіті серед населення краю, позачергова
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сесія губернських земських зборів 25 травня 1917 року 
прийняла рішення про відкриття в училищі першого 
паралельного класу на 40 учнів. Крім середнього 
сільськогосподарського навчального закладу, земство 
в Херсонській губернії утримувало Ямчитську нижчу 
школу І розряду в м.Кривий Ріг. Школа була заснова
на у 1889 році на основі Положення про нижчі 
сільськогосподарські школи, що було затверджене 27 
грудня 1883 року. Відкриваючи такого типу школи, 
земства намагалися забезпечити села спеціально підго
товленими людьми, які б при матеріальній підтримці 
стали ініціаторами або найактивнішими в перебудові 
селянських господарств. Вже через сім років школа ма
ла велику популярність серед населення краю, в ній на
вчалися стипендіати земства та бажаючі, що могли за
платити за навчання самостійно8. Ш кола не мала до
статньо шкільних приміщень, і чисельність учнів була 
невеликою. В 1916 році бажаючими вступити до шко
ли було подано 298 заяв, із них: 132 - були допущені до 
екзаменів, а прийнято в підготовчий клас 25 учнів, і в 1 
- 9 9.

Крім згаданої Ямчитської школи, в Херсонській гу
бернії існувала друга сільськогосподарська школа, що 
мала назву "Ольгінська", і була відкрита І.П.Скар- 
жинським в с.Мигія Єлизаветградського повіту 17 
жовтня 1890 року. Ш кола мала одне з найкращих 
шкільних приміщень, ділянку землі в 100 десятин, із 
яких 40 щорічно засівалося, сільськогосподарські 
будівлі, реманент, навчально-демонстраційні ділянки, і 
худобу. Херсонське губернське та повітові земства 
постійно утримували своїх стипендіатів в цій школі. У 
1911 році губернська управа виділила 213 рублів на ут
римання 2 стипендіатів, Ананьєвське повітове - також 
200 рублів на утримання 2 учнів, Єлизаветградське - 
600 рублів на 4-х стипендіатів, Тираспільське земство 
навчало в школі одного учня, витрачаючи на цю спра
ву 130 рублів10.

Серед шкіл, що вели підготовку спеціалістів з окре
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мих галузей сільського господарства, заслуговувала на 
увагу Одеська школа садівництва та городництва II 
розряду, що була відкрита 1 жовтня 1886 року. 
Ініціатором відкриття школи було Одеське відділення 
Імператорського Російського товариства садівництва, 
яке орендувало ділянку землі в 5,5 десятини1 Крім то
го, надаючи стипендії, і причому переважно особам із 
місцевих жителів,земства в деякій мірі забезпечували 
себе агрономічним персоналом, який знав місцеві 
кліматичні, господарські умови і був знайомим із особ
ливостями побуту села.

Єлизаветградське повітове земство з 1909 року ут
римувало в с.Велика Виска практичну школу пасічниц
тва. В 1911 році в школі навчалося 12 чоловік і земство 
витратило на школу 1615 рублів.

Крім шкіл, де вели підготовку спеціалістів з різних 
галузей сільського господарства, земства відкривали 
спеціальні майстерні. В м.Павлівка Тираспільська уп
рава у 1905 році відкрила ремісничо-навчальну май
стерню, в якій у 1911 році навчалося 53 учня, на її утри
мання земство витратило того ж року 6289 рублів1*. В 
майстерні вели підготовку робітників для сільського 
господарства, що мали досвід у догляді за землеробсь
ким знаряддям та машинами, могли полагодити їх, 
зробити нескладні частини до них, а також налагодити 
виробництво інших предметів сільського господарст
ва, виготовлення яких було неможливим без знання 
теслярської, столярської, ковальської справи та слю
сарного ремесла.

Херсонське повітове земство утримувало з 80-х років 
XIX століття ремісниче училище в с.Архангельське, в яко
му здійснювали підготовку слюсарів та ковалів. Асигну
вання від земства були значними, тому училище мало 
спеціально збудовані приміщення, обладнані механічним 
двигуном, гарний інструмент для практичних занять. Крім 
того, учні отримували допомогу в розмірі від 3 до 6 рублів 
на місяць. За статистичними даними на 1 січня 1913 року в 
училищі навчалося 60 чоловік віком від 14 до 20 років, але 
бажаючих вчитися було набагато більше.
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Враховуючи, що початкові народні школи ще до
вгий час залишалися єдиними навчальними закладами, 
які буди доступні для народу, земці з середини 80-х 
років XIX століття почали залучати школу до участі в 
поширенні елементарних відомостей з сільського госпо
дарства. Форми участі шкіл в такій пропаганді були 
різними:

- школам виділялася земля, на якій створювали хлібо
робські господарства, влаштовували сади або городи, де 
всі роботи виконувалися за участю школярів;

- вчителі отримували наділи землі для заняття 
сільським господарством з метою покращити своє ма
теріальне становище та ознайомлення місцевого насе
лення з найбільш досконалими методами ведення госпо
дарства;

- в шкільну програму інколи вводився короткий еле
ментарний курс з сільського господарства.

Шкільні хліборобські господарства створювали 
тільки за згодою вчителів, що хотіли займатися окреми
ми галузями, маючи для цього необхідні знання та на
вички. До такої сільськогосподарської діяльності вчи
телів початкових шкіл готували в Херсонській учи
тельській семінарії. Повітові земства губернії постійно 
надавали семінарії грошову допомогу на викладання 
садівництва, городництва та виноградарства. Отримані 
знання в семінарії вчителі використовували згодом в 
своїй практичній діяльності та пропаганді серед місце
вих жителів.

Але діяльність земських установ Херсонщини цими 
формами пропаганди сільськогосподарських знань серед 
населення краю не обмежувалась і на початку XX століття 
набувала все більшого значення та розмаху. 1 2

1 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству 
(подарным на 1911 год). Составленные под редакцией В.В.Мерачевского. 
Выпуск тринадцатый. Часть 1.-Петроград.-1914.-С. 58.

2 Справочный указатель земских сельскохозяйственных училищ (по 
сведениям на 1895год).-СПб.-1896.-С. 104.
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3 Справочный указатель земских сельскохозяйственных училищ (по 
сведениям на 1897 год).-СПб.-1898.-С. 360.

4 Справочный указатель земских сельскохозяйственных училищ (по 
сведениям на 1898 год). Составил П.Н.Соковнин.-СПб.-1899.-С. 388.

 ̂ Справочный указатель земских сельскохозяйственных училищ (по 
сведениям на 1911 год). Составленные под редакцией В.В.Морачевского. 
Выпуск тринадцатый. Часть Н.-Петроград.-1914.-С. 8.

^ Там само.-С. 8-9.
7 Общий административный и хозяйственный отчет Херсонской губернской 

земской управы за 1916-1917 гг. (отдельное издание ХГУ).-Херсон.-1918.-С. 14.
8 Бертенсон В.А. По югу России. Выпуск II.- Одесса. -1896. - С. 53, 55.
^ Общий административный и хозяйственный отчет Херсонской губернской 

земской управы за 1916-1917 гг. (отдельное издание ХГУ).-Херсон.-1918.-С. 16.
Ю Справочный указатель земских сельскохозяйственных училищ (по 

сведениям на 1911 год). Составленные под редакцией В.В.Морачевского.
Выпуск тринадцатый. Часть Н.-Петроград.-1914.-С. 8.

11 Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. Выпуск
четвертый, Сельскохозяйственные учебные заведения. - СПб. - 1900. - С. 93.

12 Справочные сведения о деятельности земств по сельскому хозяйству (по 
данным на 1911 год). Составленные под редакцией В.В.Морачевского. Выпуск 
тринадцатый. Часть И.-Петроград.-1914.-С. 33.

Назаренко Є.Д. (Хмельницький)

ПЕРША ЗГАДКА ПРО ШКОЛУ В СТАРОКОСТЯНТИНОВІ

У Науковій бібліотеці Львівського університету 
зберігається книга "Корчма" (так називалися збірники 
апостольських, соборних і єпископських правил і пов
чань). На її полях є запис: "Року Божего нароженія 1599 
декабря 5 списана Петром Станиславовичем Яневскаго, 
в богоспасаемом гради Константинове, в Академій Кон- 
стантиновской, при дидаскалу смиренном Антонію Єзи- 
фовичу, а при держави княжати ВасиліяОстрозскаго".

У 1903 році, повідомляючи про знахідку цієї книги, 
С.Пташицький стверджував, що це єдине свідчення 
культурного життя в місті в той час. А Іван Огієнко в 
1925 році в книзі "Історія українського друкарства" вис-
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ловив свій сумнів, наголошуючи, що саме собою напро
шується питання: чи не названо тут м.Острог Костянти- 
новом?"1.

Проте неймовірно, щоб автор приписки зміг сплута
ти резиденцію князя-воєводи з містом, в якому мешкав. І 
про який саме Костянтинів в приписці йде мова? Старий 
чи Новий? Князь Василь Острозький (Костянтином його 
звали в пам’ять про його батька) заснував один Костян
тинів в своїх володіннях у 1561 році на півдні Волині і 
другий Костянтинів близько 1600 року на півночі 
Поділля. Деякий час обидва міста називались однаково. 
Лише в 1632 році перше з них одержало назву Костян
тинів Старий, а друге - Костянтинів Новий (нині перше - 
райцентр, а друге - село Летичівського району Хмель
ницької області). Отже, у 1599 році переписувач Яневсь- 
кий зміг завершити свою працю лише в Старокостянти- 
нові, в "Академій Костантиновской". Та чи була така?

Назва "академія" походить від імені грецького міфіч
ного героя Академа і місцевості Академія поблизу Афін, 
де Платон заснував свою філософську школу. І минуло 
дуже багато часу, коли академіями почали називати 
вищі учбові заклади або наукові установи. Часто ця на
зва була неофіційною. Так було і з Острозькою школою, 
яка була заснована на кошти князя у 1576 році і поєдну
вала в собі початкову, середню і основи вищої освіти. 
Князь Острозький виділив будинок для навчання дітей. 
Для їх потреб був виданий у 1578 році "Буквар" в Ос
трозькій друкарні.

Сучасники називали школу то ліцеєм, то колегіумом - 
за аналогією з подібними закладами, де викладався курс 
предметів так званих "семи вільних наук". Ректор школи 
Герасим Данилович Смотрицький підібрав сильний 
склад викладачів. І саме високий рівень викладання да
вав випускникам початки начала вищої освіти. Швидко 
зростав авторитет школи і ректор знав їй ціну. Саме він 
перший назвав школу Острозькою академією. Але ха
рактерно, що академією її часто називав і опонент вик
ладачів Острозької школи, уніатський єпископ Іпатій
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Потій, який вів з ними гостру полеміку* 2.
Зате Клірик Острозький свою передмову "До чителни- 

ка" до "Отпису" на лист Іпатія Потія підписав "Писан в 
Острогу в школе кгрецкой, в рок 1599"3. Отже, в двох за
писах 1599 року говориться про "Академію Константи- 
новску" і "школу кгрецку" в Острозі. І це свідчить про те, 
що Острозька школа не була єдиною у володіннях князя 
Василя-Костянтина. Школа була і в Костянтинові (який 
невдовзі почали називати Старим). З запису Яневського 
видно, що вона утримувалася на кошти князя Острозько
го. І в Костянтинівській академії був один "дидаскал" сми
ренний Антоній Єзифович. Дидаскалами тоді називали 
учителів, хоча один з учителів Острозької школи називав 
себе дяком. Наявність лише одного дидаскала свідчить, 
що це була початкова школа. Як правило, у дидаскала бу
ло два помічники (служебники). Саме така норма була 
зафікосвана в "Порядку шкільному" 1586 року школи при 
Львівському братстві, який став статутом всіх братських 
шкіл, та й всіх православних шкіл.

На мою думку, П.С.Ясневський і був одним із служеб
ників. А переписавши книгу "Кормчу", в приписці на
звав школу в Костянтинові академією за аналогією з Ос
трозькою академією для солідності. Та через певний час 
слід учбового закладу в Старокостянтинові загубився. 
Зберігся лише запис на книзі "Кормчій".

Вже після смерті В.-К.Острозького, в 1609 році пра
вославні міщани Новокостянтинова утворили філію 
Львівського братства. За його дорученням вони утвори
ли в Новокостянтинові лікарню і братську школу в 
повній відповідності з статутом братства4. Отже, у 1609 
році виникла перша школа в Новокостянтинові.

А 1599 рік можна вважати роком першої згадки про 
існування учбового закладу в Старокостянтинові. Зви
чайно, не академії, а школи. І 5 грудня минає 400 років 
від дня цієї події.

' Огієнко І.І. Історія українського друкарства.-К.-1994.-С. 216.
2 Дзюба Є.П. Просвещение на Украине. Вторая половина XVI -
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первая половина XVII В.-К.-1987.-С. 56-67.
3 Українська література. XIV-XVI сг.-К.-1988.-с. 280.
4 Огієнко І.І. Історія українського друкарства.-К.-1994.-С. 216-217.

Войналович О. (Полтава)

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 
У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Проблеми національної школи, реалізація можливос
тей навчання рідною мовою постійно перебували в 
центрі широкої громадської уваги. Оцінюючи їх винят
кову роль у формуванні національної самосвідомості на
роду, збереженні багатовікової історико-культурної 
спадщини, передові кола суспільства постійно піднімали 
питання організації та діяльності національної школи, 
ставили їх в центрі своїх політичних і соціальних вимог.

Надзвичайно гостро проблеми національної школи 
стояли у царській Росії. Монархічний режим не лише не 
сприяв її розвитку, а й всіляко перешкоджав будь-яким 
виявам національних почуттів. До падіння самодержав
ства в Україні не було жодної державної української 
школи, не кажучи вже про учбові заклади для національ
них меншин, що тут проживали. Виключення складала 
лише незначна кількість національних шкіл, що утриму
валися за рахунок громадських коштів.

Всілякі спроби національно-свідомої інтелігенції на
лагодити шкільну освіту рідною мовою, охопити нею 
якомога більше дітей наштовхувалися на рішучу про
тидію монархічного режиму. Останнім абсолютно ігно
рувалася передова педагогічна думка, яка обгрунтовува
ла необхідність і своєчасність формування системи 
національної освіти.

Гаряче пропагуючи ідеї національної школи, вбачаю
чи в них один з шляхів духовного відродження кожного 
народу, відомий український педагог і культурний діяч 
С.Русова у своїй статті "К национализации начальной 
школы на окраинах России" писала: "Щоб дійсно пробу-
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дити свідомість і моральне почуття народних мас, не
обхідно широко націоналізувати народну освіту і вихо
вання, необхідно, щоб кожна народність мала б таку шко
лу, в якій звучала б рідна мова і відображалась її 
національна культура. Щоб в кожній області учні були оз
найомлені з місцевою географією і місцевою історією, щоб 
кожна нація в своїй школі вивчала перш за все твори своєї 
національної поезії. Така школа буде дорогою кожному 
народу, вона твердо і плідно розвинеться на рідних осно
вах, і з неї вийдуть люди, що вміють розуміти потреби 
своєї землі, готові віддати їй свої кращі сили. В цій школі 
діти будуть поважати і свою матір, і свого батька, і на тій 
повазі навчаться поважати всіх людей"1.

Певні передумови для розвитку національних шкіл в 
Україні відкрилися лише з перемогою Лютневої рево
люції та поваленням самодержавства. Взявши курс на 
українське національне відродження, Центральна Рада 
широко декларувала необхідність реалізації прав 
національних меншин. У зверненні "Народам України", 
складеному в кінцідсвітня 1917 р. і підписаному головою 
Центральної Ради М.С.Грушевським, говорилося: "Пов
нота національного життя, котрого ми добивалися для 
українського народу, не повинна затопляти, обмежувати 
для інших народностей їх змагання до свободного ро
звитку своєї культурної і національної стихії. Нітрохи! 
Ми не за те цілими поколіннями боролися і страждали за 
права нашого народу, щоб з хвилею, коли ті права бу
дуть здобуті, поставити іншу мету - приборкування слаб
ких народностей і панування над національними менши
нами великої української землі. Ми не на те доводили 
права кожної народності на те національне самоозна- 
чення, незалежно від її зрілості чи недозрілості, історич
ності чи не історичності, культурних заслуг, великих чи 
малих розмірів, аби тепер відмовляти якій-небудь наро
дності всього права на котрій-небудь з цих підстав. Ми 
не на те виступали проти "національного ероса", проти 
роздування національного шовінізму, проти принципу, 
що для національного успіху все дозволено, - щоб тепер 
самим ступити на сю дорогу"2.
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В міру своїх можливостей Центральна Рада, її вико
навчий орган - Генеральний секретаріат здійснили ряд 
практичних кроків по налагодженню шкільної освіти 
для національних меншин. Зокрема, вже в першій пол
овині 1917 р. вони поставили завдання "з’ясувати оста
точно, як вирішиться справа з школами меншостей про 
їх кількість, засоби утримання і правне становище . Де
що пізніше Генеральний секретаріат цілком офіційно за
явив, що "у кожного народу повинні бути свої рідні шко
ли як це є по всьому світі"'*.

Для розгортання роботи по організації шкіл для 
національних меншин виняткове значення мав закон 
Центральної Ради від 5 грудня 1917 р., згідно з яким всі 
національні школи переходили у відання секретарств 
відповідних національностей (єврейських, польських та 
ін.) при спільному догляді з боку Шкільної ради при 
Секретарстві освіти, утвореної з представників усіх 
національностей5.

В розвиток прийнятого закону, безпосередньо на 
місцях, на рівні губерній, повітів, міст і сіл мали створю
ватись відповідні губернські, повітові, міські та сільські 
шкільні ради. Неодмінною умовою їх діяльності була 
участь представників всіх, наявних в даному регіоні, 
національних меншин6.

За дотриманням цієї вимоги суворо слідкувало Секре
тарство народної освіти. З операційного плану уп
равління народної освіти в Україні довідуємось про те, 
що основне завдання органів народної освіти на місцях 
воно вбачало у тому, "щоб в освітній справі була певна 
єдність, яка б забезпечувала можливість спільними сила
ми боротися з тією темрявою, що охопила кожну землю 
після чужого панування"7.

Секретарство освіти уважно слідкувало за будь-яки
ми порушеннями прав національних меншин. Так, в лис
топаді 1917 р. керівництво Секретарства освіти розгля
нуло подання Секретарства у польських справах, в яко
му говорилося про обмеження прав на освіту рідною мо
вою польського населення Бердичівського повіту. Його
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постанова неоднозначно вимагала рішуче протестувати 
проти цих порушень і просити повітового комісара 
терміново вжити заходів по налагодженню діяльності 
польських шкіл8.

Обгрунтовуючи концепцію народної освіти, 
відповідні органи Центральної Ради, їх посадові особи 
доводили необхідність єднання і творчого взаємозбага
чення вчителів всіх національних шкіл. В їх директивних 
документах, публіцистичних виступах ставилось завдан
ня вести зносини з учительськими організаціями всіх на
родів, що проживали в Україні, оскільки освіта всіх 
націй є єдиною умовою загальної освіти і добробуту 
суспільства9.

З огляду на це стають зрозумілими дії уряду Цен
тральної Ради про надання матеріальної допомоги вчи
телям не лише українських національних шкіл, а й 
російських, польських, єврейських та ін. Наприклад, 28 
листопада 1917 р. з державного бюджету було асигнова
но 250 тисяч крб. для підтримки українського товарист
ва шкільної освіти та єврейського демократичного това
риства вчителів10.

Важливим напрямком діяльності уряду Центральної 
Ради стала підготовка підручників та посібників 
національними мовами. Так, зважаючи на те, що в Ук
раїні перебувало близько 225 тисяч дітей єврейської 
національності шкільного віку, Центральна Рада при
йняла постанову про асигнування на підготовку підруч
ників єврейською мовою 500 тисяч крб. При цьому було 
зазначено, що "забезпечити єврейські школи цими 
підручниками треба не гаючись і своєчасно, ці підручни
ки мають бути якомога дешевше і доступніше для широ
ких мас людності"11.

Реальним був вклад уряду Центральної Ради в нала
годження підготовки вчителів для шкіл національних 
меншин. Глибоко зацікавлене його обговорення викли
кав проект статуту Київської єврейської вчительської 
семінарії, яка мала стати своєрідною базою для підго
товки вчителів єврейських шкіл на терені України. 
Провідне місце в програмі семінарії мали зайняти
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єврейська мова, староєврейська мова, єврейська історія. 
Поряд з цим передбачалось вивчення української та 
російської мови і літератури, історії України та Росії, 
інші загальноосвітні предмети12.

Наведені нами приклади переконливо свідчать про ту 
значну та багатогранну діяльність, яку проводив уряд 
Центральної Ради у напрямку налагодження освітньої 
справи національних меншин. Негаразди і труднощі 
воєнних подій не завадили уряду УНР закласти підвали
ни національних шкіл, зробити перші дієві кроки на 
шляху організаційного, кадрового та науково-методич
ного забезпечення їх функціонування. 1 * * * У

1 Русова С. К национализации начальной школы на окраинах России // 
Вестник воспитания. Окремий відбиток. БТ. - С. 200, 201.

2 Нова Рада. - 1917.-2 квітня.
3 Центральний державний архів вищих органів влади та державного 

управління України (далі - ЦЦАВО України). - Ф. 2582, on. 1, опр. 56. - Арк. 4.
^ Там само. - Ф. 2581, on. 1, спр. 28. - Арк. 5.
 ̂ Там само. - Спр. 14. - Арк. 11. 

б Там само. - Ф. 2201, оп. З, спр. 10. - Арк. 36.
^ Там само.
8 Там само. - Ф. 2581, on. 1, спр. 60. - Арк. 21.
9 Нова Рада. -1917.-21 квітня.
Ю ЦЦАВО України. - Ф. 1115, on. 1, спр. 1. - Арк. 43.
И Там само. - Спр. 6. - Арк. 181.
12 Там само. - Арк. 33, 35.

Боїуаіавська ВТ. (М акіївка)

РОЗВИТОК НАРОДНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
З А  ЧАСІВ ГЕТЬМАНАТУ 

І (квітень-грудень 1918 р.)

У перші дні після приходу до влади гетьман П.Скоро
падський в офіційних виступах запевняв, що народну
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освіту його уряд відносить до числа пріоритетних сфер 
своєї діяльності. І це дійсно було так. Одним із перших 
законів нового уряду був закон про українізацію на
вчальних закладів. Він мав велике значення тому, що ук
раїнська мова не знаходила тоді повного визнання серед 
неукраїнського населення. Особливо великі труднощі 
існували серед населення міст. Не вистачало й учителів, 
їм треба було пройти перепідготовку. Крім того, завдан
ням міністра освіти М.Василенка було впровадження за
кону про єдину школу (з додатком трудової), перший 
проект якої існував ще з часів Центральної Ради. В цей 
же час прийнята реформа навчання в учительських 
семінаріях. Увага приділялася позашкільній і 
дошкільній освіті. Проведена реформа і в галузі середнь
ого шкільництва. В містах відкривали нові гімназії та 
проводили роботу з українізації російських гімназій. 
Але це питання остаточно не вирішили тому, що, як за
значав В.Науменко, "...Наші похапцем завели ніби ук
раїнську гімназію, не маючи ні своєї оселі, ні своїх учбо
вих підсобників, навіть своїх сталих учителів..."1. Були 
спроби вирішення цього питання. Міністерство освіти 
проголосило закон про обов’язкове вивчення ук
раїнської мови і літератури, а також історії та географії 
України у всіх середніх школах. Головна мета ук
раїнізації визначалася так: "збудити цікавість і любов в 
учнів до народу, серед котрого вони живуть і працю
ють", а також "через українознавство українські діти по
винні стати свідомими провідниками свого народу", діти 
інших національностей мають "узнати цей народ, навчи
тись шанувати його і стати корисними йому'Ч

За неповних вісім місяців гетьманської влади в Ук
раїні проводжували розробку законів про українську ви
щу школу. Українська інтелігенція усвідомлювала, що 
майбутнє самостійної держави невіддільне від націона
льної культури. Тому за часів гетьманату діяло п’ять 
університетів: три російських (у Києві, Харкові, Одесі) і 
два українських (у Києві і Кам’янець-Подільському). 
М.Василенко говорив на відкритті Київського держав
ного університету: "...перший український університет -
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це порука духовних сил нашого народу"3.
На відміну від попередників, міністр освіти М.Васи

ленко зумів консолідувати широкі верстви інтелігенції 
України для вирішення освітньої справи. Здійснилися 
багато з декларованих заяв попередніх урядів. Протягом 
травня-жовтня 1918 р. прийнято і забезпечено фінансу
вання 72 законів й 35 законопроектів, які стали основою 
системи вищої і середньої освіти, мережі установ культу
ри й мистецтв4. Міністерство освіти виділяло кошти на 
підтримку навчальних закладів. Тільки на відкриття ви
щих початкових шкіл, законом 6 серпня 1918 р. асигно
вано 20726712 крб.5 З осені 1918 р. Міністерство освіти 
перевело на державне утримання 248 вищих початкових 
шкіл6. Про стан розвитку початкової школи в Україні 
дають уявлення такі дані: в жовтні 1918 р. функціонува
ли 343 школи на державні кошти, 324 - на місцеві, 39 - 
залізничі та 17 єврейських шкіл7.

Навчання в них було поставлено так, що перехід з по
чаткових шкіл у середні проходив без додаткових 
іспитів. І тільки після закінчення 7-річного навчання і пе
реходу до вищих початкових шкіл учні складали іспити.

Велика увага приділялася заснуванню гімназії. З 1 
травня по 14 вересня 1918 р. на державні кошти відкри
то 40 гімназій і 10 реальних шкіл8 з викладовою ук
раїнською мовою. За недовгий час було ще відкрито 50 
українських середніх шкіл, а 29 приватних шкіл перетво
рено в державні гімназії9.

Структура єдиної української школи залишалася та
кою ж, як і раніше. Але до змісту, форм, методів навчан
ня і виховання вносилися відповідні корективи. Аналіз 
навчального плану10 свідчить, що це стосується, зокре
ма, вивченню рідної мови, історії, географії та природо
знавства України, починаючи з початкової школи. їм 
відводилося 58% від загальної 101 години всього плану.

У ‘серпні 1918 р. П.Скоропадський затвердив закон 
про об’єднання різних початкових шкіл до одного ти
пу11. Гімназія, за цим законом, оголошувалася се
редньою загальноосвітньою школою, в якій ліквідовано
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статовність, і де могла навчатися кожна дитина, що ма
ла відповідну підготовку. Запроваджувалися такі типи 
гімназій: класична - з вивченням латинської, і реальна, 
де ця мова не вивчалася, але значно збільшувалася 
кількість годин на іноземні мови, природознавство, 
креслення, а також математику з космографією, фізику з 
практичними заняттями12. Але якщо розглянути на
вчальний план гімназії на 1918-19 навчальний рік, то по
бачимо, що на предмети українського циклу з 247 годин 
загального часу відведено тільки 28%.

Серед пріоритетних напрямків у процесі оновлення 
школи не останнє місце посідає управління шкільною 
освітою. З метою значного поліпшення розвитку ук
раїнської школи у деяких губерніях почали діяти 
комісаріати освіти, в міністерстві - департаменти.

11 липня 1918 р. відбувся з’їзд комісарів народної 
освіти. Головою з’їзду був обраний І.Стешенко. На з’їзді 
комісарів народної освіти. Головою з’їзду був обраний 
І.Стешенко. На з’їзді виступили О.Дорошкевич і А.Ле- 
щенко з аналізом діяльності департаментів середньої і 
початкової школи, а також з пропозицією про створен
ня інституту комісарів для поліпшення роботи 
національної школи в Україні. Голова Харківського 
комісаріату освіти А.Синявський підтримав внесену 
пропозицію і зазначив, що там, де відсутні комісаріати, 
вкрай незадовільно вирішується питання українізації 
шкільної освіти. Наприклад, з 11 повітів Слобожанщини 
"лише в одному повіті навчання проводиться ук
раїнською мовою"13. Губернський комісар Полтавщини 
запропонував підготувати меморандум міністрові освіти 
М.Василенку про створення інституту комісарів 
освіти14. Меморандум був схвалений з’їздом.

У жовтні 1918 р. змінюється назва Міністерства 
освіти на Міністерство народної освіти і мистецтва. 
Міністром призначається П.Стебницький15.

Стан освітньої справи в Україні на кінець 1918 р. за 
даними С.Сірополка, виглядав так: народних шкіл - 
47208, вищих початкових шкіл -1210, хлоп’ячих гімназій 
- 474, дівочих гімназій - 262, комерційних шкіл - 91, ре
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альних 70, торговельних шкіл - 2816.
За часів Гетьманата було відкрито і фінансувалося 

два учительські інститути та 12 семінарій1
Робота по підготовці педагогічних кадрів дала мож

ливість відкрити близько 5,4 тисячі початкових шкіл, в 
яких працювало 62 тисячі вчителів. Крім цього, були 
створені педагогічні, технічні, медичні училища, агро
номічні школи, розширено мережу курсів для ліквідації 
неписьменності серед дорослого населення18.

З вересня 1918 р. М. Василенко затвердив нові програ
ми для вищих початкових шкіл, а 20 вересня - для ни
жчих початкових шкіл19.

На Всеукраїнському з’їзді народних Рад (травень 1918 
р.) С.Сірополко в своїй доповіді про проблеми національ
ного виховання і культури, підкреслив важливість видан
ня українських підручників20. Назріла потреба в підруч
никах з історії України, географії України та ін. Тільки у 
1918 р. для народних і середніх шкіл видано 2 
млн.шкільних книжок21.

П.Скоропадський пізніше писав, що відкриття "...ба- 
гатьох-багатьох... середніх та нижчих шкіл... - це 
наслідки відданості українській культурі, освіті багатьох 
українських діячів, таких як М.П.Василенко, П.Я.Стеб- 
ницький, В.П.Науменко, П.Я.Дорошенко, І.І.Огієнко. 
Ці люди блискуче проводили в життя ті загальні дирек
тиви, що я спільно з ними опрацював. Такі директиви 
легко було давати, та в хаотичних умовах 1918 року в 
Україні - дуже не просто було їх здійснювати, одначе ці 
люди зуміли це зробити"22.

Все ж значна частина українців вважала П.Скоропадсь- 
кого великим прихильником росіян. Провідники росій
ської культури в Україні почувалися добре і впевнено.

' Загалом період гетьманату був досить суперечливий і 
неоднозначний у розвитку української національної 
освіти. Якщо зробити підсумки, можна зазначити: по- 
перше, йде збільшення початкових і середніх шкіл (на 1 
листопада 1918 р. в Україні налічувалось 1162 вищих по
чаткових шкіл, з яких 1069 утримувалися на державні і
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93 на приватні кошти); в 1918/19 навчальному році в по
чаткових школах було 46711 комплектів; школою охоп
лено 67,7% дітей шкільного віку; на 1 січня 1919 р. нара
ховувалося 1073 середніх навчальних закладів різних 
типів23; по-друге, у Києві, Кам’янець-Подільському 
відкриті українські університети, а в Полтаві ук
раїнський історико-філологічний факультет; по-третє, 
22 листопада 1918 р. заснована національна Академія 
наук, президентом став В.Вернадський; по-четверте, 
продовжувався процес українізації народної освіти24; 
по-п’яте, засновані Національна бібліотека, державний 
драматичний театр (і школу при ньому), український 
національний хор, Державний симфонічний оркестр; по- 
шосте, приділялася увага підготовці учительських 
кадрів, виданню українських книг та підручників.

Але, кидаються в очі і інші риси в цьому нелегкому 
процесі. Йде посилення антидемократичного процесу; 
більшість проектів і планів Центральної Ради були 
відмінені; питання реформи єдиної школи відкладено; 
бюрократичного характеру набувала справа управління 
народною освітою; професійна освіта - без змін; по
зашкільна освіта залишалася без уваги; активістів ук
раїнського освітнього руху переслідували і заарештову
вали; проводилася русифікація українців у всіх сферах 
суспільного життя.

1 Інститут рукопису Національної бібліотеки ім.В.І.Вернадського.-Ф. ПІ, 
№53546.

2 ЦДАВО України.-Ф. 166, on. 1, спр. 26.-Арк. 48.
3 ДАМК.-Ф. 936, оп. 2, спр. 26,-Арк. 48.
4 Кістерська Л. Наукова інтелігенція України//Вісн. АН УРСР.-1991.- 

№10.-С. 72.
3 Там само.
6 Там само.
2 ЦДАВО України.-Ф. 2201, оп. 5, спр. І.-Арк. 32.
8 Кузеля 3. Вказ.праця.-С. 28.
9 ЦДАВО України.-Ф. 2201, on. 1, спр. 75,-Арк. 11, 18, 22, 72.
І® Чепіга Я. Тимчасові програми для нижчих початкових шкіл на 1918/19
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навчальний рік//Вільна українська школа.-1918.-№5.-С. 293.
И ЦДАВО України.-Ф. 2201, оп. 5, спр. І.-Арк. 1.
12 ЦДІА у м.Києві.-Ф. 707, оп. 311, спр. І.-Арк. 111, 112.
13 ЦДАВО України.-Ф. 2201, on. 1, спр. 14.-Арк. 1.
14 Там само.
15 Там само.-Оп. 5, спр. І.-Арк. 31, 32.
16 Сірополко С. Історія освіти на Україні.-С. 156-157.
І? ЦДАВО України.-Ф. 2201, on. 1, спр. 55.-Арк. 279.
18 Там само.-ф. 1064, оп. 2, спр. 9.-Арк. 6.; спр. 20.-Арк. 37.
19 Там само.-Ф. 2201, on. 1, спр. 733.-Акр. 133,139.

Вільна українська школа.-1918-19.-№1.-С. 57.
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ЛшшнськийВ.В. (Донецьк)

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ В 20-ТІ РОКИ

3 перетворенням України в самостійну державу освіта 
стала власною справою українського народу.

Для реалізації цього права потрібно створити 
відповідну систему підготовки національних педа
гогічних кадрів. Досвід успішного вирішення цієї про
блеми ми маємо у минулому, коли протягом 20-х років 
зростаюча мережа національних загальноосвітніх шкіл 
була забезпечена кваліфікованими національними педа
гогічними кадрами.

4 травня 1920 р. Наркомос України прийняв рішення 
«Про підготовку робітників освіти». На його основі по
чалась реорганізація системи педагогічної освіти, яка пе
редбачала створення короткострокових педагогічних 
курсів і педагогічних шкіл. Загалом у 1920 р. в Україні 
працювало близько 100 короткострокових курсів, де 
проходили підготовку близько 6 тис. майбутніх вчителів 
та інших працівників освіти. В педагогічних школах в
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цей час навчалось 5,5 тис. учнів, а у 18 педагогічних 
інститутах -  понад 10 тис. студентів [1]. На початку 20-х 
років педагогів готували переважно у педагогічних 
технікумах (вчителі 1-4 класів) та інститутах народної 
освіти (ІНО) (вчителі старших класів). Слід додати, що 
технікуми в Україні протягом 20-х років готували 
спеціалістів з вищою освітою.

Наявність широкої мережі національних шкіл потре
бувала відповідної системи підготовки вчительських 
кадрів. З цією метою при інститутах народної освіти бу
ли створені спеціальні відділення для національних мен
шин, які готували переважно вчителів семирічних шкіл. 
Так, в Одеському і Київському ІНО були відкриті 
єврейські відділення, а з 1924/25 навчального року в ІНО 
почали створювати спеціальні групи національних мен
шин з викладанням рідною мовою: німецькі, єврейські, 
польські, болгарські та ін. [ 2 ]. Підготовка вчителів по
чаткових класів для мережі національних шкіл здійсню
валась у спеціалізованих національних педагогічних 
технікумах. У першій половині 20-х років у губерніях бу
ли відкриті німецькі, єврейські, польські, болгарські, 
грецькі та інші педагогічні технікуми [ 3 ].

У 1924 р. в Москві функціонували загальносоюзні 
курси підготовки вчителів національних шкіл. З України 
було відряджено 12 польських, 10 єврейських і 12 німець
ких майбутніх вчителів.

Таблиця 1

Чисельність студентів у педагогічних вузах [ 4 ]

Тип вузу 1920/21
навча
льний
рік

1921/22 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28

Інститути
Технікуми

10 160 10 541 9 690 
11 082

6 427 
8 495

6 284 
8 089

6 887 
8 070

6 307 
8 638

6 899 
10 214
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Табл. 1 показує, що після зростання чисельності сту
дентів у педагогічних вузах на початку 20-х років, яка 
досягла у 1922/23 навчальному році 20772 особи, у сере
дині 20-х років відбувається її значне зниження. У 
1924/25 навчальному році чисельність студентів скоро
тилась до 14373 осіб і стабілізувалась на цьому рівні. На
прикінці періоду, що вивчається, кількість студентів у 
педагогічних вузах дещо зросла.

Серед причин падіння чисельності студентів у педа
гогічних вузах слід зазначити дві головні: скорочення 
мережі і структури педагогічних вузів у 1923 і 1924 рр., 
викликане браком коштів; зниження престижу педа
гогічної праці у зв'язку з мізерною оплатою праці вчите
ля, особливо сільського. Останній фактор реально поз
начився у середині 20-х років. Інспектор освіти Ромер, 
який у 1925 р. вивчав стан справ у вузах Полтавської і 
Катеринославської губерній, відмічав, що педагогічні 
інститути і технікуми готують 55% від їх можливості. 
Молодь не бажає навчатися у цих навчальних закладах. 
Внаслідок цього "студенти педвузів, особливо пед
технікумів, мають зовсім незадовільну загальноосвітню 
підготовку, низький рівень розумового розвитку і куль
тури взагалі" [ 5 ].

Статистичні дані свідчать, що випуск вчителів у 1924 
-1929 рр. був приблизно на одному рівні і становив 3 - 
3,5 тис. педагогів на рік. І тільки у 1930 р. педагогічні ву
зи підготували понад 5 тис. фахівців. Однак така 
кількість вчителів не задовольняла потреби шкіл. У 
1927/28 навчальному році недокомплект педагогів у 
школах України складав 12,6 тис. осіб. У 1929/30 на
вчальному році чисельність вчительських вакансій зрос
ла до 16,5 тис, а навчальне навантаження на одного вчи
теля у школах II концентру збільшилось до 48 годин на 
тиждень. Це було пов'язано, з одного боку, із зростан
ням мережі і розширенням внутрішньої структури шкіл, 
а, з іншого боку, з масовими звільненнями вчителів за 
політичними мотивами.

У результаті діяльності Наркомосу і впливу еко
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номічних факторів у зазначений період відбувались такі 
зміни чисельного складу вчителів шкіл соціального ви
ховання.

Таблиця 2

Кількість вчителів у єдиних трудових школах 1 [ 6 ]

Роки Чисельність Середня кількість уч
на 1 січня вчителів нів на одного вчителя

1922 62 740 23,0
1923 51 617 19,9
1924 46 717 34.9
1925 46 863 39,6
1926 55 068 38,8
1927 60 576 36,5

на 15 груд
ня 1927 67 104 35,5
на І вере
сня 1928 75 380 34,4

Табл. 2 показує, що на початку 1922 р. у зв'язку із 
значним зростанням шкільної мережі, чисельність вчи
телів значно збільшилась і складала 62740 осіб. Але на 
початку 1923 р. чисельність вчителів скоротилась більш, 
ніж на 11 тис., що було викликано загальним скорочен
ням шкільної мережі.

Поряд з кількісними, відбувались і якісні зміни кадро
вого складу загальноосвітніх навчальних закладів. До 
них відносились: значне зниження середнього віку педа
гогів; зменшення середнього педагогічного стажу; підви
щення середнього рівня освіти; зміни національного 
складу.

У довідці про педагогів Луганської округи і м. Лу
ганська за 1924 р. зазначалось, що більше половини вчи
телів - це молоді люди віком від 20 до ЗО років (441 осо
ба) [ 7 ]. Перепис 1927 р. також показав значне омолод
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ження вчительських кадрів. На той час 50% вчителів от
римали освіту після революції. Зниження середаього 
віку педагогів було у цілому позитивною тенденцією. У 
той же час у молодих вчителів не було необхідного педа
гогічного досвіду, а інститути і технікуми давали слабку 
методичну підготовку. У багатьох округах більше пол
овини вчителів мали педагогічний стаж лише до 10 
років, а в Артемівській окрузі цей показник у 1928 р. ста
новив 65% [ 8 ].

Відсутність педагогічного досвіду у молодих вчителів 
багато у чому компенсувалась більш високим рівнем 
підготовки. Якщо на початку 1922 р. тільки 10% вчи
телів мали вищу освіту, то у 1926/27 навчальному році - 
26,9 %, а у школах П концентру - 40,6 %. Приблизно на 
тому ж рівні (58,2 %) залишилась кількість осіб з се
редньою освітою, а число педагогів з нижчою освітою 
скоротилось на 2,5 % і склало 14,9 % [ 9 ]. Необхідно 
внести пояснення у зміст понять - вища, середня і нижча 
освіта. Вища освіта у 20-і роки передбачала наявність 
диплому педагогічного інституту чи технікуму, середня 
освіта - гімназії, ліцею, профшколи і педагогічної шко
ли, нижчою освітою вважалась незавершена середня 
освіта з обов'язковим складанням іспиту на звання вчи
теля. Заступник Наркома освіти Приходько пояснював, 
що вчителі з нижчою освітою розосереджені по мережі і 
переважно викладають фізичну культуру і співи.

У цьому зв'язку помилковим є ствердження І.О. Клі- 
цакова і Г. І. Ясницького про те, що "у 1927 р. в школах 
України працювало 10,1% вчителів з вищою освітою" [ 
10 ]. Припущена помилка полягає в тому, що випуск
ників педагогічних технікумів вони зарахували до кате
горії осіб із середньою спеціальною освітою. Насправді 
вони були фахівцями з вищою освітою.

Отже, незважаючи на значне збільшення чисельності 
вчителів з вищою освітою у другій половині 20-х років 
(більш, ніж у 2,5 рази) і деяке скорочення викладачів з 
нижчою освітою, рівень спеціальної (професійної) підго
товки педагогів у школах України залишався низьким.
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У соціальному складі вчителів протягом 20-х років 
домінували особи, які походили зі службовців, що спрос
товує чисельні ствердження про припинення доступу 
інтелігенції у вищі навчальні заклади. Але з кожним роком 
поступово зростав відсоток селян. Більше половини вчи
телів (55,8 %) становили жінки, що свідчить про розвиток 
процесу емансипації. Але мізерна оплата праці вчителя у 
20-і роки викликала нову негативну тенденцію - швидке 
скорочення кількості чоловіків серед педагогів, яка 
сьогодні перейшла критичний рівень. Наприкінці 20-х 
років в окремих округах чисельність чоловіків у школах 
скоротилась до 33 - 35%.

У ході реалізації політики українізації освіти відбува
лось збільшення чисельності вчителів української 
національності. Середній відсоток українців серед вчи
телів приблизно відповідав середньому відсотку мережі 
українських шкіл і складав у грудні 1927 р. 76,6 %. Навіть 
в округах, де населення мало багатонаціональний склад, у 
школах переважали вчителі-українці. Так, в Артемівській 
окрузі у 1928 р. серед вчителів були представники шістнад
цяти національностей, у тому числі 70 % українців [11 ]. 
Це було пов'язано з тим, що до педагогічних вузів прийма
ли переважно осіб української національності з сільської 
місцевості, котрих потім розподіляли по округах України. 
Чисельність росіян серед вчителів у грудні 1927 р. станови
ла 10,4 %, що було менше відсотка російського населення 
України, а 13 % вчительських посад займали представни
ки національних меншин (переважно євреї, німці, білору
си, поляки, молдавани, вірмени, греки та ін.) [ 12 ].

Таким чином, поряд із збереженням багатьох невиріше- 
них проблем є усі підстави стверджувати, що у найбільш 
масовій і фундаментальній сфері мала місце стійка тен
денція поліпшення кадрового складу установ загальної 
освіти.
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Сгремецька В.О.(М иколаїв)

ДІЯЛЬНІСТЬ ВУЗІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПО ВПРОВАДЖЕН
НЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 20-30 РР. X X  ст.

Серед вузів півдня України найбільш активно процес 
українізації відбувався в інститутах народної освіти 
(ІНО). Це пояснюється перевагою в них предметів 
соціально-економічного циклу над технічними дис
циплінами. Крім того, успіх українізації вузу залежав від 
національного складу округи. Найбільш сприятливі 
умови були в Херсонському окрузі (75,1% українців), 
менш сприятливі в Миколаївському (47,8% українців) та 
Одеському (19,9% українців) округах (дані на 1920 р.)1.

Отже, активніше за всіх починає українізуватися Хер
сонський інститут народної освіти (ХІНО). Вже 2 жовт
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ня 1924 р. його ректор С.С.Ярославенко повідомив 
окрінспектуру, що «ХІНО українізований, діловодство 
ведеться українською мовою»*. І дійсно, вже в 1925 р. в 
ХІНО діяли семінар по українізації та методбюро під го
ловуванням Ф.М.ІПумлянського, яке керувало роботою 
викладачів українознавства. З 21 лектора тільки 1 викла
дав російською мовою3. Майже 90% студентів володіли 
українською мовою. У 1923/24 навчальному році при 
ХІНО була заснована експериментальна українська 
школа №10.

7ЯІ/1925 р. об’єднане засідання інспектури Губпро- 
фосвіти, представників адміністрацій вузів та технікумів 
прийняло ухвалу про впровадження української мови, 
розробку календарного плану українізації кожного вузу.

У травні 1924 р. факультетська комісія та зібрання 
студентів Миколаївського ІНО постановили з початку 
нового навчального року розпочати українізацію закла
ду. Умови для українізації були доволі сприятливими: 
для 46,4% студентів українська мова була рідною, для 
53,6% -  російська. З викладачами справа була гірша: з 40 
лекторів та службовців тільки четверо володіли мовою, 
розуміли -  13, не володіли -  23. Для останніх були ство
рені гуртки по вивченню української мови, в яких занят
тя проводились 1-2 рази на тиждень. Українських кни
жок було 3%, українських підручників -  3%. З часописів, 
що передплачував ВУЗ, 40% -  українських4. На протязі 
І триместру 1926/27 навчального року в ІНО працювала 
комісія по українізації в складі Струмінського (прорек
тор), М.Д.Лагути (викладач української мови), Ф.Ю.Та- 
раненка та кількох студентів. Вона склала план ук
раїнізації ІНО; займалася утворенням термінологічних 
нарад, словників. 26 жовтня 1927 р. видала постанову 
про ведення академічного та канцелярського діловодст
во виключно українською мовою. Треба віддати належ
не М.Д.Лагуті (у минулому член «Просвіти»), який бага
то сил віддав справі українізації. На роботу в ІНО при
ймали викладачів, після відгуку комісії з українізації 
про відповідальність кандидатури вимогам українізації 
ВУЗу. 5 травня 1928 р. було виділено краєзнавчому
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кабінеті 150 крб. на його облаштування 200 крб. на ус
таткування кабінету української мови та літератури. 
Крім цього, інститут випускав краєзнавчі збірники, від 
продажу одного з них отримав 400 крб.5

Без знання української мови студентів не переводили 
з курсу на курс, а випускники не могли отримати свідо
цтво про закінчення ВУЗу (наказ директора інституту 
від 4/VII/1933 р.)6.

Умови українізації Одеського ІНО розпочались вос
ени 1923 р. На протязі 1923-1924 навчального року був 
підготовлений план, де кінцевий термін українізації виз
начили - 1 вересня 1927 року. Було засновано 2 семінари 
для викладачів, курси для технічного персоналу, 12 трав
ня 1924 р. видано наказ про переведення діловодства на 
українську мову.

У 1926/27 р. комісії з українізації очолив ректор 
Т.М.Внуков. Був міцний кістяк викладачів (21 чол.), які 
викладали українську мову вже кілька років. Серед них 
С.С.Дложевський, А.В.Музичко, Р.М.Волков, М.І.Гор- 
дієвський та ін. Діяли термінологічні комісії7. Але план 
українізації виконати було дуже важко, тому на 
засіданні Бюро предметних комісій 23/1/1928 р. прийня
ли про ухвалу перенесення терміну українізації вузу на 
1928/29 навчальний рік. Але й цей план не був викона
ний. У 1928/29 р. 72 викладачі викладали українською 
мовою (43 -  вільно, 29 -  удосконалювали свої знання на 
держкурсах). На укрвідцілі робфаку 100% дисциплін 
викладали українською мовою, на факультеті соцвиху -  
89,6%, на факультеті профосвіти -  87% 8.

Однією з причин невиконання плану українізації вузу 
вважали старих вчених (О.І.Томсон, І.Ю.Тимченко, 
С.О.Шатуновський, Д.К.Добросєрдов, Я.Ю.Бардах, 
М.І.Мандес), яким необов’язково було вивчати мову за 
віком.

Набагато гірше відбувався процес українізації у Ми
колаївському технікумі кораблебудування ім. Тімірязєва 
(з листопада 1930 р. -  кораблебудівний інститут). Хоч 
предметна комісія у 1923 р. й постановила «звернути
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особливу увагу на вивчення історії, культури та геог
рафії України», але вона не виконувалася. Викладач ук
раїнознавства Федір Тимофійович Бабчинський вказу
вав на «нерівноправність» предмету. Українознавство 
навіть не входило до мінімуму заліків, які вимагалися 
для переводу на наступний курс. Студенти не хотіли 
відвідувати лекції, не вистачало посібників.

В Одесі в травні-червні 1926 р. в Будинку вчених 
відбулась конференція вузівських комісій по ук
раїнізації, яка підсумувала результати українізації вузів 
та технікумів. Досить активна робота проводилась в 
Одеському Політехнічному інституті (далі ОПІ). 21 бе>- 
резня 1925 р. тут було організовано комісію по ук
раїнізації в складі голови -  ректора Г.К.Суслова та 
кількох членів -  професорів В.О.Чудновцева. В.А.До- 
бровольського, В.М.Пінегіна, Е.П.Мача та ін.* Комісія 
визнала, що умови для переходу на українську мову не 
сприятливі: студентів, знайомих з мовою -  7%, серед 122 
викладачів володіє і викладає українською мовою З.10 
Українських газет не передплачували. Остаточним 
терміном українізації призначено початок 1930/31 на
вчального року. На початку 1926 р. в ОПІ працював 
термінологічний семінар, який складався з ЗО чоловік і 
мав перекладати терміни на українську мову (керівник
В.А.Добровольський). До роботи в семінарі заохочува
ли студентів (так звані «груповоди» -  16 чоловік), які 
спілкувалися з студентами та збирали незрозумілі 
терміни. Ця робота дуже ускладнювалася браком не
обхідних термінологічних словників.

Значна частина студенства виступала проти ук
раїнізації вузу. Так, викладач української мови М.Коз- 
ловський, який викладав у дипломантів, скаржився на 
погане відвідування занять, несерйозність студентів, 
відсутність у них необхідних книжок та ін. Він зробив 
висновок, що українізацію треба починати з І курсу, а не 
з останнього. Студенти III курсу робфаку у 1927 році, 
дізнавшись про необхідність українізації, виступили 
проти неї, хоч серед них було 50% українців11.

Не дивлячись на деякі успіхи (повне переведення І та
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II курсів робфаку на українську мову), ректор Г.К.Сус- 
лов просив відкласти термін українізації до кінця 
1930/31 навчального року.

23 грудня 1926 року комісія по українізації медичного 
інституту (голова -  ректор Т.С.Боркусевич, члени 
Р.Л.Цолків, О.Яненко та ін.) зазначала, що українізація 
вузу не проводиться за планом, українською мовою вик
ладали тільки кілька дисциплін. Справа українізації ро
бфаку була «на межі замерзання», хоч студенти на 57% -  
були українці12.

Проведена лише зовнішня українізація: діловодство, 
штампи, печатки, вивіски. Викладачі скаржились на 
відсутність підручників, особливо українських.

В Одеському інституті народного господарства діяв 
гурток українознавства для професорів під керівницт
вом Н.І.Букотевича, який відвідувало 10 осіб. Робфак 
мав українську бібліотеку. Для кабінету українознавства 
було придбано літератури на 70 -  80 крб.

В сільськогосподарському інституті відмічали нега
тивне ставлення до українізації як з боку адміністрації, 
так і з боку студентів. На робфаці, де було 80% ук
раїнців, розмови велися російською мовою.

Як бачимо, процес українізації вузів був дуже не од
нозначний. Швидше і якісніше він відбувався в інститу
тах народної освіти, повільніше -  в технічних вузах. По
зитивними наслідками були зовнішня українізація, ук
раїнізація більшості гуманітарних дисциплін. Студенти 
мали змогу ознайомитись з історією, географією, еко
номікою України та свого краю.

Чинниками, які гальмували процес, можна назвати 
брак літератури, коштів, приміщень, формальне і навіть 
вороже відношення багатьох студентів та викладачів. 
Крім того, значна кількість національно свідомих 
освітян була репресована в 30-ті роки. Позитивні почи
нання1 в плані українізації були занедбані з розформуван
ням деяких вузів (в 1930 році були розформовані ОПІ, 
ОІНО, Інархоз).

20 квітня 1938 р. вийшла постанова РНК УРСР і ЦК
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КП(б)У «Про обов’язкове вивчення російської мови в 
неросійських школах УРСР». Ця постанова остаточно 
ліквідувала національні школи в республіці, дала хід на
ступу і на українські національні учбові заклади, 
кількість яких була дуже скорочена. У містах більша час
тина українських шкіл була закрита, вузи, технікуми пе
реходили на навчання російською мовою. Політика ук
раїнізації була знищена у народній освіті.

1 Державний архів Одеської області,(Далі-ДАОО).-Ф.р.-99, оп.І, спр. 
215.- Арк. 126.

2 Державний архів Херсонської області. (Далі-ДАОО). - Ф.р.-414, оп.І, 
спр. 208.-Арк. 73.

3 ДАОО.- Ф.р.-150, оп.І, спр. 268.- Арк. 29.
4 Там само- Арк. 32.
^ Державний архів Миколаївської області.(Далі-ДАМО).-Ф.р.-993, оп.І, 

спр. 2.-Арк. 108; спр. 3.- Арк. 11.
6 Там само.- Спр. 7.-Арк. 4.
7 ДАОО.-Фр.-1593, оп.І, спр. 732.- Арк. 21.
8 Там само.- Ф .р.-126, оп.І, спр. 29.- Арк. 15.
^ Там само.
Ю Там само,- Спр. 290.-Арк.104.
* * * Там само.- Ф.р.-2147, оп. 2, спр. 36.- Арк. 2.
12 Там само.- Ф.р.-134, оп.І, спр. 1885.- Арк. 39.

Гриневич О.В. (М иколаїв)

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ 
НА МИКОЛАЇВЩИНІ 

в 20-30~ті роки

До 1917 року в Херсонській губернії, до складу якої 
входила Миколаївщина, були державні школи з викла
данням предметів тільки на російській мові. В Хер
сонській губернії проживало 3299 млн.чоловік. Українці 
складали 53,4%, росіяни - 21,5%, євреї - 11,8%, німці - 
4,5%, поляки - 1,1% населення губернії1. У місті Мико-
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лаєві у 1911 р. проживало 104586 чоловік. З них: правос
лавних - 78573 чол., іудеїв - 20171, римо-католиків - 3026, 
євангелистів-лютеран - 919, караїмів - 604, магометян - 
438, армян - 96, інших віросповідань - 760 чол.2 У 72 уч
бових закладах міста навчалося 7800 православних 
дітей, 3500 дітей іудеїв і 390 дітей католиків^. Учбові за
клади були двох типів - державні і приватні; за 
національним складом були тільки російськими, німець
кими та єврейськими. Єврейські учбові заклади, в основ
ному, були приватними, давали релігійну освіту для 
хлопчиків, а для дівчат професійну (швачок, рахівників, 
акушерок). У німецьких колоніях Херсонщини були при
ватні німецькі школи, більша їх частина була відкрита з 
1804 по 1854 рр., тоді, коли засновувався той чи інших 
населений пункт. У звіті Херсонського земства підкрес
лювалось, що більша частина шкіл збудована самим на
селенням, і постійно опікується ним, ставлячи за мету 
надання грамоти всім дітям. У 44 німецьких колоніях 
Херсонщини навчалося до 10 тисяч дітей. Діти різних 
віросповідань навчались у російських учбових закладах
- гімназіях, реальному та комерційних училищах. За 30 
років тільки реальне училище закінчило 5753 чол., з них
- 81% православних, 11% іудеїв, 4% поляків, 2% німців4. 
Ні про які інші національні школи болгарські, мол
давські, навіть, українські (населення українське було 
найбільшим у сільській місцевості) мови не йшло.

Положення змінилося після 1917 року. Перші ук
раїнські навчальні заклади з’явилися у Миколаєві у 1919 
році. Це було українське училище і 8-річна українська 
гімназія. Не дивлячись на погроми громадянської війни, 
продовжували своє існування єврейські школи. Після 
закінчення громадян-ської війни почалось відродження 
не тільки промисловості та сільського господарства, а і 
національних культур, зокрема народної освіти народів, 
які проживали у нашому краї.

Перші відомості про національні школи відносяться 
до 1921 року. Це, в основному, єврейські та німецькі ди
тячі будинки, куди забирали дітей-сиріт, жертв погромів
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громадянської війни. В школах і дитбудинках не було 
підручників, учбових посібників, кваліфікованих вчи
телів. Головним завданням було вилікувати дітей та го
дувати, не дати вмерти.

На 1 листопада 1925 р. у Миколаївській окрузі про
живало 102475 чол. національних меншин, з них: євреїв - 
44572 чол., німців - 29082 чол., молдован - 25555 чол., 
болгар - 5643 чол., поляків - 2503 чол.5 Національних 
шкіл в окрузі було 40: 27 німецьких, 9 - єврейських, 3 - 
польських, 1 - болгарська6.

У 1928 році вийшов закон "Про нацменшколи", який 
сприяв їх розвитку. Зокрема, в постанові ВЦВК УРСР 
наголошувалось, "якщо у класі є 15 дітей однієї 
національності, то у школі створюється клас, де викла
дання ведеться на національній мові". На кінець 20-х 
років XX ст. у Миколаївській окрузі нараховувалось 99 
національних шкіл; з них російських - 50, німецьких - 31, 
єврейських - 9, польських - 4, болгарських - 4, вірменсь
ка - 1; у них навчалося 16550 дітей. Крім того було: дит
будинків: російських - 3, єврейських - 3, німецьких - 1; 
дитячих садків - 6; російських - 5, єврейський - 1. В 
національних школах працювало 410 вчителів. За 
національним складом: росіян - 261, німців - 75, євреїв - 
56, поляків -15, болгар - 107.

Із середньо-спеціальних учбових закладів у цей час 
існували: Карл-Лібкнехтська сільськогосподарська шко- 
ла-технікум, Ново-Сергіївська російська сільськогоспо
дарська школа, Ново-Полтавська сільськогосподар
ська єврейська школа-технікум, російська профшкола у 
Миколаєві8.

Крім звичайних загальноосвітніх шкіл у 20-ті роки 
були школи для підлітків, школи для дорослих - лікнепи, 
професійні школи. Деякі з них теж були національними. 
87% шкіл лікнепа на селі працювали на українській мові, 
15% - єврейській мові, 125 - на німецькій мові, 2% - на 
польській мові, 2% - на вірменській мові9.

Роботі національних шкіл усіх типів перешкоджала 
відсутність підручників, учбових посібників та вчителів. 
Якщо порівняти учбові програми національних шкіл, то
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видно, що знання учні отримували досить повні і мали 
можливість продовжити своє навчання у вищому учбо
вому закладі.

Із спеціальних учбових закладів на особливу увагу за
слуговує Ландауська німецька сільськогосподарська 
школа на правах технікума. У 1929 р. ця агрошкола яв
ляла собою досить велике сільськогосподарське госпо
дарство. їй  належало 142 десятини землі, з 100 засіяних 
десятин було зібрано 422 пуда зерна. Школа мала трак
тор, сівалки, плуги, молотилку, коней. В ній працювало 
7 вчителів, навчалося 166 учнів10.

У 1923 р. у місті була відкрита єврейська школа-се- 
мирічка №11, всі учбові предмети викладалися на 
"ідипті", підручниками діти були забезпечені.

У школі діяли літературний та драматичний гуртки, 
ставилися твори єврейських авторів, зокрема, Шолома 
Алейхема. Бібліотека одержувала дитячі єврейські часо
писи: "Культуруи Бильдунч", "Клинч кланч" та інші. Ви
робничу практику діти проходили на взуттєвій фабриці. 
У 1937 р. відбувся останній випуск цієї школи як 
національної, а з 1938 року вона перейшла на російську 
мову викладання11.

З 1928 р. у місті існував єврейський театр "Герт", кот
рим керував М.І.Корик. Театр проводив велику виховну 
роботу серед робітників єврейської національності мико
лаївських суднобудівельних заводів. У заводських багато
тиражках одна сторінка друкувалась єврейською мовою. 
У місті працювали єврейський, польський, німецький, 
вірменський клуби та національні бібліотеки.

У 1930 роках на Миколаївщині нараховувалось 102 
національні школи. Але чим далі, тим більш національна 
політика на Україні переходила у площину ідеологічну. 
Як зазначав у 1939 р. на пленумі ЦК КП(б)У С.С.Косіор, 
що "успішне проведення національної політики зали
шається для партії могутнім фактором зміцнення диктату
ри пролетаріату... зміцнення єдиного фронту трудящих 
мас різних націй проти експлуататорів.

У 1938 р. ЦК КП(б)У прийняв постанову "Про реор
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ганізацію національних шкіл на Україні", де зазначалось, 
що у національних школах йшло "насадження буржуазно
го національного впливу на дітей", функціонування цих 
шкіл визнавалось шкідливим та недоцільним. Починаючи 
із 1939 р. у Миколаївській області вже не було жодної 
національної школи. Після прийняття нової Конституції 
СРСР 1937 року з культурною автономією було покінче- 
но. Настали дні жорстокої сталінської диктатури.

I Адрес-календарь Николаевского градоначальства за 1913 г.
^ Адрес-календарь Николаевского градоначальства за 1900 г.
 ̂ Адрес-календарь Николаевского градоначальства за 1898 г.

4 Державний архів Миколаївської області (далі - ДАМО).-Ф. 161, on. 1, спр. 
1 ІбО.-Арк. 6.

5 ДАМО.-Ф. 161, on. 1, спр. 701.-Арк. 156.
6 Там само.-Спр. І167.-Арк. 110.
^ Там само.-Спр. 701.-Арк. 235.
8 Там само.-Арк. 260.
9 Там само.-Ф. 99, on. 1, спр. 599,-Арк. 183.
10 Там само.-Ф. 161, оп. 1,спр. 1167,-Арк. 158.
II Молодь Миколаївщини.-1991.-2 лютого.

Богінська ІВ . (Донецьк)

ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 
КАДРІВ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ 

В ДОНБАСІ (1923-1933)

Необхідність проведення політики українізації в про
мисловому Донбасі була очевидною з погляду на 
національний склад населення регіону. За даними пере
пису 1920 року, українці становили 64% населення Доне
цької губернії. Проте, на відміну від представників 
національних меншин, які мешкали тут, українці вияви
лися найбільш обмеженими в праві навчання рідною мо
вою. На цей час в Донбасі функціонувало лише 5 ук
раїнських шкіл1 II. Жодного спеціального навчального за-
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кладу з підготовки вчителів для українських шкіл тут не 
існувало. Водночас, росіяни, які становили 26% населен
ня, обслуговувалися розгалуженою мережею освітніх за
кладів, яка налічувала 2250 шкіл. Німці, євреї, татари, 
греки та румуни також мали національні школи2. Таким 
чином, забезпечення освітніх потреб українців було од
ним з головних напрямків в проведенні політики ук
раїнізації. На відміну від інших регіонів, цей процес в 
Донбасі не мав підгрунтя у вигляді ініціативи населення, 
а здійснювався переважно в результаті виконання 
відповідних партійних постанов. У вчительському сере
довищі існували певні розбіжності у ставленні до ук
раїнізації. Сільські вчителі прихильно поставилися до 
запровадження української мови в школі. Негативне 
ставлення міського вчительства до цього процесу зумов
лювалося не запереченням з їхнього боку права ук
раїнців навчатися рідною мовою, а простим небажанням 
її вивчати. Отже, зростання мережі українських шкіл в 
Донбасі гальмувалося відсутністю кваліфікованих педа
гогічних кадрів та україномовних підручників. Облік 
вчителів, володіючих українською мовою, проведений 
на початку 1924 року, виявив сумну картину. На 1 квітня
1924 року в 181 українській школі працювало лише 595 
вчителів (11,8% загальної кількості освітян регіону)3. В
1925 - на початку 1926 років тільки в Сталінську округу 
прибуло 124 педагога з Київщини, Чернігівщи-ни, Пол
тавщини4. Запрошені для роботи в округи Донбасу вчи
телі стали основною рушійною силою в процесі ук
раїнізації системи народної освіти. Важливість цього 
чинника цілком усвідомлювало керівництво НКО 
УСРР. Голова наркомату М.Скрипник висунув на по
чатку 1930-х років пропозицію про запрошення 5 тисяч 
вчителів з Галичини для посилення процесу українізації 
в Донбасі, здійсненню якої, однак, перешкодило усунен
ня його з посади5.

Основним засобом відтворення національних педа
гогічних кадрів в досліджуваний період залишалися 
спеціальні учбові заклади. Перед ними стояли завдання
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поступового переведення викладання на українську мо
ву та залучення українців до складу студентів. Вже на по
чатку 1925 року викладання в Артемівському, 
Маріупольському та Старобільському педтехнікумах, 
які готували вчителів 1 концентру, здійснювалося ук
раїнською мовою6. Українізованим був і переведений в 
1926 році в Сталінську округу Пирятинський пед
технікум7. Дещо складною виявилася ситуація в Лу
ганському інституті народної освіти (ЛІНО). Брак вик
ладацьких кадрів, опір з боку частини викладачів і сту
дентів запровадженню української мови в навчальному 
процесі вузу спричинили повільні темпи українізації.

Зміни, які спостерігалися в національному складі сту
дентів педвузів Донбасу, також свідчили, що ук
раїнізація педтехнікумів відбувалася успішніше, ніж 
ІНО.

Таблиця 1
Студенти-українці в

педагогічних учбових закладах Донбасу 
(у відсоткових показниках)®

Тип установи 1923-24 1926-27 1932-33
педтехнікуми 41,4 60,0 78,1
ІНО 64,3 61,7 нема відомостей

Українці переважали в студентському складі педа
гогічних навчальних закладів. Це мало бути гарантом 
того, що українізація галузі освіти триватиме і надалі. В 
1929-30 навчальному році викладання в Луганському 
ІНО було повністю переведено на українську мову9: 
Зміни торкнулися і учбових програм. Дисципліни ук
раїнознавчого циклу стали обов’язковими для вивчення 
студентами всіх відділів педтехнікумів та ІНО. Збільши
лася кількість годин на вивчення української мови і літе
ратури, географії та історії України.

Важливим показником в здійсненні політики ук
раїнізації стали зміни в національному складі вчительст
ва регіону. Щороку зростала кількість представників ук
раїнської національності в середовищі освітян.
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Таблиця 2

Вчителі-українці в школах Донбасу 
(у відсоткових показниках)10

1922 . 1925 1927 1933
Українці в загальному складі 
вчителів 33,3 55,8 60,3 71,4

Позитивно на процес українізації вплинула 
адміністративна реформа 1924 року, за якою округи з пе
реважною кількістю російського населення (Шахтинсь
ку й Таганрозьку) було приєднано до РРФСР. Відтоді 
українці почали переважати в складі вчительства. Однак 
зростання кількості українців у вчительському середо
вищі ще не означало їхньої підтримки курсу українізації 
освітніх установ. Багато з них не знало української мови, 
що посилювалося відвертим небажанням частини 
освітян вивчати її.

Суттєвим недоліком в проведенні українізації 
освітніх установ була "сільська" орієнтація цього проце
су. Українізувалися, насамперед, сільські початкові шко
ли. Зростання кількості українських шкіл за їх рахунок 
породжувало ілюзію про успішність політики ук
раїнізації. Водночас поза українізацією залишалися пов- 
нокомплектні школи великих промислових центрів До
нбасу, в яких навчалася значна кількість учнів. Про ха
рактер політики українізації свідчить розгортання ме
режі українських шкіл в Сталінській окрузі. Тут в 1926- 
27 навчальному році 44% шкіл становили українські, а в 
1928-29 - цей показник сягнув 53,3%1!. Проте в 160 ук
раїнських школах навчалося 16653 учня, а в 140 
російських - 31863 учня12. Розуміючи цей набезпечний 
для процесу українізації чинник, керівництво НКО 
УСРР протягом наступних років почало вживати рішучі 
заходи щодо виправлення ситуації. Безперечно, 1930-33 
роки були періодом найбільших здобутків в проведенні 
політики українізації в регіоні. Однак і тоді не вдалося

226



уникнути деяких помилок. Прискорення процесу ук
раїнізації шкіл промислових центрів Донбасу мало 
значні результати з погляду на кількісні показники. В 
1933 році, наприклад, всі початкові школи м.Макіївки 
були українізованими13. На цей час начебто вдалося 
виправити ситуацію, що склалася в попередній період з 
кількісним складом учнів українських шкіл. Тепер в 1597 
українських школах (59,5%) навчалося 451000 учнів 
(71,8% загального складу учнів). Натомість в 887 
російськомовних школах налічувалося 157000 учнів14. 
Водночас нерозв’язаним залишався якісний бік пробле
ми. Відсутність українізації освітньої політики. Тому 
після усунення з посади наркома освіти М.Скрипника не 
знадобилося багато зусиль, щоб повернути ці школи на 
російськомовні. Крім того, недооцінка об’єктивних 
труднощів процесу українізації в Донбасі дала супротив
никам українізації зайвий привід до звинувачення ко
лишнього наркома в перегинах під час її проведення. Са
ме на цьому наполягав новий нарком В.Затонський, ви
шукуючи підстави для наступу на українізацію. Відверто 
не проголошуючи курс на згортання українізації в До
нбасі, він свідомо проводив його у вигляді забезпечення 
освітніх потреб російської і єврейської національних 
меншин, які, начебто, утискувалися в ході проведення 
українізації шкільної освіти. В 1933 році в 15 промисло
вих районах Донбасу 400 груп другого і третього року 
навчання було переведено на російську мову. Протягом 
цього року кількість груп з викладанням російською мо
вою збільшилася на 33,5%, а кількість учнів в них - на 
51,2%15. Згортання українізації тривало до кінця 30-х 
років, коли її попередні здобутки було зведено нанівець.

Швидкий кінець українізації в Донбасі був спричине
ний декількома обставинами. По-перше, дали себе знати 
хронічний дефіцит україномовних підручників та 
кваліфікованих національних педагогічних кадрів. По- 
друге, не могла не вплинути на процес згортання ук
раїнізації присутність в регіоні значної російської 
національної меншини, яка підтримала русифікаторську 
політику держави. По-третє, проведення політичних
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репресій за звинуваченнями в українському націо
налізмі, під час яких постраждало багато вчителів, дове
ли, що займатися "українськими справами" було небез
печно. Нарешті, відсутність будь-яких традицій у справі 
організації українських шкіл, підготовки національних 
педагогічних кадрів, пов'язаних з попереднім історич
ним досвідом, визначили долю українізації. Позбавле
ний широкої підтримки знизу, процес українізації в До
нбасі повністю залежав від політики партії в національ
ному питанні.

1 Просвещение Донбасса.-1922.-№3.-С. 17.
2 Там само.
3 ЦДАВО України.-Ф. 166, оп. 4, спр. 879.-Арк. 33-34.
4 ДАДО.-Ф.Р.-349, on. 1, спр. 4.-Арк. 62-79.
З Майстренко І. Сторінки з історії Комуністичної партії України.-Ч. 2.- 

Мюнхен.-1969.-С. 48.
6 Коротаєва-Камінська В.О. Українознавчий аспект змісту педагогічної 

освіти (1917-1995).-К.-1997.-С. 53.
7 ЦДАВО України.-Ф. 166, оп. 6, спр. 5299.-Арк. 55.
8 Там само.-Оп. 2, спр. І043.-Арк. 15-17; спр. І129.-Арк. 1; оп. З, спр. 238.- 

Арк. 92-105; спр. 274.-Арк. 1; спр. ЗЗЗ.-арк. 21; оп. 6, спр. 237.-Арк. 63-64, 213, 
300-301; оп. 10, спр. 1494.-Арк. 43.

9 Народна освіта України: Установи професійної освіти на 1 листопада 
1928 та 1929 рр.-Харків.-1931.-С. 36.

1® Народное образование Украины на 1 января 1922 года.-Харьков,- 
1924.-С. 16; Всесоюзний шкільний перепис 15/ХІІ - 27 р.-Т. 1.-С. 264; ЦЦАГО 
України.-Ф. 1, оп. 20, спр. 2008.-Арк. 175-181; ЦДАВО України.-Ф. 2717, оп. З, 
спр. І713.-Арк. 7.

И Там само.-Спр. 332.-Арк. 156; спр. 772.-Арк. 188.
12 Отчет о работе Сталинского окружного исполкома за 1926 год.- 

Сталино.-1927.-С. 218.
13 Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Украхні XX 

століття.-К.-1997.-С. 176.
14 ДАДО.-Ф. 326 п., on. 1, спр. 150.-Арк. 23.
13 Галій М., Новицький Б. Геть маску! Національна політика на 
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Ш евченко С І. (Кіровоград)

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ім.В.К.ВИННИЧЕНКА У МІЖНАРОДНИХ 

З В ’ЯЗК А Х  1960-1990-Х РР.

У радянські часи Кіровоградський державний педа
гогічний інститут ім.О.С.Пушкіна мав обмежені можли
вості виходу у сферу закордонного співробітництва. Осо
бисті ініціативи в цій галузі становили небезпеку. 
Скажімо, в.о.доцента фізико-математичного факультету 
Г.О.Дубовов адресував без підпису листа в Чехословацьке 
посольство з протестом проти агресії радянських військ у 
1968 році. Працівниками УКДБ по Кіровоградській об
ласті за зразками почерку в місцевій газеті "Кіровоградсь
ка правда" було встановлено авторство і ув’язнено викла
дача з позбавленням наукового ступеня кандидата наук і 
права роботи за фахом після виходу із в’язниці [1-15].

Але й за цієї ситуації вузівчани отримали деякий досвід 
зарубіжного співробітництва. Ряд поїздок за кордон 
здійснив Інститутський танцювальний ансамбль 
"Юність". У 1967 році він брав участь у міжнародному 
конкурсі фольклорного танцю і етнографії у Туреччині, 
отримавши медаль переможця і приз за хореографію. 
Влітку 1968 року ансамбль виступав у Бельгії, де був 
відзначений золотою медаллю фольклорного фестивалю 
миру [2-23]. Мав свою аудиторію колектив у Франції і Бол
гарії. За творчі успіхи за наказом Президії Верховної Ради 
УРСР ансамбль отримав звання народного.

У 1970-х роках працівники кафедри російської мови 
виїжджали до зарубіжних країн у відрядження: А.Н.Се- 
ребряков і Ж.П.Соколовська до Польщі, а М.О.Рудяков - 
до Угорщини. Тут здобувався досвід безпосереднього 
спілкування із колегами із соцкраїн. Але про поїздки до 
промислово розвинених країн мова в ті часи не велась. Хо
ча потреба в цьому, особливо в іншомовників була. Чер
гових творчих успіхів досяг народний танцювальний ан
самбль "Юність". У 1973 році він 10 днів гастролював у
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Белграді, Смедерово, Чагаку, Грагуєвані, Сопоткові 
(Югославія). Тут було дано 7 концертів, у т.ч. 2 позапла
нових. Відбулася зустріч із студентами Белградського 
університету. У середині 70-х років за путівками бюро 
молодіжного туризму "Спутник", "Юність" перебувала 
на Кіпрі. Студенти встигли дати лише три концерти до 
початку трагічних подій (острів запалав у військових 
діях двох общин). Колектив отримав грамоту ЦК 
ВЛКСМ, у якій говорилось: "За мужність, стійкість і вит
римку, виявлені під час воєнних дій на Кіпрі". Іншого ра
зу ансамбль тут став лауреатом міжнародного фоль
клорного конкурсу [2-23]. У 1976 р. неповторний 
національний колорит танцю, молодечий запал, висока 
майстерність були продемонстровані у Португалії. Тут 
виконувалась і пісня "Аванте, камаради!" португальсь
кою мовою. У 1980 році ансамбль брав участь у куль
турній програмі "Олімпіади-80", у святі пісні і танцю 
прибалтійських республік "Гаудеамус" у Ризі. У часи за
стою "Юність" зробила великий внесок у збереження 
етнічної самобутності українського і інших народів че
рез пропаганду в УРСР, СРСР і за кордоном фольклор
ної спадщини. В інституті діяв студентський клуб "Гло
бус", який готував вечори із зарубіжними гостями (як 
правило, студентами кіровоградських вузів із країн со- 
цтабору і третього світу), вів листування із студентами 
Болгарії, проводив зустрічі із викладачами, які побували 
за кордоном. Студпрофком, хоч і в невеликих кількос
тях, але все ж спільно із "Спутником" домагались 
виділення майбутнім учителям путівок до Болгарії, Ру
мунії, Угорщини, Кіпру.

У 80-х роках учасники клубу інтернаціональної друж
би факультету іноземних мов проводили зустрічі із за
кордонними ровесниками, зокрема курсантами вищого 
льотного училища, які розповідали про звичаї і традиції, 
боротьбу своїх народів за незалежність, співали пісень. 
А в 1985 році познайомитися безпосередньо із за
рубіжним життям мала можливість студентка IV курсу
А.Киша під час поїздки бійців студзагонів УРСР до

230



Східної Німеччини. Завідуючий кафедрою практичного 
курсу російської мови, доцент В.М.Манакін у 1989 році 
взяв участь у роботі Міжнародного симпозіуму під 
егідою Міжнародної асоціації викладачів російської мо
ви і літератури в Ленінграді. Комітет комсомолу вузу 
формував студзагони, які виїжджали за кордон. Зокре
ма, студентський загін "Дружба" працював у Толбухіні 
(Болгарія). У 1983 році народний ансамбль "Юність" 
став лауреатом міжнародного фольклорного конкурсу в 
Болгарії [2-23]. У 1985 році колектив отримав диплом 
всесвітнього фестивалю молоді й студентів у Москві. 
К іровограді виступали перед будівельниками гірничоз- 
багачуваль-но-го комбінату в Долинській Кіровоградсь
кої області з Чехословаччини і НДР. Вузівчали були ла
уреатами фольклорного конкурсу в Польщі. У 1989 році 
відбулась їхня творча зустріч із хоровим колективом 
"Добруджанські звуки" (Толбухін, Болгарія). Кілька 
разів виїздив за кордон інститутський народний оркестр 
народних інструментів. У 1986 році науковці кафедри 
української літератури В.Є. Панченко і Г.Д.Клочек взя
ли участь у Міжнародній конференції, присвяченій 
І.Я.Франку [3-18].

Розширення творчих зв’язків із ученими інших країн 
розпочалось після отримання Україною незалежності. 
Викладачі Кіровоградського державного педагогічного 
університету (з 1997 року) ім.В.К.Винниченка (з 1993 ро
ку) починають використовувати у своїх наукових 
дослідження джерельну базу, нагромаджену за кордо
ном, беруть участь у спільних наукових конференціях і 
симпозіумах. Міжнародне співробітництво КДГГУ відбу
валось у формі співпраці з навчальними закладами за
рубіжних країн у справі підвищення рівня підготовки 
викладачів і студентів, обміну новими технологіями в 
сфері освіти, спільного проведення наукових 
досліджень, запрошення до вузу зарубіжних учених, пря
мих контактів викладів і студентів.

Ряд викладачів перебували на стажуванні у США, 
Англії, інших державах. Викладачі кафедри фізики про
ходили стажування при Антверпенському університеті.
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Один з них у 1993 році вступив до аспірантури при цьому 
вузі з проблеми комп’ютеризації фізичних дисциплін. В 
Уханському університеті (КНР) два доценти кафедри 
російської філології вели викладацьку роботу протягом 
1993-1994 навчального року. Було досягнуто угоди з Цен
тром українознавства при Уханському університеті про 
набір студентів-китайців до Кіровоградського вузу. При 
Мюнхенському та Берлінському університетах викладачі 
кафедри германських мов проходили мовні курси підви
щення кваліфікації.

У 1993 році кандидату фізико-математичних наук Бо
бочку В.М. присуджено міжнародний грант Сороса за на
укову діяльність, а в 1995 році - звання соросівського до
цента. Доцент В.Паращук отримала грант фонду Фул- 
брайта і в 1998 році працювала в США. У жовтні-листо- 
паді 1997 року Хрипун В.С. стажувалася на кафедрі 
лінгвістики Монтклерського університету (США), виграв
ши грант міжнародної регіональної обмінної та 
дослідницької програми IREX. Досвід роботи за кордо
ном має проректор із наукової роботи, доктор філо
логічних наук, професор В.М.Манакін, який побував у ву
зах Угорщини, Лаосу, Китаю (двічі), нещодавно відвідав 
США [5-4]. Регулярно читав лекції на факультеті матема
тики Міланської політехніки (Італія), а також на Мілансь
кому міському семінарі з функціонального аналізу проф
есор А.Плічко. Кафедра англійської філології активно 
підтримувала зв’язки з філіями в Україні таких ор
ганізацій, як Британська Рада, Американський Дім, 
Інформаційне Агенство Сполучених Штатів. Кафедра 
російської та зарубіжної літератури співробітничає із 
Псковським педінститутом і Тарським педінститутом 
Омської області (Росія) [6-20].

Іноземні фахівці приймаються у Кіровограді. Протя
гом року у 1997-1998 роках викладали американське 
країнознавство 2 представники США, німецьку мову і 
країнознавство - представник ФРН. Три дні проводив за
няття посланець Британської Ради [7-37]. Свідченням 
співпраці науковців університету і Канади (Яр Славутич,

232



Ю.Войчишина, Ю.Болотенко), Словаччини (М.Неврлій), 
Польщі (В.Василенко, А.Зельвак) було проведення міжна
родної наукової конференції у кіровоградському вузі 
"Є.Маланюк: література, історія, культура". У жовтні 1993 
року в роботі міжнародної наукової конференції "Василь 
Сухомлинський і європейська педагогіка", взяли участь 
професори з Греції, Японії, ФРН, Польщі, Болгарії [8-12]. 
Кілька зарубіжних учених взяло участь у конференції з на
годи 80-річчя В.О.Сухомлинського у 1998 році.

У 1996 році в X Всепольській ономастичній конфе
ренції брав участь професор В.В.Лучик, були встановлені 
зв’язки з ономастами Польщі (Краківський, Опільський, 
Люблінський університети, Бидгощський педінститут, 
відділ ономастики НАН [9-15]. Протягом 1996 року викла
дачі кафедри української літератури брали участь у науко
вих конференціях за участю учених закордону "Волинь у 
долях краян і людських документах", "Література та 
історія" (Запоріжжя) [10-20]. Налагоджуються зв’язки з 
Альбертським університетом (Канада), у якому знахо
диться літературний архів письменника, громадського 
діяча В.К.Винниченка. Встановлено співробітництво з 
Празьким сільгоспуніверситетом (Чехія), Гаванським 
інститутом сільгоспнаук (Куба), Добричським інститутом 
машинобудування та електротехніки (Болгарія). 1

1. Архів Кіровоградського державного педагогічного університету (далі 
КДПУ).-Особова справа Дубовова Г.О.

2. Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.О.С.Пушкіна.- 
Кіровоград.-1990.-28 с.

3. КДПУ.-Звіт про наукову роботу педінституту за 1986 рік.
4. Біжучий архів наукового відділу КДПУ.-Інформація про роботу кафедр 

у 1993 році.
5. Кіровоградська правда.-1999.-12 січня.
6. Біжучий архів наукового відділу КДПУ.-Звіти кафедр за 90-ті рр.
7. Там само. Звіт про наукову роботу педуніверситету за 1998 рік.
8. Там само. Звіт кафедр за 90-ті рр.
9. Там само. Звіт про наукову роботу педуніверситету за 1996 рік.
10. Там само.-Звіти кафедр за 90-ті рр.
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Довгань Н.Ю. (Миколаїв)

КОЗАЦЬКІ Й МІСЦЕВІ
СПОРТИВНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЇХ  ВИКОРИСТАННЯ 

У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У кожного народу є свої звичаї, свята, обряди, ста
новлення яких відбувалося протягом багатьох поколінь. 
Будучи частиною загальної культури українців і резуль
татом їхньої трудової діяльності, фізична культура 
увібрала в себе все те, що властиве характерові нашого 
народу - його доброту, щирість, душевність. На основі 
самобутності національного характеру у свій час виник
ло багато різноманітних народних вправ та ігор, які з 
розвитком суспільства зазнали ряду змін, збагатились 
новим змістом, стали спортивними традиціями, втратив
ши свою початкову специфічність - обрядове забарвлен
ня. Особливо плідно ці традиції увібрало в себе ук
раїнське козацтво. Поруч із цим у нові та новітні часи 
(XIX - XX ст.) у кожному регіоні України склалися 
місцеві традиції, пов’язані з розвитком того чи іншого 
виду спорту.

Ці багатющі традиції, зокрема народні ігри, поступо
во відроджуються у навчанні сучасних студентів Мико
лаївської філії Національного університету «Києво-Мо- 
гилянська Академія». Під час вступної лекції до занять з 
фізичної культури знайомимо першокурсників з наро
дними фізичними вправами та іграми, які були в щоден
ному побуті запорізьких козаків. Однією з найваж
ливіших вимог до посвячення молодої людини у звання 
справжнього запорожця була його всебічна фізична 
підготовка. За свідченням Д.І.Яворницького козаки, за
гартовуючись, рано вставали та завжди вмивалися хо
лодного річковою або джерельною водою. Практично 
увесь свій вільний час вони присвячували фізичному гар
ту у формі цікавих ігрищ та розваг, тренувалися у 
стрільбі, у святкові дні нерідко займалися кулачними бо
ями. Для цієї мети увечері запоріжці збирались на січову
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площу, поділившись на дві групи, з яких одна складала
ся з верхніх, а інша - з нижніх куренів, і вступали у бій.

Спритності й силі запоріжців сприяли й танці, яки
ми вони любили займатися у вільний час. Козак був оз
броєний рушницею, шаблею, списом, чеканом (бой
овим молотком), і володів він своєю зброєю настільки 
досконало, що жоден іноземець не міг з ними зрівняти
ся. Безумовно, це вимагало численних вправ у фехту
ванні, метанні списа, рушничній стрільбі. Неперевер- 
шеним було вміння козаків їздити верхи [1]. Старшина
ми у Січі обирали фізично міцних, загартованих лю
дей. Недаремно велика кількість легенд та переказів, 
що дійшли до нашого часу, оспівують надприродні 
можливості запоріжців.

Можливо, когось зараз здивує, що в програмі 
Києво-М огилянської Академії фізичному гарту 
приділялася не менша увага, ніж гуманітарним наукам. 
Недаремно Академію вважали Геліконом української 
освіти, де прискіпливо дотримувалися принципу 
давньої Еллади - єдності духу і тіла. При цьому треба 
особливо наголосити, що в ту славетну історичну добу 
нерідко аудиторії цього навчального закладу лишали
ся майже порожніми: більшість студентів вирушала ра
зом з козаками у походи проти ворогів України. Тож 
слабкими й невитривалими вони просто не могли і не 
мали права бути. Та й взагалі вплив козацтва на життя 
й побут студентів, на їхній фізичний та духовний гарт 
був дуже вагомим і дійовим [2].

Великий інтерес студентської аудиторії викликає 
повідомлення про те, що козацькі походи здійснювали
ся і на території сучасної Миколаївщини, яка була те
атром воєнних дій козаків проти султанської Туреччи
ни та Кримського ханства. Основним об’єктом цих по
ходів стала фортеця Очаків, яка вважалася важливим 
опорним пунктом Османської імперії у Північному 
Причорномор’ї. За свідченням турецького автора 
Е.Челебі запоріжці тримали місцеву адміністрацію у 
постійному страху, а правитель Очаківської провінції 
обирав собі іншу резиденцію, бо в місті жити було не
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безпечно [3].
Далі зазначаємо, що народні вправи та ігри широко 

використовувалися в практиці Києво-Могилянської 
Академії. Як свідчать історики, тут тричі на рік прово
дилися так звані рекреації. Студенти спочатку гуртом 
йшли до Софії, вклонялися їй і, одержавши благосло
вення від духовних пастирів, рушали на гору Щекави- 
цю або Глибочицю, де й відбувалися самі рекреації. Це 
були свята й для самого міста Києва. Студенти грали 
там у спортивні ігри, найпоширенішими з них були ку
лачні бої, харлай, бити дупака, кашу варити, довгої ло
зи, перегони, скачки верхи, стрибки через вогонь і че
рез воду, стрільба з лука та багато інших.

У навчально-виховній роботі зі студентами велику 
увагу звертаємо на місцевий матеріал про зародження 
і розвиток спортивних традицій на Миколаївщині, зок
рема з вітрильного та гребного спорту, плавання, фут
болу. Перші спортивні змагання на байдарках у М ико
лаєві відбулися у 1857 р. У 80-х рр. XIX ст. молодь із 
багатих родин займалася велосипедним спортом, про
ходили заняття з гімнастики для новобранців царської 
армії.

Важливою подією в житті міста стало відкриття у 
серпні 1887 р. за ініціативою офіцера Чорноморського 
флоту Є.М .Голікова яхт-клубу. Надалі клуб став 
місцем проведення вітрильних гонок, зокрема у 1904 р. 
за маршрутом Миколаїв - Очаків. За роки національ
но-визвольних змагань (1917-1920) кращі судна пере
правили за кордон, інші потребували ремонту. У 20-30- 
і рр. було збудовано велику кількість спортивних су
ден, в т.ч. кілька яхт. У 1926 р. у Миколаєві вперше 
проходив чемпіонат країни з вітрильного спорту. Під 
час Великої Вітчизняної війни яхт-клуб був розорений, 
частину суден вивезли, решту знищили. Після війни 
його відбудували. Під керівництвом Є.Іванової та 
О.Голайка виросли чемпіони України та СРСР яхтсме
ни Галина Паринська, Валентина Воробйова, Ана
толій Дегтяр, Валерій Майдан, Юрій Синько, Петро
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Тарханов. Виросли досвідчені яхтові капітани Федір 
Голяк, Іван Жигоман, Юрій Макаров, Борис Немиров, 
Юрій Синько [4].

Чимало миколаївських спортсменів брали участь у 
всесоюзних та республіканських спартакіадах, в 
олімпійських іграх, зокрема в Атланті у 1996 р., вибо
рюючи почесні нагороди. Так, у 1928 р. у Москві відбу
лася Перша Всесоюзна спартакіада, де Україну в зма
ганнях з греблі представляла вісімка миколаївців у 
складі Шепетухи, Бурлаченка, Колота, Ільченка, Васи- 
левського, Мінаті, Бурнацького, Бубнова, рульового 
Мохначова, яка виборола перше місце у змаганні з 
ленінградцями та москвичами [5].

У 1897 р. у Миколаєві відкрилася перша школа пла
вання під керівництвом П .Андросова та Л.Задоро- 
жної. У 1914-1915 рр. інструктором цієї школи працю
вав магістр плавання В.Я.Баранов. Іспити для учнів 
були суворими. Так, у 1915 р. з 279 курсантів лише 11 
стали інструкторами по плаванню, а ще 3 - кандидата
ми в інструктори [6].

Миколаїв має давні футбольні традиції. У 1908 р. за
початковані футбольні клуби «Зебра» та «Діагора», які 
у 1912 р. були реорганізовані в «Спортінг-клуб» та 
«Уніон». Перший офіційний матч у Миколаєві відбув
ся 27 вересня 1911 р., де «Зебра» з рахунком 1:0 вигра
ла у одеського «Атлетик-клубу» [7].

Сьогодні, за умов відродження національної культу
ри, все більшого значення набуває якнайширше ро
зповсюдження та застосування різноманітних вправ та 
ігор з української народної фізичної культури, вико
ристання спортивних традицій у навчально-виховній 
роботі зі студентською молоддю. Проте в діючих про
грамах вищих навчальних закладів цим питанням 
приділяється ще недостатня увага. Вирішення цих важ
ливих соціальних завдань пов’язане з оновленим підхо
дом до науково-методичного та матеріально-технічно
го забезпечення викладання предмета «Фізичне вихо
вання», як важливого компоненту в загальній системі 
підготовки нової генерації національно свідомої фахо
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вої еліти України.
Використання народних ігор, спортивних традицій 

сприяє розвитку рухових якостей, уваги, пам’яті (зок
рема історичної), що є одним з компонентів професійної 
підготовки студентів. Використання ігор у навчальному 
процесі ми визначаємо за методикою, яка включає в 
себе три етапи: 1) нагромадження інформації про на
родні традиції, фізичні вправи, методи і засоби, які 
складають систему фізичного виховання; 2) проведен
ня національних ігор на практичних заняттях; 3) засто
сування одержаних знань на заняттях з фізичної куль
тури і спорту. Для оцінки рівня сформованості знань, 
якості народних ігор проводилась підсумкова гра-кон- 
курс «Національні ігри України».

Аналіз одержаних результатів по застосуванню наро
дних ігор і вправ у професійній підготовці студентів МФ 
НаУКМА дозволяє припустити, що вони сприяють зрос
танню національної самосвідомості, формують у них про
фесійно значущі фізичні та психофізичні якості. Таким чи
ном, у поєднанні давніх освітянських традицій з сучасни
ми технологіями навчання ми вбачаємо відродження на
ціональної культури взагалі і фізичної культури зокрема. 1

1 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. - Т.1. - К., 1990. 
- С.219-220, 222, 243, 247-248.

2 Столбов В.В. История физической культуры и спорта. - М.: 
«Физкультура и спорт», 1975. - С. 19-21.

3 Павлик І.С., Тригуб П.Т, БілюкО.В. Історія Миколаївщини: Навч. 
посібник для учнів 7-11 кл. загальноосвітніх шкіл ІІ-ІІІ ступенів. - Миколаїв, 
1998. - С.23.

4 Південна правда. -1981. -16 квітня.
5 Там само. - 1978. - ЗО серпня.
6 Арена-спорт. - 1996. - № 4-5. - С.11.
7 Сергієнко Л.П. Про зародження фізкультури і спорту на Миколаївщині 

// Четверта респ. конф. з історичного краєзнавства: Тези доповідей і 
повідомлень. - К., 1989. - С.606-607.
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Ш кварець В.П. (М иколаїв)

ВІДРОДЖЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ "ПРОСВІТИ"

В другій половині 80-х років в умовах розгортання 
гласності та демократії в суспільстві національно- 
патріотичні сили, що вийшли на арену політичної бо
ротьби, почали засновувати свої громадські та політичні 
новоутворення. Серед перших постало й Товариство ук
раїнської мови ім.Т.Г.Шевченка, що зародилося у сере
довищі свідомої української інтелігенції Києва - у Спілці 
письменників України. В лютому 1989 р. у Києві зібрали
ся представники усіх областей, щоб заснувати цю всеук
раїнську організацію, яка б стала на шляху духовного 
нищення народу, його русифікації, повела справжню бо
ротьбу за його національне відродження. Відзначимо, 
що ідея певного організаційного оформлення таких сил 
тривалий час всіляко обговорювалася в Україні, витала, 
як кажуть, у повітрі.

Сприйнявши ідею створення такого товариства, в 
грудні 1988 р. у миколаївській обласній організації 
Спілки письменників зустрілися окремі письменники, 
інженерно-технічні працівники "Машпроекту" при 
Південно-турбінному заводі, заводу "Океан". Так було 
покладено початок організаційній роботі. Велика група 
миколаївців затим брала участь в роботі установчої кон
ференції в м.Києві.

22 березня 1989 р. на установчих зборах було створено 
миколаївське товариство української мови. Головою став 
письменник В.Бойченко, його заступником - інженер
В.Сліпець, секретарем - колишній агроном, пенсіонер 
Ф.Грозов. Так стала на шлях відроження миколаївська 
"Просвіта", утворена великим патріотом України 
М.МАркасом ще в лютому 1907 р., розпущена властями 
того часу з відомих причин в середині 20-х років.

У квітні 1989 р. у миколаївських обласних газетах бу
ло опубліковано звернення до громадськості краю 
"Рідна мова - душа народу", в якому щойно створене то
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вариство закликало відроджувати, поширювати 
функціонування рідної мови, повертатися душею до 
джерел національної культури. Водночас містився за
клик створювати осередки та об’єднання товариства у 
Миколаєві, районах області.

Незабаром перші осередки товариства з’явилися у Ми
колаєві: на заводах "Океан","Південнотрубному”, ім.61 
комунара, в організаціях Спецбуд, "Машпроект", в облас
ному тубдиспансері, обласній сільськогосподарській 
дослідній станції, письменницькій організації та деяких 
інших, у яких щосереди стали збиратися їх активісти.

28 жовтня 1989 р. Верховна Рада УРСР прийняла За
кон "Про мови в Українській РСР". Це наповнювало 
новим змістом подальшу діяльність товариства, збага
чувало форми, методи та засоби його роботи, попов
нювався його актив.

На 1990 рік у діяльності товариства вже досить чітко 
окреслилися такі основні напрямки роботи: агітаційна 
та організаційна робота у колективах на українську мо
ву навчання; участь у засобах масової інформації щодо 
популяризації першого досвіду та їх переходу на держав
ну мову; збирання української літератури для бібліотек 
дитячих закладів і шкіл; популяризація видань ук
раїнської книги та преси; різноманітна допомога, серед 
них - організація гуртків для вивчення української мови, 
у військових частинах, правоохоронних органах та ін.; 
пересилка української літератури українським товарист
вам у Росії, Польщі. Члени товариства стали брати ак
тивну участь в роботі комісії (групи) з контролю за до
триманням Закону "Про мови в Україні" при облдер
жадміністрації, співпрацювали з асоціацією "Зелений 
світ", товариством "Меморіал", рядом політичних 
партій, брали участь у багатьох акціях, пов’язаних з 
наслідками Чорнобильської трагедії.

Хоч товариство - це організація громадська, але пи
тання мови, тим більше в Україні, завжди було питанням 
політичним. Щоб відродити функціонування ук
раїнської мови у всіх сферах, тепер уже державної, не
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обхідні були зміни політичні. Звідси й підтримка това
риством тих політичних сил, їх організацій, які сприяли 
рухові суспільства до політичної незалежності України. 
Так, весною 1990 р., напередодні всесоюзного референ
думу, виборів до місцевих рад, товариство здійснювало 
ряд заходів разом із "Зеленим світом", Народним Рухом, 
висувало спільних кандидатів у депутати.

З 1992 р. товариство має нову назву - Миколаївське 
об’єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені 
Т.Г.Шевченка. З цього часу, зокрема, в зв’язку з 140- 
річчям від дня народження М.М.Аркаса, одне з цен
тральних місць у діяльності "Просвіти" зайняла пропа
ганда імені та славних діянь в справі національного про
будження й відродження, справжнього патріота України 
Миколи Миколайовича Аркаса.

"Просвіта" виступила ініціатором розробки обласної 
програми щодо виконання Закону "Про мови в Україні", 
запропонувала облдержадміністрації свій проект, який і 
було прийнято за основу ухваленої програми.

Члени правління крайової організації С.Бережний та
С.Січко створили й очолили перші в Миколаєві Першу 
українську гімназію та український інформатико-мате- 
матичний ліцей (муніципальний колегіум). З’явилася 
перша кафедра українознавства в педагогічному інсти
туті. Тепер вони діють у Миколаївському навчально-на
уковому центрі Одеського державного університету 
ім.І.І.Мечникова, педінституті, згадуваних гімназії та 
ліцеї.

За обласною програмою, більше половини шкіл та 
дитячих дошкільних закладів вже мали бути переведени
ми на державну мову. Однак до цього часу вона помітно 
недовиконана. Завадило цій справі також незаконне 
рішення Миколаївської міськради від 26 квітня 1994 р. 
"Про паралельне функціонування в м.Миколаєві 
російської і української мов".

Проте, незважаючи на труднощі та протидії, товарис
тво не тільки вимагало практичної реалізації обласної, 
міської, районних програм, але й подавало органам 
освіти, педагогічним колективам різнобічну допомогу.
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Восени 1996 р. на державну мову викладання в м.Ми- 
колаєві стала переходити вже 31 школа з 58. В наступні 
роки до них приєдналися ще декілька шкіл. Відзначимо, 
що мали місце випадки й зворотнього характеру. Важко 
цей процес відбувався у профтехучилищах, ще важче - у 
деяких вузах, особливо у морському технічному універ
ситеті.

Останнім часом в обласному та деяких районних цен
трах відкриті філіали й навчально-наукові центри, де пи
танням мовної політики приділяється вкрай мало уваги. 
Тому правління крайової "Просвіти" таким навчальним 
закладам останнім часом приділяє особливу увагу.

Певну уяву про практичну допомогу освітянам дають 
такі, зокрема, дані. Тільки в 1992-1993 рр. Миколаївська 
"Просвіта" поширила до 3 тис. примірників української 
дитячої літератури (перважно в дошкільних установах), 
а також 5 тис.екземплярів "Українського церковного ка
лендаря". В 1993-1994 рр. було передано переважно в 
шкільні бібліотеки майже 5 тис. примірників книг з 
Історії України, українознавства, художньої літератури. 
Надавалася допомога у комплектуванні бібліотек 
військових частин, оформленні світлиць тощо. Крайова 
організація "Просвіта" створила власну бібліотеку, 
всіляко сприяла хорові ім.М.Аркаса Миколаївської філії 
Київського державного університету культури та мис
тецтв, яким керує член правління, заслужений працівник 
культури України О.Шпачинський.

Просвітяни проводили конференції у військовому 
гарнізоні Миколаєва, організували концерти, напри
клад, конференцію "Доля імперій" та ін. Члени осередку 
заводу "Океан" В.Спиця, Б.Мороз, О.Матіюк забезпечи
ли активну участь миколаївців у Святі козацької слави 
до 500-річчя українського козацтва. Щорічно 
"Просвіта" проводить шевченківські свята, очолює 
відзначення Аркасових ювілеїв та днів, брала участь у 
встановленні пам’ятного знака на місці, де колись стояв 
будинок М.М.Аркаса.

Протягом трьох років, з серпня 1995 по вересень 1998
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рр., товариство очолював В.Сліпець, було ініційовано 
чимало звернень та звертань з найпекучіших проблем 
розбудови державності, духовного життя, практичного 
впровадження державної мови у всі сфери суспільно-дер
жавного життя до керівників законодавчої та виконав
чої влади країни, до міських та обласних, районних ор
ганів влади.

Помітну роботу провела Миколаївська "Просвіта" в 
зв’язку з обговоренням та прийняттям Конституції Ук
раїни, закріпленням державного статусу української мо
ви, відзначенням роковин незалежності України, шев
ченківських ювілеїв, 140-річчя від дня народження 
І.Я.Франка, 130-річчя від дня народження М.С.Гру- 
шевського, Аркасових днів та ін., лекції, цикли виступів 
по місцевому телерадіомовленню, круглі столи, наукові 
конференції, відбулося більше десятка випусків по теле
баченню авторської програми В.Бойченка "Основа".

"Просвіта" зберігає також славну традицію, коли ак
тивно займається видавничою діяльністю, при цьому 
знаходить підтримку у миколаївських меценатів. Тільки 
за останні сім років кафедра українознавства педа
гогічного інституту, наприклад, видала 11 книг, 
посібників з Історії України, української культури, Ми- 
колаївщини, а за книгу "Історія української культури" 
шести викладачам кафедри було присуджено премію 
імені М.М.Аркаса за 1996 рік. Ряд цікавих праць видали 
миколаївські науковці В.Крючков, П.Тригуб, М.Багмет, 
М.Шитюк, П.Соболь, О.Добровольський та ін.

Восени 1998 р. було значно оновлено керівне ядро ми
колаївської "Просвіти", її очолив кандидат економічних 
наук, доцент Миколаївської аграрної академії М.Заго- 
родній - енергійна, ініціативна людина, що вже дається 
взнаки: відроджуються, створюються нові осередки, 
пожвавилася робота на всіх напрямках, зростає автори
тет просвітян, як активних борців за Українську дежаву, 
збагачення духовного життя суспільства на основі 
втілення в життя української ідеї.
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Томюк О.І.(Чернівщ)

УКРАЇНСЬКІ МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАСПОРИ

Складовою частиною історії України є історія ук
раїнської еміграції. До недавнього часу про неї згадува
лося дуже мало, а якщо і висвітлювалась вона, то в ос
новному в негативному плані. А між тим українська 
діаспора робить вагомий внесок у розвиток культури, 
науки, мистецтва як українського народу, так і народів 
країн, в яких вони проживають.

Особливий інтерес викликає практичний досвід 
національної освіти і виховання набутий українською 
діаспорою в Канаді. Адже емігранти, вихідці з ук
раїнських земель, з різних причин покидаючи рідну хату, 
брали у широкий світ багатогранні надбання ук
раїнської нації, скарби у навчанні та вихованні дітей і 
молоді, бережливо передавали їх від покоління до по
коління, крім цього засоби, методи народної педегогіки 
збагачувались, вбираючи в себе все те нове, демократич
не, що існувало в інших народів світу. До того ж ук
раїнська діаспора в Канаді за кількістю українців 
посідає друге місце в світі. За статистичними даними, у 
Канаді в 1991р. проживало 1054300 українців.[4, С.384] 
Найціннішим для педагогів є досвід, української 
етнічної громади в Канаді, у формуванні громадянської 
самосвідомості, патріотичне виховання української мо
лоді, яке здійснювалось тут через діяльність українських 
громадських організацій.

Виникнення і розвиток молодіжного українського ру
ху в Канаді пов’язані, у першу чергу, з періодами тих 
хвиль еміграції українського населення, що мали місце в 
його історії ХХбт., і передусім другої хвилі еміграції.

Друга хвиля української еміграції розпочалась ще в 
роки Першої світововї війни. Основними мотивами 
виїзду українців за кордон стали соціально-економічні 
та політичні. Останній призвів до появи масової
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політичної еміграції. Від 1917р. до 1921 р. історія поста
вила в Україні жорстокий і кривавий^ фільм чужих 
наїздів, війни, вогню, розбою і насилля. Йшов нерівний 
бій за право українців бути повноправними господаря
ми своєї землі. Змагався один народ проти чотирьох 
своїх ворогів-сусідів, Москви і Польщі, що розчетверту
вали живу Україну. Український емігрант М. Шарик 
згадує: «Коли не вистачило для мене місця, як і тисячам 
іншим українським ветеранам, на лоні рідної землі Ук
раїни, яка стонала в кайданах наїздників, головно Мос
кви і Польщі, - я вибрав собі на мапі світа іншу землю, 
яка мала мені заступити рідну, дати свободу слова і чи
ну...» [8, С.367]

Але найвищої своєї точки розвитку друга еміграційна 
хвиля досягла у 1925-1939рр. До 1939р. майже 70 тис. ук
раїнців осіло у Канаді.[3,С.52] Українські діячі та 
інтелігенти, військові та студенти, що з певних політич
них міркувань покинули рідну землю, були пригнічені і 
розчаровані поразкою визвольних змагань українського 
народу. Вони почали шукати нові шляхи до високих іде
алів Правди, Добра і Краси та інших способів прислужи
тись Батьківщині за її межами. Прогресивні сили ро
зуміли, що головною рушійною силою збереження і ро
звитку української культури за межами рідної землі ста
не молодь.

Підкреслюючи значення участі молоді у розбудові 
нації, відомий громадський діяч О.Терлецький писав, 
що «коли у якого народу молодіж здорова духом і сер
цем, повна патріотизму і схильна для свого народу пок
ласти в жертву свої домашні інтереси, свої надії, тоді 
нарід може дивитись спокійно у будучність, бо на її сто
роні стоїть його молодіж свідома своєї великої задачі, а 
яка молодіж, така будучність народу». [1, С.10-11] Ук
раїнська діаспора мала ясно замальований образ молоді, 
якою вона хотіла її бачити. Р. Голод наголошує, що «в 
аспекті морально-духовному - ми б хотіли бачити у на
шої молоді ідеалістичний підхід до життя, опертий на 
християнському світосприйманні, що сповнений лю
бов’ю до батьків і до всього, що називаємо рідним як от
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- рідна мова, ріна культура, середовище, церква». [2,
С.5’] Розмах з яким відродився український молодіжний 
рух у Канаді у важких умовах еміграції, вказує на те, що 
українська молодь, а також старше покоління вірило в 
його доцільність і можливо не раз і підсвідомо - шукали 
в ньому якоїсь розв’язки, як не на майбутнє, то хоч про
ти беззмістовності сьогодення.

Вже в 1916р. у Вінніпезі було зорганізоване Ук
раїнське студентське товариство. В Едмонтоні діяло Ук
раїнське студентське товариство ім. А.Коцика при інсти
туті ім. М.Грушевського. У 1923р. була створена Спілка 
української робітничої молоді. [6, С.54-96]

Програма даних товарист зводилась до таких за
вдань: дати студентам форум для дискусії над проблема
ми української культури в Канаді, застосування ук
раїнських взірців до канадської мозаїки, заохочувати 
студентів до самовдосконалення та до активної участі в 
роботі українсько-канадських установах тощо.

В 1920 рр. постали перші пластові скаутські групи 
при церковних парафіях Канади. В 1924р. була за
реєстрована організація молоді «Пласт при товаристві 
Січ». М.Рибан створив два окремі пластові відділи у 
Філадельфії. «Пластова дружина хлопців при Народно
му домі в Едмонтоні» -так називалась українська ска
утська організація в цьому місті. Поширення назви 
«Пласт» в еміграції прижилось там, де організаторами і 
провідниками були колишні галицькі пластуни. [7, 
С.228-230]

«Пласт» у Канаді постає як організація української 
молоді на зразок скаутської, але виповнена українським 
змістом і пристосована до потреб українського народу, 
метою якої є виховати чесних, здібних до творчої праці 
громадян, з сильною волею і високою національною 
свідомістю.

Прредусім під час другої хвилі еміграції у Канаді Со
юз українок Канади на II з’їзді в 1927р. звернув увагу на 
тему молоді та стійкої організацї для неї. Тоді ж він ор
ганізував товариство молоді під власним проводом. В

246



1931р. провід над молоддю перебрав Союз українських 
самостійників, який в тому ж році оформив Союз ук
раїнської молоді Канади (СУМК). [5,С.135]

Основну мету своєї діяльності СУМК вбачав у ство
ренні для української молоді в Канаді українського сере
довища, де б молодь залучалась до спорту, занять ху
дожньою творчістю. Значну увагу товариство приділяло 
загальнофізичному та культурноосвітньому розвитку 
своїх членів.

Окрему сторінку українського молодіжного руху 
відкрила Українська студентська націоналістична ор
ганізація (УСНО), яка стала оформлятись в 1933р. Чле
нами ставали студенти коледжів, які мали симпатію до 
програми Українського націоналістичного об’єднання. 
Але в 1934р. на базі УСНО було організоване товарист
во Молоді українські націоналісти (МУН). [6, С.93] Ос
новною метою організації було залучення молоді до 
культурних та виховних цінностей українського народу, 
а також допомагати українській визвольній справі в 
Європі.

Крім культурологічної та виховної праці організація 
проводила для своїх членів спеціальне навчанння в 
радіо-телеграфічній школі в Торонто та летунській 
школі в Оттаві.

У 1939р. М.Горошко з існуючих гуртків молоді при 
парафіях організував молодіжне об’єднання Українське 
католицьке юнацтво (УКЮ). [6,С.34] Головну ідеєю то
вариство вбачало у релігійному вихованні української 
молоді. Знучну увагу приділяло виховним заходам: 
влаштовувала концерти, театральні програми, імпрези, 
проводило дебати, контести.

Пріоритетними напрямка виховної роботи в даних 
молодіжних об’єднаннях Канади були: формування ук
раїнської свідомості, християнської моралі, оволодіння 
певними фаховими навиками, залучення до суспільноко- 
рисної праці, ознайомлення з духовно-культурною спад
щиною українського народу.

Підводячи підсумки, необхідно наголосити, що ук
раїнські емігранти в Канаді по-різному проявили себе,
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але зробили головне: зберігаючи і розвиваючи традиції 
українського молодіжного руху, вбираючи в себе все те 
нове, демократичне, намагались допомогти молодим ук
раїнцям або дітям емігрантів з України, яких доля 
відірвала від Батьківщини, не забувати про н е ї , про її 
культуру, гуртували їх у боротьбі за її незалежність.

Українська еміграція зробила значний внесок в 
історію України: зберегла українську мову, культуру, 
скарби народної мудрості, традиції. 1

1. Андрухів І. Українські молодіжні товариства Галичини: 1861-1939рр. 
(короткий історичний нарис). - Івано-Франківськ, 1995. -72с.

2. Голод Р. Наша молодь з перспективи 15-ти років //Молода Україна. 
Журнал української демократичної молоді. - Торонто, 1963. -№107. - 25с.

3. Зарубіжні українці (довідник)/ Я. Балан, Б.Кордан, п.Б.Кравченко. -К.: 
Україна, 1991.- 252с.

4. Історія української еміграції: навчальний посібник /За
ред.Б.Д.Лановик. - К.; 1997. - 520с.

5. Когуська Н. Чверть століття на громадській ниві. - Вінніпег, 1959.
6. Марунчак М.Г. Історія українців Канади. - Вінніпег, 1974. -Т.2.- 513с.
7. Савчук Б. український Пласт 1911-1939.- Івано-Франківськ, 1996. - 266с.
8. Шарик М. З віддалі 50 літ. -Торонто, 1969.- 432с.

Телячий Ю.В.(Цунашщ)

СТЕПАН ПОСТЕРНАК І ЙОГО ВКЛАД В РОЗБУДОВУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВГГИ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1920 рр.)

Протягом попередніх десятиліть у вітчизняній істо
ричній і педагогічній літературі майже не згадувалося 
ім’я Степана Пилиповича Постернака - відомого 
освітнього та громадського діяча 1917-1920 рр.

Складним і тернистим був його життєвий і творчий 
шлях. Народився 27 квітня 1885 р. в с.Степанівка - Саль-
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не, Ніжинської округи, що на Чернігівщині. Окрім нього 
батьки виховували ще трьох дітей. Навчався в сільській 
школі, згодом - гімназії, інститутах Ніжина та Петрогра
да. У столичному університеті 1911 р. здобув диплом І 
ступеня1.

По завершенні навчання викладав у комерційних 
школах Умані й Таганрога, в київській учительській 
семінарії. Водночас читав лекції в освітніх товариствах і 
на вчительських курсах.

З перших днів революційних подій 1917 р. в Україні 
передова громадськість проголосила курс на докорінне 
реформування освіти і створення національної школи. 
Розв’язанням даної проблеми зайнялася всеукраїнська 
нарада представників громадських організацій, склика
на Генеральним секретаріатом освіти 15-20 грудня 1917 
р. у м.Києві. За активною участю С.Постернака делега
ти ухвалили проект управління шкільними справами в 
Україні2. Прийнятий з’їздом загальний план єдиної шко
ли взяла за основу своєї роботи комісія по проектуванню 
єдиної школи, але надзвичайно несприятливі обставини, 
політичного життя, викликані частими державними пе
реворотами, змінами урядів і міністрів освіти, гальмува
ли її діяльність3.

18 лютого 1918 р. поряд з відомими педагогічними 
діячами З.Архимовичем, Е.Ківлицьким, Г.Чирковим,
A. Лещенком, К.Шилом він увійшов до складу коміса
ріату в справах управління Київською шкільною окру
гою, організованого згідно наказу наркома освіти УСРР
B. Затонського (період перебування у м.Києві більшо
виків)4.

Після відновлення в місті влади Центральної Ради З 
березня 1918 р. відбулося засідання Генеральної шкіль
ної ради, яка, заслухавши звіт комісії по управлінню ок
ругою, постановила "висловити як її членам, так і ор
ганізаціям, їх командирувавших подяку за роботу". 
Шкілька Рада передала керування освітою на Київщині 
комісаріатові "в попередньому його складі"5.

16 березня 1918 р. Степан Постернак одержав призна
чення на посаду губернського комісара освіти на
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Київщині6. Очолюване ним відомство доклало немало 
зусиль для становлення та розвитку шкільництва в дано
му регіоні. Степан Пилипович багато зробив для ук
раїнізації навчальних закладів, поліпшення матеріально- 
побутових умов педагогів, нарощення матеріально- 
технічної бази освітніх установ. При його безпосередній 
діяльності організовувалися нові гімназії, початкові 
школи. Якщо 1915 року на Київщині відкрилося 14 ви
щих початкових шкіл, 1916 року - лише 3, то в 1917 - 
1918 рр. - вже 397.

С.Постернак разом з головою відділу середньої шко
ли О.Дорошкевичем, головою відділу педагогічних шкіл 
Л.Білецьким, виступив ініціатором створення принци
пово нового органу в структурі міністерства народної 
освіти - Ради міністрів освіти. На її засіданні 23 квітня 
1918 р. його обрали членом Ради й доручили разом з 
О.Дорошкевичем і Л.Білецьким підготувати кінцеву ре
дакцію статуту Ради міністра освіти8.

Протягом березня-квітня 1918 р. С.П.Постернак пра
цював у складі комісії по підготовці законопроекту про 
обов’язкове загальне навчання в Україні. На жаль, за 
гетьманату П.Скоропадського робота вищезгаданої 
комісії не відзначалася особливою активністю та резуль
тативністю. Фактично, закон почав втілюватися в життя 
лише з 1919 р. за часів Директорії УНР.

Як губернський комісар народної освіти, Степан Пос- 
тернак піклуватися поліпшенням умов життя і праці вчи
тельства - однієї з головних підстав запоруки успіху 
шкільної реформи. Зокрема, в червні 1918 р. він звернув
ся до міністра освіти Української держави М.П.Василен- 
ка з доповідною. В ній писав: "З кожним днем гіршає 
становище народнього учителя: нечувана дорожнеча, 
невелика платня, та й ту учителі не одержують місяцями. 
Учительство тяжнями не бачить гарячої страви, часто на 
має навіть хліба, не має в чому виходити в клас... Учи
тельство голодало, але терпеливо ждало, надіялося і 
вірило, що от-от прийде йому на поміч міністерство 
освіти. Проходять місяці, і учительство почало вже
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зневірятися, приходити в розпач. Більш енергійні і талано
виті кидали школи, йшли кудись на заробітки... Рівень 
школи понижується... А деякі зневірені вкрай, не витриму
ють далі і кінчають життя самогубством... Поставлений 
стояти на сторожі інтересів учительства Київської гу
бернії, придавлений страшним кошмаром - життям страд
ника учителя, я благаю Вас, Пане Міністре, іменем цього 
голодаючого, зневіреного, вічно забутого і вічного парія 
серед нищих працівників негайними мірами прийти на до
помогу учительству і спасти його, а разом і школу"9.

У липні 1918 р. Степан Постернак брав участь у з’їзді 
комісарів народної освіти Української держави, що про
ходив у Києві. Головою з’їзду був обраний директор де
партаменту середньої школи МНО А.С.Синявський, а 
товаришем голови (заступником) - С.П.Постернак. Ряд 
резолюцій, ухвалених з’їздом, спрямовувалися на ук
раїнізацію навчально-виховного процесу і, особливо, на 
удосконалення шкільного управління.

В цей же час Постернак очолював видавничий 
відділ МНО. У 1919 р. - голова популярно-наукового 
відділу "Всевидав" у м.Києві, заввідділом учительських 
шкіл МНО. За його редагуванням видано низку праць 
О.Музиченка, Каптерєва, В.Родникова, А.Володи- 
мирського, М.Монтессорі. Окрім цього він опубліку
вав кілька десятків публікацій про бібліотечну справу, 
освітні, краєзнавчі та наукові проблеми. Жвавий інте
рес у сучасників викликала написана ним стаття "Пос
тановка справи підготування вчителів за часи рево
люції в Росії й на Україні" надрукована в журналі 
"Вільна українська школа"10.

Монографія Степана Постернака "Із історії освіт
нього руху на Україні за часи революції 1917-1919 рр." 
стала своєрідним підсумком розвитку національно-де
мократичного напряму української історіографії в галузі 
освіти, який сформувався та переважав в Україні протя
гом 1917-1920 рр. Автор, аналізуючи зміст освітньої 
політики, наголошує, що вона здійснювалася при ши
рокій підтримці з боку української громадськості. Це й 
забезпечило успіх здійснення національно-демократич
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них перетворень, насамперед у початковій та середній 
освіті. Належна увага приділена діяльності українських 
урядів періоду революції та громадських організацій по 
реформуванню навчальних закладів, наводиться досить 
цікавий та узагальнений статистичний матеріал про 
кількість нижчих і вищих початкових й середніх шкіл. 
С.Постернак констатує, що уніфікація різнотипових по
чаткових шкіл дореволюційної доби та повсюдне зрос
тання їх кількості є наслідком урядової політики та гро
мадського руху за створення "єдиної школи" і здійснен
ня програми всенародного навчання. Розглядаючи про
блеми середньої освіти, автор звертає увагу на значення 
створеної Українською державою законодавчої бази 
діяльності недагогічних колективів гімназій та реальних 
училищ, зокрема для подолання негативної ролі деяких 
батьківських комітетів середніх шкіл у процесі їх ук
раїнізації. У монографії висвітлена також діяльність 
владних структур у справі підготовки вчителів, розши
ренні мережі інших фахових середніх навчальних за
кладів та створення національних навчальних закладів 
системи вищої освіти11. Крім того, в дослідженні ана
лізується матеріальне становище вчительства та шкіль
них закладів, характеризується вплив Всеукраїнської 
учительської спілки на національне шкільництво.

Можна погодитися з сучасними дослідниками історії 
освіти в УНР М.Г.Кукурудзяком (м.Кам’янець- 
Подільський) і М.М.Собчинською (м.Москва) про те, що 
в даній роботі поверхово розглянуто професійну освіту12.

Вцілому, монографія С.П.Постернака - важливе дже
рело для вивчення історії освіти в Україні періоду 
національно-визвольної революції 1917-1920 рр.

Нами зроблена лише спроба відтворення діяльності 
Степана Пилиповича Постернака в одну з найбільш су
перечливих сторінок історії України. Маловивченою за
лишаються його біографія двадцятих років - праця в 
комісаріаті народної освіти УСРР, у Всенародній 
бібліотеці України, яку він очолював з 1922 р., його 
приїзд на Поділля, до Вінниці, у справі створення філії
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СЕРІЇ КНИГ 

"РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ"

Постанови Президії Верховної Ради та Кабінету 
Міністрів України 1992 р. активізували зусилля наукової 
громадськості по реалізації Державної програми підго
товки серії книг "Реабілітовані історією". В областях що
року з’являються нові й нові видання, мета яких - 
увічнити пам’ять тисяч громадян України - жертв 
політичних репресій.

Скупі стрічки біографічних даних, нариси пере
повідають найголовніші життєві віхи людей різних за 
віком, соціальним положенням, національністю, служ
бовим становищем, місцем у суспільстві та іншими озна
ками, життя яких обірвалося внаслідок необгрунтова
них звинувачень, висунутих проти них представниками 
існуючої державної влади, формально прикритих стат
тями карного кодексу.

Мимоволі виникає запитання: як могло статися таке в 
країні, яка в Конституції, інших законодавчих актах на 
весь світ проголошувала свободу, рівність, демокра
тичні права громадян? Відповідь не лежить на поверхні, 
її треба шукати у глибоко прихованій тогочасній 
дійсності і головне в тому, що на словах говорилося од
не, а насправді - творилося інше. І починалося це не в 30-х 
роках, а раніше, і як тепер доведено, в перші дні й тижні 
встановлення нової влади. Щоправда, в 1917-1920 рр. у 
наявності були досить впливові чинники, які сприяли 
виступам проти утверджуваних більшовиками порядків: 
повалені панівні класи, поміщики, власники 
підприємств, реакційне офіцерство, вірні служаки старо
го царського режиму, правлячі кола іноземних держав, 
які прийшли їм на допомогу, сподіваючись вирішити у 
надзвичайно складний час свої проблеми.
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У гострій боротьбі старих і нових начал одразу стала 
виявлятися жорстокість, свавілля, найбільш вражаючи
ми показниками яких стали громадянська війна, черво
ний і білий терор, придушення так званих контррево
люційних виступів, а насправді - подолання опору та не
вдоволення частини суспільства діями властей і засоба
ми їх розв’язання. Замість пошуку причин та обставин, 
що їх породжували, вживалися силові методи: застосо
вувалися армійські підрозділи, частини спеціального 
призначення у вигляді каральних, реквізаційних і т.п. за
гонів, арештів, ув’язнення в концентраційні табори, 
тюрми і т.д. Цьому слугували й діючі закони "рево
люційного" часу, доповнені зміною влади на тій чи іншій 
території країни. Безперечно, ці факти відігравали певну 
роль, проте не були визначальними і при вдумливому, 
зваженому підході з боку вищих державних, політичних, 
військових структур можна було з успіхом здолати 
більшість з них, уникнути тяжких наслідків, запобігти 
людським жертвам.

Завершення громадянської війни, введення радянсь
кою владою нової економічної політики, здавалося б, 
створювали сприятливий грунт для втілення в життя за
конів і актів, покликаних сприяти встановленню демок
ратичних порядків у країні, яка проголосила рівність 
усіх громадян, право на працю, освіту, забезпечення ста
рості, турботу про людей і т.д. Насправді ж у країні була 
зведена до мінімуму, а згодом зовсім заборонена 
діяльність політичних партій, продовжувалося пе
реслідування учасників антибільшовицької боротьби, 
релігійних діячів. У другій половині 20-х рр. посилився 
наступ на заможне селянство. Куркульство було оголо
шено класом, який підлягав знищенню. До цієї категорії 
часто-густо зараховували справжніх селян-трударів. Це 
особливо відчувалося під час проведення колективізації, 
покликаної перебудувати устрій і напрям подальшого 
розвитку сільськогосподарського виробництва.

Тут слід відзначити один дуже істотний момент - всі, 
хто потрапляв до вказаних вище категорій, бралися на
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відповідний облік, і як показали подальші події, опиня
лися згодом у числі учасників контрреволюційних, шпи
гунських, антирадянських, диверсійних і т.п. груп і ор
ганізацій, які "виступали" проти радянської влади. 
"Після 1917 року. - говориться в Законі "Про ре
абілітацію жертв політичних репресій на Україні", - в 
період громадянської війни і наступні десятиріччя, на 
землі України пролилося багато людської крові. 
Мільйони безвинних людей на підставі антигуманних і 
антидемократичних законів та внаслідок прямого безза
коння і свавілля зазнали переслідувань за свою політич
ну діяльність, висловлювання та релігійні переконан
ня"1.

Облік цих людей здійснювали відповідні органи. Пер
шу скрипку серед них відігравали НКВС, Об’єднане 
державне політичне управління. В назві цих установ виз
начався основний напрям їх практичної діяльності, яка з 
дня на день вкривалася утаємничістю, постійно зростаю
чою впливовістю і безконтрольністю. Щоправда в перші 
роки роботи надзвичайних комісій на сторінках газет 
публікувалися їх рішення про вироки щодо т.зв. кон
трреволюційних елементів та ін. осіб.Цю практику зго
дом було припинено. Друкувалися, повідомлення та й 
головним чином для того, щоб викликати "реакцію" гро
мадськості, про найбільш гучні процеси. Ореолом 
таємничості, особливої державної необхідності завжди 
прикривалася повсякденна діяльність радянських спец
служб, до яких відносяться не тільки органи безпеки а й 
внутрішніх справ, прокуратур, трибуналів, спеціальних 
судів та деяких інших установ. Ці обставини не давали 
можливості контролю їх діяльності.

Репресії в тоталітарній державі в середині 30-х років 
стали повсякденним явищем. В різних куточках майже 
щодня виносилися вироки, більшість з яких передбачала 
смертну кару, або як тоді говорилося в судових рішен
нях, вищу міру соціального захисту - розстріл. Яка 
іронія людської долі! Як можна вважати позбавлення 
життя соціальним захистом?
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Беззаконня, самоправство, свавілля репресивно-ка
ральних органів не знали меж. Долю людей безжалісно 
визначала немилосердна система, що сама себе протя
гом десятиріч іменувала найгуманнішою і найдемокра- 
тичнішою в світі.

В Україні, інших регіонах СРСР репресій зазнавали 
різні прошарки населення. Втрати знекровлювали 
націю, посилювали недовіру до влади, гнітили обстанов
ку в суспільстві. Жертвами системи, масового одурма- 
нення народу були не тільки ті, хто безпосередньо зазнав 
карально-переслідувального свавілля, а й ті, хто прикри
ваючись "законністю", забував про людську гідність.

В Інституті історії України НАН України завершено 
підготовку книги про жертви репресій, які поховані в
с.Биковня поблизу Києва. Мета книги - відновити спра
ведливість, викрити справжнє обличчя тогочасних влад
них структур. В ній не названі безпосередні виконавці, 
хоч у більшості своїй вони відомі. Це слідчі, керівники 
підрозділів, члени позасудових установ, які формували 
справи, "обгрунтовували" звинувачення, приймали по 
них рішення. А воно, як свідчать опубліковані дані, бу
ло, як правило, єдиним - вища міра покарання.

Неупереджений аналіз кримінальних справ переко
нує, що їх абсолютна більшість сфабрикована і сфаль
сифікована, "підкріплена" не існуючими звинуваченням, 
епізодами, фактами. Ось кілька прикладів. 75-ти річний 
священник Єфрем (Архим) Адамович Широкий був за
суджений до вищої міри покарання за статею 54-10 КК 
УРСР і страчений 14 листопада 1937 р. Така ж участь 
спіткала і 71-річного священика Солом’янської церкви у 
Києві Олексія Івановича Язловського, розстріляного 21 
грудня того ж року. 76 років виповнилося у 1937 р. 
пенсіонеру Олександру Георгійовичу Янковичу. Його 
звинуватили за статею 54-10 КК УРСР. Вирок - вища 
міра покарання. В один день 20.11.1937 р. були заареш
товані чоловік і жінка Шипулинські. Микола Іванович - 
керуючий справами райжилспілки, Олімпіада Василівна 
- касир магазину. 15.12.1937 р. обоє за статею 54-6, 54-10
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ЮС УРСР були засуджені до розстрілу: в один день - 
21.12.1937 р. вирок щодо них був виконаний. їхня дити
на зосталася без батьків. Яке майбуття її чекало можна 
без особливого напруження здогадатися?

Процес реабілітації жертв тоталітарного режиму вик
ликав широку підтримку громадськості, в першу чергу 
науковців-істориків, адже вони, насамперед, були 
зацікавлені у відновленні історичної правди, в показі 
тяжких для народу наслідків беззаконня і свавілля репре
сивних органів. Результати наполегливої роботи дер
жавних органів, яким було безпосередньо доручено цим 
займатися, науковців, ентузіастів "Меморіалу, жур
налістів вилилися у вигляді численних публікацій на 
сторінках періодичних видань списків реабілітованих 
нарисів і статей про них, грунтовних розповідей. До ос
танньої повною мірою можна віднести книгу "Київ: жер
тви репресії"(т.І), видану Українським історико-культур- 
ним просвітницьким товариством "Меморіал" ім. В.Сту- 
са і видавництвом "Люкс" в 1997 р. Уклав, упорядкував 
книгу працівник прокуратури м.Києва старший радник 
юстиції Л.М.Абраменко. Йому ж належить вступна 
стаття "Відновлення честі людини".

Правдиве, глибоко наукове висвітлення проблем ми
нулого, яким би тяжким воно не було, - важлива переду
мова достовірності реальна можливість, прогнозування 
прийдешнього, запорука тому, що його повторення не 
знайде місця. В цьому плані складні відповідальні за
вдання покладені на місцеві органи державної влади, на
уковців, широкі кола громадськості. Пов’язані вони з 
практичною реалізацією положень Закону "Про ре
абілітацію жертв політичних репресій на Україні" і пос
танови Верховної Ради України "Про тлумачення Зако
ну України "Про реабілітацію жертв політичних реп
ресій на Україні". Йдеться про реабілітацію осіб, які бу
ли необгрунтовано засуджені судами або піддані реп
ресіям позасудовими органами, в тому числі "двійками", 
"трійками", особливими нарадами і в будь-якому іншо
му позасудовому порядку. У підготовленій книзі йдеться 
саме про осіб, які були засуджені подібними органами.
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До нього не ввійшли засуджені трибуналами, Військо
вою колегією Верховного суду, цивільними судами і т.д. 
Серед них немає киян - відомих в Україні радянських, 
партійних, військових, господарських діячів, - справи 
яких розглядалися за межами столиці.

Упорядники книги ставили метою - з’ясувати (хоча б 
частково) знищених у Києві, встановити місця похован
ня з метою увічнення їх пам’яті. На жаль, останнє не вда
лося розв’язати до кінця. На нашу думку, чимало без
винно знищених було поховано в лісовій частині побли
зу селшца - Биківня неподалік Києва. Зусиллями ен
тузіастів, громадськості, підтриманих владою, це місце 
увічнено.

В № 1/2 журналу ”3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" 
за 1997 р. був опублікований лист М.Г.Лисенка - голови 
товариства "Меморіал", в якому йдеться про зусилля 
громадськості, пов’язані з визначенням справжнього 
призначення лісової місцевості на околиці Києва побли
зу селища Биківня. В ній розповідається про "зусилля" 
спеціальних комісій, вищих органів державної влади Ук
раїни, письменницьких, громадських організацій, пок
ликаних роз’яснити бажаючим знати правду про це 
утаємниче місце, розповісти про тих, хто знайшов там 
свій останній притулок. Внаслідок наполегливих зусиль 
газета "Вечірній Київ" 22 березня 1989 р. надрукувала 
повідомлення, що нарешті встановлено - у Биківнянсь- 
кому лісі поховані жертви сталінських репресій. Автор 
висловлює ряд пропозицій про впорядкування ме
моріального комплексу "Биківня"2.

У списках розстріляних - робітники, селяни, вчителі, 
інженери, службовці і студенти, кустарі і охоронники, 
представники інших прошарків населення, люди різних 
національностей і віку, комуністи і безпартійні. Всі вони 
звинувачувалися по різних пунктах 54 статті Карного 
кодексу УРСР, які передбачали вищу міру покарання. 
"Розстрільні" вироки людям за надуманою ‘підозрою 
"повалити радянську владу", участь у терористичних ак
тах, шпигунство і т.п., їх абсолютна немотивованість,
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викладена на кількох сторінках обвинувачення, поста
нова "розстріляти", клаптики паперу з констатацією "ви
рок виконано" - свідчить про те, що життя заарештова
ного органами НКВС у 1937-1938 рр. було нічого не вар
те.

Відтоді минуло більше ніж півстоліття. Ще в другій 
половині 50-х років почалася реабілітація жертв 
політичних репресій, були реабілітовані тисячі безвин
них громадян, справи про них були припинені за 
відсутністю складу злочину. Але потім робота в цьому 
напрямку почала поступово згортатися.

Лише в кінці 80-х років Президія Верховної Ради 
СРСР своїм Указом "Про додаткові заходи по віднов
ленню справедливості щодо жертв репресій, які мали 
місце в період ЗО, 40 на початку 50-х років" дала серйоз
ний поштовх цій надзвичайно відповідальній роботі. На 
Україні ця робота ведеться у повній відповідності з 
рішеннями Верховної Ради. 1 2

1 Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про ре- 
абілітацію жертв політичних репресій на Україні". - 17 квітня, 1991 р.

2 Див. журн. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1997. - № 1/2. - С.432-436.

Ж езицький В.Й.(Кам’янець-Подільський)

ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х  РР. ЯК
ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОДНОПАРТІЙНОСТІ В УКРАЇНІ

На початку 20-х років об’єктом масових незаконних 
репресій стали представники різних політичних партій і 
рухів, які діяли в той час в Україні. Утвердження більшо
вицькою партією своєї керівної ролі в Радах супровод
жувалось жорстоким придушенням її політичних про
тивників. Марксизм, як теорія і ідеологія правлячої 
партії, зайняв провідне становище. В той час, інші течії 
громадської думки - буржуазні і дрібнобуржуазні, були 
поставлені поза законом.
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На небезпеку "політичної самоізоляції" більшовицької 
партії крім її окремих діячів вказував в листопаді 1921 р., 
у своєму відкритому листі голові Раднаркому УСРР Х.Ра- 
ковському видатний політичний і громадський діяч ака
демік Михайло Грушевський. Коментуючи його, Р.Пиріг 
обгрунтовано зауважує, що головний пафос цього звер
нення полягав у спробі переконати керівництво УСРР в 
тому, що воно припускається фатальної помилки, ствер
джуючи однопартійну диктатуру.

М.Грушевський наголошував і на небезпеці для 
партії, яка "зависно підтримуючи свою монополію 
власті і кормленія", пильнує, щоб все проходило через її 
руки, мало її відомчий штемпель і номер. Все це, - вва
жав М.Грушевський, - гальмує будь-який громадський 
почин, підтримує опозицію щодо вищого урядового і 
партійного апарату, живих соціалістичних, радянських 
творчих сил України і "полишає партію в її ізольованій, 
відірваній позиції в ролі російської експозитури, яка не 
рішається відокремитись і стати на власні ноги".

Вихід з такого становища М.Грушевський вбачав у 
відмові від "партійної виключності", у щирому і чесному 
порозумінні. з такими соціалістичними партіями, як 
УКП, УПСР та ін.'Треба поділитися з ними властю, пра
цею і відповідальністю, щоб піднести кредит Радянської 
Соціалістичної України", - писав М.Грушевський.

На жаль, ці та інші досить аргументовані думки та 
пропозиції не знайшли свого практичного втілення в 
політиці правлячої партії, яка продовжувала, як і 
раніше, докорінно винищувати будь-які паростки інако
думства. Більше того вище політичне керівництво, 
місцеві партійні та радянські органи спрямовували та 
координували репресивні заходи щодо політичних про
тивників. Постійно співпрацювали у даному напрямку 
Всеросійські та Всеукраїнські спецслужби. Причому ос
танні рік-у-рік більше підпорядковувались Москві. Ско- 
ординованість дій Всеросійської та Всеукраїнської над
звичайних комісій простежується в проведенні масових 
операцій по вилученню анархістів.
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Особливо інтенсивно репресії велись проти меншо
виків. Навіть побіжний перегляд розглянутих справ, 
свідчить про те, що в жорна репресій потрапили особи, 
які в більшості своїй втратили будь-який зв’язок з мен
шовицькою партією. В ході операції' по ліквідації мен
шовицьких організацій, яка проходила в травні 1923 р. і 
охопила близько ЗО міст, в тому числі України, було за
арештовано понад 3 тис. чоловік2.

У Києві в травні 1921 р. відбувся показовий процес над 
керівниками Української партії соціалістів-рево- 
люціонерів (УПСР). Не зважаючи на те, що підсудні кате
горично відкидали висунуті проти них звинувачення, Все
український Верховний революційний трибунал засудив 
ряд з них до тривалих термінів ув’язнення. Ретельно готу
валися і масові операції проти есерів безпосередньо на 
місцях. Так, органи ДПУ Одеської губернії взяли на облік 
найбільш активних діячів одеського обласного комітету 
партії есерів, який об’єднував соціалістів - революціонерів 
Одеської Подільської і Миколаївської губерній. До "чор
них" списків були занесені і численні прибічники цієї 
партії на Поділлі і півдні України.

Операція проти лівих і правих есерів на Поділлі і 
Півдні України планомірно здійснювалась в 1922-1923 
роках. Особливо масового характеру вона набрала в 
квітні 1923 р., коли передбачалося заарештувати близь
ко 300 лівих і правих есерів, а також їх симпатиків. Оче
видно безглуздя цієї акції було добре зрозумілим і орга
нам ДПУ України, оскільки після всебічного обговорен
ня було видано 150 ордерів на арешт т.б. у двічі менше, 
ніж планувалось3.

В контексті розгорнутої більшовиками боротьби за 
монополію влади, політичну та ідейну одноманітність, 
слід також розглядати заходи ЦК КП(б)У, органів ДПУ 
УСРР проти єврейських соціалістичних партій і рухів.

Взявши курс на боротьбу з сіонізмом, органи полі
тичного керівництва і ДПУ викорінювали не лише 
політичні, але й численні єврейські культурницькі спор
тивні організації. Наприклад, в 1922-1923 роках на 
Поділлі були ліквідовані спортивні клуби "Маккабі", що
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існували практично в усіх населених пунктах губернії. В 
зв’язку з згадуваними акціями до відповідальності було 
притягнуто близько 60 організаторів і активних членів 
єврейських спортивних клубів Поділля.

Чимало зусиль доклали партійні та каральні органи 
України для компроментацїї Української комуністичної 
партії, яка по цілому ряду питань близько стояла до 
КП(б)У. Так, рішенням політбюро ЦК КП(б)У від 22 сер
пня 1924 р., зокрема агітпропу ЦК КП(б)У доручалося 
скласти і розіслати на місця спеціальний циркуляр "Про 
контрреволюційну діяльність укапістів". Губернські 
партійні комітети зобов’язувались вести нагляд "за 
укапістами, не допускаючи їх виступів". Характерно, що в 
проекті постанови губкомам КП(б)У дозволялось "в разі 
потреби вживати необхідні репресивні заходи аж до 
арештів".

Розглядаючи УКП як "центр всіх антирадянських сил", 
який підживлює "петлюрівсько-шовіністичні настрої". ЦК 
КП(б)У закликав боротися з "укапістами", застосовуючи 
самі різноманітні заходи - від галасливих кампаній в пресі 
до відкритого залякування рядових членів та симпатиків 
цієї партії. Так, на засіданні політбюро ЦК КП(б)У 28 лис
топада 1924 р. В.Балицький запропонував "полякати" 
робітників, що підтримували УКП, спочатку заарешту
вавши їх, а після "проведеної роботи" звільнити під ро
зписку"5. Отже, в цілому, в першій половині 20-х років ор
ганами Держполітуправління України під керівництвом 
ЦК КП(б)У був проведений цілий ряд заходів: спрямова
них на усунення з політичної арени партій і рухів, які діяли 
в Україні. Причому, не лише тих, які стояли в безпосе
редній опозиції до більшовиків. Це дало змогу політбюро 
ЦК КП(б)У в листопаді 1924 р. прийняти запропоновану 
О.Медвєдевим резолюцію, в якій високо оцінювалась 
діяльність ДПУ "по ліквідації сіоністських, меншовиць
ких, есерівських груп", що дозволило "практично па
ралізувати їх роботу"6. *

* Виклад подано за: Пиріг Р.Я., М.С.Грушевський: між історією і політи-
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кою (1924-1934)// Укр.іст.журн. -1991. - № 4. - С.62-63.
2 Мельгунов С.П. Красный терор в России. 1918-1923, 1990. - С.168.
3 Державний архів Одеської області. Ф.З, оп.1, спр.390. - Арк. 63.
4 Державний архів Хмельницької області. - Ф.Р.-1822, оп.6, спр.11, - 

Арк.4.
5 Центральний державний архів громадських об’єднань України. - Ф.1, 

спр.23.- Арк. 144, 144 зв.
6. Там само. - Арк. 136-137.

Петренко В.І.(Вінниця)

ПРО ПРИЧИНИ МАСОВИХ ВИСТУПІВ ПОДІЛЬСЬКИХ 
СЕЛЯН ПРОТИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 

У 1921 РОЦІ

Треба підкреслити, що серед чинників, що спричини
ли масові виступи подільських селян 1920-1921 років бу
ло продовольче питання. Голод викликаний посухою в 
Поволжі, вимагав у влади всілякими шляхами покращи
ти продовольче забезпечення. У цій ситуації на Поділлі 
при виконанні продподатку влада вдалася до примінен- 
ня військової сили, і це у тому випадку, коли у травні 
1921 року у листі до Х.Раковського, заступник голови 
Подільського губревкому Ракітов звертав увагу ос
таннього, що селянством Поділля продрозкладка давно 
виконана більш ніж на 100%. При цьому, відмічав він, 
військовими частинами було взято багато хліба без 
будь-яких документів1.

Незабаром після цього розпочався новий етап стяг
нення продрозкладки, початок якому поклала телегра
ма, що надійшла до Вінницького губкому 15 липня 1921 
року: "Вінниця, з Харкова, ЦК КП(б)У отримав слідуючу 
телеграму: "Харків, ЦК КП(б)У, Лебедю, копія - РНК, Чу
барю, Пропонуємо: 1. Посилити продапарат України 
військовою силою. 2. В зв’язку з важким продовольчим 
станом Центру, зобов’язати Укрнаркомпрод надсилати до 
100 вагонів хліба кожен день. Звіт про хід виконання ко
жен день телеграфом. Голова РНК В.Ленін. Секретар
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ЦК В.Молотов".
Після такої телеграми ЦК КП(б)У зобов’язав секре

тарів губкомів кожен день вимагати звіти від продорганів, 
інформувати регулярно Харків, посилити продоргани 
військами і за всяку ціну виконати плани продрозкладки2.

Цими діями влада активізувала селянський рух. Серед 
селян виникає масове невдоволення політикою Радвлади. 
Навіть бідняки висловлювалися проти продрозкладки, на
гадуючи представникам влади про березневий з’їзд, за 
рішенням якого після здачі продподатку надавалося право 
вільно торгувати хлібом.

Ці незадоволення переросли на Подільському селі у ма
сові заворушення. У Летичівському повіті вони почалися 
жіночими бунтами. Так, у селі Драганівці, жителі киями 
прогнали повітових збирачів продрозкладки, за що 6 бун
тарів було заарештовано. У селі Уладівка Пиківської во
лості повсталі селяни убили 3 міліціонери і 3 поранили. У 
с.Янів були вбиті агенти надзвичайки. З Гніванської во
лості повідомляли, що у 8-ми верстах від Гнівані повстали
ми була взята у полон уся продподаткова комісія. У ніч на 
ЗО серпня у с.Павлівука Калинівського району селянами 
були спалені усі продподаткові папери. Тривожні повідо
млення надходили з Гайсинського повіту, де у більшості 
волостей посилювався повстанський рух*

Невзмозі подолати опір селянства і виконати плани 
хлібозаготівлі, 28 вересня 1921 року Подільська 
губвійськова нарада приймає постанову про десятиденку 
посиленого збору продподатку. Вона мала розпочатися 8 
жовтня і керівництво нею здійснювала губернська опера
тивно-продовольча трійка у складі голови губвиконому, 
секретаря губкому та голови продкомгубу. Ця комісія ма
ла широкі повноваження.

До виконання планів десятиденки планувалося активно 
залучити незаможних селян, спираючись на їх економічну 
зацікарленість. Посилювалася робота Ревтрибуналу, пла
нувалися виїздні його сесії. На час цієї кампанії створюва
лася редакційна колегія у складі: Чернявського, Ракітова і 
Кокошко4. Для охорони зсипних пунктів та транспорту
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вання хліба начальнику губміліції Савицькому пропону
валося використати латишів, які були у розпорядженні 
продкомгубу5.

Такою була відповідь влади на невиконання селянами 
Поділля підвищених планів хлібозаготівлі.

Все ж селяни у масовому порядку зривали податкову 
кампанію, вдавалися навіть до крайнощів - знищували 
продоргани та представників радвлади, громили зсипні 
пункти, систему транспорту та зв’язку.

У цій ситуації проти селян посилюються репресивні за
ходи. У них вилучалася зброя, а ті особи, що у трьохден- 
ний термін не здали її підлягали розстрілу, а їх майно пе
редавалося комнезамам. У системі заходів передбачалося 
реорганізувати губміліцію. їй надавалося значення озб
роєних частин особливого призначення. Згідно плану 
губвійськнаради у кожному повіті формувався батальйон 
міліції, із розвідслужбою та взводом кавалерії. Усього на 
Поділлі мало діяти близько 2 тисяч міліціонерів6.

Як свідчать документи у 1921 році радянська влада 
здійснила величезну кількість різноманітних заходів для 
зміцнення своїх позицій на Поділлі. І коли восени 
військові загони петлюрівців прорвалися через кордон, 
масової підтримки вони не отримали. Переломний мо
мент у затуханні протестів селянства наступив у зв’язку із 
запровадженням політики непу. Знесилене безкінечними 
бойовими діями, репресіями, з вірою у мирну перспективу 
селянство Поділля припинило селянську війну. Таким чи
ном, 1921 рік на Поділлі був переломним у зміцненні по
зицій Радянської влади. Після кровопролитних зіткнень, 
протидії політиці військового комунізму та терору надзви- 
чайки, після відходу влади від реквізиційного підходу до 
хлібозаготівель перед селянами вперше за останні роки 
відкрилася реальна перспектива господарського освоєння 
землі і мирного життя. Але попереду будуть ще антикол- 
госпні виступи і трагедія голодомору. 1 2

1 Державний архів Вінницької області. - Ф.Р.-925, оп.1, спр.59. Арк.295.
2 Там само. - Ф.ІІ-І, оп.1, спр.72. - Арк.11.
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3 Там само. - Ф.Р.-925, оп.1, спр.59. - Арк. 129, 140, 142, 148.
4 Там само. - Оп.8, спр. 59. - Арк.217.
5 Там само. -Арк.87.
6 Там само.-Арк.37-38.

Ш ипок М.М. (М иколаїв)

РЕПРЕСІЇ НА ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВЩИНИ 
У 1921-1923 РОКАХ

Після проголошення суверенітету України стали на
зиватись справжні причини, які призвели до голоду 
1921-1923 років, що тривалий час замовчувались 
офіційними органами. Серед них - аграрна політика 
більшовиків того часу, стержнем якої стала продроз- 
кладка. Заборона ринкової промисловості, їх примусове 
вилучення по розпорядженню державних органів зумо
вили падіння товарності сільського господарства 1918- 
1920 роках. Селяни не були зацікавлені в розвитку ви
робництва, зменшували посіви, чинили сильний опір 
конфіскації хліба та іншої сільськогосподарської про
дукції. Нерідко під час заготівель влада застосовувала 
військову силу. Політику продрозкладки в Україні за
тверджували постанови ВУЦВК про введення продпо- 
датку з врожаю 1921 року від 27 березня 1921 року і РНК 
УРСР про зменшення розкладки на врожай. Мико
лаївська область негайно після закінчення посівної кам
панії повинна була здати в розпорядження державних 
продовольчих органів 3000000 пудів зерна.

Москва вимагала збільшити вивіз хліба, не враховую
чи реального становища, що склалося в губернії. У цих 
умовах губвиконком надсилає телеграму до тодішньої 
столиці України-Харкова такого змісту: "Центр вимагає 
в червні від нашої губернії 575 тисяч пудів зерна. 
Відправлено 500 тисяч, можемо ще відправити 250 тисяч. 
Особком пропонує виконати наряд повністю, якщо ви
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конаємо, то постачання губернії стане загрожуючим. За
лишаються тоді без постачання дві дивізії і все населен
ня губернії2.

Перші прояви голоду на території губернії з’явилися в 
червні 1921 року. На засіданні губернської військово-про
довольчої наради 18 червня 1921 року повідомлялось: 
"Стан по всій губернії безрадісний. В Миколаївському 
повіті в 60-верстному радіусі від Миколаєва сходи загину
ли. Дещо краще в районах Нового Бугу, Привольного"3. 
На нараді було прийнято рішення просити припинити 
вивіз продовольства з Миколаївщини, не призначати до
даткового завдання до з’ясування розмірів неврожаю гу
бернії, залишити врожай озимини на насіннєві потреби 
потерпілих від посухи. Не дивлячись на таке становище, 
ЦК КП(б)У зобов’язав губком партії щоденно вантажити 
по п’ять вагонів хліба на північ4.

Секретар ЦК КП(б)У Д.Лебідь і голова ВУЦВК 
Г.Петровський слали супроводжувально-благальні те
леграми, суть яких була одна: щоб там не трапилось, а 
вивозити хліб треба. Ведучи боротьбу за володіння 
хлібними ресурсами селянства, влада розпалювала 
соціальну ворожнечу на селі, намагаючись з одного бо
ку, припинити опір селян-власників, а з іншого - під’юд
жувала корисливу зацікавленість селянської бідноти. З 
метою залучення менш заможних верств села до ек
спропріації продукції більш заможним комітетам неза
можників у відповідності до декрету про продподатки 
надавалася певна частка реквізованих надходжень. У на
казі Вознесенського повітового обкому від 27 листопада 
1921 року "Про репресивні заходи до сіл, які відмовля
ються від сплати податку" говорилося: "У випадку, коли 
комнезаможні цих сіл не надають належного сприяння 
сільподаткомісіям і ухиляються від виконання свого ре
волюційного обов’язку, позбавляти такі в цілому отри
мання насіннєвої, продовольчої допомоги від держави"5.

До жителів села радянська влада застосувала запози
чену ще з кріпосницьких часів колективну відповідаль
ність селян за виконання плану. Один з наказів Возне
сенського особкому гласив: "Взяти в кожній волості від
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15 до 25 чоловік заложників із куркульського і серед
няцького населення. У випадку, якщо яке-небудь село 
відмовлялося дати підписку про кругову відповідаль
ність, або не давали підписку про виконання продподат- 
ку у 48-годинний строк, із плином часу продподаток не 
буде виконаний, такі села будуть оголошені ворогами 
радянської влади. Половина заручників буде засуджена 
аж до виконання вищої міри покарання - розстрілу, після 
чого буде взята нова група. Вся наявність зернофуражу, 
недотримуючись цифр податку, який належить госпо
дарствам, на котрі пошириться колективна відповідаль
ність, буде конфіскована"6. В іншому наказі цього ж 
комітету "Про покарання за нездачу продподатку" гово
рилось:

"§ 5. З метою подальшого запеклого ухилення окре
мих осіб на селі, що в сукупності складають більшу час
тину тих, що сплачують податки, там уповноваженим 
потрібно вводити в такі села військові частини для ро
зквартирування і забезпечення всіма видами продоволь
ства по фронтовій нормі до сплати податку цими села
ми, при чому витрачені військовими частинами продук
ти до податку не зараховуються.

§ 6. Будь-який виїзд і в’їзд до цих сіл суворо заборо
няється до виконання податку і припиняється вільний 
господарський обмін.

§ 7. У випадку, якщо комнезами цих сіл не надають 
потрібного сприяння сільподаткомісіям і ухиляються від 
виконання своєї революційної повинності, позбавити та
ких в цілому права на отримання насіннєвої, продоволь
чої допомоги від держави"7.

Голод та репресивні міри влади призвели до розорен
ня значної кількості селянських господарств, загострили 
чимало соціальних та економічних проблем: селянський 
повстанський рух, безпритульність, безробіття.

9 , березня 1922 року Всеукраїнська надзвичайна 
комісія отримала повідомлення: 16 лютого в селі Гансь
кому 1-ї Миколаївської волості зібралося майже все на
селення, в збудженому стані селяни увірвалися до ревко-
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му, зняли замки з сиппункту, почепивши свої замки. 
Епізод цей мав характер підготовки до повстання з ме
тою зірвати продподаток. Заходами, що були прийняті 
при сприянні відповідачів села, намагання ліквідовані в 
самому корні. Виявлені призвідники8.

В умовах адміністративного і військового тиску на
йпоширенішими були такі методи боротьби, як прихову
вання від оподаткування дійсних розмірів врожаю і 
наділів з метою зменшення податкового тягара. Щоб 
примусити селян розширювати засів, продподаток стя
гувався не з засіяної, а з усієї площі землі. Коли не діяли 
адміністративні заходи, порушників відправляли на при
мусові роботи чи позбавляли волі з конфіскацією майна.

До кримінальної відповідальності за саботаж продпо- 
датку притягалися не тільки неплатники податку, а й 
ліберальні продпрацівники та інші особи, які засуджува
ли грабіжницьку хлібозаготівельну кампанію. У Воло- 
димирівській волості трибунал у листопаді 1921 року за
судив "15 чоловік за приховування землі - до сплати 
подвійного податку і три посадові особи, що обвинува
чувалися у бездіяльності - до 2-х років ув’язнення"^. У 
повідомленні Миколаївського податкового відділення 
наркомпроду УРСР про категорії вироків, ухвалених 
продовольчими революційними трибуналами губернії 
за несплату податків від 31 січня 1922 року повідомля
лось: "Розглянуто справ на виїзних сесіях продревкомів 
губернії - 653. По них винесено вироків: сплата податку 
в півтори і подвійному розмірі, часткова і повна 
конфіскація майна, позбавлення земельного наділу та 
повна конфіскація майна, в тому числі живого і нерухо
мого, заключения в бупрі від 3 місяців до 5-ти років. В 
одному випадку винесена вища міра покарання - 
розстріл"10.

На початку 1922 року губернська влада почала про
водити облік золотих і срібних цінностей у церквах, си
нагогах, костьолах.

Перед партійними і губернськими установами було 
поставлено завдання "провести енергійно кампанію по 
збиранню золота і срібла з церкв - на користь голодую-
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чих, використовуючи кон’юктуру, що склалася у зв’язку 
з боротьбою між автокефалістами та екзархістами"1 11.

У деяких місцях віруючі чинили опір вилученню до
рогоцінностей. Так, у селі Засілля (тепер Бармашово) бу
ла вбита партпрацівниця Бармашова, де намовлена цер
ковнослужителями маса намагалась перешкодити вилу
ченню цінностей.

Протести проти вилучення церковних цінностей 
відбулися в Олександро-Невській церкві у Миколаєві, 
селах губернії - Болгарці (Вознесенську), Арбузинці, 
Покровському, Костянтинівці, де місцеве селянство чи
нило різкий опір вилученню12.

З приводу цього на території області було проведено 
ряд судових процесів, що засудили винних, а учасники 
вбивства Бармашової були засуджені до вищої міри по
карання.

Голод, що продовжувався на території області з січня 
1921 року по травень 1923 року, привів до тяжких 
наслідків. Вкрай було підірвано народне господарство, а 
головне - загинули сотні, тисячі чоловік, а в масштабах 
України смертність перевисила за мільйони.

1 Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України 
-1921, № 5, -С.151.

2 ЦДАВО України. Ф.2, оп.2, спр.316. - Арк.54.
2 Там само. Ф.2, спр.316,-Арк.54.
4 Там само. Ф.1, оп.6, спр.17, - Арк.7.
5 Державний архів Миколаївської області. - Ф.Р-2114, оп.З, - Арк.41.
6 Там же. - Арк.38.
2 Сафонов А. Тяжка річниця. - Миколаїв, 1922, - С.4.
® ЦДАВО України. - Ф.340, ол.2, спр.829. - Арк.9.
9 Там само. - Арк.44-45.
111 Там само. Ф.2, оп.2, спр.316, - Арк.97.
11 Сафонов А. Тяжка річниця. - Миколаїв, 1922, - С.18.
12 ЦДАВО України. - Ф. 258, ол.1, спр.261, - Арк.1.
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Капустин Г. Т.(Кременчук)

РАДЯНСЬКА ТАЄМНА СЛУЖБА ПРО ПОЛІТИЧНІ
ПОДІЇ І НАСТРОЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ У 1921-1927 РР.

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ ОДПУ ЧОРНУХИНСЬКОГО РАЙОНУ, 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Протягом останнього десятиліття істориками-проф- 
есіоналами ведеться робота по виявленню і вивченню 
досить своєрідного, і, в певній мірі, унікального доку
ментального матеріалу, що раніше входив до розряду са
мих таємних. Мова йде про інформаційні відомості і ог
ляди, тематичні довідки і аналітичні доповіді, що над
авалися спецслужбами вузькому колу осіб державного і 
партійного керівництва і, які містили в собі відомості 
про становище і настрої населення, про політичні події, 
як в місті, так і в селі - відомості, що постійно збиралися 
в масштабі цілої країни.

Одним із яскравих свідчень діяльності радянської 
таємної служби по виявленню суспільно-політичних наст
роїв в українському селі є матеріали із архіву ОДПУ Чор- 
нухинського району, Полтавської області (1921-1927 рр.). 
Ці документи були вперше опубліковані в 1957 р.1, але не 
стали відомими широкому загалу, а радянським істори
кам, зокрема, в силу відомих об’єктивних обставин.

Наступна публікація цих документів здійснюється на 
Заході в 1985 році2, яка стає "доступною" радянському 
історику через читальні зали спецсховів.

Всього дане видання містить 36 документів. Зокрема- 
це розпорядження партійних і радянських органів, нака
зи ОДПУ, що розповідають про події в Чернухинському 
районі Полтавської області 1921-1927 рр. Матеріал ціка
вий, тим, що на прикладі, здавалося б, самого яскравого 
українського закутку маємо змогу прослідкувати в дії 
"очі і вуха" радянського режиму, щупальці якого прони
кали в одвічний світ думок українського селянина.

Сучасний стан історіографії знаходиться на початко
вому етапі вивчення вшцеозначеної проблематики на ос-
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нові подібних джерел. Фундаментальна чотиритомна 
документальна праця "Советская деревня глазами ВЧК- 
ОГПУ-НКВД. 1918-1939 гг.", за редакцією А.Берелови- 
ча (Франція) і В.Данілова (Росія), перший том, якої по
бачив світ (на виході вже другий том) - створює грунтов
ну базу для подальших історичних досліджень. Крім то
го, новий вид історичного документу ставить перед 
дослідниками серйозну проблему джерелознавства і ар
хеографії3.

Тому то дослідження джерельної бази даної історич
ної проблеми безпосередньо через дослідження історич
них документів регіонального аспекту сприятиме набли
женню розв’язанню цього завдання і в загальноісторич- 
ному контексті.

Досліджувану групу документів об’єднує одна спільна 
риса, а саме: прагнення радянських, партійних, каральних 
органів запровадити політичний контроль над всіма фор
мами економічного і суспільно-політичного життя села. 
Ці документи також в кожному конкретному випадку но
сять наказно-розпорядчий стиль і їх дія розповсюджується 
в вертикальному розрізі. Розпорядження і накази, згідно 
адміністративного поділу, спускалися зверху вниз 
відповідно від окружних, районних, повітових виконавчих 
і партійних органів, а також органів ВЧК, ОДПУ низово
му партійно-радянському керівництву. Всі ці органи і ор
ганізації, яким адресувалися накази - розпорядження до 
виконання залишалися опорою радянського режиму на 
селі: партячейки, сільські ради, комнезами, комбіди, ком
сомол, місцеві органи міліції, каральні загони ВЧК, рай
онні резиденти і т.д.

Значна частина розпоряджень надсилалась під гри
фом "таємно", а також під кодами "Інтернаціонал", "По
селенець".

Матеріали ОДПУ Чорнухинського району розкрива
ють динаміку політичного становища села, реакцію його 
мешканців на політику радянської держави, а також слу
жать слушним ілюстративним матеріалом в конкретно- 
історичному аспекті. В системі взаємин органів і ор
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ганізацій з сільськими мешканцями досить помітна од
номанітність: доносительство, погрози, арешти, підго
товка до репресій.

Вже в перші дні 1921 р. була внесена ясність стосовно 
того, хто становив загрозу радянській владі на селі і був 
її ворогом. Так, голові Чернухинського волкомбіду та 
секретарю Чорнухинської волком’ячейки повітвиконко- 
мом була направлена з цього приводу роз’яснююча де- 
ректива: "... не пізніше трьох днів надіслати в Лохвиць- 
кий повіткомбід поіменно списки всіх буржуїв і селян- 
власників, які мали до революції більше 12 десятин землі 
і використовували найману працю батраків. Ці списки 
необхідні нам для вирішення питання про конфіскацію 
їх майна і передачі його в користування місцевих 
комбідів"4.

До складу ворогів радянської влади зараховували: 
небільшовицькі партії, куркулів, сільське духовенство, 
колишніх дореволюційних службовців. В наказі всім 
райрезидентам Лубенської округи вимагалось: "З метою 
повсюдного упорядочения обліку і... спостереження за 
політичними неблагонадійними і соціально-чужими еле
ментами населення ОДПУ УРСР запропонувало 
окрвідцілам в місячний термін закінчити оформлення 
справ на тих К.Р.(контрреволюціонерів-Г.К.), які підля
гали нагляду, згідно запропонованої схеми:

а) політичні партії, організації, союзи;
б) співробітники і службовці активної служби цариз

му;
в) прикриті вороги радянської влади"5.
Політичний контроль - невід’ємна частина фукнціо-

нування суспільства. В демократичному суспільстві 
політичний контроль здійснюється гласно, через опо
зиційні засоби масової інформації, демократичну вибор
чу систему і т.д. Збір же закритої інформації в системі 
політичного контролю грунтується на зводі законів, які 
захищають права людини.

В умовах відсутності політичної опозиції, гласності 
політичний контроль обов’язкова умова формування, 
розвитку і зміцнення авторитарних і тоталітарних ре
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жимів. Система політичного контролю авторитарного 
суспільства формується зверху до низу. Тому створен
ню широкої сітки інформаторів, як джерела первинної 
інформації для низових (первинних) зведень, надава
лось певного значення. Про це в наказі начальника Лу
бенського окружного відділення ОДПУ всім головам 
РВК Лубенського округу від 29 липня 1923 р.: "Днями 
відряджаємо в кожний район округи райрезидента, - 
наші райрезидента не будуть перебувати на становищі 
офіційних співробітників ОДПУ,... для повноти стро
гої конспірації і успішної роботи райрезидент повинен 
виконувати (без оплата) будь-яку роботу в підзвітному 
вам закладі району... райрезидент повинен бути забез
печений такою роботою, яка б дозволяла йому вільно 
пересуватися по району..., безперешкодно користува
тися всіма можливими транспортними засобами рай
виконкомів"6. Зв’язок органів ОДПУ з райрезидента- 
ми здійснювався через секретарів райкомів партії7. В 
обов’язки райрезидента входило формування агентур
ної сітки на селі. Як показав аналіз наступних доку
ментів, інформатори, особливо на селі, не відігравали 
помітної ролі8. Про це говорять і досліджувані нами 
джерела: "Робота по організації сітки інформаторів в 
районах округу проходить зовсім погано..."9 Для вер
бування інформаторів використовувались різно
манітні методи. Так, артистам Юрія Кир-Киченко і 
Оксані Красовській "за відмову співпрацювати з Чор- 
нухинським ОДПУ була заборонена артистична діяль
ність”10.

Звичайно, робота райрезидентів, інформаторів 
своєю спрямованістю була тісно пов’язана з загальною 
партійно-державною лінією щодо села. Новий курс 
партії на селі, відбитий в назві його лозунгу "Обличчям 
до села" вносив свої корективи і в систему політичного 
контролю. Свідченням цього є цікавий документ - ро
зпорядження начальника Лубенського окрвідцілу ОД
ПУ (червень, 1925 р.)" Всім Р.Р.ОДПУ Лубенської ок
руги:" "Як стало відомо контрреволюційні організації і
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угрупування на Україні добре поінформовані про те, 
що ОДПУ в даний момент змушене на... деяку па
сивність, викликану, як непом, так і рішеннями уряду 
вищого порядку.

Про те, що таке становище тимчасово знає кожен із 
нас... в зв’язку з цим ОДІТУ не повинно упускати важ
ливого моменту для демаскування наших ворогів, щоб 
потім в належний момент нанести їм непоправний 
удар... Текучий момент дає нам в руки такі виключні 
можливості по виявленню контрреволюціонерів серед 
всіх прошарків населення. Особливо підкреслюємо, що 
такий момент можливо більше в нашій історії не пов
ториться"1 11.

Таким чином, на протязі двадцятих років органами 
ОДПУ була організована і зміцнена система тоталітар
ного політичного контролю за всіма сільськими меш
канцями України.

1 P.Lykho, Sovetskaia Vlast’na mes takh*U kr. Zbimyk*, 8,1957, p.99-172.
2 Из архива ОПТУ Чернухского района. 1921-1927 гг.// В кн.: СССР. Внут- 

ренние противоречия. Т.14. Под общ. Ред. Велерия Чалидзе.СНАЬГОгЕ 
PUBLICATIONS., 1985. - с.141-180.

3 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и 
материалы в 40х - тт. Под.ред. А.Береловича (Франция), В.Данилова (Россия). 
Т.1; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ. 1918-1922. - Документы и мате
риалы. Москва, 1998. - С.8.

4 Из архива ОПТУ Чернухского района. 1921-1927 гг., - С. 143.
5 Там само. - С. 159.
6 Там само. - С. 154.
7 Там само. - С. 155.
8 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ..., т.1. - С.9-10.
9 Из архива ОПТУ Чернухского района 1921-1927 гг., - С.156.
10 Там само.-С. 169-170.

Там само. - С.175.
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Соболь П .І.(М иколаїв)

НИЩЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ПІВДНЯ 
УКРАЇНИ: 30-ТІ РОКИ

Політичний терор - це система дій, які мають на меті 
залякати супротивника, посіяти жах у його рядах, па
ралізувати волю до супротиву. Його сутність випливає з 
авантюрної, насильницької природи більшовизму і слу
гує необхідною "константою" утримання влади. А утри
мувати її можливо при умові, коли в суспільстві панує 
посередність. Ось чому вістря сталінського політичного 
терору було направлено проти інтелігенції, особливо 
проти її осередку - інтелектуальної еліти. Сталіну конче 
необхідно було винищити іїітелігенцію, здатну до неза
лежності в поглядах, критичного мислення. їх місце мав 
заміїїяти спотворений соціальний сурогат працівників 
розумової праці: пристосуванці і кар’єристи, відверті 
пройдисвіти і невігласи. Тобто потрібен був особливий 
тип людини, не обтяжений ніякими нормами моралі, 
совісті і чесності, здатної будь-якої миті, коли це було 
потрібно керівництву, вдатися до насильства, терору, 
примусу. Причому, радянська особа цієї людини форму
валася уже в процесі політичного терору.

На півдні України найбільш жорстким і нищівним уда
рам сталінського політичного терору підпав професорсь
ко-викладацький склад Одеського державного університе
ту. Воно й зрозуміло. Якраз в ОДУ працювали найбільш 
кваліфіковані кадри викладачів і вчених. Особливі зусил
ля органи НКВС прикладали до знищення гуманітарної 
інтелігенції, яка не бажала коритися режимові.

На групу викладачів і професорів історичного фа
культету університету ще в 1935 р. було заведено 
"кримінал". Наведемо фрагменти із нього на деяких вик
ладачів і вчених вузу: "Добролюбський - професор, за
вкафедрою загальної історії, позапартійний, з 1905 по 
1912 р. був меншовиком. Гордієвський - в.о. професора
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стародавньої історії, позапартійний, з 1917 по 1918 рр. 
був активним членом партії українських есерів, сорат
ник міністра - петлюрівця Голубовича, енергійно боров
ся з більшовиками. Трачевський - доцент історії Ук
раїни, за походженням куркуль, батько виключений з 
колгоспу. При перевірці партдокументів виключений із 
партії, в університеті "притягував контрреволюційний 
троцькізм". Гриценко - завкафедрою історії народів 
СРСР, член партії, колишній анархіст з 1916 по 1917 рр. 
Петринський - доцент кафедри народів СРСР, з 1906 по 
1918 рр. - відомий есер"1. Можна з впевненістю сказати, 
що таке "темне" минуле уже цілком визначило долю цих 
і інших педагогів вузу.

У 1937-1938 рр. розпочалася шалена кампанія цькуван
ня і переслідування вчених і педагогів університету. В чо
му тільки не звинувачували їх, яких тільки ярликів і 
епітетів не навішували. Нацьковували студентів на викла
дачів, примушували доносити на вчених. З цієї причини 
змушений був звільнитися з роботи доцент Трачевський, у 
якомго на лекціях було "викрито" студентами 
"троцькістську контрабанду"2. Широкою популярністю в 
університеті як викладач і вчений користувався професор 
Погорілий І.І. - завкафедрою історії України, його дискре
дитувати, а потім знищити з тавром "ворог народу".

За вказівкою відповідних органів, студенти "звернули 
увагу", що у професора Погорілого не вистачає часу для 
викладання радянського періоду історії України і він його 
опускає. Погорілого звинувачують і в тому, що він зриває 
роботу аспірантури, провалюючи, таким чином, підготов
ку українських кадрів істориків-більшовиків, засмічує "во
рогами, бездарними і бездіяльними людьми". З цього ро
биться обвинувальний вирок "історика Погорілого на
вмисне надіслали вороги народу (раніше "викриті" 
керівники обкому партії) до університету для шкідницької 
роботи в підготовці кадрів істориків3.

Над карними органами як маячня незміно висів жу
пел "українського націоналізму". Так, викладача україн
ської мови педінституту Пашковського звинувачували
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в тому, що він "забруднює у своїх лекціях укрмову бру
тальними слівцями з арсеналу "скрипниківщини". Газета 
"Комуніст" на своїх сторінках розгорнула справжню 
кампанію цькування цього викладача4.

В європейському націоналізмі звинувачували декана 
історичного факультету Сєроглазова. І все через те, що 
він з 1917 по 1922 рр. перебував у лавах єврейської ко
муністичної партії, яка знаходилася в опозиції до 
більшовиків і радянської влади (за це вона була визнана 
буржуазно-націоналістичною). Йому навішали також 
цілий букет "криміналу". Головний з них - "Сероглазое 
не порвав з контрреволюційним минулим, зв’язався з во
рогами народу, допомагаючи їм прямо чи опосередкова
но шкодити на історичному факультеті"5. Він був вик
лючений із лав КП(б)У, усунутий з посади декана і 
відправлений до катівень НКВС. Були репресовані і інші 
викладачі і професори із "темним" минулим: 
Брагінський, Гордієвський, Гриценко, Розенталь і ін.

У своїх хворобливих фантазіях органи держбезпеки 
доходили до явного безглуздая. Так, секретарю партко
ма університету Колеснікову інкримінувалося те, що він 
через посібника ворогів народу, голову профкому Свя- 
тенка навмисно підібрав для будівництва будинку відпо
чинку для студентів малярійну місцевість. І як результат: 
багато студентів захворіло на малярію. Це кваліфікува
лось як "диверсійна робота" з відповідними наслідками6.

В ОДУ працювало 88 викладачів і професорів, що по
ходили з колишніх дворян, попів, офіцерів, чиновників. 
З них тільки у 1937 р. 56 було виключено з лав КП(б)У7, 
а незабаром - звільнено з роботи. Всі "колишні", без
умовно, були репресовані сталінським режимом.

І як слід було чекати - репресії негативно позначили
ся на навчальному процесі в університеті (хоча влада 
звинувачувала в цьому "ворогів народу"). Наприклад, на 
400 студентів припадало 512 нескладених заліків. Деякі 
студенти мали по 4-5 і навіть 7 нескладених заліків*. Ни
зькою була якість знань студентів: з 2051 студента тільки 
99 відмінників (4,8%). Теж саме слід сказати про дис
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ципліну: пропуски лекцій студентів без поважних при
чин в 1936/37 навчальному році становили 25 тисяч ака
демічних годин. Пропуски лекцій викладачів за цей час - 
540 годин9.

Під жорстокий сталінський терор підпали викладачі і 
професори і інших одеських вузів: педагогічного, 
сільськогосподарського, медичного, водного транспор
ту, борошномельного, консервного тощо. Йшли в хід 
припущення, часто надумані "сюжети" з метою обвину
вачення працівників вузів у ворожій діяльності. Так, ди
рекція медінституту на чолі з Щербиною звинувачувала
ся в зриві навчального процесу студентів - нацменів. 
Цим студентам, буцімто, доводилося за власні кошти за
прошувати викладачів для перекладів та роз’яснення 
лекційного матеріалу. Приводяться факти великодер
жавного шовінізму, знущання окремих професорів над 
українською мовою і українцями, прояви антисемітизму 
в інституті10. Даже якщо щось подібне й було в інсти
туті, то це не давало аж ніяких підстав органам держбез
пеки оголошувати директора ворогом народу. До того 
ж, це виглядало відвертим лицемірством влади, бо 
сталінізм був найзапеклішим ворогом як українців, так і 
нацменшин, а не їх захисником. До "відверто ворожих 
елементів" в медінституті зарахували викладача Мсєрзо- 
на як дядька "тричі презренного ворога народу" Якіра, 
професора Тізенгаузена за те, що до 1933 року ще підпи
сувався: "фон-барон Тізенгаузен"11.

Трагічно склалася у роки великого терору доля дея
ких викладачів і професорів миколаївських вузів. Так, 
професора української літератури Миколаївського 
педінституту Миронця І.Д. було заарештовано і засуд
жено до вищої міри покарання як активного учасника 
"антирадянської" націоналістичної організації", хоча за 
висновком реабілітаційних органів будь-яких 
націоналістичних проявів за ним не було помічено (тим 
більше документально засвідчених)12. Викладача цього 
ж інституту Лагуту М.Д. обвинувачували в тому, що до
магався організації навчання в школах міста ук
раїнською мовою, відкрив курси української мови для
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службовців13. Тобто проводив офіційну радянську 
політику українізації в своєму місті. І це стає вже в умо
вах знищення українізації найтяжчим "криміналом".

За участь в українізації був притягнутий до криміналь
ної відповідальності викладач підготовчих курсів Мико
лаївського суднобудівного інституту Тараненко Ф.Г. Під 
тортурами він "зізнався", що працюючи на курсах ук
раїнізації з групою старих кадрових націоналістів - Лагу- 
тою, Циганом, Величком, Чухно і ін. - домагався "відо
кремлення української мови від російської", виховання 
слухачів в дусі "шумкізму", "скрипниківщини" тощо14.

Отже, вигублення української інтелігенції з її демок
ратичними й волелюбними традиціями складало чи не 
головний сенс сталінського політичного терору 30-х 
років. В результаті кривавої вакханалії 1937-1938 рр. бу
ла фізично знищена численна когорта талановитих і 
кваліфікованих викладачів і вчених вузів південного 
регіону, що сформувалася за часів українізації 20-х 
років. їх місце зайняли віддані радянській системі, але 
досить часто недостатньо кваліфіковані й мало- 
досвідчені кадри. * 2

1 Державний архів Одеської області (далі - ДАОО), ф.11, оп.1, спр.878, - 
Арк.5.

2 Молода гвардія. - 1937. - 24 вересня.
3 Чорноморська комуна. - 1937. - ЗО вересня.
4 Молода гвардія. - 1937. - 4 жовтня.
^ Там само. - 28 вересня.
6 Чорноморська комуна. - 1937. - 27 грудня.
2 Там само.
8 Молода гвардія. - 1937. - 28 вересня.
9 Чорноморська комуна. - 1937. - 27 грудня.
Ю Молода гвардія. - 1937. - 28 вересня.
1 1 Там само.
12 Архів служби безпеки України по Миколаївській області (далі - Архів 

СБУ), спр.2342. - Арк.197.
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Журецький Я.І., Шитюк М.М.Освітяни Миколаївщини - жертви 
репресій сталінізму. - Миколаїв, 1994. - С.13.

14 Архів СБУ, спр. 2700С. - Арк.8-12, 13 зв.

М іанкевич Л.Л.(Хмельницький)

АНТИКОЛГОСПНІ ЗАВОРУШЕННЯ 1930 РОКУ 
СЕРЕД НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПОДІЛЛЯ

Аналізуючи політику колективізації, необхідно зазна
чити, що перші сільськогосподарські товариства по 
спільному обробітку землі, артілі та комуни серед 
національних меншин на Поділлі були організовані вже 
у 1923 році. Характерно що організовувалися вони на 
демократичних засадах і це було певною гарантією їх 
успішного розвитку. Внаслідок цього чисельність їх 
зростала. За сім років у Проскурівському окрузі було ор
ганізовано 16 польських сільськогосподарських колек
тивів, а в 10 районах Кам’янеччини працювало 13 
єврейських колективів. Майже кожний третій колектив 
Шепетівського округу був єврейським або польським1.

Поворотною віхою на шляху до суцільної колек
тивізації став листопадовий 1929 року пленум ЦК 
ВКП(б). На ньому керівники України взяли підвищені 
зобов’язання у здійсненні в республіці планів суцільної 
колективізації. На Поділлі, як і по всій країні вони поча
ли виконуватися прискореними темпами. Про це 
свідчать порівняльні дані за період з 1 жовтня 1929 року 
по 1 січня 1930 року. Так, в Кам’янецькому окрузі 
кількість об’єднаних у колгоспи господарств зросла з 8 
відсотків від загальної кількості до 14,7 відсотка, у 
Вінницькому - з 6,4 до 17,6 відсотка, у Могилів- 
Подільському - з 11,3 до 16 відсотків, у Тульчинському - 
з 6 до 20 відсотків. В окремих районах відсоток колек
тивізації зростав ще швидше. Про це свідчать дані по 
двох районах Вінницького округу: Липовецький - з 14,5 
до 45 відсотків, Калинівський - з 10,6 до 48,3 відсотка2.

Масова кампанія по об’єднанню індивідуальних зе
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мельних господарств у колгоспи призвела до того, що 
населення національних меншин поставилося до цього 
заходу досить критично, не бажаючи одразу ж ставати 
членами колективних об’єднань. Проте органи влади 
наполегливо проводили організаційні заходи щодо всту
пу селян у колгоспи. Основні напрямки цієї роботи 
висвітлив С.Лазоверт на засіданні Польбюро Кам’я- 
нець-Подільського окрпарткому в грудні 1929 року, 
звернувши серйозну увагу на необхідність ретельної 
підготовки до весняної посівної кампанії. На засіданні 
було сформульовано чотири основні завдання в роботі з 
польськими селянами: колективізувати тих польських 
селян які ще не входять до колгоспів: збільшити чи
сельність польських сільськогосподарських колективів: 
переходити до утворення товариств по спільній обробці 
землі; популяризувати постанови пленумів ЦК ВКП(б) 
про колективізацію3.

Під великим тиском на 1 січня 1930 року в республіці 
було організовано 65 польських колгоспів у 27 районах. 
З усього числа кожен другий сільськогосподарський ко
лектив був утворений у Подільському регіоні. Зокрема, в 
Шепетівському районі були організовані чотири артілі 
молочного напрямку: Судимонтівська, Городнянська, 
Цмівська та Мальованська. У Теофіпольському районі 
існувало 11 польських і змішаних українсько-польських 
колгоспів зерноскотарського напрямку. Малолазучи- 
нецьке господарство об’єднувало 229 польських селян на 
1018 десятинах землі та 27 голів робочої худоби, Пельчи- 
нецька сільськогосподарська артіль об’єднувала 15 гос
подарств польських родин і мала 15 голів робочої худо
би. П ’ять польських колгоспів зернового напрямку пра
цювали в селах Полонського району: Тадеушпіль, Ла- 
бунський хутір, Новоселиця, Новаки, Загуба. У Воло- 
чиському районі 5 колгоспів зернового напрямку були 
утвррені і селах Зелена, Криваченці, Войтовці, Гайдаки 
та Бубнівка, які колективізували від 25 до 57 відсотків 
польських сільських господарств. На Проскурівщині чо
тири колгоспи тваринницького напрямку були організо

282



вані в селах Заріччя, Гречани, Шаровечці та 
Мацьківцях. По одному - два польські колгоспи було ут
ворено в Антонінському, Славутському, Грицевському, 
Хмільницькому, Барському, Кам’янецькому, Ле- 
тичівському та Новоушицькому районах4.

Становище селян значно ускладнилося після постано
ви ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930 року "Про темпи колек
тивізації і заходи допомоги держави колгоспному 
будівництву". Довільні відсоткові рознарядки, які спус
калися з центру без урахування побажань та психології 
селянина-одноосібника, місцеві політичні та виконавчі 
органи намагалися ще й перевиконати. Наприклад, Ше- 
петівський окружком КП(б)У прийняв рішення провести 
колективізацію протягом року, хоча об’єктивних умов 
для цього не було.

Гасло за суцільну колективізацію активно впровад
жували і в інших районах Поділля. Так, у договорі про 
соціалістичне змагання між Дунаєвецьким і Новоушиць- 
ким районами на 1930 рік містилося зобов’язання 
закінчити колективізацію навесні того ж року. Окремі 
керівники у погоні за дутими цифрами взагалі втратили 
почуття реальності. Наприклад, голова Літинського 
райвиконкому в директиві уповноваженим по колек
тивізації вимагав: (...протягом 24 годин усуспільнити 
інвентар і посівний матеріал).

Внаслідок цього темпи колективізації зростали дуже 
швидко. Це простежується на прикладі ходу колек
тивізації у Вінницькому окрузі. Тут на 1 січня 1930 року 
було об’єднано в колгоспи 15,2 відсотки господарств, на 
1 лютого - 44, на 1 березня - 68,3 відсотки, а на 10 берез
ня вже було колективізовано 70,6 відсотки і госпо
дарств5. Подібне становище складалося по всіх оіфугах. 
Такі високі темпи були досягнуті в результаті відмови 
від принципу добровільного вступу в колгоспи, приму
сового усуспільнення засобів виробництва, розкурку- 
лення трудового селянства.

Особливо складним і трагічним було становище се
редняків в національних селах, яких примушували всту
пати в колгоспи під загрозою (розкуркулення) і репресій.
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В багатьох місцях залякували сільське населення різни
ми жорсткими методами. Наприклад, у Шепетівському 
окрузі практикувалися обшуки дворів із сгріляниною. 
Мали місце закриття ринків заборони продавати селя- 
нам-одноосібникам товари першої необхідності6. В Но- 
восталінському, Дунаєвецькому, Солобковецькому рай
онах місцеві органи влади в погоні за високими відсот
ками використовувати лише адміністративні заходи (за
лякування, арешти, позбавлення виборчих прав тих, хто 
не вступає до колективів, можливості купувати крам у 
крамниці та інше...).

На початку 1930 року в Шепетівській окрузі репре
сивні заходи в ході колективізації викликали селянські 
заворушення. У доповідній записці секретаря Ше- 
петівського окружкому партії Пилипенка Центральному 
Комітету КП(б)У зазначалося що події, які мали місце в 
окрузі пов’язані з масовими селянськими волинками, в 
яких найбільш активну роль відіграли жінки. Виникли 
вони "внаслідок прорахунків та грубого перекручення 
лінії партії при проведенні колективізації, збору 
насіннєвого матеріалу, введення додаткового оподатку
вання, закриття церков без необхідної на те підготовки 
селянських мас"7. Помилок та головотяпства було чима
ло, а в окремих випадках справи дійшли до того, що не 
тільки не велася будь-яка робота з питань роз’яснення 
переваги колективізації, але й були випадки, коли об
манним шляхом записували у колгосп. Так, не дивля
чись на те, що на зборах селян села Гнойниця Плуж- 
нянського району за організацію колгоспу проголосува
ло лише п’ять чоловік, колгосп був утворений, а резуль
тати голосування фальсифіковані8.

Необхідно зазначити, що селянський бунт, який ро
зпочався у Плужному 20 лютого, зібрав на площі біля 
церкви понад 1500 чоловік. Селяни вимагали "Не чіпай
те церкви", "Не чіпайте куркулів", "Геть колективіза
цію", "Геть радянську владу". Натовп кинувся розбирати 
усуспільнене зерно, інвентар. Після примінення військо
вої сили виступ селян був придушений. Проте вже 26 лю
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того виступи проти колективізації і за повернення 
усуспільненого зерна та інвентаря охопили всі села рай
ону і поширилися на інші райони округи9.

У Полонському районі з 27 населених пунктів волин
кою були охоплені 24 села, Ляховецькому - 19 сіл, Ан- 
тонінському - 25 сіл, Анопольському - 22 села, Гриців- 
ському - 18 сіл. Селянські виступи пройшли в більшості 
сіл Теофіпольського та Ізяславського районів. В прикор
донному з Польщею Анопольському районі були спро
би селянських груп перейти державний кордон. Найак
тивнішу участь у селянських виступах брало населення 
польських сільських рад сіл Хотень Плужнянського рай
ону, Цмівка та Судимонтівка Шепетівського району. 
Буртин, Новоселиця та Лабунська єврейська сільська 
рада Полонського району10. Не залишилося осторонь 
від цих подій і німецьке населення. Так, 8 березня 1930 
року жінки німецької колонії Дерманка зібралися біля 
сільської ради. До них приєдналися жителі німецьких сіл 
Конотоп і Михайлючка. На зборах присутні виступили 
проти колективізації, одночасно вирішили колгоспну 
землю розділити порівну між усім населенням Дерман- 
ки. Характерно, що в цьому виступі взяли участь не ли
ше заможні селяни, а й середняки і бідняки11.

Такі протести проти політики радянської влади в 
січні-березні пройшли по всій Україні. Перебуваючи у 
цей час в республіці, Г.Орджонікідзе у своїх записках 
виклав враження від побаченого: "Україна поставила за 
мету досягти 100 відсоткової колективізації. Там, де не 
вистачало розуму, в хід пускалося голе адміністрування. 
Внаслідок чого село дуже стривожене, жіночі бунти 
нерідкість, а в трьох округах: Тульчинському, Ше- 
петівському і Могилівському справжні повстання селян. 
Повстання придушено зброєю, застосувавши кулемети, 
а в окремих місцях - і гармати. Убитих і розстріляних 
100, поранених декілька сотень... Причини: скороспішна 
колективізація, погоня за процентами, усуспільнення 
корів, звірячі утиски при вилученні насіння, глумления 
над релігією і церквою, обшуки, знімання дахів, підлоги 
печей і тощо..."1̂

285



Проти селянських заворушень були направлені заго
ни міліції, курсанти військових училищ та органи ДПУ. 
Весь Шепетівський округ був розбитий на 5 оператив
них секторів, у центрі яких зосереджувалися військові 
для проведення арештів осіб, які брали участь у побитті 
партійно-господарського активу, розтаскуванні колгос
пного майна, ініціаторів волинок. З початку селянських 
виступів в окрузі було затримано 427 чоловік, найбільше 
серед них було: в Ляховецькому районі 63 чоловіки, в 
Анопольському та Плужнянському районах по 49 чо
ловік, Старокостянтинівському - 45 чоловік. На кінець 
березня радянська влада була відновлена в усіх населе
них пунктах.

Рішення, прийняті вищим політичним керівництвом 
республіки (лист ЦК КП(б)У окружкомам і райкомам 
від 2 лютого 1930 року "Про заходи по ліквідації кур
кульських господарств у районах суцільної колек
тивізації"), а пізніше, 12 лютого 1930 року, - цілком 
таємна директива, передбачали заходи щодо ліквідації 
куркульських господарств у районах суцільної колек
тивізації та обумовлювали термін проведення операції 
по вилученню "куркульського елементу" у Тульчинсько
му окрузі з 28 лютого по 2 березня, у Вінницькому - з 11 
по 13 березня, у Кам’янецькому - з 11 по 14 березня, у 
Проскурівському - з 13 по 15 березня, у Шепетівському з 
15 по 17 березня14. За короткий час (до 10 березня 1930 
року) органи місцевої влади розкуркулили 158 госпо
дарств Могилів-Подільського, 230-Кам’янець-Поділь- 
ського, 1281 - Проскурівського, 188 - Тульчинського та 
2585 - Вінницького округів15.

З метою нормалізації обстановки на селі ЦК ВКП(б) 
прийняв ряд документів, спрямованих на ліквідацію по
рушень принципів колективізації. Проте ці заходи не 
могли повністю стабілізувати становище. Тимчасово бу
ло відновлено принцип добровільності при формуванні 
колгоспів, але це не допомогло призупинити процесу ро
зпаду колгоспів. Наприклад, по Шепетівському округу 
відсоток колективізованих господарств зменшився з 86,4
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до 24,6. Чітко простежувалася тенденція, що в районах, 
де краще була організована роз’яснювальна робота, зок
рема в Ляховецькому, Теофіпольському та інших, під 
час колективізації проходило краще закріплення утворе
них колгоспів. В районах, де робота проводилася наспіх, 
відмічався більший їх розпад. ПО Вінницькому і 
Кам’янецькому округах пройшло зменшення утворених 
колгоспів удвічі.

Аналізуючи процес колективізації в національних се
лах республіки, друга Всеукраїнська нарада по роботі 
серед національних меншин, яка проходила 27-30 листо
пада 1930 року, відмічала, що кількість національних 
колгоспів суттєво зменшилася. Зокрема, на кінець 1930 
року польських колгоспів і Україні стало 21 або пройш
ло їх зменшення в 3 рази порівняно з початком року.

Вже у 1931-1932 роках польські та єврейські селяни в 
основному були залучені до колективізації. На початок 
1934 року на Поділлі нараховувалося близько 250 колек
тивних господарств національних меншин. Серед них 
123 колгоспи польські та 92 єврейські.

Таким чином, викладені матеріали дають підстави 
стверджувати, що починаючи з 1929 року в здійсненні 
колективізації переважали командно-адміністративні 
методи, які в подальшому переросли у репресивні захо
ди проти селянства під час проведення колективізації се
ред польського та єврейського населення Поділля. Саме 
цим пояснювалась непопулярність колективізації в 
національних селах. Вона підсилювалася грубим 
адмініструванням, а то й прямим насильством, погроза
ми розкуркулення. Ось чому польські селяни не поспіша
ли вступати в колгоспи і чинили опір колективізації. Без
думне адміністрування щодо діяльності польських та 
єврейських національних колективних господарств при
зводило до того, що трудове селянство не почувало себе 
справжніми господарями на своїй землі, а змушена було 
жити за законами продрозкладки. І.

І. ЦДАВО України. - Ф.413, оп.11, спр.452, - Арк.863; Держ. архів Хмель
ницької області (далі ДАХмО). - Ф.Р-653, оп.2, спр.31. - Арк. 118.

287



2 ДАХмО. Ф.Р. 304, оп.1, спр.16. - Арк.107, Державний архів Вінницької 
області (далі ДАВінО). О.-Ф.Р.-ІЗО, оп.И, спр.64. -Арк. 658. - Ф.31, оп.1, 
спр.924. - Арк.67. - Ф.ЗЗ, оп.1, спр.133. - Аркі, спр.131, арк.36.

3 Єременко Т.І. Польська національна меншина в Україні в 20-30-ті р.р. 
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4 ЦДАВО України. - Ф.413, оп.1, спр.549. - Арк. 1-2.
5 ДАВінО-Ф-Р, 29, оп.1, спр.139. - Арк.392.
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2 Там само. - Ф.-П.458, оп.1, спр.324, - Арк.2.
8 Там же. - Ф.-П. 458, оп.1, спр.324. - Арк.11.
9 Там само. - Ф.-П. 458, оп.1, спр.324, - Арк. 6.
Ю Там само. - Ф.-П.458, оп.1, спр.324,-Арк.17,18, 21, 22, 23, 25.
11 Там само. - Ф.-П.458, оп.1, спр.324, - Арк.161.
12 Васильєв В., Віола Л. Колективізація і селянський опір на Україні (лис

топад 1929-березень 1930 рр.). Вінниця 1997. - С.88.
13 ДАХмО. - Ф.П.458, оп.1, спр.324,- Арк.31.
14 ЦДАВО України. - Ф.1, оп.: спр.3147. - Арк.22-25. - Оп.20, спр.3190. - 

Арк.41-42.
15 Там само. - Ф.1, оп.20, спр.3153. - Арк.68.

Савчук О.В. (Кам’янець-Подільський)

УЧИТЕЛІ ПОЛЬСЬКИХ ШКІЛ ПОДІЛЛЯ В ЛЕЩ АТАХ  
РЕПРЕСІЙ 20—30-х рр. X X  ст.

Н а початку 20-х років в Україні вище політичне та 
державне керівництво активно розпочало проведення 
політики українізації. В ході її воно намагалося 
вирішити декілька актуальних політичних завдань. 
Насамперед - залучити національно-свідому 
інтелігенцію на бік радянської влади, тому здійснення 
українізації диктувало і ведення особливої політики 
щодо національних меншин України.

Зазначимо, що однією із чисельних етнічних груп в 
Україні, і в тому числі на Поділлі були поляки. Попри 
дискусійність про чисельність поляків в Україні на поча
ток 20-х рр., ми візьмемо за відправний момент дані про
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їх склад Всесоюзного перепису 1926 р. За ним, в УСРР 
проживало 476 тис. поляків, що складало 1,64% від усь
ого населення. На Поділлі, за даними цього перепису, 
мешкало 182 400 поляків або 5,08% від загального числа 
жителів. На селі - 80,3%, у містах - 19,7%. Якщо взяти 
статистику по округах, то вона виглядала таким чином: 
у Шепетівському - 60215, Проскурівському - 58 511, 
Кам’янецькому - 30 102, Вінницькому - 19 592, Могилів- 
Подільському - 12 881, Тульчинському -11 107 осіб1.

Підкреслимо, що владними структурами фокус 
політики щодо національних меншин поступово зміщу
вався у площину "радянізації" їх. З цією метою створю
ються органи, що планували і координували роботу се
ред меншин. Це Комітет з національних меншин НКВС, 
котрий згодом реформувався у Центральну комісію 
національних меншин (ЦНКМ) при ВУЦВК. У своєму 
складі комісія мала і польську секцію. Структури органу 
діяли на місцях з підсекціями. Свої структури по роботі 
з національними меншинами мали також ЦК КП(б)У, 
НКО УСРР. В цілому на жовтень 1925 року у 
Подільській губернії роботу серед польського населення 
вів 21 штатний працівник (губком КП(б)У - 10, губком 
комсомолу - 3 губвно - 6, губвиконкому - З)2.

Взятий курс на "радянизацію" та ідеологізацію напол
егливо впроваджувався у систему освіти польської мен
шини як загальної, так і професіональної. Зауважимо, 
що ця система почала формуватися вже на початку 20-х 
років. Якщо на 1921 рік у Подільській губернії діяло 62 
польські школи, то на 1927-180. Одночасно ЦКНМ і 
Раднацмен при НКО УСРР наголошували на не
обхідності створення польських класів в українських 
школах. Однак ріст кількісного показника не означав 
якісних змін. Національні школи, особливо у першій 
половині 20-х рр. чи не найгірше забезпечувалися ма
теріально-технічно. Майже кожна четверта з них не ма
ла приміщення, а кожна п’ята - вимагала ремонту. До 
цього варто додати катастрофічну нестачу підручників і 
педагогічних кадрів.

На розвиток освіти поляків Поділля впливали не
289



тільки об’єктивні, але і суб’єктивні фактори. Це насампе
ред негативне ставлення до вирішення цієї проблеми 
місцевого керівництва. У звіті про обстеження стану робо
ти серед поляків на Поділлі, Волині, Київщині, проведено
го з ініціативи вищого політичного керівництва на
прикінці 1925 року, підкреслювалося: "В некторых местах 
католики настойчиво добиваются польской школы. Так, в 
Людвиполе Городокского района польская школа закры
та 3 года назад. Население требует вновь открытия поль
ской школы. Причем по словам предРИКа и секретаря 
райкома, католики детей в украинскую школу не посыла
ют, обучая детей по-польски дома. РИК мотивирует тем, 
что Городоцкая полыпкола может обслуживать и польна- 
селение Людвиполя (расстояние 2 версты) отказал в ок- 
трытии школы. Однако, - заявил нам секретарь райкома, - 
мы со дня на день с тревогой ожидаем, что население возь
мет учителя на свое содержание"3.

Типовий стан із забезпеченням педагогічними кадра
ми засвідчив лист Старокостянтинівського повітвикон- 
кому до ОВК, у якому підкреслювалося, що учителі, хоч 
і по національності поляки, але у достатній мірі польсь
кої мови не знають. Причини поганого забезпечення 
кадрами польських шкіл можна виділити такі - еміграція 
під час польсько-радянської війни; звільнення учителів, 
пов’язаних із костьолом, репресії проти нелояльних до 
радянської влади, причому репресії до цієї категорії про
водилися постійно і без видимих підстав.

Так, уже у 1921-1922 роках були проведені численні 
арешти поляків, яких звинувачували у причетності до 
"ПОВ" (Польської організації військової, організованої 
в Україні у 1918 р.). Нйпоширеніші звинувачення, що ви
сувалися були у шпигунстві на користь Польщі. За 
довідкою, яку підготовив Подільський губком КП(б)У 
тільки у другій половині 1924 року -першій половині 
1925 р. по "ПОВ" реалізовано було 54 справи, за якими 
проходило 132 особи"4.

Щоб змінити політичне обличчя польського учитель
ства, вживаються заходи щодо розширення мережі на
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вчальних закладів курсів, що відкриваються у Києві, 
Херсоні, Вінниці, Проскурові. Це дало змогу дещо пос
лабити проблему забезпечення польських шкіл учи
тельськими кадрами. На 1926 рік на Поділлі у польських 
школах вже працювало 534 учителя.

Все ж владні структури продовжували з недовірою 
ставитися до польського учительства. Про це засвідчу
ють численні аналітичні довідки, підготовлені ДПУ, 
партійними комітетами, різними комісіями.

Так, у вище цитованому документі про обстеження 
польроботи на Поділлі, підкреслювалося: "Хуже обстоит 
дело с местечковим учительством и совсем скверно с го
родским. Хотя последнее поставлено в более благоприят
ные условия в смысле пополнения своих знаний и возмож
ности пользоваться новой литературой по сравнению с 
сельским и местечковым учительством, тем не менее от не
го (городского) веет еще старым духом. Большинство го
родского учительства следовало бы безусловно заменить, 
но полнейшее отсутствие учителей не дает возможности 
проведения этой радикальной меры..."6

Кам’янець-Подільська окрінспектура наросвіти у 
1925 році мала дати відповідь на запит Проскурівської 
окрінспектури у якому йшлося: "До нас звернувся з за
явою бувший вчитель польської школи в/округу гр.Бед- 
нарський про прийняття його на посаду польського учи
теля... Окріно просить по можливості негайно надіслати 
вичерпну характеристику гр.Беднарського, приймаючи 
до уваги, що він є емігрантом з Польщі"7. В іншому ви
падку Кам’янець-Подільський райуповноважений ДПУ 
Глушко у 1934 році, у аналітичній довідці "О состоянии 
коллектива учителей украинской школы сел.Орынин", 
підкреслював неблагонадійність учителів і місцевої 
польської школи8.

Все це, очевидно, послужило тому, що 13 грудня 1933 
року Політбюро ЦК КП(б)У приймає постанову "Про 
німецькі і польські школи на Україні", якою доручило 
кульпропу ЦК КП(б)У і органам ДПУ обстежити всі 
польські і німецькі школи, в першу чергу, обмеживши
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прийом у них учнів9.
Цілком закономірним стало те, що результатами та

кого обстеження було посилення репресій, щодо польсь
ких учителів і викладачів навчальних закладів.

Звичайно, здійснюючи репресивну політику щодо 
польської освіти, органи ДПУ уважно вивчають реакцію 
на неї з боку польського населення. Про це красномовно 
засвідчує доповідна записка обкому КП(б)У начальника 
Вінницького обласного управління ДПУ Соколинсько- 
го від 11 листопада 1935 р. під назвою "О реагировании 
в связи с реорганизацией польшкол". У ній наводиться 
безліч фактів негативної реакції зі сторони польського 
населення Бердичівського, Жмеринського, Ст.Костян- 
тинівського, Козятинського, Чернівецького, Кра- 
силівського, Вовковинецького, Волочиського, Мур-Ку- 
риловського, Хмельницького, Міньковецького, Тив- 
ровського районів, у яких на українську мову викладан
ня переведено 25 польських шкіл10.

Продовжуючи репресивну політику, Політбюро ЦК 
КП(б)У 20 вересня 1935 року доручає Попову М.М. та 
Багацькому В. А. (замінити всіх вчителів-націоналістів у 
польських школах і польських комплектах українських 
шкіл радянськими учителями". Результатом такого 
рішення стало те, що у 1936-38 роках у складі всіх т.з. 
центрів і інших структур "ПОВ", що фігурували у 
кримінальних справах було багато вчителів і викладачів 
польських шкіл і навчальних закладів.

22 лютого 1936 р. нарком внутрішніх справ України 
В.А.Балицький підписує директиву, якою націлює 
місцеві органи ДПУ на пошук контрреволюційних еле
ментів у середовищі національних педагогічних кадрів. 
У світлі цієї директиви місцеві органи Поділля доповіли 
наркому про викриття і ліквідацію на їх території розга
луженої організації "ПОВ" що базувалося в основному у 
нарбсвіті та польклубі". Серед засуджених по цій справі 
- польінспектор наросвіти Вінницької області В.Г.Гри- 
горович, помічник завідуючого польшколою у Вінниці 
В.А.Пакульський, директор польпедтехнікуму П.С.Ти-
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тов, викладач польтехнікуму П.І.Дума. Основна їх про
вина полягала у тому, що вони "здійснювали шкідницт
во на національно-культурному фронті, виховували 
польську молодь в націоналістичному дусі, полонізува
ли українські школи".

Всього у справі "ПОВ" на Поділлі було репресовано 
103 учителя шкіл та викладачів польських навчальних 
закладів1 11.

Таким чином, здійснюючи заходи, спрямовані на ро
згортання українізації, вище політичне та державне 
керівництво вело політику з подвійним дном щодо 
національних меншин. Саме це засвідчують суперечливі 
кроки у постановці національної освіти, ставлення до 
кадрів освітян. Недовіра у кінечному рахунку вилилася у 
репресивні заходи, до яких вдалась влада, особливо що
до польського населення і його інтелектуальної еліти - 
вчительства. Репресії велися з початку 20-х років і з особ
ливою гостротою у 30-х роках. На Поділлі вони 
найбільш масовими були в ході проведення операцій 
проти так званої "ПОВ" та по "очищенню кордону від 
контрреволюційного елементу". Однією з причин реп
ресій проти поляків стало те, що вище політичне і дер
жавне керівництво так і не змогло позбутися синдрому 
поразки у польсько-радянській війні.

1 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. Вып. 
4. - М„ 1927, - С.24-25, 103-123.

7 Центральний державний архів громадських організацій України (Далі 
ЦДАГО України). - Ф.1, оп.20, спр.2002. - Арк.79.

3 Державний архів Вінницької області (далі ДАВІНО). - Ф.Р-254, оп.1, 
спр.653, - Арк.15.

4 ЦДАГО України. - Ф.1, оп.20, спр.2118, - Арк.91.
^ Державний архів Хмельницької області (далі ДАХМО). - Ф.Р-926, оп.1, 

спр.Ю, - Арк.34.
6 ДАВІНО. - ф.Р-254, оп.1, спр.653, - Арк.17.
7 ДАХМО,- ф.Р-5, оп.1, спр.1390, - Арк.15.
® Там само. -ф.П-231, оп.1, спр.117, - Арк.129-130.
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9 Войналович О. Організація шкільної освіти для національних меншин в 
Україні: 20-30 рр. - Київ-Полтава. 1992. - С.87.

10 ДАВІНО. - ф.П.-ІЗб, по.6, спр.591.- Арк.1-11.
* * Войналович О. Вказ. праця. - С.88.

Лиханова Л.Б., Брага КМ.(Донецьк)

КОРЕНІЗАЦІЯ ГРЕКІВ ТА НІМЦІВ ДОНБАСУ У 
1920-30-Х РР.

Сьогодні проблеми національних меншостей, ство
рення необхідних умов для їх повноцінного існування та 
розвитку дуже актуальні. Для країн колишнього СРСР, 
а також інтернаціональної України, особливе значення 
набуває вивчення історичного досвіду національних пи
тань. Тому звернення до теми коренізацїї, питань її про
ведення, особливостей та згортання, розгляд цих про
цесів на прикладі інтернаціонального Донбасу здається 
нам своєчасним.

На території Донеччини у першій половині XX ст. 
мешкали представники близько ста національностей, то
му вирішення національних проблем завжди було одним 
з першорядних завдань. Ми пропонуємо розглянути як 
це питання вирішувалося у 1920-21 роки на прикладі 
двох найбільших з нетитульних націй - греків та німців, 
які у 1923 р. становили відповідно 3,4% та 2,25% населен
ня Донецької губернії'1.

Після встановлення радянської влади на Україні гос
тро постала необхідність вирішення національного пи
тання, притягнення національних меншостей на бік ра
дянської влади. З цією метою у 1923 р. було покладено 
початок політиці коренізації, що передбачала такі ос
новні напрямки: відокремлення національних адміні
стративно-територіальних одиниць, запровадження 
рідної мови у діловодство, переведення шкіл та місцевих 
культурно-просвітницьких закладів на національну мо
ву: видання нею періодичних видань та книг та ін /
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Під час проведення коренізації особлива увага 
приділялась національному районуванню. З 7 
національних районів, що їх було створено у Донбасі, З 
було грецькими, 3 - російськими та 1 -німецький, у них 
було зосереджено 68,1% грецького та 81,6% німецького 
населення, крім того ще існувало ЗО грецьких та 38 
німецьких сільрад3. Таким чином подавляюча більшість 
грецького та німецького населення була зосереджена у 
межах адміністративно-територіальних одиниць.

В їх межах німці та греки одержали можливість 
здійснювати діловодство рідною мовою та провадити 
кадрову політику за етнічною ознакою, яку вони 
успішно реалізовували.

Однак відносно греків ці процеси значно ускладнюва
лися через відсутність писемності у українських греків. 
Тому слід враховувати, що не зважаючи на великі 
успіхи, яких досягли греки під час коренізації, її голов
ний принцип - введення рідної мови - здійснювався дале
ко не завжди.

Що до німецької мови, то в документах зазначається, 
що вона мала "більшу свободу" у порівнянні з .мовами 
інших національностей4.

В цілому для діловодства в національних районах бу
ли характерні три головні проблеми: недостатнє фіна
нсування, неузгодженість дій з вищими органами влади 
та нестача кваліфікованих робітників.

В галузі освіти як серед грецького, так і серед німець
кого населення було досягнуто великих успіхів. 
Найбільшої уваги приділялося забезпеченню населення 
початковою освітою. Тому більш ніж 90% грецьких та 
більш ніж 80% німецьких дітей відвідували 1-4 класи, до 
того ж у грецькому населення ці показники були найви
щими. Але кількість 7-річних шкіл була значно нижча, 
тому 5-7 класи відвідувало близько 50% грецького та 40- 
50% німецьких дітей6.

Національні школи стикалися з проблемами, що були 
характерні в цілому для освіти того періоду: поганий ма
теріальний стан школи, нестача кваліфікованих вчи
телів, відсутність необхідних підручників6. Крім того
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греки і німці мали дуже обмежені можливості щодо под
альшої освіти рідною мовою. Поряд з освітою дітей при
ймаються заходи щодо покращення культурного стану 
населення. Більша частина грецького та німецького на
селення мешкала у сільській місцевості, тому основним 
напрямком цієї роботи стало створення різноманітних 
культурно-просвітницьких закладів (червоних кутків, 
сільбудів, хат-читалень, бібліотек). Поряд з цим починає 
розвиватися періодичний друк. Але праця цих закладів 
не була ефективною: вони не мали достатньої матеріаль
ної бази та в них переважала україномовна література, 
що не цікавила німців та греків. Хоча слід зауважити, що 
серед грецького населення ця праця була більш ефектив
ною та не викликала відкритого протистояння на 
відміну від німців7. Це у першу чергу пояснюється тим, 
що в німецьких колоніях був сильний релігійний вплив, 
в той час як у греків релігійно настроєна була лише літня 
частина населення.

Однак земельні суперечки, що виникають з другої 
половини 20-х років та загострюються з початком ко
лективізації викликали незадоволення як греків, так і 
німців. Це, а також те, що з початку 30-х років 
національні райони практично втрачають свої функції 
призвело до розформування національних районів та 
сільрад. Національні школи також були розформовані 
та переведені на російську або українську мову навчан
ня. Таким чином наприкінці 30-х років усі починання ко- 
ренізацїї було згорнуто.

Проведення політики коренізації та її успіхи у подаль
шому надали владі привід для проведення репресій за 
національною ознакою. Активних учасників коренізації 
було звинувачено у націоналізмі та засуджено за рядом 
справ. Під час проведення "грецької операції", розпоча
тої у 1937 році в Донецькій області було заарештовано 
3600 греків, 96% з них було розстріляно8.

Доля, що спіткала німців була не менш тяжкою. До 
того ж з початком Великої Вітчизняної війни їх було зви
нувачено у колективній зраді та вислано з місця прожи
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вання.
В цілому ми можемо зробити такі висновки:
1. Після встановлення радянської влади на Україні 

виникла гостра необхідність вирішення національного 
питання. З цією метою у 1923 році було розпочато 
політику коренізації, яка була повинна забезпечити 
підтримку нової влади представниками малих націй та 
дозволила б уникнути національних конфліктів.

2. У рамках цієї політики греки і німці одержали 
унікальний шанс для розвитку своєї культури, що мало 
своїми наслідками: введення національної мови в місце
ве діловодство, створення низки національних шкіл та 
культурно-просвітницьких закладів, появу книг та ви
дань на національних мовах та ін.

3. Однак з самого початку до коренізації підійшли з 
адміністративними методами. Це, та відсутність коштів, 
нестача кваліфікованих робітників, що володіють 
національною мовою, неузгодження між місцевими та 
вищими органами влади призводили до того, що захо
ди коренізації виконувалися не повною мірою, а то й 
зовсім залишалися на папері.

4. Уся політика коренізації провадилася під ідео
логічним впливом радянської влади, але греки зазнавали 
меншого тиску, ніж німці. Це можна пояснити рядом 
причин. По-перше, в німецьких колоніях традиційно був 
сильний вплив проповідників, навколо котрих групува
лися німці. По-друге, вплив релігії на греків, а особливо 
на грецьку молодь був слабким, крім того греки були 
більш русифіковані, лояльніші до радянської влади. По- 
третє, якщо німці мешкали на усій території України, то 
греки в основному проживали на півдні республіки, їх 
культурним центром став Маріуполь, тому вони іноді 
"випадали" з поля зору республіканських органів влади 
та були більш вільні в своєму національному розвитку.

5. Проведення коренізації викликало підйом 
національної самосвідомості та згуртування греків та 
німців, а їх незадоволеність вирішенням земельного пи
тання робила їх досить небезпечними, та й в цілому ко- 
ренізація не змогла здійснити ті цілі, що ставилися з са
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мого початку. Тому вже на початку 30-х років почи
нається повільне згортання коренізації, а наприкінці 30- 
х років усі її досягнення було жорстоко знищено.

6. Поряд з адміністративними заходами було вжито 
фізичне знищення лідерів національного руху. Німці та 
греки потрапили в число націй, сама приналежність до 
яких вважалася провиною. 1 2 3 4 * 6 7 8

1 Итоги сплошной подворной переписи Донецкой губернии (январь- 
февраль 1923). Т.4: Итоги демографической переписи Донбасса. - Харьков, 
1923. - С.458-459.

2 Національні процеси в Україні: Історія і сучасність. Документи і 
матеріали. /За ред. В.Ф.Панібудьласки. - К., 1997. - 4.2. - С.27-32.

3 Держархів Донецької області. Ф.р.-2, оп.1, спр.847, - Арк. 15-20.
4 Там само. - Спр.995, - Арк.26.
 ̂Там само. - Спр.ЮОО, - Арк. 297 об.

6 Там само.
7 Там само. Ф.Р-2, оп.1, спр.996, - А.2-3.
8 Бут О.М. Національно-територіальний устрій України // Україна- 

Греція: досвід дружніх зв’язків та перспективи співробітництва. - Маріуполь, 
1996. - С.76-77.

Рибак I.B. (Кам’шещ-Подиіьськии) 

ТИПОЛОГІЯ
АНТИКОЛГОСПНИХ ВИСТУПІВ НА ПОДІЛЛІ У ПЕРІОД 

«КОЛЕКТИВІЗАТОРСЬКОЇ ЛИХОМАНКИ».
(ГРУДЕНЬ 1929 -  БЕРЕЗЕНЬ 1930 РР.)

Проблема антиколгоспних виступів на Поділлі стала 
розроблятися в історичній літературі з другої половини 
80-х років. З’явилось чимало цікавих публікацій з даної 
проблематики. Все ж їх аналіз свідчить, що вони мають 
переважно описовий характер і лише окреслюють конту
ри проблеми1. Назріла необхідність визначити кла-
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сифікацію антиколгоспних виступів, виявити соціальний 
склад їх учасників, форми антиколгоспного опору. З ог
ляду на це, автор, ставить мету на основі архівних доку
ментів з’ясувати типологію антиколгоспних виступів на 
Поділлі.

їх аналіз свідчить, що найбільш грізну силу складали 
збройні повстання. Істориками Валерієм Васильєвим та 
Лінн Віолою з’ясовано що найбільшого поширення такі 
виступи мали у Шепетівському та Тульчинському окру
гах2. Перебуваючи в Україні Г. Орджонікідзе виклав 
враження від придушення селянських виступів: «Україна 
поставила собі за мету досягти весною 100% колек
тивізації. Там, де не вистачило розуму, в хід пускалось 
голе адміністрування. Внаслідок чого село дуже стриво
жене, а в трьох округах: Тульчинському, Шепетівському 
і Могилівському справжнім повстанням селян. Повстан
ня придушене зброєю із застосуванням кулеметів, а в ок
ремих місцях гармат»3 про масштаби повстань свідчить 
той факт, що лише у восьми районах Шепетівського ок
ругу загинуло ЗО селян, 49 отримало поранення, а 104 
тілесні ушкодження4.

Другою формою антиколгоспного опору стали 
«жіночі бунти». Судилківський райком партії Ше
петівського округу доповідав: «200 жінок сіл Михайлюч- 
ка, Хмелівка висунули вимогу надати всім дорослим 
право голосу, зняти експертне обладнання, неділити се
лян за соціальним станом, будувати життя, як вказував 
Ленін у 1921 році»5. У селі Цівківці Новоушицького рай
ону Кам’янецького округу понад 100 жінок висунули ви
могу не виключати куркулів з колгоспу6. Нерідко 
«жіночі бунти» переростали у збройні сутички. 
Грицівський райком партії Шепетівського округу 
повідомляв, що «жінки пішли на колгосп з ножами. У 
селі Лабунь затримали уповноваженого райвиконкому 
як заручника і висунули вимогу обміняти його на ро- 
зкуркулених односельчан. У селах Хінівці, Рисоватій, 
Велика Медведівка жінки розігнали сільські ради і вста
новили свою «владу»7.

Важливим напрямом антиколгоспних виступів були
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терористичні акції проти активістів колгоспного руху. 
Так у Антонівському районі Шепетівського округу жер
твами антиколгоспного терору 1930 року стало 14 осіб, 
у тому числі троє комуністів. Серед них голова колгоспу 
Музичук, якого вбили, а потім спалили. Два комсо
мольці: серед них голова колгоспу села Ледянка, якого 
розтерзали. Позапартійних 9 осіб. Серед них голова 
КМС села Христинівка -  тіло не знайдено. В селі Криво- 
рудка вбито активістку. Троє уповноважених райпар- 
ткому втекли з села Ледянка. Були босі і роздягнуті, об
морозилися і вмерли8.

Значного поширення набули антивчительські висту
пи. У селі Рилівка Грицевського району Шепетівського 
округу селяни вигнали вчителя, не дозволивши йому 
навіть одягнутися. У .Дерманці того ж району селяни за
брали дітей зі школи, мотивуючи тим, що вчителі ведуть 
агітацію за вступ до колгоспу9. В селі Іршаки Старокон- 
стянтинівського району того ж округу селяни зачинили 
вчителів у школі яку намагались підпалити10.

У прикордонних селах значного поширення набув 
рух селян за перехід кордону. Фельштенський райком 
партії інформував Проскуровський окружком, що в селі 
Немирівці розпочався мітинг з антирадянськими промо
вами. Після цього натовп з хрестами, співаючи релігійні 
псалми рушив до прикордонного села Тарноруда. У се
лах проводились мітинги, на яких закликали селян «бу
ти стійкими, не відступати, перейти кордон»11.

Аналіз документів свідчить, що одним із характерних 
виявів антиколгоспних рухів були «волинки», тобто не
бажання селян працювати в колективних господарствах. 
Згадку про них знаходимо у спогадах активіста села 
Тарноруда Волочиського району Проскурівського окру
гу Г. Павлика: «Розпочалась сівба, а в колгоспі «волин
ка» припинилась всяка робота. Кинули на призволяще 
все. Нікому не тільки нагодувати худобу, але й напоїти 
... Стоїть якась напружена, зловісна тиша. Коли ми 
проїхали далі, вона порушилась несамовитим ревінням 
голодної худоби, іржанням коней, криком птиці»12. По
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ряд з цим значного розвитку набув масовий забій худо
би, псування реманенту.

У селах, в яких не вдалось здійснити суцільну колек
тивізацію поширення набув бойкот колгоспників селяна- 
ми-одноосібниками. Ось що писала з цього приводу дру
жина червоноармійця, яка проживала у селі Сахнівка Ан- 
тонівського району Проскурівського округу: «Ти вима
гав, щоб я записалась в колгосп. Так і зробила, а зараз та
ка біда, що хоч на двір не виходь. Порадь, що мені роби
ти. Маю намір виїхати з села»13.

Антиколгоспні наступи перекинулись на армійські 
підрозділи, дислоковані у краї. У зведенні командирів 
прикордонних частин ДПУ, зазначалось незадоволення 
червоноармійців «політикою партії» на грунті проведення 
хлібозаготівель колгоспного будівництва. Джерело фор
мувань таких настроїв є листи рідних та демобілізованих, 
червоноармійців, які повернулись з відпустки14.

За період лютого-березень 1930 року в Україні відбуло
ся 1718 антиколгоспних виступів, з них 25 у Кам’янець- 
Подільському, 41 -  Могилев-Подільському, 61 -  Про- 
скурівському, 68 -  Вінницькому, 146 -  Тульчинському, 251 
в Шепетівському округах15.

Все ж, антиколгоспний рух на Поділлі не мав тотально
го характеру. Поряд з селами, які відзначались особливою 
активністю, співіснували відносно спокійно поселення. Не 
характеризувався антиколгоспний рух високою ма
совістю. Активну участь у виступах брало заможне селян
ство, у той час як біднота, що складала найбільш чисель
ну верству Подільського села, підтримувала ідею колек
тивізації. Звертає на себе факт, відсутності у учасників ан
тиколгоспних рухів: чіткої політичної програми,
стихійність, схильність до терору. Все це дає підставу не 
переоцінювати силу антиколгоспного опору. Все ж він 
призвів до деякого корегування партійною верхівкою так
тики колективізації одноосібних господарств.

Див.: Нозоренко Д. «Волинки» 1930 року». Велика Волинь: минуле і су- 
часність. Матеріали міжнародної наукової краєзнавчої конференції. Хмель-

301



ницький, 1994, с. 161-164.1. В. Рибак: нові документи про антиколгоспні заво
рушення у Шепетівському окрузі взимку 1930 року «Поділля і Південно- 
Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХУП 
століття». Стара Синява, 1998 рік, с. 239-243.

2 Валерий Васильєв, Линн Виола. «Колективизация и крестьянское сопро
тивление на Украине». /Ноябрь 1929 -  март 1930 годов. Винница, 1997.- С. 
536.

3 Валерий Васильев, Линн Виола. «Колективизация и крестьянское сопро
тивление на Украине». /Ноябрь 1929 -  март 1930 годов. Винница, 1997.- С. 88.

4 Державний архів Хмельницької обл., ф. П. 458, on. 1, спр 326.- Арк 27.
3 Там само. - Арк. 11-13.
6 Там само.- Ф. 230, on. 1, спр 10. Арк 69.
^ Там само. - Ф. П. 458, on. 1, спр 326. Арк 11-13.
® Там само. - Арк 27.
^ Там само. -Арк 42.
Ю Там само. - Ф. П. 402, on. 1, спр 76. Арк 28-30.
И Там само. - Ф. П. 301, on. 1, спр 181. Арк 3.
12 Г.Павлик. Шляхами незвіданними. Зошити сільського активіста. К., 

1968. С. 68.
13 Там само.- Ф. П. 458, on. 1, спр 326. Арк 10.
14 Там само. - Арх 1-2.
13 Ц ДАГО України. Ф. 1, оп. 20, спр 3185.- Архкб.

Найдьонова КВ.(Кжв)

РОЗГРОМ ГЕНЕТИКИ ТА НАСЛІДКИ ЛИСЕНКІВЩИНИ 
НА УКРАЇНІ

Серед найголовніших проблем, що постали перед не
залежною Україною, чільне місце займає відродження 
наукового потенціалу. У зв’язку з цим необхідно 
приділити належну увагу історії вітчизняної генетики, 
про яку протягом десятиліть заборонялося навіть гово
рити. Розвиток генетики в нашій державі був дуже 
складним та драматичним процесом.!} своєму розвитку 
наука мала великі відкриття, помилкові погляди на ро
звиток природи і людини, переслідування так званих во
рогів радянської влади (євгеніки, морганісти, вейс-
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маністи), боротьбу наукових поглядів з втручанням 
партійного керівництва. Епоха становлення генетики в 
нашій країні припадає на 1920-1940 рр., а з 1936 р. поча
лися гоніння, які мали прояв у дискусіях Т.Д.Лисенка та 
втручанням, спочатку негласно, а потім і явно, партії в 
особі Й.В.Сталіна.

Протягом 12 років з 1936 до 1948 рр. Т.Д.Лисенко 
здійснював спроби знищити генетичну науку. У 1948 р. 
Т.Д.Лисенко заявив, що сучасна генетика - "это классо
во чуждое мировозрение". Ця заява протягом 1948 -1953 
рр. сприймалася, як наказ партії та керівництва держа
ви. Треба було за допомогою ненаукових прийомів пере
могти таких гигантів науки, як М.І.Вавілов, М.К.Коль- 
цов, знецінити досягнення світової науки. Для досягнен
ня своєї мети Т.Д.Лисенко використовував ім’я класика 
селекції І.В.Мічуріна, авторитет якого в суспільстві був 
дуже великим. Прикриваючись цим ім’ям, Т.Д.Лисенко 
називав свої антинаукові погляди мічуринською 
біологією.

Одним з видатних українських генетиків 1930-х- 
1940 рр. був С.М.Гершензон. Академік АН України, ко
рифей української генетики, один з небагатьох хто до
жив до наших днів. Був одним з свідків боротьби в гене
тиці 20-х-50-х рр. вчився у провідних вчених. М.І.Вавіло- 
ва, Серебровського, Четверікова та інш. Він народився
II лютого 1906 р. у Москві. У 1923 р. вступив до 
біологічного відділення фізико-математичного факуль
тету, Московського університету, слухав лекції, вивчав 
праці провідних вчених - Левитського, Гольдшмітта, 
відвідував семінари, організовані М.К.Кольцовим в 
Інституті експериментальної біології, слухав доповіді 
М . В .Тімофєєва-Рєсовського.

Науково-дослідницьку роботу розпочав студентом
III курсу, коли у 1925 році працював у складі групи мо
лодих вчених під керівництвом С.С.Четверікова. З 1929 
р. працював старшим науковим співробітником відділу 
генетики Біологічного інституту ім.К.А.Тімірязєва, а з 
1934 року коли М.І.Вавілов організував у Ленінграді ге
нетичну лабораторію, яка згодом була перетворена в
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Інститут генетики АН СРСР, С.М.Гершензон став його 
співробітником. За цей час він опублікував ряд статей, 
деякі у співавторстві з Г.Г. Меллером. Деякі з них були 
надруковані у 1935 р. в журналі Національної Академії 
наук СІНА. У 1937 році С.М.Гершензон подав до захис
ту докторську дисертацію, але зіткнувшись з некомпе
тентністю Лисенка її не захистив.

У 1937 році вченому запропонували очолити відділ 
генетики Інституту зоології в Києві. Пізніше - кафедру 
дарвінізму та генетики Київського університету, де він 
працював разом з видатними вченими-біологами 
ІНмальгаузеном, Любищевим, Холодним, Зеровим та 
іншими. Яскравими представниками української генети
ки цього періоду були: завідуючий кафедрою генетики 
та селекції академік П.М.Гришко, завідуючий кафедрою 
дарвінізму та генетики Харківського університету 
І.М.Поляков, директор Харківського сільськогоспо
дарського інституту професор Л.М.Делоне.

У липні 1948 року триста вчених України направили 
до голови Ради Міністрів Маленкова лист в якому дово
дили, що "школа" Лисенка завдала величезноґ шкоди 
біологічній науці та сільському господарству.

Але серед генетиків Т.Д.Лисенко знайшов підтримку 
в особі М.А.Ольшанського, котрий виступив з викрит
тям менделізму-морганізму на Україні. На його думку 
особливе місце в Україні зайняла "лженаука" тому, що 
на керуючих посадах деяких інститутів АН УРСР та ка
федрах деяких вузів знаходилися прибічники цього на
пряму.

Він назвав І.І.Шмальгаузена П.М.Гришка, Л.М.Де
лоне, І.М.Полякова та С.М.Гершензона найвагомішими 
антимічурінцями. Після обговорення цього питання на 
сесії ВАСГНІЛ вони були викликані до секретаря парт- 
комітету АН УРСР, де їх попередили, що в разі продов
ження опору лисенківському вченню, вони будуть 
звільнені з посад та виключені з Академії наук. Тобто во
ни мали оголосити свої дослідження невірними, себе - 
прихильниками Лисенка і відійти від своїх переконань.
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І.М.Поляков повністю зрікся своїх поглядів і оголосив 
себе учнем Лисенка. П.М.Гришко, С.М.Гершензон та 
Л.М.Делоне визнали невірність деяких своїх досліджень, 
але залишилися на позиціях класичної генетики.

Але, не дивлячись на це, після закріплення в 
біологічній науці консервативнореакційної групи акад. 
Т.Д.Лисенка в Україні розпочалася "чистка" серед на
уковців. З кафедр вузів та установ АН України’ було 
звільнено фахівців, які неподіляли його поглядів. Так, з 
Київського університету звільнили завідуючого кафед
рою генетики та селекції акад. П.М.Гришка, завідуючо
го кафедрою дарвінізму - С.М.Гершензона, з 
Харківського університету - завідуючого кафедрою 
дарвінізму та генетики професора І.М .Полякова, з 
харківського сільськогосподарського інституту - проф
есора Л.М.Делоне.

Після цього розвиток української генетики практич
но призупинився. Лише у 1958 році було відновлено 
відділ генетики Інституту зоології, в Київському універ
ситеті професор П.ПІкварніков почав читати курс 
лекцій з генетики, і лише у 70-х рр. було відроджено 
Інститут генетики АН УРСР. Підводячи підсумки, не
обхідно наголосити на втратах, які спричинила ли- 
сенківщина. По-перше, були втрачені цінні наукові кад
ри. По-друге - відкинуто на багато років дослідження в 
галузі біологічної науки, що призвело до гальмування 
розвитку нових галузей генетики, які розвивалися в цей 
час в світі, а саме: медичної генетики, радіаційної 
біології та генетики, молекулярної біології, геної інже
нерії. По-третє, лисенківщина створила бюрократа в на
уці, вона допустила втручання парткерівництва у 
дослідження, надала змогу верхівці влади вирішувати 
доцільність чи недоцільність розвитку галузей науки. І 
найголовніше, вона підірвала мораль суспільства. Про
тягом 1936-1948 рр. та навіть пізніше в дослідженнях ко
ристувалась популярністю фальсифікація даних з метою 
підвищення власної ваги в науці. Негативне ставлення 
сталінського керівництва до науки призвело до значних 
культурних та наукових втрат. Найголовніше, що ми по
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винні винести з висвітлених подій, це те, що наука по
винна керуватися виключно результатами досліджень та 
знаннями, а не політичними поглядами науковців чи 
державного керівництва. Наука та людство зазнало ве
ликих збитків від лисенківщини - періоду довжиною у 
дванадцять років. Треба робити все можливе, щоб не до
пустити втручання в науку, мистецтво, культуру влад
них структур.
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БутО.М., Зозуля ЄВ.(Донецьк)

НЕДОСЛІДЖЕНА ДОЛЯ - І.О.ФЕСЕНКО

Уродженець полтавської глибинки Іван Олександро
вич Фесенко трудову діяльність розпочав І5-літнім 
підлітком на шахтах Донбасу в двадцятих роках.

Товариський, допитливий, беручкий до будь-якої ро
боти, він користувався повагою в гірницьких колекти
вах. Особливо імпонував його потяг до знань. Вечірні 
профтехкурси, гірничий технікум і згодом Лисичансь- 
кий гірничий робітничий інститут засвідчили послідов
ність юнакових прагнень стати високоосвіченою люди
ною. Його дипломна робота була високо оцінена екза
менаційною комісією.

Направлений, як молодий спеціаліст, на шахту імені 
Мельникова, він за короткий час долає службову дис
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танцію від начальника дільниці до начальника 
підприємства1. Поставивши перед колективом завдання 
подвоєння вуглевидобутку, він практично довів його від 
350 до 930 тонн на добу.

Набутий досвід дозволив Фесенкові успішно впора
тися з відставанням Брянського, а потім Первомайсько- 
го рудоуправлінь, куди був направлений. У травні 1936 
року Донецький обком партії рекомендує його на поса
ду керуючого трестом "Орджонікіндзевугілля", що в 
Єнакієвому. І новий керівник гаряче береться до роботи. 
Реалізація розробленого Фесенком плану організаційно- 
технічних і фінансово-господарських заходів, кадрові 
перестановки вивели трест в один з кращих в комбінаті 
"Донбасвугілля"2.

У 1937 році Іванові Олександровичу виповнився 31 
рік. Саме в такому віці він був призначений начальни
ком "Головвугілля" Наркомважпрому СРСР3. Та коли 
до керівництва Наркомважпромом прийшов Л.М.Кага- 
нович, Фесенка перезатвердили заступником начальни
ка і головним інженером "Головвугілля".

Це був важкий для вугільного Донбасу час. Жоден з 22 
трестів не виконував державного плану. Давалися взнаки 
наслідки вольового директивного планування від досягну
того при скороченні фінансування галузі. До падіння ви
робництва значною мірою спричинилося й те, що числен
ний загін досвідчених керівників був заарештований, а 
їхнє місце зайняли вчорашні випускники вузів. Тонна до
нецького вугілля коштувала радянському народові на два 
карбованці дорожче, ніж в цілому по галузі4.

Для активізації шахтарів на ударну працю був проведе
ний зліт, в якому взяли участь 14,5 тисяч гірників, які ви
конали по дві і більше річні норми. В.Сталіно, Горлівці, 
Кадіївці, Макіївці обмінювалися досвідом роботи відомі 
всій країні новатори виробництва О.Г.Стаханов, М.К.Дю- 
канов, І.І.Бридько, М.Т.Кретов, командири галузі 
К.Ф.Епіфанцев, М.Я.Ізотов, І.М.Тютюнников.

Тут же під час зльоту відбулась розмова керівника до
нецьких комуністів Е.К.Прамнека з І.О.Фесенком про 
перехід останнього на роботу в комбінат "Донбас-
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вугілля". Іван Олександрович дав згоду.
Після призначення начальником "Донбасвугілля" і за

ступником начальника "Головвугілля" наркомважпрому 
СРСР, Фесенко енергійно взявся за виведення комбінату 
з прориву .^Як і раніше, почав з з’ясування стану справ з 
кадрами. Його не могло не стурбувати те, що лише за 
перший квартал 1937 року змінилося понад 20 відсотків 
усього командного складу шахт басейну, а за попередній 
рік близько тисячі інженерно-технічних працівників і 
господарників заарештовано.

Завдяки вжитим заходам Фесенко домігся зрушень в 
кращий бік. Тільки за перші тижні на проведення терміно
вих ремонтних робіт, упорядкування гірничих виробок і 
механізмів було витрачено близько 22 мільйонів карбо
ванців. Організовані для роботи в святкові дні 7 і 8 листо
пада спеціальні бригади відремонтували 212 підйомних 
машин, 215 лебідок та інших механізмів5.

Разом з ЦК профспілки вугільників начальник 
комбінату схвалив ініціативу з місць про організацію зма
гання між вугільними районами, трестами і шахтами. 
Гірників підтримав Донецький обком партії. Змагалися 
трести "Артемвугілля" і "Сталінвугілля", "Орджонікідзе- 
вугілля" і "Дзержинськвугілля", "Серговугілля" і "Кіров- 
вугілля", "Радянськвугілля" і "Макіїввугілля" та ін. Була 
підвищена заробітня плата всім, хто працював на ме
ханізмах, кріпильникам встановлювалася коксова надбав
ка, були переглянуті ставки техперсоналу і десятників6.

Прийшли перші успіхи. Якщо в кращі дні жовтня се
редньодобовий видобуток комбінату ледь досягав 180 
тисяч тонн вугілля, то 13 листопада - 196378 тонн, 14 
листопада - 197797 тонн. Це становило вже 95,6 відсотка 
державного плану. Ряд трестів успішно впоралися з пла
ном, а такі, як "Макіїввугілля", "Чистяковантрацит" і 
"Донбасантрацит" на декілька відсотків перевиконали 
його. 16 листопада Донбас вперше подолав 200-тисяч- 
ний рубіж вуглевидобутку7.

Вирішуючи організаційно-технічні і фінансово-госпо
дарські проблеми, зміцнюючи інженерно-технічними
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кадрами вирішальні ділянки вугільного виробництва, 
Іван Олександрович був принциповим в питаннях 
відповідальності за доручену справу, за задоволення 
потреб і запитів шахтарів, дбайливе використання нової 
техніки і механізмів. Так, 16 листопада він своїм наказом 
зняв з роботи і віддав до суду завідувача шахтою № 11 
тресту "Куйбишеввугілля" Артюшкова за саботаж.

Справа була не стільки у відсутності ініціативи в пер
спективній технічній політиці, скільки в неефективному 
використанні наявних машин і механізмів, в постійному 
гальмуванні їх застосування. Повільно здійснювались 
підготовчі роботи8. Дісталось керівництву тресту "Сер- 
говвугілля", шахти № 5 - 6 ім Калініна тресту "Куйби
шеввугілля" за самозаспокоєння, що призвело до зни
ження планових показників9.

А вугільний Донбас, в комплексі вирішуючи пробле
му вуглевидобутку і підготовчих робіт, на кінець листо
пада йшов до заповітної мети - впоратись з державним 
планом. Судіть, читачу, самі: 14 листопада - 95,6%, 16 
листопада - 96,9%, 21 листопада - 97,3%, 23 листопада - 
98,5%, 25 листопада - 99,2%. А це перевершувало 205 
тонн добового вугледобутку10.

Висунення Фесенка кандидатом у депутати Верховної 
Ради дозволяло йому частіше бувати в трудових колек
тивах, глибше вникати в суть інтересів і запитів людей.

Поступово, але впевнено налагоджувалось виробниц
тво. У грудні комбінат підійшов до відмітки державного 
плану, досягнувши середньодобового видобутку вугілля 
230 тисяч тонн.

Але вугільна промисловість - специфічна галузь еко
номіки, де особливого значення набувають об’єктивні 
фактори і, насамперед, гірничо-геологічні умови. А тут 
ще й суб’єктивні обставини - нагнітання істерії навколо 
"ворогів народу", виконання спецрознарядок по їх ареш
ту органами НКВС.

У квітні 1938 року на нараді керуючих вугільними 
трестами і секретарів міськрайкомів партії начальник 
комбінату І.О.Фесенко відзначав, що коли за січень про
грама вуглевидобутку була успішно виконана, то за пер

309



ший квартал лише 9 з 22 трестів впоралися з планом.
Уважне прочитання архівних справ дає змогу зверну

ти увагу на глибинні причини зриву державного плану. 
Так, у виступах керівників "Будьоніввугілля" підкреслю
валось: "Після процесу, що проходив восени 1937 р., 
розстріляли майже з кожної шахти... але велика 
засміченість не лише в апараті тресту, а й на кожній 
шахті"11. Як бачимо, тут більш, ніж відверто зменшення 
вуглевидобутку пояснюється вже проведеними арешта
ми керуючого трестом С.П.Володарського та інших 
керівників тресту, шахт. І найстрашніше, що знову зву
чав заклик до нових арештів, бо бачилась знову "велика 
засміченість".

Арешт секретаря обкому партії Е.К.Прамнека, змен
шення вуглевидобутку породжували недобрі передчуття у 
Івана Олександровича і його колег. Заарештували Фесен- 
ка після чергового звинувачення в право-троцькістській 
підривній діяльності керівників Донбасу, хоча на той час 
його було обрано депутатом Верховної Ради СРСР по Ли- 
сичанському округу. Викликаний на допит першого ж дня 
після арешту, Іван Олександрович написав заяву на ім’я 
наркома внутрішніх справ М.І.Єжова, в якій підтверджу
вав свою участь у право-троцькістській організації, до 
якої, мовляв, був залучений секретарями обкому Саркісо- 
вим, а згодом Прамнеком.

Нехай нікого не дивує таке відкрите і поспішне 
зізнання. Всіх, кого заарештовували в Москві, "переко
нували" звертатися до залізного наркома з каяттям для 
"взяття до уваги".

Протокол допиту Фесенка оформлений лише раз, 
майже через місяць після арешту. Зайняв він повних 43 
машинописні сторінки. Зміст цього протоколу засвідчує 
мужність Івана Олександровича в екстремальних умо
вах. На запитання слідчого, чому Каганович змістив 
його з посади, Фесенко як на причину вказав на невико
нання комбінатом плану видобутку вугілля, погане ви
користання техніки і механізмів. Намагання слідчого все 
пояснити його ворожою діяльністю Іван Олександро
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вич відмів як бездоказові12.
Про те, що справа Фесенка була сфабрикована, 

засвідчують і сухі рядки протоколу закритого судового 
засідання виїзної сесії Військової колегії Верховного Су
ду СРСР. На звинувачення Іван Олександрович 
відповів, що винним себе не визнає і від своїх зізнань на 
попередньому слідстві відмовляється. В антирадянській 
організації він не перебував і ніякої диверсійно- 
шкідницької роботи не вів. Та все це не було взято до 
уваги. Вирок уже заздалегідь був заготовлений: розстріл 
з конфіскацією майна. Рішення остаточне і оскарженню 
не підлягало13.

Лиш вітер хрущовської "відлиги" вніс ясність у спра
ву Фесенка. Через два десятиліття Верховний Суд СРСР 
повністю скасував вирок від 28 серпня 1938 року як та
кий, що не мав під собою підгрунтя.

Бачиться, що настав час увічнити ім’я талановитого 
господарника 30-х років, відданої своєму народові лю
дини. Пам’ятні дошки на будинку колишнього комбіна
ту "Донбасвугілля", Лисичанського гірничого техніку
му, тресту "Орджонікідзевугілля" нагадували б нащад
кам про їхнього славного земляка Івана Олександрови
ча Фесенка.

Цього вимагає правда історії. Це буде святою спра
вою краєзнавців Донецької та Луганської областей, де 
пройшло активне творче життя "самородка" І.О.Фесен- 
ка, а також на Полтавщині, де народився майбутній ге
нерал від вугільної промисловості. 1

1 Державний архів Донецької області (далі - ДАДО). Ф.326, оп.1, 
спр.1025. - Арк.11.

-  Там само.- Ф.389, оп.1, спр.345.- Арк.264; Ф.326, - оп.1. спр.566. - Арк.З.
3 Там само.- Ф.326, оп.1, спр.1025. - Арк.42.
4 Російський державний архів економіки.- Ф.7566, оп.1, спр.3224.- 

Арк.122; Спр. 2347. - Арк. 26.
5 "Социалистический Донбасе" (Сталіно).- 1937,16 листок.
6 ДАДО.- Ф.326, оп.1, спр.994. - Арк. 170-171.
 ̂"Социалистический Донбасе", 1937, 16, 18 листок. . ,
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8 Там само.- 18 листок.
9 Там само.- 2 груд.
Ю Там само, 16 листок - 2 груд.
11 Бут Г.О., Бут О.М. Будьонівські вороги (Донбас): міфи та дійсність /ІЗ 

архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. - 1997, № 1-2 - С.109-118; ДАДО. Ф.326, 
оп.1, спр. 1241. - Арк.85.

12 Архів Управління Служби безпеки України в Донецькій області. 
Ф.6660-2 Ф. - Арк.10, 11.

13 Там само. - Арк.266.

Ситник А.А., Бажай О.Г.(Кшв) 

ДОЛЯ СПАДКОВОГО КРАЄЗНАВЦЯ

Гліб Александренко, якому судилося стати юристом- 
науковцем, народився 19 грудня 1898 року в Петербурзі. 
Його батько, уродженець Ніжина Василь Александрен
ко (1861-1909), залишив помітний слід у правознавстві 
кінця XIX- початку XX століття. Навчання на юридич
ному факультеті Петербурзького університету, поглиб
лене ознайомлення з унікальними джерелами у бібліоте
ках Англії, Німеччини, Австрії окреслило напрям под
ал ыних наукових досліджень Александренка-старшого. 
Він присвятив свої основні праці питанням державного 
права і державно-правових установ: "Політичний устрій 
англосаксів", "Англійська Таємна рада та її історія", 
"Нова реформа місцевого управління в Англії, її харак
тер і значення". Широко відомі його роботи з історії 
міжнародного права: "Доктрина Монро", "Кодифікація 
законів і звичаїв війни", "США і міжнародне право", 
"Нариси міжнародного адміністративного права".

Василь Александренко з 1888 року працював у Петер
бурзі в канцелярії першого департаменту Сенату, а зго
дом, до кінця не тривалого життя, у Варшавському 
університеті приват-доцентом, екстроординарним та ор
динарним професором кафедри міжнародного права. 
Василь Никифорович раптово помер у Прилуках, коли

312



його синові Глібу було лише десять років.
Гліб Васильович, торуючи свій шлях, обрав 

батьківську стежину. 1925 року він закінчив юридичний 
факультет Харківського інституту народного господар
ства. Викладаючи у рідному ВУЗІ державне й 
адміністративне право, з 1926 до 1929 року студіює пов
ний курс аспірантури, водночас працюючи юрискон
сультом оргінструкторського відділу Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету. Упродовж 1929- 
1930 рр. обіймає посаду професора і керівника кафедри 
адміністративного права юридичного факультету 
Одеського інституту народного господарства. Повер
нувшись до Харкова, поєднує професорську діяльність в 
університеті ім. Артема з роботою юрисконсульта Секре
таріату Президії ВУ ЦВК консультанта Держплану рес
публіки та Управління справами Раднаркому.

Після переїзду до Києва Г.Александренко працює 
юрисконсультом Українського театрального комбінату та 
Українського макаронного тресту Наркомхарчопрому, не 
полишаючи, однак, науково-педагогічної діяльності як 
старший науковий співробітник Науково-дослідного 
інституту права Наркомюсту України, старший викладач 
адміністративного та державного права, заступник декана 
юридичного факультету Київського університету, проф
есор Української філії Всесоюзної заочної правової ака
демії. За низку праць з проблем конституційного права та 
державоустрою 28 квітня 1941 року Глібу Александренку 
вчена рада Київського університету присудила вчений 
ступінь кандидата юридичних наук.

22 червня 1941 року мирний передсвітанковий сон киян 
було перервано громовицею повітряного бомбардування. 
Майже всі мешканці міста не відходили від гучномовців, 
очікуючи на важливі урядові повідомлення, хіба що на- 
йзавзятіші футбольні уболівальники, які не встигли 
усвідомити важливість події, простували до центру, ще 
сподіваючись бути присутніми на заздалегідь афішовано
му урочистому відкритті Республіканського стадіону за 
участю відомих спортсменів-орденоносців і футбольних 
команд Червоної армії та київського "Динамо".
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І саме цього тривожного недільного дня (який фа
тальний збіг обставин!) органи НКДБ провели обшук у 
квартирі 26 будинку 38 на Інститутській (на той час ім.25 
жовтня) вулиці й заарештували Гліба Александренка, 
звичайно ажніяк не зважаючи на те, що на утриманні 
вченого та його дружини Марії Миколаївни, секретаря 
цукрового інституту, перебувала старенька мати, ко
лишня вчителька Ганна Александренко.

Перший документ кримінальної справи (Держ. архів 
СБУ Спр. 18937-ФП) розпочатої 28.06.41, повідомляє, 
що слідчий 2 Відділу слідчої частини НКДБ УРСР сер
жант держбезпеки Короваєв, розглянувши "преступную 
деятельность" Александренка Гліба Васильовича "на
шел" таке: "поступившие в НКГБ УССР сведения свиде
тельствуют о том, что житель г.Киева Александренко, 
будучи враждебно настроен к советской власти, рас
пространяет провокационно-пораженческие настроения 
среди населения и занимается антисоветской агитацией, 
направленной на дискредитацию партии и советской 
власти". І цього "нашел" тоді було досить, щоби притяг
ти знаного вченого до кримінальної відповідальності за 
ст. 54-10 ч.І КК УРСР. Вже через 10 днів після арешту 
його відправлено етапом до Новосибірська.

Перший допит у тамтешній в’язниці відбувся 23 жов
тня 1941 року. Йому закидали прослухування і поширен
ня серед професорів і викладачів Київського університе
ту антирадянських закордонних радіопередач, система
тичне висловлювання провокаційних чуток і "поражен
ческих настроєний". Підсудний, щоб довести свою не
причетність та абсурдність звинувачень, вимагав допи
тати свідків у Києві, зробити запит характеристик, сте
нографічних записів його лекцій. Але, мотивуючи тим, 
що слідство відбувається далеко від Києва, йому відмо
вили у цьому, а невдовзі було оголошено вирок. "Обви
нительное заключение по обвинению Александренко 
Глеба Васильевича по ст.58-10 ч.І УК РСФСР

Следствием установлено, что Александренко проис
ходит из семьи служащего, его отец в дореволюционное

314



время был профессором буржуазного (так за тоталіта
ризму, схоже, йменували усе міжнародне. = Прим, авт.) 
права и некоторое время со всей семьей проживал за гра
ницей. Брат Александренко Игорь Васильевич в 1936 г. 
репрессирован органами НКВД и осужден на 6 лет.

Александренко, будучи антисоветски настроенным, 
враждебно относится к проводимым мероприятиям 
партии и советской власти, систематически высказы
вал провокационные измышления и пораженческие 
настроения, выражая недовольство к руководителям 
партии и правительства. Зная английский, французс
кий, немецкие языки Александренко слушал антисо
ветские заграничные радиопередачи, которые рас
пространял среди своих приятелей и знакомых из сре
ды профессоров и преподавательского состава Киев
ского университета. В предъявленном обвинении ви
новным себя не признал. Особым совещанием при 
НКВД СССР от 5 апреля 1942 г. за антисоветскую аги
тацию сослать в Красноярский край сроком на 5 лет, 
считая срок с 23 июня 1941 г." У медичній довідці за
значається, що 42-річний Александренко страждає на 
порок серця.

П ’ять років поневірянь. Лише у середині листопада 
1945 р. Г.Александренку вдалося влаштуватися юрис
консультом спочатку на Красноярській крайовій базі 
Головтекстильзбуту, потім у тресті "Східсибвугле- 
розвідка" і зрештою у Красноярському універмазі, де він 
працював до 25 червня 1953 року. За цей період лише на 
нетривалий час (з лютого 1947 до червня 1948 рр.) трапи
лася нагода факультативно прочитати лекції з трудово
го та лісового законодавства у Сибірському лісо
технічному інституті.

Влітку 1953 року, скориставшись тим, що після смерті 
Сталіна було знято певні обмеження у пересуванні, Г. 
Александренко переїжджає до киргизької столиці Фрун
зе (нині Бішкек). Тут відомий правознавець зміг віднай
ти собі тільки скромну посаду арбітра з розгляду позов
них справ у порядку відомчого арбітражу при правлінні 
Киргизспоживспілки.
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15 січня 1954 року Г. Александренко звертається із за
явою до міністра внутрішніх справ Киргизької рес
публіки Терещенка, в якій ставить до відома, що “він 
вже відбув термін незаслуженого заслання і просить пе
реглянути його справу та припинити її впровадження”. 
Виходячи з того, пише він, що я маю намір свої сили 
віддати науковій і науково-викладацькій роботі, тоді як 
наявність у мене в минулому цієї плями стане перепоною 
і позбавить мене такої можливості". Переконавшись у 
відсутності належного реагування, Гліб Васильович зно
ву звертається із заявою на ім’я того ж міністра, де нага
дує, що його заарештували "у день віроломного нападу 
гітлерівської Німеччини на нашу батьківщину. Я  не маю 
сумнівів, що якби слідство велося у Києві, органи 
слідства встановили б мою невинність" і що в Ново
сибірську "мені висунули ліпне голослівні звинувачення, 
нічим не підтверджені, і на мої неодноразові прохання 
затребувати письмові характеристики й опитати свідків 
мені було відмовлено. Прошу вас переглянути мою спра
ву з метою реабілітації". Та лише 17 вересня 1955 року 
визначенням судової колегії з кримінальних справ Вер
ховного суду СРСР сумнозвісну постанову від 5 квітня 
1942 р. стосовно Александренка було припинено за 
відсутністю складу злочину.

Після довгих п’ятнадцяти років розлуки Гліб Василь
ович повертається до міста над Дніпром. З 1956 року 
викладає на юридичному факультеті університету, а з 
кінця 1957 р. працює старшим науковим співробітником 
сектору держави і права АН УРСР.

Призабуте у наукових колах ім’я вченого знову стає 
широко відомим. 1962 року він публікує дослідження 
"Буржуазний федералізм", високим науковим рівнем 
якого переконливо доводить, що є гідним продовжува
чем правознавчої школи правників-міжнародників, за
початкованої його батьком Василем Александренком. 
Фундаментальні положення першої в українській юри
дичній літературі грунтовної праці з проблем феде
ралізму, на думку багатьох фахівців, зберігають своє на

316



укове значення й донині. Того самого року Глібу Алек- 
сандренку було присуджено вчений ступінь доктора 
юридичних наук.

Він мав ще чимало науково-творчих задумів. Та на за
ваді стала давня хвороба - далися взнаки роки лихих по
невірянь. Гліб Александренко помер 22 січня 1963 року.

Іщенко М.Є.(Канів)

САМОСПАЛЕННЯ ОЛЕКСИ ГІРНИКА 
В КОНТЕКСТІ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ 60-70-Х  РОКІВ

Рух опору національно-демократичної інтелігенції в 
Україні 1960-70-го років означений крайніми виявами 
політичного протесту - самоспаленням В.Макухи (1968 р.) 
та О.Гірника (1978 р.).

Свідоме спалення себе, як заперечення негативних 
політичних і соціальних реалій суспільства, відоме з гли
бокої давнини.

Протестуючи проти тоталітарного колоніального ре
жиму, проваджуваного СРСР, самочинно піддали себе 
вогню чех Ян Палах (16.1. 1968 р.) і поляк Ришард Сівец 
(8.IX. 1968 р.).

Щоб привернути увагу до політичних і національних 
проблем свого часу Я.Палах, В.Макуха і Р.Сівец вчини
ли акт самоспалення публічно, ефектно, навіть дещо в 
обрядовій величі, при значному здвигові людей, розра
ховуючи на блискавичний резонанс серед громадянства, 
їхній вчинок здобув швидкого розголосу в світі. Свій са
можертовний вчинок О.Гірник вершив наодинці, подалі 
від людських очей, а тому антинародній владі, проти 
якої він був спрямований, - вдалося його приховувати 
тривалий час. Самоспалення Гірника на політичному 
грунті залишалося відоме тільки вузькому колу 
співвітчизників і до сих пір гідно не вписане на скрижалі 
національної історії.

Вперше на сторінки преси факт самоспалення Олекси 
Гірника потрапив через 14 років від дати чину1. В газеті
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"Літературна Україна" автор цих рядків, опираючись на 
власні спостереження, опит свідків, близьких і рідних 
О.Гірника та вивчивши наявні документи репресивних і 
слідчих органів, опублікував статтю "Спалився Олекса 
Гірник з Калуша". В ній простежувався шлях життя і бо
ротьби героя*.

Згодом я опублікував ще декілька матеріалів3 на цю 
тему, акцентуючи увагу на нововиявлених деталях само
жертви О.Гірника, на мотивацію конкретного суіци- 
дального акту.

З’ясувалося також, що колишній начальник районно
го відділу внутрішніх справ О.Гнучий на великий ризик 
приберігав для історії три листівки О.Гірника з текста
ми, відмінними від уже відомих; вони істотно доповню
вали образ українського смолоскипа. Частину зібраних 
мною матеріалів та листівки, збережені Гнучим, були пе
редані нами до Архіву Шевченківського національного 
заповідника в м.Каневі для використання в екскурсійній 
роботі та для експонування4.

Олекса Миколайович Гірник народився 28 березня 
1912 р. в селищі Богородчани в сім’ї землероба - бідняка. 
Закінчивши сільську школу, навчався в Станіславській 
українській гімназії (1924-1933 рр.), де поступив до 
Пласту, а згодом став членом юнацтва Організації Ук
раїнських Націоналістів. Глибоко вивчав історію Ук
раїни, плекав твердість характеру, фізичну снагу.

Після закінчення гімназії працював у "Просвіті", в 
Пласті та "Лугах". їздив по селах, підбирав надійних лю
дей для поповнення лав ОУН. Зорганізовував націона
лістичне підпілля, ширив серед людей визвольні ідеї.

25 березня 1937 року, перебуваючи в польській армії, 
О.Гірник був арештований військовою жандармерією 
по звинуваченню в націоналістичній пропаганді серед 
солдатів та офіцерів. Реченець - п’ять років і чотири 
місяці - відбував у тюрмах Берези Картузької, Кракова, 
Бригідок, Тарнова. У вересні 1939 року втік з ув’язнення.

11 листопада 1939 року під час виконання завдань 
ОУН у місті Стрин Олексу Гірника схопила оперативно-
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чекістська група. Після тортур і допитів дістав 8 років 
далеких таборів з позбавленням прав опісля на 5 років. 
Ув’язнення відбував на уральських копальнях ГУЛАГУ, 
в Куйбишеві.

Повернувся до Богородчан восени 1948 року. Працю
вав землекопом, цеглярем, лісорубом, каменярем, 
рахівником. Взяв шлюб з Кароліною Петраш. Скоро 
подружжя переїхало до Калуша.

Виховало двох синів, що здобули інженерну освіту.
О.Гірник, переслідуваний постійно НКВС-МДБ- 

КДБ, протестував проти московської комуністичної оку
пації України та методичної русифікації українців, про
ти придушення інакодумства в СРСР.

На світанку 21 січня 1978 року, розкидавши близько 
тисячі листівок на Тарасовій Горі, Олекса Гірник, об
лившись бензином, спалив себе неподалік Могили Шев
ченка десь між 2-3 годинами ночі.

На окремому аркуші паперу та на зворотному боці 
листівок, написаних рукою Гірника, однаковий текст - 
духівниця: "Протест проти російської окупації на Ук
раїні! Протест проти русифікації українського народу! 
Хай живе Самостійна Соборна Українська Держава (Ра
дянська, та не російська). Україна для українців! З при
воду 60-річчя проголошення самостійності України Цен
тральною Радою 22 січня 1918 р. - 22 січня 1978 р. На 
знак протесту спалився Гірник Олекса з Калуша. Тільки 
в цей спосіб можна протестувати в Радянському Союзі!?"

Духівниця лаконічно відображає спонуку О.Гірника 
до самострати. Своєю смертю він ніби кидав перемож
ний виклик системі україногубів.

У заздалегідь заготовлених листівках він характери
зує надкритичну ситуацію, в якій опинився рідний на
род, і наче обумовлює логічну закономірність свого 
вчинку.

Кожна листівка має посилання на твори Т.Шевченка, 
містить рядки з поезій Кобзаря. О.Гірник прагне мірку
вати категоріями Шевченка, розглядає події сучасності 
крізь призму національних і політичних вимог та імпе
ративів духовного батька українців. Шевченко для
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Гірника є взірцем української людини, національним 
месією, носієм української ідеї, гарантом безсмертя Ук
раїни.

Фактично всі покоління української інтелігенції в ро
ки комунопартійної влади зазнавали утисків і репресій. 
Боротьба з "націоналізмом" в Україні не вщухала ніко
ли. Це призводила до виснаження інтелектуально - куль
турного генофонду української нації5. О.Гірник боляче 
сприймав винародовлення українців, а його осо
бистість формувалася за умов піднесення національної 
свідомості в Галичині, в лавах ОУН, в протистоянні з 
польським шовінізмом. Він заперечував полонізацію ук
раїнців, а коли прийшов новий окупант зі сходу, з таким 
же запалом кинувся в протиборство з русифікаторами. 
Але нові конкистадори виявилися непримиреннішими, 
жорстокішими, витонченішими від попередніх. Як ро
зумів О.Гірник, під демогагічними гаслами творення но
вої історичної спільноти - "радянського народу" - влада 
проводила брутальну політику геноциду і лінгвоциду 
щодо українців та всіх інших неросійських народів 
імперії. І ця політика, підкреслював Гірник, залишалася 
принципово тією ж і за царів, і за генсеків.

Всім своїм єством, усім своїм життям і муками він не 
визнавав вторинності української мови і культури, чого 
вимагали офіційні великодержавні доктрини. Мова 
панівної російської нації, стверджував Гірник, стала за
собом,важелем, зброєю для придушення української мо
ви та денаціоналізації українців. Розуміння згубності 
суцільної русифікації для України поставило Гірника на 
позиції непримиренного антипода більшовицької систе
ми. Відчуження Гірника, як особистості, від держави 
еволюціонувало в політичне протистояння, трансформу
валося в цілковите протиставлення себе державі, яку він 
заперечував цілком. Спростовував її своїми переконан
нями, ідеалами людини, що абсолютизувала пріоритет 
національних цінностей, честь і гідність українського 
народу ставила понад усе. Задля них Гірник офірував 
своє життя.
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Постійно О.Гірника гнітили репресії проти інако
думців. Відлуння погромів української інтелігенції доли
нали й до Калуша - з Івано-Франківська, Львова, Києва. 
То нових націоналістів таврують, то організовують 
хрестовий похід проти Гельсінської спілки за права лю
дини. Він схилявся перед громадянським і національним 
подвигом дисидентів, що відбували каторгу: Левка 
Лук’яненка, В’ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Воло
димира Марченка, Ірини Калинець, Євгена П ротока, 
братів Горинів. Особисто нікого з них не знав. Але 
постійно спілкувався з людьми, що за волю України вже 
випили гірку чашу покар. Як він міг допомогти в’язням 
сумління? Єдине: стати таким же послідовним поборни
ком свободи, як безстрашна інтелектуально-духовна ка- 
горта непохитних українців. І все частіше, потай від 
світу, він обмірковував свій внесок у скарбівню волі ук
раїнської нації.

Він не знав генетичного страху за власне життя. В ек
стремальних для України обставинах вирішив боротися 
найбільш відчайдушним способом. Він спалахнув ват
рою.

Ім’я Олекси Гірника пломеніє яскравим полум’ям се
ред апостолів Української Незалежності. * *

* Іщенко М.Спалився Гірник Олекса з Калуша Н Літературна Україна - 
20.11.1992.у

* Власний архів автора; Архів Служби Безпеки України. Управление НКВД 
по Станиславской области. Дело № 1190. - По обвинению Гирнык А.Н. Архів 
Канівської прокуратури. Дело № 4953. По факту самоубийства Гирнык А.Н.

 ̂ Іщенко М.: Спалах серед ночі // Літературна Україна. - 21Л .1993); Людина 
сяйнула смолоскипом // Шлях перемоги. - 15.1.1994); Спалах вночі // Вечірній 
Київ. -12-13.IX. 1995) та ін.

^ Архів Шевченківського національного заповідника в м.Каневі. Фонд 29, 
оп.1, спр.49.

 ̂Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. 
- Київ, 1995.
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ЗРОСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСТРОЇВ 
В СЕРЕДОВИЩІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛГГИ УКРАЇНИ 

В З В ’ЯЗКУ З  ПОДІЯМИ 1968 Р. В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 
(НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ М.С.ЛІХЦОВА)

Події 1968 р. в Чехословаччині викликали неодноз
начну оцінку в самих різноманітних прошарках населен
ня як в СРСР в цілому, так і в Україні зокрема. Численні 
звіти, інформації, доповідні записки, підготовлені на 
рівні районних, міських, обласних комітетів партії, ЦК 
Компартії союзних республік, аж ніяк не відображали 
того розмаїття думок, яке існувало в країні. Рукою 
досвідчених партійних ідеологів вони корегувалися в на
прямку одностайного схвалення рішень вищого політич
ного керівництва щодо Чехословаччини.

Разом з тим, як свідчать документальні матеріали, 
критичні оцінки тогочасних подій знаходили все 
більшого поширення. Не було задекларованої одностай
ності і серед працівників партійного апарату, який, в си
лу існуючої системи, не міг впливати на прийняття на
йважливіших рішень. Останнє в лютому 1999 року 
підтвердив у своєму інтерв’ю В.Коротичу та Д .Гордону 
колишній Генеральний секретар ЦК КПРС М.Горбачов. 
Він, зокрема, відзначив: "...настала "Празька весна". Це 
ж та сама спроба надати соціалізму людського, гуманно
го обличчя. Її задушили, роздушили! Але ще більше це 
повернулося проти нас. Тоді все ж така пішла політична 
та ідеологічна реакція... Я в партії працював, Віталій 
Олексійович <Коротич - авт.> - в літературі. Ми 
пам’ятаємо, який розпочався жорсткий контроль. Ро
згорнулася запекла боротьба з інакодумством, в 
Кримінальний кодекс внесли відповідні статті, почали 
дисидентів у в’язниці садити..."1.

Думку М.С.Горбачова повністю підтверджує 
кримінальна справа колишнього заступника завідуючо-

Дмитрук В .І.(К иїв)
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го відділом пропаганди і агітації Черкаського обкому 
Компартії України М.С.Ліхцова.

Його біографія мало чим відрізнялася від біографій 
багатьох його сучасників. Народився в 1929 р. в м.Ти- 
располі, зростав і виховувався в дитячому будинку 
м.Ананьєва Одеської області. В перші післявоєнні роки 
працював і молотобойцем, і слюсарем, і ковалем. За 
свою працю був нагороджений медаллю "За доблесну 
працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр." Друга 
нагорода - медаль "За трудову відзнаку" прийшла до 
нього в 1948 р. під час навчання в Черкаській автошколі, 
в якій талановитий юнак зумів винайти і сконструювати 
машину для вилучення насіння з кок-сагизу і протез для 
інвалідів Вітчизняної війни2.

В 1960 р. М.С.Ліхцов закінчив факультет журналісти
ки Київського державного університету ім.Т.Г.Шевчен- 
ка, обіймав посади редактора обласного радіомовлення, 
завідуючого редакцією обласного книжкового видав
ництва. В цей час його цікаві дописи з’являлися на 
сторінках республіканських газет і журналів.

В 1963 р. М.С.Ліхцову було запропоновано перейти 
на досить високу в партійній історії посаду помічника 
першого секретаря Черкаського промислового обкому 
партії. Через нього проходили всі найважливіші рішення 
обласної партійної організації, формувалися основні на
прямки діяльності окремих відділів ОК КПУ. Після ре
організації партійних органів і злиття промислового і 
сільського відділів М.С.Ліхцову запропонували стати 
заступником завідуючого відділом пропаганди і агітації 
Черкаського обкому КПУ3. На цьому його партійна 
кар’єра обривається...

Чехословацькі події призвели до роздвоєння особис
тості М.С.Ліхцова. З одного боку він, як керівник ідео
логічної ділянки роботи обласної парторганізації, був 
змушений формувати у населення області відповідну 
громадську думку, з іншого ж - його світоглядні переко
нання не сприймали агресії країн Варшавського Догово
ру, яка ставила своєю метою насильницьке згортання де
мократичних процесів, що відбувалися в ЧССР.
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Звичайно, шлях, який обрав М.С.Ліхцов, слід вважа
ти далеко не кращим. Однак і він свідчив про певну осо
бисту мужність цієї людини. Він обрав таку форму про
тесту як анонімна петиційна кампанія.

Так, 22 серпня 1968 р. М.С.Ліхцов від імені неісную
чого товариства "Симоненкові друзі" направив на ад
ресу газети "Літературна Україна", в якій засуджував 
введення військ в Чехословаччину і вимагав дати їй 
можливість вибору власного шляху подальшого ро
звитку.

Дещо пізніше, в ніч на 26 серпня 1968 р., він вигото
вив і повісив на рекламному щиті по вулиці Гоголя в 
Черкасах листівку, в якій закликав населення протесту
вати проти окупації Чехословаччини4.

Н а допиті в обласному Управлінні КДБ Черкаської 
області на запитання про те, як розуміти фразу в 
листівці "Хай живе Вільна Чехословаччина! Геть оку
пантів!", він відповів: "Цю фразу в листівці слід ро
зуміти як моє неприйняття введення військ союзників у 
Чехословаччину, братську дружню соціалістичну 
країну в 1968 році, в зв’язку з тогочасними подіями, то
му введення військ на її територію... я розумів як "оку
пацію" і в листівці висловив своє ставлення до цього"5.

Зважаючи на методи діяльності радянських спец
служб, автора петицій і листівок довго розшукувати не 
довелося. Відомості про нього скоро надійшли до Чер
каського обкому партії, який відразу перетворив 
М.С.Ліхцова із здібного і перспективного партійного 
працівника в людину, що не заслуговує на довіру своїх 
підлеглих і колег.

Боячись розголосу того, що один з керівних 
працівників Черкаського обкому КПУ, пов’язаний з 
протестами проти окупації Чехословаччини, 16 січня 
1969 р. бюро обкому звільнило його із займаної посади. 
І вже 2 липня 1969 р., неприховуючи справжніх причин, 
воно ухвалило таку постанову: "Ліхцов М.С., народжен
ня 1929 р., член КПРС з грудня 1956 р., партбілет 
№07404623, працює редактором видавничого відділу об
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луправління з друку.
Протягом 1964-1968 рр. Ліхцов М.С. писав анонімні 

листи, в яких злісно зводив наклеп на радянську 
дійсність, відправляв ці листи в редакції газет, в партійні 
і радянські органи. Крім того, Ліхцов виготовив 
листівку антирадянського націоналістичного змісту і 26 
серпня 1968 року повісив її на вітрині в районі міського 
ринку. Свою провину у виготовленні наклепницьких 
листів і антирадянської листівки Ліхцов повністю виз
нав. Бюро обкому КП України постановляє: “За скла
дання, розповсюдження злісних наклепницьких листів і 
антирадянської листівки Ліхцова Михайла Степановича 
з членів КПРС виключити"6.

За партійним стягненням неодмінно йшла кримінальна 
відповідальність. 15 жовтня 1969 року М.С.Ліхцов був 
визнаний винним за ст. 62 ч. І Кримінального кодексу 
УРСР і засуджений до п’яти років позбавлення волі з 
відбуттям покарання у виправно-трудовій колонії суворо
го режиму. Через два місяці судова колегія з кримінальних 
справ скоротила йому термін ув’язнення до трьох років7.

У 1988 році М.С.Ліхцов звернувся до Президії Вер
ховної Ради України з листом, в якому писав: "Звертаю
ся до Президії Верховної Ради УРСР з проханням дору
чити відповідним органам за нових відкритих обставин 
- часу демократії, гласності, справедливості - перегляну
ти так звану справу, за якою в 1969 році суд в Черкасах 
незаконно засудив мене до трьох років позбавлення волі 
за ст. 62 КК УРСР і зняти всі звинувачення в зв’язку з 
відсутністю складу злочину.

Я ніколи не визнавав себе винним в наклепницькому 
звинуваченні в українському націоналізмі і антирадян
щині. Цей ярлик, як знаю, мені приклеїли тому, що 
посмів висловлювати, нехай не завжди в прийнятній для 
володарів тих років формі, своє негативне ставлення до 
дій і вчинків деяких керівників, зараз засуджених 
партією і народом як зловживання, викривлення 
соціалістичної законності в період застою. В ряді ви
падків це була нічим не прихована помста. На жаль, всі 
мої неодноразові спроби добитися перегляду "справи"
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успіху не мали. Тепер, переконаний, настав цей час"8.
Помилився тоді М.С.Ліхцов. В 1988 році проголо

шені М.С.Горбачовим демократія, гласність сприймали
ся як косметичний ремонт тоталітарної системи. Звідси й 
рішення пленуму Верховного Суду України про відмову 
йому в реабілітації. Лише Закон України "Про ре
абілітацію жертв політичних репресій на Україні", схва
лений Верховною Радою 17 квітня 1991 року, розставив 
всі крапки над "і"9.

Доля М.С.Ліхцова цікава для дослідників тим, що во
на яскраво демонструє неоднозначність поглядів і суд
жень навіть в середовищі партійної еліти, яка, в силу сво
го становища в суспільстві, не могла відкрито виступити 
проти рішень і дій вищих ешелонів влади. * 1

* М.Горбачов//Бульвар.-1999.-№8.-С. 9.
^ Державний архів Управління Служби безпеки України в Черкаській 

області.-Спр. 12239-ФПД.-Т. З.-Арк. 11-13.
3 Там само.-Арк. 14-15.
4 Там само.-Арк. 19.

Там само.-Арк. 25.
® Там само.-Арк. 75-76.
1 Там само.-Арк. 18.
8 Там само.-Арк. 4.
9 Див.: Закони України.-К.-1996.-Т. 1.-С. 370-374.

Подоппелова Н.(Ктв) 

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ

Національною трагедією українського народу став 
голод 1932-1933 років. Саме він вважається одним з на
йтяжчих злочинів Сталіна супроти українського народу. 
Незважаючи на те, що з того трагічного часу минуло 65 
років і в багатьох країнах світу нагромадилася величез-
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на кількість публікацій (бібліографи Одеської державної 
наукової бібліотеки ім. М.Горького виявили 7000 назв), 
це питання привертало і буде привертати увагу ще не од
ного покоління.

Голодомор давно вже не є "білою плямою". Але є лю
ди, яким сьогодні не хочеться заглядати в документи з 
неприємними фактами. Вони бажають творити, новий 
історичний міф (вірніше відтворювати старий), що го
ловною причиною цієї трагедії була надприродна спека, 
що ніякого голодомору не було, а були лише продо
вольчі труднощі. Проблема голодомору 1932-1933 років 
в Україні стала каталізатором в процесі осмислення тієї 
небезпеки, яка об’єктивно корінилася у відсутності 
національної державності й відповідно - у цілковитій за
лежності від добрих чи злих намірів чужих правителів. 
Коли винуватців цієї трагедії було надзвичайно вузьким, 
але діяли вони ефективно, тому що розпропаговані маси 
довіряли їм. Переходячи до комуністичного штурму 
1929 року, Сталін намагався перетворити волелюбних, 
економічно незалежних селян-землевласників на 
покірливих наймитів в одержавлених колгоспах.

Щоб змусити селян відмовитись від господарства, яке 
вони вели з дідів-прадідів, вживались як пропаган
дистські, так і економічні засоби. Зокрема, колгоспни
кам надавалися всіляки пільги, а одноосібники обклада
лися надмірними податками. Але найбільше спрацьову
вали терористичні засоби. Селяни були поділені за май
новою ознакою на дві частини (з одного боку -куркулі, а 
другого - бідняки та середняки). Куркулі підлягали ек
спропріації (розкуркуленню") і депортації у віддалені 
регіони. їх доля мала показати всім, що станеться з про
тивниками колгоспів. Якщо проти суцільної колек
тивізації виступав бідняк або наймит, його теж репресу
вали як "підкуркульника". Коли колгоспники зробили 
спробу сумлінно працювати тільки на своїй садибній 
ділянці, а не в громадському господарстві, Сталін засто
сував найбільш жахливий каральний засіб - терор голо
дом. Він здійснювався шляхом аж надто непосильних 
норм хлібоздачі, вилучення до останку харчів, а також
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ужиття заходів, аби жертви голоду не дістали допомоги 
ззовні, - навіть із інших республік СРСР.

Отже, за наполяганням Сталіна було ухвалено рішен
ня, виконання якого могло лише викликати голод серед 
українського селянства. Ситуація загострилася уже в 
липні 1932 року і щодалі погіршувалася. Український 
уряд намагався час від часу вносити деякі незначні 
поліпшення. Так, у липні ЦК України наказав доставля
ти хліб і рибу в райони, вже уражені голодом і давати їх 
тільки тим, хто дійсно працював у полі. Деякі сільські 
урядовці давали їжу всім, хто голодував. Але подібні 
кроки діставали різку оцінку вищого партійного 
керівництва. Газета "Вісті" (1932 рік 5,28 липня) охарак
теризувала їх як "марнування хліба та риби".

З метою впровадження закону про "захист соціа
лістичної власності" на полях встановлювалися сторо
жові вежі. Вони "укомплектовувалися" охоронниками, 
озброєними рушницями. Перші норми заготівель були 
виконані у серпні. У багатьох місцевостях це коштувало 
великих зусиль і, по суті, знесилило село. Відтепер у 20 
тис. сіл України мешканці чекали на ще загрозливіше 
майбутнє. 12 жовтня 1932 року з Москви на Україну 
прибула комісія на чолі з В.Молотовим. Водночас ого
лошено про другу чергу заготівель, хоча тепер уже заго
товляти не було чого. На 1 листопада план нових за
готівель Україна виконала лише на 41%. Люди вже вми
рали. Липневу директиву уряд підсилив іншою, від 7 сер
пня 1932 року, яка включала правові санкції, що пере
дбачали конфіскацію селянського зерна. Тобто, і вся 
колгоспна власність, наприклад, велика рогата худоба, 
проголошувалася державною власністю, "священною та 
недоторканою". Винні в учиненні злочину проти неї вва
жалися "ворогами народу" і підлягали розстрілові. За 
пом’якшуючих обставин подібні "антидержавні злочи
ни" каралися ув’язненням строком не менше 10 років з 
конфіскацією майна. Селянкам, які зібрали кілька ко
лосків пшениці на колгоспному полі давали трохи мен
ше. А Вишинський у своїй праці згадував чоловіка, за
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судженого на 10 років за те, що "розважався в коморі з 
дівчатами вночі, порушуючи тим самим спокій колгосп
них свиней". У харківському суді лише за 1 місяць було 
винесено 1500 смертних вироків. Засуджених за дрібні 
провинності часом посилали до радгоспів, які викорис
товували в’язнів як робочу силу. Там вони одержували 
мізерний хлібний пайок, за те мали можливість трохи 
"підгодуватися" радгоспними овочами, і тому, звичайно, 
не намагалися втекти.

Охоронні частини ДПУ фактично не давали ук
раїнському селянинові вступити в зону етнічної Росії (як
що йому навіть давалося уникнути їх, то добутий хліб 
відбирали на зворотньому шляху), а також в зону поль
ського та румунського кордонів. Тому вже наприкінці 
листопада 1932 року в Україні траплялися випадки 
стихійних селянських виступів і тимчасового розпуску 
колгоспів. Але, незважаючи ні на що, на початку 1933 
року було оголошено про третє оподаткування. Хоча 25 
лютого 1933 року центральний уряд видав постанову 
"Про надання допомоги насінням колгоспам України та 
Північного Кавказу", згідно з якою у розпорядження Ук
раїни передавалось 325 тис. т насіннєвого зерна, а для 
Північного Кавказу - 23- тис. т. Та фактично цю допомо
гу надали набагато пізніше. У квітні ж припинилася ви
дача хлібних пайків, а в містах знову відкрились крам
ниці, де можна було купити 1 кг хліба на особу за висо
ку ціну. Але, незважаючи на це, у великих містах не го
лодували лише ті, хто мав роботу та продуктові картки. 
Хоча селяни все ж таки сподівались отримати там неве
лику допомогу, тому й тікали.

Вкрай жахливим було і становище дітей. Адже голод 
здійснював постійний психічний тиск на людей (матері 
часом починали ненавидіти власних дітей, в інших ви
падках божевілля призводило до людоїдства). У 
більшості випадків діти вмирали вдома разом з усією ро
диною. Іноді вони гинули останніми і не мали ніякого 
уявлення, що їм робити. Хоча часом батьки самі відсила
ли дітей з дому в надії, що вони якось виживуть у світі 
жебрацтва та дрібних крадіжок. Так, на Харківському
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тракторному заводі всі недобудовані споруди зайняли 
безпритульні діти. Вони ловили котів та птахів, шукали 
у смітті рибні голови або картопляне лушпиння, жебра
чили. Існували також "дитячі трудові колонії", тобто та- 
бори-в’язниці, до перебування в яких дитину можна бу
ло присудити. Але набагато більше дітей опинились у 
звичайних тюрмах чи таборах. Фізичне усунення, зви
чайне вбивство дітей було також можливим. Коли про
блема безпритульності стала завеликою для місцевих 
урядовців, безпритульних почали розтрілювати у вели
ких кількостях. Указ, який узаконював страту І2-річних 
і старших дітей фактично вступив у силу лише 7 квітня 
1935 року. Всього за період голодомору їх загинуло 
близько 4 млн.

У другій половині травня смертність (серед усього 
населення) настільки виросла, що місцевому колгоспу 
довелося виділити спеціальний віз, щоб кожного дня 
відвозити мертвих на цвинтар (тіла кидали до спільної 
могили без будь-яких церемоній). А цього ж місяця 
один подорожній налічив 6 трупів на 20-кілометровій 
відстані між двома селами у Дніпропетровській об
ласті. Найвищого рівня смертність сягнула в областях, 
що спеціалізувалися на вирощуванні хліба, - Пол
тавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та 
Одеській (20-25%). У Вінницькій, Житомирській, Д о
нецькій, Харківській та Київській областях смертність 
була - "15-20%. Краще за всіх пережили голодомор 
крайні північні райони України, де вирощували цук
рові буряки, а ліси, ріки та озера містили багато того, 
що можна було використати як їжу. Вчені вважають, 
що за цей період загинуло близько 10 млн. чоловік. 
При тому, що в одному з округів за 1932-33 роки було 
зареєстровано лише 20 народжень.

Наслідки голодомору страшні. Крім очевидних 
людських втрат, про які мова йшла вище, та величезно
го морального удару, голод завдав невиправної шкоди 
українському національному життю.

Він практично знищив старе українське село з його
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багатими народними традиціями, замість нього з’яви
лось колгоспне село, яке вже ніколи не повставало про
ти радянської влади. Колективізація приглушила почут
тя індивідуалізму, яке було основним для ідентичності 
українського селянина. Тим самим вона поклала поча
ток процесу "із селян - у радянських людей" - процесу, 
який завершився вже після Другої Світової війни. На 
декілька поколінь наперед голодомор імплотував у 
свідомість селянства соціальний страх, політичну апатію 
і пасивність. Голод перервав тяглість поколінь у розвит
ку української національної еліти, призупинив "ук
раїнізацію" міст сходу та півдня України (після цього по
повнення міського населення відбувалося в основному 
за рахунок імміграції з Росії). *

* Гунчак Г.- Україна перша половина XX ст. - К. - 1993 р.
2 Грицак Я. - Нарис історії України. - К.- 1995 р.
3 Джеймс М. - Політичні причини голодомору в Україні //Український 

історичний журнал. - 1995, № 1.
4 Золотарьов В. Шаповал Д. - В.А.Балицький - на шляху до нього // 

Український історичний журнал. - 1993.- № 4-6.
 ̂Котляр М., Кульчицький С. - Шляхами віків: довідник з історії України. 

- К.- "Україна”. - 1993 р.
6 Кульчицький С. - 33 рік. Чи потрібна пам’ять про нього українському 

суспільству?// Політика і час. - 1998, № 11-12
 ̂ Моронеико А.О., Риманенко Ю., Усенко І. - Українське 

державотворення. - К. - 1997 р.
® Смолій В. - Історія України. - К.- 1997 р.

О.М.Веселова (Київ)

СУМЩИНА В ГОЛОДНІ 1946-1947 РОКИ

Сумщину, як більшість регіонів України в перші по
воєнні роки, стискали смертельні лещата голоду.
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"З району були прислані спеціальні уповноважені, які 
контролювали здачу хліба. Ось, наприклад: 
приїжджаємо на поле, на тік, а приїжджали партіями по 
10-12 підвід, набирали зерна по 5-6 ц на підводу, зважу
вали, й уповноважений нас супроводжував на 
станцію.Щоб ніхто з нас не поїхав у колгосп. В 1946 р. 
врожай ...здали на "план", а людям не дали нічого", - так 
написав про хлібозаготівлі колишній колгоспник з 
с.Курган Лебединського р-ну Сумської обл. М.В.Удод1. 
Саме в організації тоталітарною державою СРСР на
сильницьких заготівель хліба полягала основна, серед 
ряду інших, причина післявоєнного голоду.

План здачі хліба державі для Сумської обл., спуще
ний з центру, за постановою Ради Міністрів УРСР і ЦК 
КП(б)У "Про п"ятиденні завдання здачі хліба державі по 
окремих областях УРСР" від 22 липня 1946 р., становив 
9 млн.823 тис.пудів (без гарцьового збору). Завдання на 
серпень по п"ятиденках становило 790, 800, 980, 1080, 
1180 і 1470 тис.пудів2.

В липні 1946 р. розмір обов'язкових поставок зерна 
державі колгоспами області, незважаючи на інформацію 
М.Хрущова Й.Сталіну про "особливо поганий стан 
хлібів в Ізмаїльській, в частині районів Одеської, Мико
лаївській, Херсонській, Полтавській та в більшості рай
онів Сумської, Харківської і Ворошиловградскої облас
тей", було збільшено на 150 тис.пудів3.

Намагаючись виконувати під тиском центру і страхом 
репресій за всяку ціну хлібозаготівельний план, колгоспи, 
з відома уповноважених, вивозили в рахунок хлібопоста
вок навіть насіннєве зерно. Так, посівне зерно за 
вказівкою уповноважених Просянина й Пронохіна вивез
ли в Заготзерно колгоспи "Нове життя" і "Селянин" Ох- 
тирського р-ну. Велику кількість насіннєвого зерна за 
вказівкою секретаря райкому партії Матющенка вивезли в 
рахунок хлібопоставок колгоспи Кролевецького р-ну4.

Для надання "допомоги" райкомам у справі вибиван
ня зерна в райони області відряджалися групи відпо
відальних працівників з числа обласного партактиву.
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Тим часом в області наростав, поширювався голод. 
"...Життя у нас дуже важке тому, що в колгоспі люди 
працювали по року, а їсти нічого не дали. Багато людей 
страждають від голоду, навіть нема картоплі, люди за
раз працюють голодними...,'* - писала А.Т.Самохвалова 
з с.Нижня Сироватка Краснопільського р-ну В.О.Кузне- 
цову на адресу польової пошти 67158 м.Каунаса5.’

Здавши все вирощене, колгоспи області станом на 1 
вересня 1946 р. виконали план на 73,6%. Заготовлене 
зерно з області зразу ж вивозилося на спиртозаводи, в 
інші республіки Союзу РСР, до Москви, Ленінграда, 
Фінляндії. Виконком облради і обком КП(б)У в серпні 
1946 р. змушені були звернутися до голови Ради 
Міністрів УРСР М.Хрущова і секретаря ЦК КП(б)У 
Д.Коротченка з доповідною запискою-проханням дати 
вказівку Південзаготзерно про припинення вивозу зерна 
із області, аргументуючи прохання тяжким продоволь
чим становищем6.

Продовольча ситуація в області ще більше погірши
лась з 1 жовтня 1946 р., коли з карткового постачання 
хлібом за партійно-державною постановою центральної 
московської влади під маркою "економії витрачання 
хліба" було знято населення, яке проживало у сільській 
місцевості. Якщо у вересні 1946 р. хліб за картками отри
мували 209,4 тис. жителів сіл Сумської обл., то в жовтні 
- 43,6 тис., в 4,8 раза менше. Контингент було скорочено 
на 165,8 тис., фонд борошна -  на 625,8 т. У містах скоро
чено контингент утриманців на 21.5 тис. Таким чином, у 
жовтні 1946 р. пайковий хліб викупляли на картки 306.6 
тис .людей, проти 498,2 тис. у вересні. В цілому по об
ласті хлібних карток було позбавлено близько 200 
тис.чоловік7.

Восени 1946 р. влада ставила вимогу області подола
ти відставання плану завезення овочів до Ленінграда. 
Від господарств області вимагалося здати також 110 
тис.пудів хліба, заборгованого за зобов'язаннями мину
лих років.

Конфіскаційні зернозаготівлі, мізерна оплата чи не
оплата вироблених тяжкою працею без вихідних тру
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доднів, надвисокі податки на кожне присадибне госпо
дарство, добровільно-примусові позики, вивіз хліба та 
інших сільгоспродуктів, тобто тотальне пограбування 
села, викликало посилення голоду, поширення смер
тності від голодного виснаження. О.Катрич з 
с.Андріївка Роменського р-ну Сумської обл. згадував: 
"Нарешті настала справжня весна. [1947 р. - О.В.] У селі 
на той час од голоду померло 7 людей. Але ні "вождь 
усіх народів", ні місцеве керівництво навіть пальцем не 
поворохнули, аби якось полегшити наші страждання. У 
лахміття, з порепаними ногами брели ми до лісу, рвали 
липове листя, сушили його, потім щось пекли і їли. Щоб 
вижити, і пожити при комунізмі, що його мальовничо 
описували більшовицькі агітатори..."8

Не набагато кращою була ситуація в містах. Так, на
приклад, робітники і службовці Свеського заводу дубиль
них екстрактів протягом 5 місяців не отримували хліб на 
дітей і утриманців. "Робітники, розділяючи свій хлібний 
пайок 500 г на 3-5 чоловік членів сім"ї, природньо, не мо
жуть мати нормального харчування, що приводить до 
виснаження й ослаблення їх організму, внаслідок чого ма
ють місце випадки на заводі, коли окремі робітники з при
чини виснаження не можуть продуктивно працювати й за 
висновком лікарів звільняються від роботи...," - зазначала 
адміністрація заводу у листі до Міністерства легкої про
мисловості УРСР, датованому ЗО січня 1947 р., з прохан
ням сприяти одержанню пайкового хліба на дітей і утри
манців робітників9. У цьому проханні їм було відмовлено. 
З 21 по 31 квітня 1947 р. від дистрофії померло 19 жителів 
міст Суми та Лебедин™.

Незважаючи на голодоморну обстановку, хлібоза
готівлі не припинялися. Для їх інтенсифікації 28 червня 
1947 р. до області було направлено Єпішева. Щоденні 
завдання з хлібоздачі у вересні 1947 р. становили 220 
тис.пудів.

Немилосердно стягувалися податки. Навіть владні 
органи змушені були реагувати на "розклад податкової 
дисципліни в районах", коли описи майна значно пере-
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видували суми позову.
Голод лютішав. Станом на 1 червня 1947 р. в селах 

Сумської обл. нараховувалось 36 тис.427 виснажених 
голодом людей - дистрофіків (з них 18 тис.750 дітей); в 
містах - 9 тис. 107 чоловік (з них дітей 5 тис.542), 
госпіталізовано -1100 чоловік11.

Врятувати від голодної смерті могла б навіть дещиця 
продуктів, колоски, але за сталінським законом "про 
п"ять колосків", за колоски, зірвані на колгоспному полі, 
як за "розкрадання соціалістичної власності" людей при
тягали до кримінальної відповідальності. По Сумській 
обл.було порушено 67 справ, засуджено 13 чоловік.

Доведені до відчаю люди вдавалися до самогубств й 
навіть канібалізму. Колгоспниця Б., 1903 р.народження 
(з колгоспу ім.Будьонного с.Бесве Синівського р-ну 
Сумської обл.) 16 травня 1947 р. на грунті тяжкого ма
теріального становища (колгосп допомогти не мав мож
ливості), повісила свою дитину, 1946 р.народження, 
після чого також покінчила своє життя шляхом пові
шення. Про це йшлося у спецповідомленні УМВС по 
Сумській обл. МВС УРСР12. В області зафіксовані 2 ви
падки людоїдства.

Був і спротив населення антилюдяній політиці. Так, в 
липні 1947 р. в с.Азаричі Конотопського р-ну було вби
то голову колгоспу "Червоний скотар" А.В.Грушу, в 
с.Кошари Дубов"язівського р-ну - голову сільради 
Т.Т.Удота1̂ . Організатор голодомору - "батько народів" 
Й.Сталін не постраждав, як і його "партія-держава", ги
нули носії і втілювачі у життя тоталітарної ідеології - го
лови сільрад, колгоспів і радгоспів, рядові трудівники.

Щоденно в дитячі розподільники УРСР у травні 1947 
р. потрапляло 10 тис.35 безпритульних дітей, багато - з 
Сумської обл.

З метою забезпечення виконання польових робіт за 
дозволом верхньої влади виснажених голодом селян об
ласті харчували 1947 р. у їдальнях, яких для гостропот- 
ребуючих було організовано 631. Та це було запізно. 
Люди хворіли, помирали. Керівництво області й чинов
ництво користувалися пайками зі спецрозподільників.
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В різних регіонах України штучно організований го
лодомор поглинув життя понад 1 млн. людей. Немало 
жертв забрав він на Сумщині.

Завданням краєзнавців є глибоке вивчення проблеми 
післявоєнного голоду, створення документальних збір
ників та книг спогадів людей, які пережили голод, чи 
його очевидців. Нагальною необхідністю є упорядкуван
ня могил загиблих від радянських людоморів, встанов
лення пам"ятників. А головне - прагнути робити все 
можливе, щоб подібне жахіття не повторилося. * 1

* Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали. - Київ - Нью-Йорк. - 
1996. - СЛ1.

2 Центральний державний архів громадських об'єднань України(далі - 
ЦДАГО Укр.) - Ф.1. - Оп.6. - Спр.931. - Арк.29; Спр.431. - Арк.47-49.

3 ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.6. - Спр.931. - Арк.46.
4 Архів Служби Безпеки України. Колекція документів "Матеріали про 

економічні труднощі на Україні в післявоєнний період (голод 1946-1947 рр.). - 
Арк.13-17.

 ̂ Там само.
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України. - Ф.404. - Оп.2. - Спр.32. - Арк.249-250.
7 ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.6. - Спр.949. - Арк.48-52.
8 Катрин Олександр. Йоськини маторжаники. - Народна газета.
1997.- №17.
9 ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.23. - Спр.4872. - Арк.32.
Ю Архів MBC України. - Ф.З. - Оп.1. - Спр.92. - Арк.63.
1 * Там само. - Арк.81-84.
12 Там само. - Арк.80-80зв., 90.
13 ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.23. - Спр.4960. - Арк.278, 279.

ТкачукВ.П, ТкачукП.Д(Луцьк)

ПРИМУСОВА КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ НА ВОЛИНІ 
В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ (1944-1954 РР.)

4 грудня 1939 року Президія Верховної Ради СРСР
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прийняла Указ про утворення Волинської, Львівської, 
Івано-Франківської (колишня Станіславська), Рівнен
ської і Тернопільської областей, 7 серпня 1940 р. - 
Чернівецької і 22 січня 1946 р. Закарпатської (1; 410,438, 
427,448, 453, 465, 422).

Н а початку 1940 р. у Волинській області 
розпочалася колективізація сільського господарства. 
Дуже часто при цьому порушувався принцип 
добровільності: селян почали насильно заганяти в 
колгоспи. Це викликало не лише незадоволення, а й 
опір місцевого населення. У селян відбирали не тільки 
землю, яку їм дали восени 1939 р., а й прабатьківські 
наділи. Нівечилися садиби, забиралася худоба, 
інвентар, докорінно змінювався звичний спосіб життя 
селянина, який утверджувався десятиліттями. А тому 
розібрані і перевезені у колгоспне господарство клуня, 
хлів, усуспільнена худоба, інвентар ще довго 
викликали у селян жаль за своїм минулим. Радувало це 
лише тих невдах, хто не міг чи не хотів працювати у 
своєму господарстві.

Методи і форми, які використовувалися при 
колективізації на Волині, остаточно сформували 
негативне ставлення переважної більшості селян до 
радянської влади. З перших днів фашистської окупації 
всі колгоспи розпалися, а їх члени - порозбігалися. До 
того ж, у багатьох селах вчинялися погроми приміщень 
правлінь колгоспів, сільських рад. Наприклад, 23 червня 
1941 р. жителі села Здомишель тодішнього 
Заболотівського району Волинської області вчинили 
погром у приміщенні сільської ради, де порвали 
портрети керівників партії і радянського уряду, розбили 
шафу з документами і спалили їх. Місцевих активістів - 
голову колгоспу Микиту Харитонюка і фінагента 
Йосипа Демчука - селяни побили палками(2).

Під час окупації німецькі загарбники відібрали у 
селян Волинської області 98163 га землі (4; 166-167) й 
організували на них 130 маєтків, у яких посадили своїх 
управителів. Що правда, низка селянських господарств 
повернули свою землю, яка за радянської влади була
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відрізана як лишок понад установлену норму 
використання.

Після звільнення області від фашистських 
загарбників з метою відновлення землекористування 
селянськими господарствами виконком обласної ради 
Волині і бюро ОК КП(б)У в жовтні 1944 р. постановили:

1. Повернути селянам Волинської області всі землі, 
незаконно відібрані у них німецькими окупантами, і 
передати їх у користування селян.

2. Встановити граничні норми землекористування на 
один селянський двір 10 га у всіх районах Волинської 
області, за винятком Головнянського, Заболотівського, 
Ретнівського, Любомльського, Маневицького, Седли- 
щанського та Шацького районів, у яких граничні норми 
землекористування на один селянський двір встановити 
15 га (4; 166-162).

У післявоєнні роки загальний земельний фонд 
Волинської області становив 1915784 га, в т.ч. орної 
землі - 709044 га, сінокосів - 313443, вигонів і пасовищ - 
262163, земель, зайнятих під городами і садами - 23364, 
під чагарниками - 51657, лісами - 329668, вирубок - 3503, 
болота - 66420, під дорогами - 41188, під водою - 26073, 
кам’янистих і невикористаних у сільському господарстві 
земель - 90338 га (4, 191-192). Земля в обробітку мала 
такий стан: посіви озимих становили 279945 га; ярих, у
т.ч. зернових - 187041, картоплі - 76297 га. План 
сінозбирання, доведений державою, становив 216356 ц, 
підняття парів - 35789 га (5, арк.17).

З метою надання допомоги бідняцько-середняцьким 
господарствам облвиконком надав довготерміновий 
кредит на суму 2805 тис. крб. (1945 рік):

- на відбудову і будівництво житлових будинків та 
господарських будівель по 5 тис. крб. на одне 
господарство строком до п’яти років;

- на придбання простого сільськогосподарського 
реманенту - до 500 крб. строком на два роки (6; 75-76).

Уряди Союзу РСР і УРСР надали селянам області 
допомогу у відбудові сільського господарства. 30 
машинно-тракторних станцій відновили роботу і надали
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допомогу родинам фронтовиків і бідняцько-серед
няцьким господарствам у ремонті сільського
сподарського реманенту, в обробітку землі та сівбі. У 
1945 р. держава виділила селянам області 60 тис. пудів 
зерна у вигляді насіннєвої позики, а також дозволила 
обмінювати посівне зерно та інші культури в 
необмеженій кількості(7).

На кінець травня 1945 р. в області організовано 29315 
кінних супряг, які надавали допомогу сім’ям 
військовослужбовців, інвалідам війни, людям похилого 
віку, сиротам у 35833 господарствах на площі 36864 га, 
або 58 відсоткам безлошадних селянських дворів. Вони 
організували 622 кузні, які відремонтували 57357 плугів, 
63439 борін, 209 сівалок, 10749 культиваторів і 28933 
вози (8; 1-2).

Протягом 1946 р. у Волинській області вже було 
організовано 1053 земельні громади, які провели значну 
роботу: посіяли 519 га озимих культур, весною цього ж 
року посіяли ярих 997 га. таким чином, земельні громади 
засіяли 1516 га землі (4; 182-183).

Найкращих успіхів досягай земельні громади 
Берестечківського, Голобського і Горохівського районів 
(9; 2).

Центральна влада вимагала від обласного і 
районного керівництва прискорення темпів 
колективізації. Ще у 1944 р. було відновлено процес 
примусової колективізації.

Колективним наглядачем за життям селян до масової 
організації колгоспів були земельні громади, які 
створювалися партійними органами.

Постанова бюро Волинського обкому КП(б)У від 18 
січня 1945 р. поклала на земельні громади такі 
обов’язки: догляд за громадськими землями, лісами, 
лугами, пасовиськами, ставками, проведення 
землевпорядних і меліоративних робіт, організація 
супряг і взаємодопомоги, придбання й утримання 
громадських плідників, організація і засипання 
насіннєвого матеріалу для допомоги потерпілим від 
посушливого літа.
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Земельні громади контролювали життя селян і 
працювали під керівництвом сільських Рад і партійних 
органів. Вони брали активну участь у поверненні землі 
тим селянам, у яких вона була відібрана окупантами. 
Активісти громад проводили відрізку "лишків" землі 
понад встановлені граничні норми.

Вожді більшовизму були впевнені, що соціалізм 
неможливо збудувати без ліквідації приватної власності 
на землю і переходу до колективного господарювання 
на селі. Курс на прискорення організації колгоспів і 
витіснення одноосібних господарств був взятий на 
пленумі ЦК КП(б)У, який відбувся у березні 1947 р. В 
резолюції пленуму ставилось завдання, перемагаючи 
опір куркульства, всемірно підтримувати ініціативу 
бідняцько-середняцьких мас в організації колгоспів (9).

У насильницькій колективізації більшовицький 
режим спирався на каральні органи, на сільський 
"актив" - люмпенізований прошарок села.

При організації колгоспів місцева влада залякувала і 
шантажувала селян, про що свідчить ціла низка фактів. 
Зокрема, в 1947 році голова сільської Ради села Ведмеже 
Колківського району Волинської області Ківець, 
зібравши заможних селян, виголосив таку промову: "На 
нинішній день бідним господарствам жити погано, а 
великим господарствам, тобто куркульським, жити 
краще. Я думав, що ми разом з вами створимо колгосп і 
тоді нам буде жити набагато краще. Постараємося 
куркулів розгромити і прийняти їх у колгосп. Якщо 
хтось із них буде опиратися, то ми доб’ємося того, щоб 
він першим подав заяву в колгосп” (11; 7).

У село Гранатів Локачинського району 28 травня 
1948 р. прибув уповноважений райвиконкому 
Дольський. Зібравши у сільській Раді актив, він заявив, 
що активісти мусять першими написати заяви. Депутат 
сільради Собіпан В.П. відмовився це зробити, 
незважаючи на погрози. Після цього голова сільради й 
уповноважений райвиконкому написали акт такого 
змісту: "Было заседание сельисполкома, на котором
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ставился вопрос о коллективизации и укреплении 
колхозов. Выступил на этом заседании тов.Собипан 
Владимир Филиппович, который заявил, что коллекти
визация и укрепление колхозов - это петля и что он 
против этого, пусть посадят на 10 лет".,

Акт про антидержавний виступ був переданий до 
районного відділу МДБ і вже 8 червня Собіпана В.П. 
заарештували. 25 вересня 1948 року судовою колегією з 
кримінальних справ Волинського обласного суду житель 
с. Гранатів Локачинського району Володимир Собіпан 
був визнаний винним у скоєнні злочину згідно зі статтею 
54-10 і засуджений на 10 років ув’язнення у сталінських 
таборах(12).

Прискорене завершення колективізації у більшості 
районів області стало можливим у зв’язку із закінченням 
формування карально-репресивного і партійно- 
державного апарату в регіоні, який активно включився в 
боротьбу із працьовитим селянством, чіпляючи йому 
ярлик куркуля. Так, тільки в Головнянському районі (чи 
не найбільшому на Волині) до списків куркулів було 
внесено десятки заможних господарств, садиби яких були 
розорені, а сім’ї виселені в далекі східні райони СРСР. 
Наприклад, господарство Косюк Матрони Петрівни 
зарахували до куркульських за те, що тут була молотарка 
і наймали сезонних робітників. Її чоловіка ще раніше було 
засуджено на 15 років. Сім’я Калитки Дмитра Климовича 
складалася з дев’яти членів і мала вісім гектарів різних 
земельних угідь (із них 5,29 га ріллі), коня, три корови. За 
використання на сезонно-польових роботах найманої 
праці він був розкуркулений (14; 1,3).

На Волині, як і на всій території Західної України, про
довжувалася колективізація, яка проводилася за допо
могою примусових методів: погрожувань, залякувань, 
шантажу, провокацій, вивезення в Сибір і навіть вбивства. *

* Українська Радянська Енциклопедія (УРЕ). - К.: Головна редакція УРЕ, 
1984.-Т.ІІ.Кн.2.-494 с.2

Кучерепа М. За "перших совєтів" // Волинь. - 1995. - 28 листопада.
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2 Кучерепа М. За "перших совєтів" // Волинь. -1995. - ЗО листопада.
^ Волинь Радянська: Збірник документів і матеріалів. - Львів, 1971. - Ч.Ш. 

- 346 с.
5 ДАВО. Ф.Р-4. - Оп.2. - Спр.7.
6 ДАВО. Ф.Р-6. - Оп.З. - Спр.37.
7 ДАВО. Ф.Р-1. - Оп.2. - Спр.4.
® ДАВО. Ф.Р-32. - Оп.4. - Спр. 10 (Копії матеріалів Волинського 

облуправління сільського господарства).
9 Там само.

Про заходи по виконанню постанови Пленуму ЦК ВКП(б) "Про 
заходи піднесення сільського господарства в післявоєнний період". 
Постанова XV Пленуму ЦК КП(б)У //Радянська Україна. - 1947. - 19 березня.

ДАВО. Ф.6. - Оп.5. - Спр.54. - (Матеріали із протоколів засідань 
облвиконкому за 1947-1948 рр.).

12 Данилюк В. Земля// Молода Волинь. - 1994. - ЗО вересня.
12 ДАВО. Ф.Р-326. - Оп.2. - Спр.166 (Матеріали із протоколів 

Волинського облуправління сільського господарства).

Бут О.М., Зозуля Є.В.Щонвцьк)

БОГАДИЦЯ П.І. - ГРЕК? НІ, СИН 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

В умовах розбудови Української держави набуває все 
більшого розмаху нова хвиля розвитку краєзнавчого ру
ху. Досліднику на якісно новітній джерельній базі 
висвітлюють події та їх учасників, на які за радянських 
часів було накладено "табу". В краєзнавчій літературі 
лише недавно можна дещо знайти про події, викликані 
директвою № 50215 за підписом наркома внутрішніх 
справ СРСР (до речі, він же секретар ЦК ВКП(б) і Голо
ва партійного контролю Союзу РСР!) Миколи Єжова від 
11 грудня 1937 р. Йдеться про події, які чорним урага
ном пронеслись над грецькими селами, міськими меш
канцями Приазов’я і Донбасу. Сама назва директиви го
ворила за себе - про грецьку антирадянську контррево
люційну шпигунсько-диверсійну організацію. Як вияв
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лено на сьогодні, вдеться не про 5-50 чоловік "контри". 
Тільки в межах сучасної Донецької області було виявлено 
понад 15 тис. "ворогів" Радянської влади, з яких 9,4 тис. 
було розстріляно*. Така ж доля спіткала греків в інших 
місцях їх компактного мешкання. Тобто мову треба вести 
про організовану кампанію проти цілого етносу.

В межах реалізації єжовскої директиви 28 грудня 1937 
року в Києві органами управління держбезпеки НКВС 
Української РСР з санкції військового прокурора 
Київського військового округу (за десять днів до цього 
ордер на арешт виданий також і Донецьким УНКВС з 
санкції Донецького облпрокурора Р.Руденка) був за
арештований Петро Іванович Богадиця.

П.І.Богадиця народився в 1894 р. в селі Сартана в се
лянській сім’ї. Освіта нижча, член ВКП(б) з 1894 року. 
До арешту працював завідувачем загальним відділом 
виконкому Донецької обласної ради депутатів трудя
щих. Перебуваючи в службовому відрядженні, не знав, 
що уже тиждень тому облпрокурор санкціонував арешт 
органами НКВС, що на закритих партзборах облвикон
кому 27 грудня виключений заочно з лав ВКП(б). При 
обшуку чекісти виявили звичайні партійно-радянські до
кументи, зокрема квиток безбожника, грамоти, (підпи
сані, як відзначалося в протоколі, ворогами народу), 9 
записних книжок, наган Коровіна з 8 патронами. Неза
баром, правда, документи будуть спалені, як такі, що "не 
є речовими доказами і не стосуються слідчої справи 
49678". Особливу цінність мабуть і зараз складали б за
писні книжки.

П.І.Богадиця звинувачувався в тому, що, нібито, за
ймався шпигунством за завданням розвідки однієї з іно
земних держав і контрреволюційною діяльністю як один з 
керівників грецької контрреволюційної націоналістичної 
шпигунсько-диверсійної повстанської організації в Ук
раїні. А до її складу він буцім-то був залучений у 1926 р. 
С.Г.Ялі та грецьким політемігрантом І.Ф.Левкопулосом. 
Проводив ніби широку вербувальну роботу, а, включив
шись в шпигунську діяльність, збирав дані про еко
номічний і політичний стан греків, про випуск стра
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тегічної продукції на Ворошиловському (в протоколі 
Ворошиловградському) металургійному заводі і у вико
нанні планів по металу і вугіллю Донецької області.

Привертає увагу, що всі звинувачення грунтуються 
на свідченнях самого П.І.Богадиці. Названі ним учасни
ки націоналістичної організації Тазбаш, Тодуров, Папа- 
зов, Котелло до карної відповідальності не залучались. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР і прокурора Со
юзу РСР 7 лютого 1938 р. засуджений до розстрілу (і це 
при тому, що в справі міститься протокол допиту 
П.І.Богадиці ще аж від 21 лютого!). День виконання ви
року і місце поховання виявити ще не вдалося.

Так хто ж такий П.І.Богадиця? Де домисли і 
дійсність? Як встановити істину? Відповідь можна склас
ти лиш з частинок, що містяться в документах і ма
теріалах, їх співставлення і переуточнення в Державному 
архіві Донецької області і архіві СБУ по донецькій об
ласті. Починав трудову діяльність після громадянської 
війни вчителем початкової школи, брав участь у 
розвінчанні грецьких націоналістичних проявів. 
Оскільки органам Радянської влади постійно невистача- 
ло енергійних і відданих партії кадрів, невдовзі висунув
ся в радянські працівники районного масштабу. У 1927 
році П.І.Богадиця став секретарем Маріупольського ок
ружного виконкому Ради робітничих і селянських депу
татів і був обраний членом його президії. Зробив внесок 
в удосконалення апарату виконкому і активізацію діяль
ності членів президії виконкому. Наскільки насиченою 
була ця робота, можна побачити на прикладі засідання 
президії 19 жовтня 1928 року2. На цьому засіданні з 31 
розглянутого питання порядку деного по 13 питаннях 
зафіксували протоколи доповідача П.І.Богадицю. Серед 
них - прохання на адресу Раднаркому України про 
дозвіл використати в наступному році до 2 відсотків над
лишку прибутків від додатків для боротьби з дитячею 
безпритульністю, а також про звільнення округу від вне
сення 50 тис. карбованців на потреби республіканської 
промисловості.
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Відповідальна радянська робота не заважала П.І.Бо- 
гадиці брати участь в громадянському житті округу. На 
12-й Маріупольській конференції КП(б)У (січень 1927 р.) 
йому було виявлене велике довір’я комунистів, він був 
обраний членом контрольної комісії окрпарткому3. 
Природно, що насамперед енергія і знання Петра Івано
вича були спрямовані на вироблення та активізацію 
діяльності Рад. На той час це було головним завданням 
правлячої партії.

За активної участі члена контрольної комісії пленум 
Маріупольського ОПК в травні 1927 р. розглянув і при
йняв резолюцію "Про стан культурного будівництва в 
окрузі", де особлива увага приділялась задоволенню 
культурних потреб національних меншин. Вироблені 
пропозиції націлювались на неприпустимість" посилен
ня національних проявів і ускладнення становища окру
гу"4. Це викликало занепокоєння не тільки губернського 
керівництва, а й всієї республіки.

Серйозну увагу П.І.Богадиця приділяв координації 
дій багатонаціональних райвиконкомів: 6 українських, З 
змішаних, 2 грецьких, 1 німецького. Ця робота вимагала 
адміністративно-територіальних змін в окрузі у зв’язку з 
підготовкою і проведенням у 1929 р. перевиборів Рад.

При цьому акцент робився на сільську глибинку. Бу
ло обрано 119 сільських Рад, з яких 67 українських, 14 
німецьких, 12 греко-еллінських, 8 греко-татарських, 7 
російських, 4 єврейських5.

Беручи участь в складі Маріупольського окружного 
виборкому, П.І.Богадиця виріїнував і такі делікатні для 
того часу проблеми, як виконання іїіструкції Всеук
раїнського ЦВК Рад і Раднаркому УРСР від 3 жовтня 
1928 р. про відмову в клопотанні про відновлення у ви
борчих правах як правило заможних селян, тобто кур
кулів6. Навколо цієї проблеми завжди виникало багато 
пересуд серед місцевого населення.

Провівши виборчу кампанію до Рад, П.І.Богадиця 
став головою нацменбюро Маріупольського окрвикон- 
кому. Йому доводилось виконувати чисельні доручення 
Центрального виконкому меншин при Всеукраїнському
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ЦВК Рад (м.Харків). Це був час активного проведення в 
життя політики українізації, національно-культурного 
відродження багатонаціонального населення УРСР. Для 
Маріупольського округу це проблеми створення і ор
ганізації роботи шкіл, підготовки і розстановки вчи
тельських кадрів, відкриття і активізації діяльності 
пунктів ліквідації неграмотності дорослих, хат-чита- 
лень, кіно- і радіоустановок. Велику роль у рішенні 
міжнаціональних відносин в Маріуполі П.І.Богадиця 
відводив організаціх інтерклубу7. На той час навколо 
нього об’єднувався актив. Наскільки складна робота в 
національних районах, можна переконатися на прикладі 
Люксембурського (німецького) району. Тут діяло з 37 
шкіл 34 німецьких, по 1 грецькій і українській та зміша
на російсько-європейська. Всі розпорядження, циркуля
ри і листування з округом здійснювались українською 
мовою. Райвикокном обслуговував сільради нацменшин 
російською.

Як бачимо фактично в апараті РВК використовува
лись три мови. Важливо відзначити, що антагонізму на 
національному грунті не спостерігалось8. Населення 
визнавало мовою міжнаціонального спілкування 
російську. Досвід 20-х років повчальний для розв’язання 
сьогоднішних мовних проблем багатонаціонального 
Донбасу незалежної України.

У серпні 1934 р. на розширеному пленумі Старо-Кер- 
менчикського райкому партії П.І.Богадиці "дісталося на 
горіхи" при обговоренні інформації начальника Донець
кого облуправління НКВС В.Т.Іванова "Про рішення 
обкому і ЦВК КП(б)У Старо-Керменчикський район9.

Район, що потрапив у поле зору, опинився на виду у 
всієї республіки. Влітку 1934 р. політбюро ЦК КП(б)У 
розкрило політичні помилки керівництва Старо-Кер- 
менчикського району (секретар райпарткому Старжев, 
голова райвиконкому Богадиця і начальник політвідцілу 
МТС Поляков), яке стало, як вказувалось у спеціальній 
постанові, на антипартійний шлях, припинивши хлібоз
дачу. Цим же рішенням Старжев був знятий з роботи і
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виключений з лав партії10. Такий "відступ" врятував ба
гатьох селян від голоду, а новий урожай полегшив стан 
усього села. Стало легше і П.І.Богадиці.
У Незабаром його запросили працювати в апарат До
нецького облвиконкому ради депутатів трудящих. Було 
помічено вміння Богадиці масштабно мислити, працю
вати з кадрами. Він швидко оволодів інформаціє^) про 
такий важливий регіон, яким була Донецька область. Це 
пафос соціалістичного будівництва (стахановський рух, 
освоєння виробництва нового паровозу "ФД" на Воро- 
шиловградському заводі, проблеми залучення дівчат на 
трактор), і складності соціально-економічного розвитку 
в умовах тоталітарного режиму влади (боротьба проти 
націоналістів, висуванців Ю.Коцюбинського, а потім 
зінов’ївців, троцкістів).

Минали роки... Хрущовська "відлига" спонукала 
В.К.Богадицю, вчительку з 40-річним стажем, звернути
ся до голови правлячої партії з листом. Він зберігся в 
архівно-слідчий справі Петра Івановича. "Минуло уже 
майже 20 років, а про чоловіка мого нічого не чути, нічо
го не відомо, людина в своїй рідній країні зникла 
безслідно, безповоротно, - писала Віра Костянтинівна. - 
Я прошу Вас, товаришу Хрущов, допомогти мені у вели
кому горі розшукати чоловіка". Своїм на той час неба
гатьом друзям вона часто на запитання "Ваш чоловік 
грек?" вона відповідала: "Ні, син українського народу!"

Так у травні 1957 року закрутилася бюрократична 
машина: з відділу скарг ЦК КПРС до загального відділу, 
звідти - до Прокуратури СРСР, потім до військової Про
куратури Київського військового округу. Були допитані 
свідки, які в 20-х - першій половині 30-х працювали ра
зом з П.І.Богадицею та добре знали його.

Серед них був і П.Ф.Тодуров, удостоєний ордена 
Леніна за високі показники, очолюваної ним Остгеймсь- 
кої машинотракторної станції в Тельмановському рай
оні. До речі, він сам арештовувався в лютому 1938 р. і 11 
місяців перебував під вартою. Правда, очної його ставки 
з Богадицею слідчі НКВС не проводили. П.Ф.Тодуров, 
І.М.Мавроді, І.Л.Чубанов, А.С.Могильний,
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Ф.А.Котелло відзначали добросовісне ставлення П.І.Бо- 
гадиці до роботи чи то на посаді сільського вчителя, чи 
відповідального працівника окрвиконкому, чи голови 
райспоживспілки. Всі вони засвідчили чесність, 
скромність Петра Івановича, ніхто з них ніколи не 
помічав за ним будь-яких проявів антидержавних дій. •

Так закінчилася додаткова перевірка військовою про
куратурою КВО, за матеріалами якої військовий трибу
нал КВО розглянув протест в справі П.І.Богадиці. А 8 
квітня 1958 р. його було реабілітовано за відсутністю 
складу злочину.

Віра Костянтинівна добилась реабілітації чоловіка і в 
партійному відношенні рішення про це прийняв 
Сталінський обком КПУ в липні 1959 р.1 11

Так було відновлене чесне ім’я Петра Івановича Бога- 
диці, сина грецького народу України. Мешканці При- 
азов’я і Донбасу повинні не тільки знати таких людей, а 
й гордитись ними. І тут ще не все зроблено краєзнавця
ми. Таким іменам треба знайти місце в так необхідному 
новому виданні "Історії міст і сіл" України.

1 Правда через роки. Статті, спогади, документи. - Донецьк, 1995. - с.29.
2 Державний архів Донецької області (далі: ДАДО). Ф.Р.-1202. оп.2 спр. 

47-А - Арк. 10.
3 Там само. Ф.11. оп.1. спр.130. - Арк. 3.
^ Там само, спр.136 - Арк. 16-18.
5 Там само. Ф.Р. - 1202 оп.2. спр.48. - Арк. 6.
6 Там само. Арк. 36,37.
7 Там само. Арк. 104.
8 Там само, спр.32. - Арк.27.
9 Там само. Ф.588. on. 1. спр.34. - Арк.10.
* 0 Там само. Арк.11.
* * Там само. ф.32б. оп.11. спр.334. - Арк.46.
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Нікольський В.МЩ онецьк)

ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ 1937-1938 РР.
НА ЗАЛІЗНИЦЯХ ДОНБАСУ

В порядку денному лютнево-березневого пленуму ЦК 
ВКП(б) 1937 р. четвертим було розглянуто питання,"Уро
ки шкідництва, диверсії і шпигунства японо-німецько- 
троцькістських агентів по народним комісаріатам важкої 
промисловості та шляхів сполучення"1. Співдоповідачем 
по цьому питанню був нарком залізничного транспорту 
Л.Каганович. На початку виступу він заявив: "Ми тут об
говорюємо не доповідь про виконання річних планів, і 
відповідно не про виконання п’ятирічного плану, що його 
залізничний транспорт виконав так же, як і важка промис
ловість, за чотири роки. Ми обговорюємо тут уроки 
шкідництва, диверсії і шпигунства японо-німецько- 
троцькістських агентів. Це означає, що ми повинні ро
зкрити особливості цього шкідництва, його заходи бо
ротьби, а головне - розкрити наші помилки, помилки гос
подарських керівників, господарських працівників, 
партійних та непартійних, починаючи з низового госпо
дарського працівника і закінчуючи народним комісаром, 
які своєчасно не викрили шкідницькі дії ворогів. Коріння 
та характер японо-німецько-троцькістського шкідництва 
на залізничному транспорті такі ж, що й у промисловості, 
про яку тут доповідав т.Молотов. Ми маємо справу з бан
дою шалених розвідників-шпигунів, розлючених міццю 
соціалізму в нашій країні, що зростає, та використовуючи 
тому всі засоби бузувірської боротьби з Радянською вла
дою, які мають в своєму арсеналі шпигуни, диверсанти і 
розвідники. До залізничного транспорту в особливій мірі 
пристосовано те, що зазначено у першому абзаці проекту 
резолюції пленуму ЦК, що "троцькісти, які стали найма
ним загоном фашизму, сприйняли засоби шкідництва усіх 
шкідницько-шпигунських організацій в промисловості і 
на транспорті, що було раніш розкрито"2.

В цій доповіді залізницям Донбасу3 було приділено 
значну увагу. По-перше, відзначалося їх важливе значення
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серед інших залізниць: "по цифрам навантаження можна 
було б виділити, тому що вони дають таке ж наванта
ження, яке дають десять інших залізниць. Вони дають 
навантаження майже 20 тис. вагонів на добу"4. По-друге, 
відзначалося, що ці залізниці входили до вісімки доріг, 
які виділялися по аваріях поїздів (на той час в країні бу
ло 39 залізниць). Але, найголовнішим обвинуваченням 
щодо залізниць Донбасу, була заява Л.Кагановича про 
існування "спеціальної організації німецьких фашистів, 
які головним засобом організацій аварій мали забої кос
тилів. Паровоз наскакує на костиль, аварія неминуча"5.

Підсумок по цьому питанню зробив И.Сталін: "2. Два 
слова про шкідників, диверсантів, шпигунів тощо. Те
пер, я думаю, зрозуміло для всіх, що сьогоднішні шкід
ники і диверсанти, яким би прапором вони не маскува
лися - троцькістським чи бухаринським, давно вже пере
стали бути політичною течією в робітничому русі, що 
вони перетворилися у безпринципну та безідейну банду 
професійних шкідників, диверсантів, шпигунів, убивць. 
Зрозуміло, що цих панів доведеться громити та корчува
ти нещадно, як ворогів робітничого класу, як зрадників 
Батьківщини. Це не потребує подальших роз’яснень"6.

В основу нашого дослідження покладено документи 
архіву Управління Служби безпеки України по Донецькій 
області та матеріали картотеки Донецької обласної науко
во-редакційної групи "Реабілітовані історією".

Нами відновлено таку хронологію подій. Після прий
няття рішення Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 червня 1937 р. 
"Про антирадянські елементи" та виходу оперативного на
казу НКВС № 00447 від ЗО липня 1937 р. "Про операцію по 
репресуванню колишніх куркулів, кримінальників та ін. 
антирадянських елементів"', політичні репресії на донець
ких залізницях "розгорталися" загальним шляхом.

Згідно наших підрахунків, у 1937 р. загальна кількість 
репресованих по залізницях Донбасу становила 1963 
працівника (без керівництва Управлінь); з них 982 (50%) 
було розстріляно.

17 листопада 1937 р. було видано циркулярну дирек
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тиву НКВС СРСР № 331779 щодо очищення залізниць 
від ворожого та підозрілого елемента. Відповідно до 
неї Дорожно-транспортні відділи Головного уп
равління держбезпеки на Північно-Донецькій та 
Південно-Донецькій залізницях провели масову опе
рацію.

В 1938 р. на донецьких залізницях з політичних мо
тивів репресовано 1718 осіб (708-41,2% розстріляно).

По службам співвідношення було таким. У 1937 р. 
репресовано станційних працівників 1425 (72,6% зага
лу); розстріляно 710 (49,8% репресованих по цій групі). 
По службі шляхів репресовано 208 осіб (10,6% загалу); 
розстріляно - 110 (52,9% по групі). По службі ремонту 
транспорту репресовано 113 робітників (6,8% загалу); 
розстріляно - 63 (47,4%). У службі тяги репресовано 197 
осіб (10% загалу); розстріляно - 99 (5%).

У 1938 р. показники по службах були такими. Серед 
репресованих станційних працівників було 1261 
(73,4%); розстріляно - 533 (42,3%). Шляховиків було 
репресовано 119 (6,9% загалу); розстріляно - 47(39,8%). 
Такі ж показники по групі ремонту транспорту. У 
службі тяги репресовано 220 працівників (12,8% зага
лу); розстріляно 81 (4,7%).

Таким чином, наведені показники свідчать, що ос
новне вістря репресій було спрямоване на станційних 
працівників, які становили біля двох третин засудже
них. По всіх інших групах частки репресованих від за
галу були приблизно однаковими. Це свідчить, що 
йшлося про репресії на підставі агентурних даних. Бо 
відповідні можливості зібрання "інформації" значно 
більші там, де працюють великі колективи. В невелич
ких колективах шляховиків, тяговиків, ремонтників 
організувати доноси значно складніше.

Серед керівництва Північно-Донецької залізниці бу
ло репресовано 31 керівника на чолі з начальником 
Управління (розстріляно 21). В Управлінні Південно- 
Донецької залізниці засуджено 20 керівників служб та 
підрозділів (розстріляно 15).
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Обвинувачення репресованих залізничників

Формулювання обвинувачень 1937 р. (%) 1938 р.(%)

КР агітація 32,2 22,9
КР організації 21,1 14,5
троцькісти 15,9 6,5
шпигунство 9,7 20,2
КР діяльність 7,1 5,3
шкідництво 4,9 9,8
фашистські організації 2,6 4,7'
релігійна діяльність 1,9 1,2
український націоналізм 2,5 1,6
диверсії 0,6 0,3
польські організації 0,6 5,6
члени родин зрадників
батьківщини 0,6 0,2
куркульські організації 0,3 0,5
грецькі організації 5,9
козацькі організації 0,6
саботаж 0,5
Загалом 100 100
З таблиці видно, що на протязі проведення "великої 

чистки" на залізничному транспорті Донбасу з 1937 по 
1938 р. було змінено деякі акценти. На першому місці се
ред обвинувачень була контрреволюційна агітація та про
паганда, хоча на 1938 р. її частка зменшилася на майже 
10%. Майже на третину було зменшено частку обвинува
чень в участі в контрреволюційних організаціях. Частка 
обвинувачення в троцькізмі зменшена майже на третину. 
Вдвічі збільшено частку обвинувачень в шпигунстві та 
шкідництві. У 1938 р. виникає нове обвинувачення - 
"участь в грецьких контрреволюційних шпигунсько- 
шкідницьких організацях", що було пов’язано з проведен
ням "грецької операції" згідно директиви НКВС № 50215 
від 11 грудня 1937 р.

Аналіз співвідношення та змін формулювань обвинува
чень, та їх часток в загальній кількості дозволяє зробити
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висновок щодо централізованої, керованої зверху та пла
нованої масової операції чистки серед залізничників.

Відносно характеру дій місцевих органів держбезпеки 
на транспорті можна послатися на факти брутальніших 
порушень прав громадян під час проведення зазначених 
операцій в Дорожно-транспортному відділі ГУДБ на 
Північно-Донецькій залізниці. Порушення з боку началь
ника Г.І.Кочергінського були такими, що самі працівники 
УНКВС були змушені звертатися з неодноразовими скар
гами до Наркома внутрішніх справ М.Єжова та Генераль
ного прокурора СРСР А.Вишинського. Останній 21 черв
ня 1938 р. відправив спеціального листа НКВС з пропози
цією створити спеціальну комісію з участю представників 
Прокуратури СРСР для розслідування зловживань Ко- 
чергінського8. Під час слідства було виявлено цілу систе
му моральних знущань та фізичних тортур щодо абсолют
но невинних залізничників. Рішенням трибуналу військ 
НКВС по Сталінській області Г.Кочергінський ЗО червня 
1939 р. було засуджено до вищої міри покарання - 
розстрілу, оперуповноважений ДТВ станції Красний Ли
ман А.Розенберг та його колега зі станції Ворошиловград 
К. Ковальов отримали по 10 років ув’язнення, оперуповно- 
важені ОДТВ станцій Дебальцево М.Кузнецов та ОДТВ 
станції ім.Кагановича В.Мацейканець - по 5 років, 
помічник начальника ОДТВ ст.Дебальцево А.Лубовський 
- З роки9. 1

1 Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // 
Вопросы истории. - 1992. - № 2-3. - С.З.

2 Там само. - 1993. - № 9. - С.З.
3 Тоді в Донецькій (Сталінській області) було дві залізниці: Донецька 

(пізніше - Північно-Донецька) і Сталінська (пізніше - Південно-Донецька).
4 Материалы февральско-мартовского... - 1993. № 9. - С. 15.
5 Там само. - С. 17-18.
6 Сталин И.В. Сочинения. Том 14, Март 1934-1940. - М., 1997. - С.175-176.
7 Див.: Труд. - 1992. - 4 червня (Ці документи фактично розпочали так 

звану ’’велику чистку”, або масову кампанію).
8 Архів УСБУ по Донецькій області. - Спр. 5758. - Т.4. - Арк.61.
9 Там само. - Т.5. - Арк. 316-316 зв.
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М ацяхДМ ., Мацях М М  (Львів)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 
МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

Економіко-географічне дослідження міст передбачає 
широке застосування великої кількості понять, що сто
суються його сутності та основних рис функціонування. 
Вони дозволяють розкрити сутність міста, як явища, 
індентифікувати його окремі параметри, охарактеризу
вати структурні особливості основних його підсистем до 
яких слід віднести: територію; населення; господарство.

Виходячи з цього, можна стверджувати, що оскільки 
вони становлять окрему, взаємопов’язану систему, то й 
поняття, що їх відображають аналогічно становлять сис
тему. Центральною категорією, що має визначальний 
для всієї системи, зміст - "місто". В соціально-еко
номічній географії склалося уявлення про місто, як насе
лений пункт, який виконує переважно промислові, на
укові, транспортні, торгові, культурні та адміністратив
но-господарські функції і відзначається концентрацією 
виробництва, підвищеною густотою населення і ком
пактністю забудови. Разом з тим, цілий ряд малих міст, 
що знаходяться на межі між містом і селом не завжди 
відповідають усім вищенаведеним вимогам. Тому, слід 
зауважити, що ряд міст є такими в силу історичної тра
диції, а ряд інших вважаються містами, в силу двох 
обов’язкових умов: чисельність їх населення перевищує 
12 тисяч мешканців; більша їх частина зайнята 
несільськогосподарським виробництвом.

Надзвичайно важливим поняттям при дослідженні 
міста є економіко-географічне положення, оскільки воно 
безпосередньо впливає на розвиток та функціонування 
міста. Економіко-географічне положення визначається 
як: "відношення одного економіко-географічного
об’єкта (в даному випадку міста) до інших, що розташо
вані поза ним і мають вплив на його розвиток".
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Виділяється три рівні економіко-географічного пол
оження: мікро, тобто положення по відношенню до на
йближчих околиць; мезо - до оточуючих економічних 
районів; макро - по відношенню до країни або її великих 
частин.

Такий підхід, в даному випадку, цілком застрсова- 
ний, з тим тільки зауваженням, що основна увага має 
бути зосереджена на двох перших рівнях з урахуван
ням масштабів території. Варто для структуризації по
няття застосувати схему економіїсо-географічного пол
оження; використовуючи його підхід щодо виділення 
видів положення: промислово-географічне; аграрно- 
географічне; транспортно-географічне; збуто-геог- 
рафічне; демографічне. Цілком придатна також струк
тура положення по відношенню ареалу: центральне; 
ексцентричне; периферійне; глибинне. За місцем 
відносно ліній і фокусів: на вантажопотоках; пасажи- 
ропотоках; взаєморозміщення (в системі розселення).

До природно-географічних передумов відноситься: 
рельєфна, геологічна, геоморфологічна, кліматична та 
гідрологічна характеристика території міста. Соціаль
но-економічні передумови включають в себе: 
розміщення продуктивних сил, економічний по
тенціал, систему розселення тощо.

Населення міста - є сумарною кількістю його меш
канців. Виділяється "постійне" та "наявне" населення, 
які різняться чисельністю через те, що певна частина 
постійних мешканців, з тих чи інших причин тимчасо
во проживає за його межами (категорії студентів, 
військовослужбовців строкової служби, сезонних 
робітників та ін.). Господарство міста включає всі 
об’єкти, що функціонують в його межах і проводять ту 
чи іншу суспільно необхідну діяльність; виділяємо ком
понентну та функціонально-територіальну структури. 
Елементами компонентної структури міста є: виробни
ча сфера; сфера послуг; інфраструктура.

Під виробничою сферою міста розуміється ком
плекс промислових підприємств виробничого обслуго
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вування, діяльність яких пов’язана з виробництвом ма
теріальних цінностей. До сфери послуг відносяться ті 
установи та організації, які надають населенню міста 
послуги не пов’язані з матеріальним виробництвом. До 
таких відносяться: охорона здоров’я; освіта; культурне 
обслуговування; торгівля та громадське харчування; 
інші.

Інфраструктура є комплексом галузей, пов’язаних з 
забезпеченням життєдіяльності населення в місті. До 
них належать галузі: житлово-комунального господар
ства; зв’язку; транспорту; водо-, газо - та електропос
тачання.

Всі вищеназвані елементи тісно взаємопов’язані між 
собою, бо в межах міста становлять нерозривну 
цілісність життя людини, потреб життєдіяльності. Під 
функціонально-територіальною структурою міста ро
зуміємо поєднання територіальних та функціональних 
структур міста, окремих територій, які в межах міста 
відіграють різну функціональну роль. Структура може 
мати три основні типи: компактна, напівкомпактна та 
дисперсна. Складовою частиною структури виступа
ють зони різного функціонального призначення. Зо
ною можна вважати відносно велику, суцільну тери
торію, яка має певне функціональне призначення. Зони 
можна виділяти: промислові; поселенські; транспортні; 
рекреаційні та ін.

В географії міст застосовуються також поняття за
гальноміського центру та районних підцентрів, які ви
конують переважно адміністративні та обслуговуючі 
центри. Важливими поняттям, що характериує місто є 
його функції, які класифікуються на наступні типи: 
промислові; транспортні; обслуговуючі; рекреаційні; 
туристичні; адміністративні; наукові та ін.

Більшість сучасних міст не є малофункціональними, 
а виконують одночасно декілька функцій. Прийнято 
розрізняти містоутворюючі та містообслуговуючі 
функції. Перші - характеризують значення міста, роль 
в системі міжрайонних зв’язків та в господарстві
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коаїни. Другі - рівень обслуговування населення, бла
гоустрою, свідчать про місто як середовище життя лю-

^  Місто є надзвичайно складним та багатогранним 
явищем, що органічно поєднує населення, виробницт
во, інфраструктуру та ін., виступає як господарський 
центр. Складовими такої системи є: територія, яка ро
зуміється широко, і оцінюється параметрами розмірів, 
конфігурації, особливостями її особливого природно- 
територіального комплексу (ПТК), що обмежується 
адміністративними кордонами міста; населення, що 
проживає на території міста і безпосередньо формує 
окреме антропогенне середовище, складовими якого є 
всі матеріальні об’єкти, причому вони є також і резуль
татом людської діяльності; господарство у всіх своїх 
галузях, що функціонує в межах міста і представлене 
промисловими підприємствами, установами та ор
ганізаціями обслуговування транспорту і зв’язку, ко
мунального господарства тощо; обслуговування, що 
має невиробничий характер (освіта, культура, охорона 
здоров’я) і т.д.; адміністрація, має міське, а у великих 
містах і позаміське значення; забудова включає в себе 
житлові та нежитлові будинки і споруди, розділені ву
лицями, площами та ін.

Кожна з вказаних підсистем є одночасно автоном
ною складною системою нижчого ієрархічного рівня, а 
також - інтегральною єдністю, якій притаманні окремі 
риси та особливості, спільні закономірності розвитку. 
Місто ж, з його особливостями, є геосистемою в до
сить локалізованих межах, а її функціональний зміст є 
надзвичайно широкий, оскільки стосується різних 
форм життєдіяльності населення. Управління 
функціонуванням такої геосистеми включає всебічну 
інформацію, оцінку її стану та тенденції розвитку. Це в 
свою чергу зумовлює застосування цілої системи ме
тодів, що будуть застосовуватись в дослідженні міста.
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Прищепа Б.А.(РЬне)

ПЕРЕСОПНИЦЯ В Х-ХІІІ ст.

Переосопниця згадується в літописах у другій пол
овині XII та першій половині XIII ст., з 1149-1246 р .1. За 
літописними повідомленнями можна виділити три етапи 
у розвитку Пересопниці. На першому етапі (повідомлен
ня третьої чверті XII ст.) місто неодноразово на корот
кий час ставало центром удільного княжіння в Пого- 
ринні (1149-1155 рр.), в часи боротьби за Київ Довгору
кого з Ізяславом Мстиславичем та його сином Мстисла
вом, а з  1157 по 1171 рр. входило до Погоринської во
лості, центром якої був Дорогобуж. На другому етапі 
(повідомлення першої чверті XII ст.) Пересопниця була 
центром одного з удільних княжінь в Погоринні. Тут 
князював Мстислав Ярославич Німий, який згодом пе
рейшов до Луцька, але залишив за собою і Пересопниць- 
ку волость. З 1227 р. починається третій етап (друга 
чверть XIII ст.), коли Пересопницьку волость в складі 
Луцького уділу було приєднано до Волинського 
князівства Данила і Василька Романовичів.

В районі давньоруської Пересопниці відомі городище 
і курганний могильник в с,Пересопниці, городище і два 
курганні могильники біля с.Білів, два курганні могиль
ники біля с.Старожуків.

Дослідження цих археологічних пам’яток розпочало
ся понад 100 років тому. Найбільші зібрання матеріалів 
з розкопок зберігаються у Національному музеї історії 
України та Рівненському краєзнавчому музеї. Вони 
сформувалися в різний час у зв’язку з розкопками різних 
видів пам’яток, тому мають значні відмінності та допов
нюють одне одного.

Збірка, що зберігається у фондах Національного му
зею, складається переважно із речей, які були виявлені у 
1897 р., під час розкопок К.Мельник давньоруських кур
ганних могильників біля сіл Пересопниці, Більова та 
Старожукова2. Вона включає поховальний інвентар: ке-
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раміку, знаряддя праці, побутові речі, зброю, прикраси.
В колекції лише кілька фрагментів вінець гончарних 

горщиків кінця XI - першої половини XII ст. та денець з 
клеймами. Знаряддя праці представлені залізними че
решковими ножами, уламком серпа, точильними каме
нями, комплексом інструментів з похованням ювеліра 
(залізні молоток, коваделко, бронзові шаблони для при
крас, велика і мала ваги). З предметів побуту збереглися 
залізні обручі від дерев’яних відер, капачеподібне креса
ло з язичком Х-ХІ ст., кістяний набірний односторонній 
гребінь Х-середини XI ст. Серед предметів озброєння 
відзначимо залізну петлю від сагайдака та черешковий 
трьохлопатевий наконечник стріли VIII- початку X ст. 
(тип 15 за класифікацією А. Ф. Медведева), бойову соки
ру з молоточком на тильній стороні обуха ХІІ-ХІІІ ст. 
(тип 1 за класифікацією А.М.Кирпичникова). Бронзові 
поясні пряжки належать до різних типів: ліроподібна X- 
XI ст., напівкругла ХІ-ХІІІ ст., дві інші двохчасні дату
ються ХІІ-ХІІІ ст.

Прикраси представлені бронзовими і срібними скро
невими кільцями ("волинського типу", дротяними на 
один та півтора оберти, І-кінечними); намистинами ме
талічними (лопатевими, сферичними і бочкоподібними 
вкритими зерню), скляними (в тому числі вкритими зо
лотою фольгою), із сердоліку та агату (призматичними 
пласкими і багатогранними), кришталевою сферичною.

Аналіз поховального обряду та інвентарю дозволяє да
тувати курганні могильники поблизу Пересопниці, 
Більова і Старожукова Х-ХИ ст. та віднести їх до пам’яток 
волинян. Разом з тим, знайдені в ряді поховань S-кінечні 
скроневі кільця свідчать про проникнення сюди західнос
лов’янського населення3. А в одному з курганних похо
вань, досліджених в 1929 р. Р.Якимовичем біля Пересо- 
пниці трапилось римбощиткове скроневе кільце4, яке є ет- 
новизначальною ознакою словен новгородських.

Матеріали з поховальних пам’яток свідчать про пере
бування в цьому районі представників правлячих про
шарків давньоруського суспільства. Зокрема на це вка
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зують відкриті тут підкурганні поховання в зрубних 
гробницях^.

В Рівненському краєзнавчому музеї зберігаються 
збірки матеріалів з розкопок Пересопниці В.С.Терським 
та С.В.Терським за 1974-1992 рр., Білівського городища 
П.О.Раппортом у 1960 р., В.В.Ауліхом у 1966 р. та 
Б.А.Прищепою у 1986 р.

Найбільші за обсягом розкопки були проведені на го
родищі в селі Пересопниці (давній дитинець міста), його 
площа - 4 га. З північного сходу до нього примикала ще 
одна укріплена площадка (вірогідно "окольний город"), 
площею близько 6 га. Посадські райони в давньорусь
кий час займали берегові ділянки в урочищах "Замостя", 
"Пастівник", "Мигор"6.

В колекції з Пересопниці чисельно переважають ке
рамічні вироби. Це понад 1500 уламків гончарних гор
щиків та окремі фрагменти глеків, зерновиків, покри
шок, мисок. Відмітимо, що на городищі в Пересопниці 
вінця горщиків X ст. становлять лише 5-7% від загальної 
кількості вінець Х-ХІІІ ст. Ще менший відсоток тут ста
новлять вінця горщиків XI ст. (3-5%). Більшість знахідок 
датується ХІІ-ХІІІ ст. Крім горщиків в колекції є обли
цювальні плитки та посуд, вкритий паливою, північноп- 
ричорноморські амфори, пряслиця з овручського шифе
ру, скляні браслети. Серед залізних виробів переважа
ють предмети побуту (деталі навісних та внутрішніх 
замків, ключі до них, писала), зброя та спорядження вер
шника (перехрестя меча, наконечники стріл, стремено, 
шпори). З кістяних виробів відмітимо двохсторонній 
набірний гребінь, псалій, комплекс напівфабрикатів із 
костерізної майстерні.

За археологічними джерелами поселення на території 
Пересопницького городища існувало вже в Х-ХІ ст., од
нак інтенсивність життя тут різко зростає лише у XII ст., 
з цього часу зустрічаються численні вироби, які відно
сяться до дружинно-міської культури, розвиваються 
різні ремесла.

Білівське городище знаходиться за 2 км на північ від 
Пересопниці, на високому мисоподібному виступі пра
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вого берега р.Стубли. Це невелика мисова фортеця пло
щею 0,35 га. Піц час розкопок В.В.Ауліха, досліджено 
культурний шар та житло, яке автор датував XII - 
ХНІ ст.7 Однак, як вірно відмітив П.О.Раппорт, це жит
ло слід датувати XI ст.8 В колекції з розкопок В.В.Ауліха 
незначну кількість знахідок становить кераміка X ст., 
але переважає кераміка XI ст., відмітимо також залізну 
підковоподібну фібулу із спірально загнутими кінцями 
X - першої половини XI ст. і срібну округлу підвіску9. 
Остання відноситься до підвісок так званого гнездів- 
ського типу, поширених на деяких давньоруських 
пам’ятках Х-ХІ ст. і пам’яток Скандинавії10. П.О.Рап- 
портом встановлено, що укріплення Білівського городи
ща були збудовані в другій половині чи кінці X ст.11 
Фортеця найбільш активно використовувалася в XI ст. 
Поряд з нею знаходилося значне селище Х-ХІ ст.

Співставлення свідчень різних джерел дозволяють 
помітити такі основні етапи розвитку Пересопниці. В X 
ст. в цьому районі існувала густа мережа слов’янських 
поселень і, вірогідно, общинний центр (місце розташу
вання якого залишається поки що не встановленим). З 
кінця X ст. і в XI ст. Білівська фортеця стає опорним пун
ктом поширення влади київського князя в окрузі Пере
сопниці. В XII ст. місцем проживання удільного князя чи 
князівської адміністрації стає фортеця в Пересопниці. З 
цього часу спостерігається її стрімкий розвиток, як се
редньовічного міста, а Білівське городище занепадає. 1 2

1 Полное собрание русских летописей. (Ипатьевская летопись): - М., 
1962. - Т.П. - С.387, 797.

2 Мельник Е.Н. Дневник раскопок в земле Лучан // Труды ХІАС. - М., 
1901.-Т.1.-С.514-544.

^ Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. - М., 1982. - С.100.
^ Rauhut L. Wczesnosredniowieczne materialy z terenow Ukrainy w panst- 

wowym, museum archeologicznym w Warszawie // Materialy wczesnosred
niowieczne. - Warszawa, 1960. - T.V. - Tabl. XIII, 16.
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5 Моця А.П. Погребальные памятки южнорусских земель ХІ-ХІІІ вв. - 
К., 1990. - С.23-24.

6 Терський С.В. Літописна Пересопниця в світлі археології // Наукові 
записки. - Рівне, 1996. - Вип.1. - С.28-33.

^ Ауліх В.В. До питання про місцезнаходження літописної Пересопниці 
// Середні віки на Україні. - К., 1971. - С.174.

8 Раппорт П.А. Древнерусское жилище // САИ. - Л., 1975. - Вып. Е1-32.
- С.53.

^ Ауліх В.В. Звіт про роботу Слов’янської археологічної експедиції 
Інституту суспільних наук в 1966 році // Науковий архів інституту 
археології НАН України, № 4383. - С.21-22; табл. XIII, 8,19.

*0 Журжалина Н.П. Древнерусские привески-амулеты и их датирована 
IIСА. -1961. - № 2. - С. 135; Бліфельд Д.І. Давньоруські пам’ятки Шестовиці.
- К., 1977. - С.59.

11 Раппорт П.А. Военное зодчество западнорусских земель X-XIV вв. 
//МИА. - Л., 1967. - № 140. - С.40.

Бренчук О.І.(Волинська область)

З  ІСТОРІЇ МІСТА РОЖИЩЕ (ХІІ-ХІХ ст.)

Місто Рожшце з населенням понад десять тисяч жи
телів розташоване на березі річки Стир. Віддаль до об
ласного центру Луцька становить 24 кілометри. За п’ять 
кілометрів на південь від міста знаходиться шосейний 
шлях Ковель - Луцьк. Через Рожище пролягає залізнич
на магістраль, по якій проходять поїзди з багатьох 
залізничних станцій України та зарубіжних держав.

Ще в XII столітті Рожище було укріплене штучними ва
лами. Дані споруди з ровами та насипами мали оборонне 
значення. Залишки тих слідів у місті та на його окраїнах 
збереглись до наших днів. За переказами назва міста похо
дить від слова “рожь” (жито). Очевидно давні місцеві жи
телі займались землеробством, вирощуючи жито.

Перша писемна згадка про Рожище датується 1377 
роком, коли литовський князь Любарт Гедимінович 
подарував невелике містечко над Стиром соборній 
церкві Богослова, яка знаходилась у Луцькому замку1. З
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того часу понад три століття Рожище з навколишніми 
землями були власністю Луцького єпископства. Земель
ними угіддями користувались орендарі, які пригноблю
вали місцевих землеробів. Під час нападу на Волинь та
тар Рожище спустошувалось, але завдяки вигідному ро
зташуванню, згодом відбудовувалось. В 1567 році поль
ський король Сигизмунд Август надав йому Магде- 
бурське право містечка2.

Після Люблінської унії 1569 року Рожище стало 
власністю Польщі. За адміністративним поділом воно 
входило до складу Волинського воєводства. Рожищенці 
зазнавали утисків та жорстокості орендаря Харковського, 
що викликало масове обурення місцевої бідноти. Селяни 
не могли знайти порятунку. В жовтні 1582 року жителі Ро- 
дища вчинили напад на гнобителя, спаливши його двір, 
частина селян з сім’ями втекла за межі містечка в інші во
лості3. В наступному році Рожище було передане іншому 
орендатору Янові Крашевському, тому що попередній бо
явся залишатися в містечку. Тоді 25 димів міщан сплачува
ли в казну чотири гроші податку, ЗО бідняцьких хатин і 
два шевці сплачували по два гроші. Крім міщан у містечку 
жили селяни, які володіли 21 ланом землі4.

Зростання Рожшца наприкінці XVI - початку XVII ст. 
прискорив розвиток господарства й торгівлі на Волині. 
В 1629 році в містечку налічувалось 149 димів. Станови
ще місцевих жителів було важким. Вони мусили терпіти 
свавілля орендарів. Рожище орендував Закревський, 
який до селян ставився жорстоко. Вони мусили важко 
працювати не лише протягом дня, а часто трудилися 
вночі. Нерідко орендар примушував селян працювати в 
сусідніх маєтках. Були випадки, коли гнобитель відби
рав у рожшценців худобу та майно, що викликало масо
ве обурення. Непокірних селян орендар наказував зако
вувати в кайдани й відправляти на важчу роботу. На
сильство та зловживання орендаря вимусили Луцьку 
єпископію позбавити його оренди. Весною 1848 року 
містечко Рожище було передано князю Четвертинсько- 
му, який частину земель здав власнику Загоровському.
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Важке життя селян не покращувалось. Цілими сім’ями 
люди вимушені були тікати, залишаючи свої домівки. 
Коли Волинь охопила Визвольна війна українського на
роду під проводом Богдана Хмельницького багато ро- 
жнищенців, приєднались до козацьких загонів і рушили 
з козацьким військом на схід. Після закінчення визволь
ної війни Рожище залишилось під владою Польщі. 
Соціальне та національне гноблення затримувало ро
звиток містечка.

Внаслідок третього поділу Польщі в 1795 році Ро
жище в складі Західної Волині ввійшло до складу Росії. 
Поступово розвивались ремесло та торгівля, зростала 
кількість населення. В 1833 році на околиці містечка 
було збудовано кілька суконних підприємств, на яких 
застосовувалась наймана праця місцевих жителів5. 
Цей район ще й нині носить назву Вовнянка. Містечко 
розбудовувалось без належного проекту. Через низь
кий рівень протипожежної безпеки часто виникали по
жежі. В 1850 і 1851 роках під час пожеж згоріло 16 бу
динків, в яких жило 62 сім’ї, дві суконні фабрики6. За
гальні збитки від пожеж становили 9500 крб. сріблом7. 
Під кінець 50-х- початок 60-х років XIX століття в 
містечку налічувалось близько 1 тисячі жителів. П ра
цювало 27 напівкустарних підприємств для виробниц
тва сукна, 2 цегляні, миловарний завод та 17 крамниць. 
Після скасування кріпосного права поблизу Рожища 
були споруджені залізниця Київ-Варшава: а в містечку 
споруджена залізнична станція. В 1899 році в Рожищі 
проживало 3646 чоловік, діяло 20 суконних фабрик, 
консервний, цегельний, пивоварний, винокурний заво
ди, фабрики гнутих меблів, залізних ліжок, кілька кра
вецьких майстерень. Всі ці підприємства були невеликі, 
в них працювала мала кількість робітників. 
Найбільшими з них були винокурний завод, в якому 
працювало 38 робітників та фабрики гнутих меблів з 
кількістю 16 робітників8.

Щотижня в Рожищі відбувались торги, де селяни 
продавали продукти сільського господарства, купува
ли серпи, сокири та інші речі. Двічі на рік влаштовува
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лись великі ярмарки, куди привозились товари з 
Києва, Луцька, Ковеля та інших міст. Великі землев
ласники в своїх володіннях зосереджували великі 
площі земель. Землевласник Голицин у містечку та 
його околицях мав 8577 десятин землі, йому також на
лежав паровий млин та винокурний завод. Другий зем
левласник фон Менк володів 8934 десятинами землі, 
Кемпковський мав 310 десятин землі9. Працюючи від 
світанку до смерканку на користь землевласників селя
ни могли заробити лише 30-40 копійок в день.

Про рівень освіти та культури свідчать архівні дже
рела. Однокласне училище відкрито в 1871 році, в 
ньому навчалось 43 хлопчики та 8 дівчаток10. Були в 
Рожищі єврейська та німецька школи. Наприкінці XIX 
століття відкрита невелика бібліотека. Земська лікарня 
почала діяти на початку XX ст. Чисельні документи, 
зібрані в Рожищенському історико-краєзнавчому му
зею, дозволяють скласти певну уяву про розвиток ба
гатьох населених пунктів краю. 1

1 Архив Юго-Западной России. Киев, 1883, ч.5, т.6. - С. 12.
2 Національний історичний архів України в Києві, ф.442, оп.103, стр. 199, 

арк.269.
3 Архив Юго-Западной России, ч.б, т.1, с. 131.
4 Zrodla dziejowe, t.19, стор.92.
 ̂ Военно-статистическое обозрение Волынской губернии. Киев, 1887, - 

С.165.
^ Національний Історичний архів України у Києві, ф.442, оп.1, спр.8699, - 

Арк.1.
7 Андреев П. А. Иллюстрированный путеводитель по юго-западной доро

ге, - С.302.
 ̂Житомирський облдержархів, ф.208, оп.1, с. 12, - Арк.18.

^ Історія міст і сіл України. Волинська область. Київ, 1970. - С.605.
* 0 Памятная книжка Волинской губернии на 1892. - С.80.
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Апросіна О.В.(Цніпропетровськ) 

УКРАЇНСЬКІ МІСТА У ХРОНІЦІ в.коховського
Краєзнавство передбачає всебічне вивчення частин 

країни - областей, міст, районів і має за основну мету 
вивчення природи, населення, історії та культури рідно
го краю.

Об’єктивна реконструкція історичного минулого 
можлива тільки при наявності достатньо повної і репре
зентативної джерельної бази і при ретельному її 
дослідженні. Це твердження може бути безпосередньо 
пов’язане з проблемою вивчення історії міст і сіл Ук
раїни. Незважаючи на наявність такого фундаменталь
ного видання, як багатотомна “Історія міст і сіл УРСР”, 
чисельних спеціальних наукових праць, присвячених 
певним регіонам України, доречним залишається пошук 
і опрацювання неопублікованих і вже опублікованих 
історичних джерел, які містять інформацію про історію 
українських міст і населених пунктів.

Історія українського міста середини XVII ст. тісно пе
реплетена з подіями Національно-визвольної війни ук
раїнського народу під проводом Б.Хмельницького. 
Міста, які найчастіше були містами-фортецями, нерідко 
ставали ареною вирішальних боїв між українськими та 
польськими військами і у зв’язку з цим викликали інте
рес у сучасників, які намагались відтворити історичні ре
алії того періоду.

В цьому контексті заслуговує на увагу хроніка Вес- 
пасіана Коховського (1633-1700) - польського поета та 
історика, учасника боротьби Речі Посполитої проти ук
раїнського народу у середині XVII ст., а також польсько- 
шведської війни 1655-1657 рр., придворного історіогра
фа Яна Собеського. В своєму творі автор дав ретельне 
висвітлення сучасних йому подій 1648-1672 рр. - 25- 
річного періоду від смерті Владислава IV до кінця 
правління Михайла Вишневецького.

Хроніка була створена виразником ідей правлячих
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кіл Речі Посполитої і, звичайно, не позбавлена певної 
тенденційності при викладенні подій на Україні, але у 
той же час, використання В.Коховським широкого ко
ла документів коронної канцелярії, власних вражень, 
спогадів очевидців, праць інших авторів, робить його 
твір оригінальним історичним джерелом з історії Ук
раїни середини і другої половини XVII ст.

В цілому, зображення подій в хроніці носить 
світський характер і висвітлюються в ній переважно 
воєнно-політичні акції. Доба, у якій жив та яку опису
вав В.Коховський, була часом воєн. Розпочавши від 
Геродота, майже кожний історик-баталіст вміщував на 
сторінках свого твору характеристику країни, міста, 
містечка, де відбувалася та чи інша воєнна подія1. Від 
цієї традиції не відступав й В.Коховський. Так, напри
клад, розповідь про облогу Львова восени 1648 р. 
військами Б.Хмельницького він супроводив описом 
самого міста - “столиці руських країв”: “Львів навколо 
гори оточили, найвища має назву Лиса... На тій горі 
давні княжата руські замок заклали, більше для величі, 
ніж для оборони, бо місце вузьке і води немає, лише 
один колодязь, в якому вода погана. Під час спокою 
нікого там нема, під час тривоги люди там перебува
ють, бо з того замку всю місцевість видно”*2. Автор 
вмістив на сторінках хроніки лист українського геть
мана до магістрату міста Львова, в якому йдеться про 
мету Б.Хмельницького: “захистити віру і вольності 
руські... вас із неволі і гноблення поляків визволити... 
Не на вас війська стягнуті**, але для постраху пол
яків...”4. Далі міститься вимога видати поляків, що 
втекли із-під Пилявець - в іншому разі гетьман погрожу
вав застосувати військову силу. Надалі козацькі війська 
на чолі з Кривоносом розпочали відчайдушний штурм

* Річ йде про Високий Замок, який панував над мі стом.
** В.Коховський значно перебільшує чисельність військ Б.Хмельницького 

“200 тисяч, окрім чисельної орди”, вірогідно, використовуючи неперевірені чуткі 
наляканих поляків або “навмисне вигадану” інформацію полонених козаків-*.
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замку***. В результаті подальших переговорів з 
магістратом Львова Б.Хмельницький отримав контри
буцію, більша частина якої пішла татарам, і припинив 
воєнні дії. Проте В.Коховський замовчує той ганебний 
для польських воєноначальників факт: що магнати Виш- 
невецький і Остророг, які обіцяли львів’янам організува
ти захист міста від ворогів і почали збирати кошти для 
цього, таємно покинули місто разом з коштами і 
жовнірами та втекли до Замостя5.

Автор не полишає поза увагою урочисте прибуття ук
раїнського гетьмана у грудні 1648 р. до Києва: “Хмель
ницький, повертаючись з військом із Польщі, в’їхав до 
столиці давньої монархів руських до Києва...”6. В.Ко
ховський пише, що з такою помпою в’їжджають лише 
переможці, повідомляє, що у панегіриках, виданих в цей 
час на честь Б.Хмельницького, останнього називали 
“Моісеєм віри руської”, “оборонцем свобод народу 
руського”7. Ці дані хроніста підтверджуються й іншими 
джерелами8. Автор подає також опис самого міста: “Це 
славне місто Київ, столиця перша, ніж Львів, руських 
монархів, спочатку щасливими вдачами, а потім війна
ми й руїнами вславлене, таких розмірів було, як пишуть 
руські літописці, що навколо міста, передместів і фоль- 
варків ледве за сім днів обійти можна було... показують, 
що великого було - велична церков Св.Софії, в печерах 
якої поховані славні лицарі й святі”9. Характерно, що 
Коховський, охоче використовуючи античні образи, 
твори античних авторів, посилаючись на Тита Лівія, Та
цита, не пише про джерела, які були створені в таборі 
його ворогів. Так саме у випадку з розповіддю про ми
нувшину міста Києва він лише мимохідь помічає “як пи
шуть руські літописці”, не вказуючи хто й коли. Але 
навіть це одиничне посилання дозволяє припускати, що 
до кола джерел, якими користувався польський хроніст,

*** На Замковій горі, у Львові встановлено обеліск, який засвідчує, що 14 
жовтня 1648 р. українські війська під керівництвом М.Кривоноса розгромили 
польські війська і взяли Високий Замок.
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В Х О Д И Л И  пам’ятки руської історичної думки.
У 1649 р. почалася військова кампанія, під час якої 

було обложено каральне військо у Збаразькому замку, 
розгромлена під Зборовом армія на чолі з королем Яном 
II Казимиром; лише зрада кримського хана не дала змо
ги винищити королівське військо; був укладений комп
ромісний Зборівський мирний договір. ,

Влітку 1649 р. поляки були обложені у Збаразькому 
замку, “найпотужнішій в той час фортеці”10.

Перед описом самої воєнної акції Коховський вміщує 
коротку “історичну довідку” щодо Збаража* : “Місто і 
замок, розташований на Волині, від якого прізвища кня
жат пінто; як у війнах, так і в спокою вславлене вже ба
гато століть процвітало аж до Януша, каштеляна 
краківського, і Криштофа, конюшого коронного, оба 
брата неодружені, без нащадків повмирали, тоді дістав
ся він (тобто замок - прим. А.О.) двоюрідному брату, 
князю Вишневецькому... на сході є пагорб, на якому 
стоїть замок, внизу місто оточене ровом та гостроко
лом”11. Обізнаність автора про історію власників Збара
жа цілком відповідає дійсності12.

Облога польського війська в укріпленому збаразько
му замку виявила видатні полководчі здібності ук
раїнського гетьмана. Дізнавшись про облогу Збаража, 
польський король Ян Казимир вирушив до Зборова, ру
хаючись без прикриття й розвідувального забезпечення, 
бо, як пише Коховський, “... відряджені у розвідку... ро
зповідали казки, інші - уходили до ворога, третіх - ворог 
перехоплював”13. Швидко оцінивши ситуацію, Б.Хме- 
льницький вирішив залишити коло Збаража частину 
свого війська для продовження облоги, а основну части
ну спрямувати назустріч польсько-шляхетській армії. Ця 
операція була здійснена козацьким гетьманом дуже май
стерно: оточені до кінця облоги вважали, що їх оточує 
вся українська армія, й навіть козаки, які залишились під

*Збараж - зараз місто у Тернопільській обл., на р.Гнезній (бас. Дні
стра).
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Збаражем, підкреслює Коховський, не відали, куди 
пішов Хмельницький14.

Безперервні бої, що тривали протягом двох місяців, 
вимотували ворога, до того ж серед обложених поляків 
розпочався голод - всі ці факти були передвісниками 
капітуляції фортеці. Але зміна воєнно-політичної ситу
ації у зв’язку з укладанням мирного Зборівського дого
вору у серпні 1649 р. змусила Б.Хмельницького зняти 
облогу Збаража, що продовжувалася з 10 липня по 21 
серпня 1649 р.

Наведені дані підтверджують тезу про те, що ук
раїнські міста середини XVII ст. перебували у вирі бур
хливих подій, викликаних Національно-визвольною 
війною українського народу проти Речі Посполитої. Пи
тання розширення джерельної бази з метою пошуку 
оригінальних відомостей щодо історії міст і сіл України 
залишається відкритим. * 2 3 4 5 6 * 8 9 * 11 * * 14

^Stamawsky Jerzy Wespazjan Kochowski. - Krakow, 1988. - C.51.
2 Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Wydana z 

rekopismu przez Edwarda Raczynsliego (далі -Yistorya). - Poznan, 1840. - C.25.
3 Гру шевський M. Історія України-Руси. - К., 1995. - T.VIII. - С.86-87.
4 Historya... - С.40.
5 Архив Юго-Западной России. - К., 1914. -Т.4.-Ч.З.-№ 13. - С.30-32.
6 Historya... - С.40.
^ Там же.
8 Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов. 

- 1898. - Т.1. - № 66. - С.322; Т.ПІ. - № 67. - С.ЗОО.
9 Historya... -С.41.
19 Стороженко I.C. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Виз

вольній війні українського народу середини XVIII ст. - Дніпропетровськ, 
1996. - Кн.1. - С.223.

11 Historya...- С.52.
^  Українська Радянська Енциклопедія. - К., 1974. - T.IV. - С.232.

Historya...- С.71.
14 Там же. - С.72.
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Безрукова ТМ .(Харюв)

ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ СЕЛА БУДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Буди - селище міського типу, розташоване на ріках 
Мерефа та Березова. Слово “Буди” має багато значень, 
у  XIV-XV ст. будою називали курінь, хату, пізніше - по
ташний завод, верх фургона, критий екіпаж”1. На тери
торії селища виявлені залишки поселень індо-європейсь- 
кої раси та скіфського періоду2.

У західній частині селища археолог В.П.Андрієнко у 
1965 р. проводив розкопки, і виявив на південному схилі 
Кам’яного Яру поселення епохи бронзи та скіфського 
періоду3.

Документально Буди вперше згадуються 1680 р. мит
рополитом Філаретом у праці “Историко-статистичес
кое описание Харьковской епархии” (X., 1952) пише, що 
після заворушень під проводом Івана Брюховецького... 
бабаєвські землі, а також землі сіл Березовка, Коротич, 
Жихар, Гієвка, Буди, Водолага за заслуги були передані 
полковнику Григорію Донцю4.

За часів царя Петра І край активно став заселятись 
росіянами. Д.І.Багалій писав 1726 р.: князь Яков Кра- 
поткін силоміць повідіймав пасічні місця з липовими те
саними хатами і іншими пасічними потребами, розведе
ними яблуневими садками у козаків мереф’янської сотні, 
котрою вони володіли понад 70 років. Будівлі сплюндру
вав, хати переніс у Буду, яблуневими садами і лісом си
ломіць володів сам5.

У 1785 році село Буди знаходилось у власності поміщи
ка Щербиніна, в ньому було 19 дворів, проживало 332 
мешканці (165 чол. і 167 жінок)6. За цими скупими рядка
ми при наявності фантазії можна уявити собі не таке вже і 
маленьке село, яке розкинулося праворуч від річки Мере
фа з яблуневими садками, винокурнями, лугами з ярка
ми Московка, Клепка, Чаплин, Кишканський, Сухий, 
Моховатий, які заносять річку, огороди, сінокоси.
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Власник села Щербинін не був корінним жителем 
Харківського краю, а походив із дворян Псковської гу
бернії, одружившись з княгинею Крапоткіною поселив
ся тут. П.А.Щербинін обіймав посаду прокурора 
Харківського намісництва, а його троюрідний брат 
Євдоким Олексійович був першим Слобідсько-Ук
раїнським губернатором, Микола Петрович лейб- 
гвардії прапорщик був володарем с.Буди в кінці XVIII 
ст. Князь Крапоткін теж не був уродженцем цього краю 
одружившись на дочці харківського полковника Донца- 
Захаржевського, отримав велику кількість земель, біль
ша частина яких перейшла до родини в якості посягу. 
Таким шляхом переплелись матеріальні інтереси відомої 
родини фамілії Донцов-Захаржевських з двома родина
ми Крапоткіних і Щербиніних)7.

В середині 70-х років XVIII ст. селянська війна під про
водом О.Пугачова охопила Слобожанщину. Повстання в 
Красному Куті, Золочеві, рух гайдамаків на Україні - це 
характерні ознаки XVIII ст. Прямих вказівок на те, що в 
Будах теж були виступи проти панів в цей період поки не 
виявлено. Але в пам’яті народній живе переказ, що малим 
річкам Слобожанщини, в тому числі і по річці Мерефа, 
царський уряд хотів таємно переправити в центр держави 
Степана Разіна тому, що боялися великої популярності на
родного ватажка (переказ записано зі слів мешканця села 
Буди Г.С.Шкуренка в травні 1995 р.).

Відомо, що у 1847 р. в Будах було 2 винокурних заво
ди. При одному з них місток довжиною 2, шириною 3 са- 
жені, гребля довжиною 48, шириною 3 сажені. Місток 
через річку Березову був довжиною і шириною 3 сажені. 
При ньому була гатка довжиною 12, шириною 3 сажені. 
Ці інженерні споруди були зручні для переправи тяжкої 
артилерії. У 1851 р. 2 винокурні виробляли продукції на 
2000 крб. щорічно8.

У 1880 р. через Буди було прокладено залізничну 
колію Мерефа-Люботин, 1887 року почала випускати 
продукцію фабрика М.С.Кузнєцова, реорганізована у 
1887 р. у акціонерне товариство. Завод виробляв фарфо
рові і фаянсові вироби.
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Історія цього підприємства сягає початку XIX ст., ко
ли у 1830 р. Яков Василєв - коваль (кузнець) (пізніше от
римує таке ж прізвище), заснував в Новохаритинові Бро- 
ницького повіту Московської губернії фарфорове ви
робництво. Яків Кузнецов створив нове виробництво, 
для якого були характерні нові організаційні риси: став 
діяльним підприємцем-фабрикантом. Фабрикантам, но
вої формації стали члени його родини.

Діяльність Сидора і, особливо, Матвія Кузнєцових 
співпала з періодом швидкого розвитку капіталістично
го виробництва і ростом конкурентної боротьби в тому 
числі і у керамічній промисловості, що привело до краху 
багатьох підприємств. Але Кузнєцови вдало пристосува
лися до нових умов.

У 1870 р. Матвій Сидорович купив у А.А.Ауербаха 
завод, який знаходився в с.Кузнєцове Корчевського 
повіту Тверської губернії і заснував там фаянсове вироб
ництво, у 1892 р. фабрику с.Вербілки Дмитрівського 
повіту Московської губернії. На Харківщині спритний 
24-річний М.С.Кузнєцов у 1870 році взяв в аренду фаян
сову фабрику білгородського купця П.Нікітіна. Завод в 
Будах був куплений Кузнєцовим у 1883 р. Керуючими 
фабрикою були князь з Білорусії Олексій Олександрович 
Рибалко, потім Фома Васильович Гусєв, Роман Єгоро- 
вич Шварценберг.

На рубежі XIX -XX ст. Кузнєцови володіли вісімнад
цятьма підприємствами у різних районах Російської 
імперії. Після смерті Матвія Сидоровича у 1911 році, за
води поділили між собою діти (їх у нього було 7). В Бу
дах ще з 1902 р. був хазяїном син - Олександр 
Матвійович. Будяни розповідали, що в нього була дуже 
добра дружина. Вона померла молодою, поховали її в 
Будах і Олександр Матвійович не бажав нікуди виїздити 
з селища. Але у 1919 р. змушений був із залишками 
денікінської армії виїхати на південь Росії.

Завод міцно увійшов в життя і побут селян. Він давав 
їм роботу з його появою в селі з’явився телефон, школа, 
церква, бібліотека, лікарня, цегельний завод. Але й нега
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тивний вплив зразу відчули люди і природа. Чиста річка 
Мерефа з прозорої стала білою. Така назва за нею 
закріпилася надовго, навіть зараз більшість будян і не 
підозрюють, чому їх річка називається не Біла, а Мере
фа. Із розповідей літних людей відомо, що будяни ходи
ли до Катеринівської церкви в Комарівку. Це на відстані 
З км від села, на такій же відстані була і старовинна цер
ква Іллінська в Березівці.

М.С.Кузнєцов та ще декілька фахівців заводу, яких 
він привіз з Підмосков’я, були старообрядцями. Для них 
було відкрито старообрядну церкву. Від неї залишився 
тільки фрагмент комину, який зараз демонструється в 
музеї акціонерного товариства “Будянський фаянс”. 
Оскільки православ’я було домінуючою релігією в країні 
на Слобожанщині, адміністрація фабрики запропонувала 
волостній владі збудувати за кошт фабрики християнську 
церкву на території колишнього центру села, так званих 
Могилках. Невідомо чому, але церква була збудована не 
там, а в новій частині селища, де мешкали в основному 
росіяни. 13 жовтня 1902 р. споруджений за проектом 
архітектора В.Х.Нємкіна буво відкритий Миколаївський 
храм. За спогадами І.С.Сідака, Е.О.Велікород українцям 
не дозволялося в Миколаївській церкві хрестити немов
лят, вінчати молодих, відправляти похорон. Порівняль
ний аналіз кількості прихожан Катеринінської церкви 
с.Комарівка (прихожан -1410 чоловік і 1347 жінок) та Ми
колаївської церкви с.Буди (прихожан 427 чоловік, жінок- 
470) підтверджує вірогідність цього факту.

Будянська церква була красива й багата. “Товари
щество М.С.Кузнєцова” не скупилося на гроші для хра
му. Церкву було збудовано за проектом архітектора, 
професора Харківського Технологічного інституту Во
лодимира Христиановича Нємкіна. Талановитий зод
чий був єпархіальним архітектором Харківської єпархії 
(1865-1906 рр.). За його проектом збудовано в Свято- 
Покровському монастирі Озерянський храм, Озерянсь- 
ка церква на Холодній Горі1®. Навіть на старих фото
графіях видно, який був розкішний іконостас. Для того, 
щоб його установити, у лютому 1902 р. спеціально із
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Твері прибув фахівець Микола Шарапов1 11.
Наведені факти свідчать, що “Товарищество М.С.Ку- 

знєцова” і його голова надзвичайно серйозно ставилися 
до духовного життя своїх підлеглих. Подальше вивчення 
історії селища Буди може бути цікавим в плані з’ясуван
ня характеру життя мешканців Слобожанщини в XVII - 
початку XX століття.

1 Топонімічний словник. - X., - С.12.
2 Труды Харьковской комиссии по устройству XIII археологического

съезда в г.Екатеринославле: Сборник Харьковского историко-
филологического общества. - Т.16. - Харьков, 1905. - С.11.

3 Шрамко Б.А., Михеев В.К., Грубник-Буйнова А.П. Справочник по 
археологии Украины. Харьковская область. - К.: Наукова думка, 1977. - С.38.

4 Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харь
ковской Епархии. Отд.П. - X., 1952. - С. 105-106.

5 Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - X., 1993. - С. 157.
6 ДАХО ф.24, оп.З, спр.12, арк.ЮО.
7 Сборник харьковского историко-филологического общества (Харьков, 

1893. - Т.5. - С. 170-172) // Бабаї. 36. архівних документів і матеріалів. - X.: 
Фоліо, 1993, с.19-20.

8 ДАХО. Ф.40, оп.ИО, спр.1826. - Арк.47-49, 84-89.
9 ДАХО. Ф.634, оп.2. Спр. 21. Арк. 51 а.
^  Дорошенко Г.Д. Описание фарфаро-фаянсовой фабрики товарищества 

М.С.Кузнецова в селе Будах Харьковской губернии и уезда. - X., 1895. - С. 14-15.
11 ДАХО. Ф.40, оп.110, спр.1826. - Арк.46 зв.

СкрштикП1(Кшв)

ТЕРИТОРІЯ І НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА В СТАРОДАВНІ 
ЧАСИ І ТЕПЕР

Історично склалось так, що Київ не становив собою 
суцільно забудованого масиву, а складався з двох основ-
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них частин: Верховного або старого міста та Подолу, а 
пізніше в середні віки до цих двох частин додався ще й 
Печерськ. Велика увага приділялась будівництву 
київської фортеці, що оточувала центральну частину 
міста. Великі фортифікаційні роботи розгорнулись в 
Києві в кінці X ст. за князювання Володимира Святосла
вича (978-1015). Лінія укріплень “міста Володимира” 
тяглася від південного краю міста, вздовж дніпрових 
круч на схід до яру, що спускався на Поділ, звертала у 
напрямку Михайлівської площі і йшла уздовж вулиці Ве
ликої Житомирської до початку Гончарного яру і далі 
вздовж схилів Старокиївської гори. Площа, яку оточува
ли нові укріплення, становила 10 га.

В ще більших масштабах будівництво Києва продов
жувалось за князювання Ярослава Мудрого (1019-1054). 
Вал нового міста починався від укріплень “міста Володи
мира” біля Михайлівських воріт, що йшов понад схилами 
верхнього плато Володимирської гірки і по сучасній ву
лиці Костьольній спускався на Майдан Незалежності. 
Звідси вулицями Мала Підвальна і Прорізна вал піднімав
ся до Золотих воріт, далі вздовж вулиці Ярославів вал 
йшов до Львівської площі, звідки вздовж Великої Жито
мирської підходив до “міста Володимира” поруч з 
Софіґвськими ворітьми. Довжина цих гігантських земля
них стін дорівнювала 3,5 км., висота сягала 11 м. (разом з 
дерев’яними заборогами близько 16 м.) і ширина понад 25 
м. Територія, що була оточена лінією укріплень, у сім 
разів перевищувала кремль часів Володимира і становила 
понад 70 га. Перед валом, там, де він проходив по віднос
но рівній поверхні, знаходився глибокий рів, а вал допов
нювала міцна стіна з дубових колод.

Такої міцності не мали фортифікаційні споруди жод
ного з міст Київської Русі. Для їх зведення необхідно бу
ло близько 630 тис. м3 землі і не менш ніж 50 тис.м3 ду
бового лісу. На будівництві укріплень, за умови, що во
но тривало чотири роки було постійно зайнято понад 1 
тис. чоловік1.

“Місто Ярослава” мало троє воріт: Золоті (зберегли
ся до наших днів), Лядські й Жидівські. Свою назву Зо
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лоті ворота одержали, найвірогідніше, за прикладом кон
стантинопольських Золотих воріт, через те, що останні бу
ли парадним в’їздом до центральної частини міста. Крім 
того, вони становили собою величезну архітектурну спо
руду, яка до того ж прекрасно виконувала оборонні 
функції. Споруджені на початку 30-40-х рр. XI ст., вони 
становили собою символ і окрасу старовинного міста. 
Проїжджа частина воріт, що прорізувала вал, була 12 м. 
заввишки і 6,4 м. завширшки. Над воротами було зведено 
надбрамну церкву з позолоченою банею. Напередодні 
святкування 1500-річчя Києва, в травні 1982 року Золоті 
ворота були відновлені у своїх початкових формах за про
ектом С.І.Лопушинської, М.В.Хотенка, і С.О.Висоцького.

Лядські ворота були південно-східним в ’їздом в 
“місто Ярослава” і розташовувались у районі нині
шнього Майдану Незалежності, в безпосередній близь
кості від Хрещатицького струмка з його піщаними бере
гами. В XVII-XVIII ст. на їх місці були споруджені Пе- 
черські ворота Київської фортеці. Жидівські або 
Львівські ворота були розташовані в районі сучасної 
Львівської площі, проте археологічно не виявлені.

Крім центральної частини міста важливе значення на
лежало Подолу. Розташований на превобережній низо
вині між гирлом р.Почайни і схилами Старокиївської го
ри, Замкової гори та гір Хоревиця і Щекавиця. Звідси й 
походить назва місцевості - Подоліє, Поділ. За поділь
ськими укріпленнями починалися дніпрові луки, або 
Оболонь, що неодноразово згадується в літописах. За 
часів Київської Русі Поділ був торгово-ремісничим цен
тром міста. Тут містилися ремісничі квартали, зокрема 
Гончарі, Дігтярі, Кожум’яки, головний міський торг, га
вань, митниця. Мав лінію укріплень, що проходила по 
р.Глибочиці (тепер вулиці Верхній і Нижній вали). Цен
тром Подолу було торжище (тепер Контрактова площа). 
В середині XIII ст. у зв’язку з монголо-татарською нава
лою і зруйнуванням центральної частини міста Поділ 
став головним районом Києва. З XV по XIX ст. тут 
містилися магістрат, Київське братство, Київська ака-
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демія тощо.
З північного заходу до центральної частини Києва 

пролягав торгівельно-ремісничий посад, відомий у літо
пису як “копирів кінець”. Він починався зразу ж за 
західними воротами і простягався уздовж гірських вис
тупів у напрямку сучасного Глибочицького узвозу, за
ймаючи район, обмежений вулицями Воровського, Об- 
серваторною, Вознесенським узвозом і Еиянівським 
провулком. Його площа становила близько 40 га. Згад
ки про “Копирів кінець” часто зустрічаються на 
сторінках літопису. Цей найменш укріплений район не
одноразово піддавався збройним нападам князів, що 
претендували на київський престол. До посадських рай
онів Києва ХІ-ХІІІ ст. крім Подолу і “Копиревого 
кінця” відносились також гори Замкова, Дитинка й Ще- 
кавиця. Археологічні дослідження показали, що і тут, 
особливо на Замковій горі, жителі займалися переважно 
ремісництвом.

В XI ст. на південній околиці Печерського підвищен
ня поблизу с.Берестове виникає Печерський монастир, 
який з часом став найбільшим православним монасти
рем на Русі. Навколо монастиря почало виникати сели
ще, яке з часом перетворилось на одне з найбільш зруч
них місць проживання мешканців Києва. З того часу Пе- 
черськ став невід’ємною частиною Києва.

Говорячи про стародавній Київ, дослідники однос
тайно відзначають, що він був одним з найбільших і ба
гатолюдніших міст Європи. Згідно деяких даних насе
лення міста в період найбільшого розквіту Київської 
Русі складало близько 50 тис. чоловік. В той же час насе
лення столиці Англії - Лондона в XI ст. становило 20 тис. 
жителів, а у XIV ст. - 35 тис. Великі міста Ганзейського 
торгівельного союзу - Гамбург, Гданськ, Любек та інші 
налічували близько 20 тис. жителів.

Кардинально змінилася ситуація в результаті монго- 
ло-татарської навали на територію Київської Русі. Ве
ликі міста і поселення були спустошені і зруйновані. 
Особливо це позначилося на Києві. Так, за даними опи
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су 1552 року, населення Києва становило 5-6 тисяч чо
ловік. Після цього воно неухильно зростає, хоча і 
повільно. В 1647 році воно становило 15 тис., в 1800 році 
- ЗО тис., у 1845 році - 50 тис. За даними першого перепи
су населення в Російській імперії 1897 року воно склада
ло 247 тис., в 1921 році - 366 тис., в 1943 - 180 тис., 1970 - 
1632 тис.2, 1995-2643,8 тис. чоловік3. Загальна пдоща 
міста Києва становить 780 кв.км4.

Переважну більшість міського населення Києва в ста
родавні часи і середні віки становили ремісники, хлібо
роби, дрібні торговці, наймити, козаки. Міська заможна 
верхівка становила порівняно невеликий відсоток насе
лення. У всіх сферах життя важливу роль відігравало ду
ховенство (як православне, так католицьке і уніатське). 
До міської адміністрації належало кілька найбагатших 
родів: Ходики, Булиги, Черевчеї, Мелешковичі, Меже- 
довичі та інші.

Переважну частину міських жителів становило 
корінне українське населення. Згідно з даними описів то
го часу, що проводилися в Києві, майже всі імена і 
прізвища були питово українськими. В XVI-XVII ст. ро
змовною мовою була українська. Польська мова вжива
лася серед української окатоличеної шляхти (як і в XVII- 
XIX російська серед зросіщценого дворянства), нею во
лоділо також вище православне духовенство, багаті 
міщани. Частину міського населення становили поляки. 
У другій половині XVI ст. кількість польської середньої 
і дрібної шляхти, католицького духовенства різко 
збільшилася. З кінця XVI ст певну територію посідала 
вірменська колонія. У першій половині XVII ст. у місті 
діяла її церква, що свідчило про проживання в Києві 
значної групи вірмен. Вони володіли на ринках своїми 
будинками і лавками, займалися ремеслами і торгівлею. 
Серед вірмен-торговців став помітно виділятися купець
кий прошарок - так звані “славетні пани”.

На деяких вулицях в районі нинішньої Львівської 
площі в середині XVI ст. жили євреї, кількість яких поча
ла різко збільшуватись в другій чверті XVII ст. Основ
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ним заняттям заможного прошарку євреїв була торгівля, 
оренда, відкупи. Бідне єврейське населення займалося 
дрібного торгівлею і ремеслом. Всі вони об’єднувалися в 
общини - “кагали”. У Києві постійно проживали росія
ни, кількість яких почала різко збільшуватись після 
входження України до складу Росії в середині XVII ст. В 
Києві проживали також представники інших національ
ностей - білоруси, чехи, словаки, серби, хорвати, пред
ставники народів Закавказзя, Близького Сходу тощо.

В роки існування СРСР частка українського населен
ня міста почала поступово зменшуватись. Причинами 
цього, з одного боку, стали активні міграційні процеси в 
країні, а з другого - непрестижність української нації. 
Тому навіть українці за походженням під час переписів 
називали себе росіянами. Так, згідно Перепису населен
ня 1959 року, частка українців складала 60%, росіян - 
23%, євреїв -13,9% 1 2 3 4 5. Проте, вже в 70-х, а особливо в 80- 
х рр. частка українців почала збільшуватись і за перепи
сом 1989 року національний склад населення міста 
Києва вийшов на такі показники: українці - 72,5%; 
росіяни - 20,9%; євреї - 3,9%; білоруси - 1,0%; поляки - 
0,4%; вірмени - 0,2%; татари - 0,1%; молдавани - 0,12%; 
азербайджанці - 0,11%; грузини - 0,08%; інші національ
ності - 0,8% 6.

Таким чином, не дивлячись на те, що на протязі ба
гатьох років російським урядом проводилася відверта 
асиміляторська політика по відношенню до українсько
го населення України взагалі, і Києва зокрема, переваж
ну більшість населення Києва становило місцеве ук
раїнське населення.

1 Історія Києва: у трьох томах. - Т.1. - Стародавній Київ. - К., 1986. - С.65.
2 Київ. Енциклопедичний довідник. - К., 1981. - С.32.
3 Населення України. - Демографічний щорічник. - 1994 рік. - К., 1995. - 

С.8.
4 Українська Радянська Енциклопедія. - К., 1980. - Т.5. - С.113.
 ̂Радянська Енциклопедія історії України: У чотирьох томах. - К., 1970. -
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Т.2. - С.336.
6 Підсумки Всесоюзного перепису населення 1989 року: Наслідки 

розробки першої черги матеріалів Всесоюзного перепису населення за статтю, 
віком, перебуванням у шлюбі, за числом і розміром сімей, рівнем освіти; 
націоналісте), мовою та джерелами засобів існування по місту Києву. - К., 
1990. -С. 15.

Ш шикінМ.Г., Кущца О.В.,(Ктв)

КРАЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ З  ІСТОРІЇ СЕЛИЩА МІСЬКОГО 
ТИПУ БАБИНЦІ БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (З А  МАТЕРІАЛАМИ ШКІЛЬНОЇ 
КРАЄЗНАВЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ)

Селище Бабинці розмішене за 50 км на захід від 
Києва, за 7 км від залізничної станції Клавдієве. В бага
тотомному виданні “Історія міст і сіл Української РСР” 
про Бабинці, є невеличка стаття, де подані короткі відо
мості, зокрема, про те, що в історичних документах сели
ще вперше згадується під 552 роком.

Н а 1552 р. київські землі під назвою Київське воєво
дство входили до складу Литовського князівства і в 
адміністративному відношенні поділялися на старост
ва і повіти. Бабинці належали до Київського повіту, 
землі були під юрисдикцією воєводи. Цього року було 
проведено “люстрацію” (опис) Київського замку та на
вколишніх земель з метою упорядкування оподатку
вання. На той час Київ став центром міжнародної 
торгівлі, на значну частину міста поширюється дія маг
дебурзького права. На захід з Великого князівства Ли
товського, переважно водним шляхом, надходили 
папір, поташ, збіжжя, шкіра, хутро, мед. Тільки у 1561 
р., до Гданська надійшло понад 200 т попелу,багато 
поташу та воску2.

Приєднання Київщини до Польщі сталося після 
Люблінської унії у 1569 р. Сигизмунд II Август (1520-1572) 
- король польський (з 1530) та великий князь Литовський 
(з 1548) - походив з роду Ягеллонів. За час його правління
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православні українські та білоруські князі у привілеях бу
ли прирівнені до польсько-литовської шляхти.

Луцький краєзнавець П.Троневич доводить, що вже 
під час правління Сигизмунда II Августа у внутрі
шньодержавних і в міжнародних дипломатичних зноси
нах по відношенню до Київських земель широко вико
ристовується назва “Україна”.

Скоріше за все Бабинці існували раніше. Серед жи
телів із покоління в покоління передається така легенда. 
На березі р.Гніловод, яка впадає в р.Здвиж, було посе
лення з невідомою назвою. Люди обробляли землю, пол
ювали на звірів, збирали гриби, ягоди. Татаро-мон- 
гольська навала 1240 р. дісталася і поселення на березі 
р.Гніловод. Всі жителі вийшли назустріч ворогові. Бага
то загинуло, а хто вцілів - сховалися в лісі. Коли вороги 
пішли, жінки повернулися і почали відновлювати село. 
Нове поселення стали називати Бабиним, а пізніше - Ба
бинцями. Це засвідчує народна етімологія щодо назви 
села. Але в Україні, за даними відділу ономастики, сіл з 
такими назвами багато. В литовській та латишській мо
вах “баба” - це стара жінка, охоронець роду. В давній ук
раїнській мові “Бабинцем” звали ту частину церкви, де 
завжди стояли жінки.

У 15 км на південь від Бабинців є село Козинці. В дер
жавному обласному архіві, в документі 1544 р., мова іде 
про володіння панів біля Києва, і там є такі прізвища 
власників: Бабинські, Козинські. Можливо їх прізвища 
від назв маєтків, або навпаки маєтки мали назву від 
імені володарів. Змістовної відповіді на це питання на 
цей час немає. Але найдавніші люди жили на високому 
березі річки (сучасна вулиця Калініна). Поселення ви
никло 4-5 тис. років до н.е. Жителі займалися мисливст
вом і ловлею риби, користувалися кам’яними знаряддя
ми праці. У садибі Холоденка Івана Саковича знайдено 
кам’яну сокиру. Землю тут почали обробляти близько 2 
тис. років до н.е. На захід від селища знайшли горщик з 
просом, розкопані невеликі вогнища. Люди в цей час по
чали переходити до осідлого способу життя.

Про життя наших предків у ІХ-ХІИ сторіччі не лиши
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лося ніяких документів. Невідомо, як вони жили, чим за
ймалися. За 10 км на південь проходив торговельний 
шлях, який зв’язував древній Київ і Коростень - центр 
племені древлян, до якого відносилися і наші предки.

В 1254-1255 рр. жителі всіх сіл поріччя Тетерева 
приєдналися до військ князя Данила Галицького і боро
лися з татаро-монголами за свободу.

У 1362 році бабинчани, як і усі жителі Київщини, 
увійшли до складу Литви.

Передбачається, що господарська діяльність жителів 
у 16 сторіччі пов’язана була з економічним піднесенням 
Київських земель. Навколишні прилегли села: Рудня 
Шибенська, Бабина Буда з історичних оповідань здавна 
займалися добиччю залізної руди, заготівлею попелу і 
виготовленням поташу. Річка Здвиж, яка тече неподалік, 
входить до басейну Дніпра. На її поймі, біля Рудні Ши- 
бенської, перед Вітчизняною війною знайшли рештки 
дуже великого човна і якір, виготовлення якого датова
не 16-17 сторіччям.

В 60-х роках 17 ст. переважна більшість земель під Бо- 
родянкою належали гетьману Івану Виговському. В гра
моті, складеній 10 березня 1705 р., зазначено, що Ба
бинці разом з іншими сусідніми селами передаються в 
оренду строком на 3 роки Самуїлу Шумлянському його 
родичем Йосипом Шумлянським, уніатським єпископом 
(Державний обласний архів ч.І, т.4).

У 1764 р., в селі збудовано дерев’яну церкву (сьомого 
класу), до приходу якої було приписано Бабинську Гуту, 
Рудню Шибенську, Голинь. Церква мала 38 десятин 
землі. 14 жовтня 1780 р. Бабинці віддаються у володіння 
митрополиту Радомишльського церковного округу Язо
ну Смогоржевському. Коли у 1794 р. землі Полісся пере
йшли до Росії, Катерина II щедро роздала маєтки своїм 
прибічникам. Бабинчани стали власністю нового госпо
даря - графа Карла фон Сакена. Після смерті цього фео
дала бабинецький маєток переходить у спадщину його 
родичу - камергеру Івану Остен Сакену (Державний об
ласний архів ч.2 т.4).
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У 1840 р. Остен Сакен продає Бабинці поміщику 
Феліксу Семеновичу Ільяшевичу. В селі проживало 303 
чол., що володіли 2835 десятинами землі. Земельні 
наділи були малородючими, щоб прожити, місцеві жи
телі займалися збиранням грибів, ягід, випалювали по
таш на продаж3.

Після скасування кріпацтва становище селян не стало 
кращим. Дочка поміщика Ільяшевича вийшла заміж за 
Родзянка Валентина Миколайовича, який промотав свій 
маєток і з’явився у Бабинцях, щоб заволодіти маєтком 
дружини. У 1900 році поміщик мав 1649 десятин землі,
43.5 десятини належало церкві, 800 десятин Родзенко 
продав і вони потрапили в руки інших станів. Лише
342.5 десятини були в руках тих, хто на цій землі працю
вав, поливаючи її своїм потом і кров’ю.

Буремні роки революції громадянської війни зачепи
ли і селище. Тут побували і німецькі окупанти, і геть
манці, і каральні загони денікінців, білополяків, котрі 
розорили жителів села.

За часів володіння маєтком графом Сакеном, в Ба
биній Буді (Бабина Гута) було засновано 
склопідприємство, де працювало 19 чоловік. Виробляли 
віконне скло, посуд для потреб графської сш’ї і родичів. 
У 1848 році діяльність підприємства була призупинена, 
через малий прибуток і низьку кваліфікацію робітників. 
Після реформи 1861 року завод взяв в оренду купець і пе
реніс його до Бабинців. Новий орендар Борох Вар
шавський збудував нову піч (гуту), в якій став варити 
скло. У 1900 році на заводі працювало 58 чоловік. Ос
новна продукція скло для ламп і пляшки. У 1904 р. про
цес виробництва удосконалили: замість горшкової печі 
побудували ванну піч, високу витяжну трубу. У 1910 
році на заводі працювало 228 чоловік. Продукцію виво
зили в різні міста України і за кордон. Завод за час сво
го існування зазнавав реконструкцій. У 1994 році на за
воді працювало 465 чоловік. Вся господарська 
діяльність жителів селища у 20-му сторіччі пов’язана з 
роботою склозаводу. Під час Великої Вітчизняної війни 
300 бабинчан поповнили лави Червоної Армії. 98 жінок
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і дівчат брали участь у будівництві оборонних споруд, ЗО 
чоловік селища пішли в партизани до Першого Боро- 
дянського загону. Відомі прізвища молоді, яка безпосе
редньо брала участь у підпіллі: В.Камінська, В.Плаваць- 
кий, В.Журбенко. 34 жителі Бабинець були відправлені 
на роботу до Німеччини. 8 листопада 1943 року війська
ми 60 армії генерала І .Д . Черняховського Бабинці були 
звільнені від німецьких загарбників.

28 листопада 1997 року в Бабинецькій середній школі 
було проведено історико-краєзнавчу конференцію 
присвячену 445-річниці першої згадки про селище в істо
ричних документах. На ній більш змістовно і обгрунто
вано були розглянуті питання історії селища і краєзнав
чих досліджень в Україні в наш час. 1

1 Бабинці в часі. Тези доповідей і повідомлень шкільної краєзнавчої кон- 
ференці (28 листопада 1997 р.). Всеукраїнська спілка краєзнавців, Київ 1997 р.

2 Історія Київа, т.1, К., - 1984.
3 Похилевич Л. Сказание о населенных местностях Киевской губернии. - 

К. 1864.

Виногродсыса Л.1.(Ктв)

ПОСЕЛЕННЯ КАНІВСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ 
XV-XVIII ст.

Протягом останніх років, в ході охоронних 
досліджень канівського узбережжя в районі між селами 
Бучак і Трахтемирів було накопичено достатню кіль
кість матеріалів пізньосередньовічного часу, аналіз яких 
дав змогу зробити деякі висновки щодо заселення цієї те
риторії у XIV-XVIII ст. і характеру матеріальної культу
ри цього періоду.

Після татаро-монгольської навали поселення Се
реднього Подніпров’я були спустошені і деякий час жит-
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тя на них занепало, але не припинило існування зовсім. 
Якщо на території Лівобережжя, зокрема, Чернігово- 
Сіверщині, Сумщині поселення, в основному, пересуну
лися в більш безпечні від татарських набігів місця, то на 
Правобережжі вони найчастіше продовжували існувати 
на старих місцях. На території Трахтемирівського за
повідника більшість пам’яток знаходиться зараз на узбе
режжі і концентрується на місцях колишніх сіл (Мрнас- 
тирьок, Тратхемирів, Зарубинці, Бучак), що були відсе
лені і частково затоплені водою. Пізньосередньовічні 
шари розташовуються під товстим нашаруванням ма
теріальних залишків ХІХ-ХХ ст. і пошкоджені будівля
ми цього періоду. Під час розкопок на давньоруських 
поселеннях біля сіл Григорівка (урочище Чернече) та Бу
чак були знайдені матеріали XIV-XVI ст. ( в основному 
кераміка) та розкрито декілька господарчих будівель і 
ям цього періоду. Керамічний матеріал вже відрі
зняється від давньоруського і за змістом тіста, конфігу
рацією вінець та технікою виробництва. На поселенні 
біля села Григорівка у верхніх шарах давньоруського ча
су простежено сліди пожежі, після якої було проведено 
рівняння поверхні поселення. У заповненні жител кінця 
ХІІ-ХІІІ ст. знайдено велику кількість дрібних фраг
ментів кераміки, скляних браслетів та уламки інших ре
чей. Мабуть, у котловани зруйнованих будівель зносили 
сміття після нівелювання поверхні поселення і відбудови 
жител. У тонкому пізньосередньовічному шарі, що ле
жав над давньоруським і майже не відрізнявся від нього 
за кольором, знаходилася кераміка XIV-XV ст. поруч з 
керамікою ХІІ-ХІІІ ст. На площі розкопу відкрито 
кілька будівель і ям середини XIII-XV ст., які були спу
щені з давньої поверхні XII-XIV ст.1 Одна з будівель, 
орієнтована кутами за сторонами світу, була квадратної 
форми з боками довжиною 2,5 м, заглиблена у поверхню 
на 0,65 м. У заповненні знайдено білоглиняну кераміку 
XIV-XV ст. з великоподібними вінцями і фрагменти 
плінфи давньоруського часу. Друга будівля, орієнтована 
боками за сторонами світу, розміром 4,6x4,6 м на вер
хньому рівні, та 3,8x3,8 м - на рівні підлоги, була стовпо
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вої конструкції, заглиблена від сучасної поверхні на 2,8 
м і використовувалася з давньоруських часів. У запов
ненні знаходилася кераміка XIII-XIV ст. У заповненні 
ям було знайдено залізний ніж, кресало та кераміку XII- 
XV ст. Така сама картина спостерігається і на поселенні 
біля села Бучак, де у культурному шарі і об’єктах знай
дено речі і кераміку середини XIII-XVI ст. Серед речей 
цікаві фрагмент мідного котла золотоординського часу, 
чотиригранні наконечники стріл, залізні ножі та шпори 
з коліщатком. У змиві на узбережжі знайдено дві моне
ти: одна з низькопробного срібла золотоординського 
часу, друга - бронзова, поганої збереженості, литовська 
XIV ст.2 у  XVI-XVII ст. поселенння пересовується тро
хи нижче за течією Дніпра, де продовжує існувати до 
сьогоднішнього часу. У той же час на давньоруських по
селеннях Городок і Реутово, що знаходяться між селами 
Бучак і Григорівка, пізньосередньовічних матеріалів не 
знайдено. Не було їх і на городищі і поселенні ІХ-ХІ і 
ХІІ-ХІІІ ст. давнього Заруба, що розташовувався між 
колишніми селами Зарубинці і Монастирьок і де прово
дилися стаціонарні багаторічні розкопки. Під час охо
ронних робіт на узбережжі в колишньому селі Монас
тирьок були зафіксовані шари з кінця ХІІ-ХІІІ ст. до 
XVIII-XIX ст., серед яких простежувалися прошарки з 
матеріалами середини XIII-XV ст. Ці прошарки знахо
дилися над давньоруським шаром ХІІ-ХІІІ ст. і мали 
більш темний відтінок. Під час збору підйомного ма
теріалу на узбережжі між давньоруським Зарубом та 
с. Монастирьок в районі урочищ Городок і Загузівка 
відмічено концентрацію кераміки XIV-XVI ст. разом з 
давньоруським матеріалом, що говорить про існування 
тут життя і в пізньосередньовічний час. Фрагменти ке
раміки ХІІ-ХІІІ та XIV-XVI ст. були знайдені і на узбе
режжі с.Трахтемирів, але у стратиграфії зачистці берега 
прошарків цього періоду не виявлено. Скоріш за все, ос
новна частина поселення, як і вищезгаданих, знаходить
ся вже під водою Канівського водосховища і кераміку 
цього періоду вимиває на узбережжя. Як бачимо, у XIV-

387



XVI ст. поселення на території Канівського узбережжя в 
районі Трахтемирівського заповідника знаходилися в 
більшості на поселеннях давньоруського часу.

Найбільша кількість матеріальних залишків (в основ
ному кераміка) відноситься до XVII-XVIII ст., коли ця 
територія була майже повністю заселена. Найцікавіши
ми і відомими з поселень цього періоду є с.Монастирь- 
ок, де знаходився Трахтемирівський козацький монас
тир війська Запорізького і с.Трахтемирів, колишня геть
манська столиця, де за картою Г.Л.Боплана знаходився 
Трахтемирівський замок. Село Трахтемирів відомо з 
XVI ст., як власність Є.Дашкевича старости Канівського 
і Черкаського, який дістав селу статус містечка і відно
вив при ньому Зарубський монастир. Але, вже за люст- 
рацією 1545 року монастир і землі навколо нього спусто
шені татарами. За описом 1552 року у Тратхемирові 
мешкало сім родин, що відносилися до Канівського за
мку. В 1575 році Стефан Баторій віддає Трахтемирів і 
прилеглі до нього землі запорізьким козакам, які відбу
довують монастир і при ньому шпиталь3. А у 1590 році 
ці землі, знов як спустошені, віддаються Сигизмундом 
III “низовцям”, що відновлюють монастир і шпиталь.

Розкопками в с.Монастирьок виявлені потужні шари 
X II-XVIII ст., причому в південно-східній частині села, 
в районі Маркової гори, вони перекривають досить ве
ликі шари давньоруського часу та XIV-XVI ст.4 Дуже 
цікавими серед знахідок є фРагменти перепаленої 
пізньосередньовічної цегли, серед якої є і фігурна, та 
давньоруської плінфи і фрагменти підлогової плитки 
XIII-XV ст. та XVII ст. вкритих відповідно плямистою 
зелено-вохристою та салатовою поливами. Ці знахідки 
дозволяють говорити про безперервне існування тут 
життя з давньоруських часів до ХІХ-ХХ ст. і про на
явність монументальних споруд як давньоруських, так і 
пізньосередньовічних ( можливо, монастирських). В 
північно-західній частині села прошарки давньорусько
го часу та XIV-XVI ст. не зустріти, але на схилі яру Пе
чера відкрито монастирські печери, які, можливо, відно
сяться ще до давньоруського періоду і про які згадується
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у літопису. На території села, з обох боків яру Печера під 
забудовою ХІХ-ХХ ст. знаходилися шари XVII-XVIII ст. і 
було розкопано житло стовпової конструкції, з опалю
вальним підклетом і господарчими прибудовами, яке да
тується “деньгою” 1748 р. У житлі знаходилася кахляна 
грудка, яка опалювалася, мабуть, піччю з підклету. У за
повненні житла знайдено велику кількість кераміки та 
скляних виробів кінця XVII-XVIII ст. Особливу увагу при
вертають фрагменти круглої скляної віконниці та кахлі, 
якими була викладена грубка. Наявність віконниці та гру
би дозволяє говорити, що житло належало не бідному гос
подарю і було побудовано за міським звичаєм на підклеті. 
Опис таких споруд зустрічаємо у “Расписном списке Чер
нигова 1700-1701 гг.”5 Кахлі, якими була обкладена груба, 
репрезентовані лицьовими та карнизними з рельєфним ор
наментом, що складався з рослинних мотивів, виконаних 
у народному стилі (лицьові) та мотивів, що мали аналогії 
з орнаментом на київських кахлях кінця XVII-XVIII ст.

Археологічний матеріал XVII-XVIII ст., здобутий під 
час охоронних робіт у с. Трахтемирів також репрезенто
ваний, насамперед, великою кількістю фрагментів ке
раміки та скляних виробів різноманітного асортименту, 
які було зібрано на узбережжі вздовж села. При зачистці 
зрізу берега виявлені залишки котлованів жител XVII- 
XVIII ст., що були заглиблені у землю на 0,3-0,5 м. На 
жаль, більша частина поселення знаходиться вже під во
дою, причому забудова ХІІ-ХІІІ та XV-XVI ст. розташо
вувалася, мабуть, на узбережжі Дніпра, про що свідчить 
відсутність культурних шарів цих періодів у стратиг
рафії зрізу берега.

Керамічний матеріал XVII-XVIII ст. було зібрано та
кож на узбережжі між селами Трахтемирів та Монас- 
тирьок, ближче до Трахтемирова. Це місце ототож
нюється з відомим в історії краю поселенням Жердево, 
де проходило у вересні 1658 року обрання гетьманом 
Юрія Хмельницького6. П.П.Клепатський відносить 
існування Жердева до середини XV ст.7 Але матеріалів 
більш раннього періоду у цій місцевості не знайдено.
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Можливо воно знаходилося у долині, ближче до Дніпра, 
яка зараз затоплена водою. Село Григорівна за 
П.П.Клепатським також відноситься до XV ст., однак 
підйомний матеріал на узбережжі репрезентовано тільки 
керамікою і речами XVII-XVIII ст. та давньоруського 
часу. Саме село густо заселено, розкопки проводити не
має можливості.

Як бачимо, після татаро-монгольської навали посе
лення Канівського узбережжя значно зменшилися за 
площею, перетворившись у хутори, але, в основному, 
продовжували існування на старих давньоруських посе
леннях. Майже не змінилася і матеріальна культура і по
бут, про що свідчать тонкі археологічні прошарки з за
лишками кераміки і речей, які не відрізняються за коль
ором від давньоруського шару. На деяких поселеннях 
життя не відновилося (Реутово, Городок, Заруб).

У XIV-XVI ст. відзначається поступова зміна у ма
теріальній культурі та побуті, що найбільш помітно 
відзначилося у кераміці. З’являються нові типи горщиків 
з потовщеними вінцями, що відбивають зміну у техніці 
та технології керамічного виробництва. Як і раніше 
існує хутірна система заселення, але у XVI ст. виникають 
нові поселення (Жердево, Трахтемирів, що стає містеч
ком), збільшується кількість населення, відбудовується, 
розширюється і стає козацьким центром монастир.

У XVII-XVIII ст. простежується розквіт матеріальної 
культури, поселення збільшуються і деякі пересовуються 
на більш зручні місця (Бучак). Зникає життя на посе
ленні біля с.Григорівка. У кераміці йде повна зміна 
техніки і технології виробництва, розширюється її асор
тимент та декоративне оформлення. З’являється новий 
тип горщика, який стає єдиним типом для всієї території 
України. Виникають нові тенденції в домобудівництві та 
побуті (кахляні печі). *

* Петрашенко В.А., Виноградская Л.И., Покас П.А. Отчет о раскопках 
древнерусского поселения у села Григоровка Каневского района, Черкасской 
области за 1987-1989 гг. - НА ИА НАН Украины - 1987/14, 1988/14 а.
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2 Петрашенко В. А., Козюба В. Отчет о раскопках многослойного поселе
ния и древнерусского могильника у с. Бучак Каневского района, Черкасской 
области в 1991 году. - НА ИА НАН Украины - 1991/25 в.
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Степеныан С.Ю. (Корсунь-Ш евченківський)

МІСТО КОРСУНЬ
НАПРИКІНЦІ XVI - ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ У

У 1032 р. великий князь київський Ярослав Мудрий 
заснував невеличку прикордонну фортецю та березі 
р.Росі, яку назвали Корсунем. Досить швидко ця форте
ця перетворилась у велике і волелюдне місто. Але в сере
дині XIII ст. внаслідок татарської навали Корсунь надо
вго зник з карти України.

Починаючи з початку XVI ст., на територію міста по
чали прибувати різні втікачі з усіх куточків Великого 
князівства Литовського, а потім - Речі Посполитої. Вони 
оселялися тут слободами і вели своє натуральне госпо
дарство. Проте досить швидко на їхні багатства звернув 
увагу польський уряд. 8 лютого 1585 р. польський ко
роль Стефан Баторій надав братам Михайлу Вишне
венькому, старості любецькому та Олександру Вишне
венькому, старості черкаському і канівському, “урочи
ще, названое Корсунем”.

Місту Корсуню були надані землі від урвища Ольша-
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ниця до Синиці і Угорського Тикачу, а від Угорського 
Тикача до Синіх вод. Черкаському старості було надано 
право “вьшайдавати пожитки з уходов рыбных, бобро
вых и иншого вшелякого звера, также млыны будувати”. 
Староста мав “доживотные корчмы, также и млыны”. 
Привілей польського короля Сигизмунда III м.Корсуню 
від 15 жовтня 1592 р. підтверджував пожалування Сте
фаном Баторієм. Він також дозволяв міщанам вільно 
шинкувати медом і пивом утримувати корчми і шинки 
медові і пивні1.

Вищеназваним універсалом та привілеєм місту над
авалось Магдебурзьке право на самоврядування. Корсу
нем почав управляти магістрат.

Наприкінці XVI - початку XVII ст. Корсунь був одним 
з прикордонних міст, куди з усіх усюд стікався різний люд 
- козаки, розбійники, біглі селяни, бродячі ремісники то
що. Корсунь вбирав у себе все своєвільне з околиць і давав 
притулок кожному через нестачу робочих рук.

Відокремлено від магістрату існував старостинський 
замок-град. У ньому стояла міська залога. Звідси виси- 
лались сторожові роз’їзди для спостереження за татара
ми. Старостинський замок судив і рядив людей замково
го присуду, збирав мита з товарів. У ньому в певні 
терміни (рочки) засідали гродські (карні) і земські 
(цивільні) суди3.

Гродський уряд часто конфліктував з міщанами. Так, 
у 1604 р. корсунський староста Ян Данилович зажадав, 
щоб корсунські міщани несли мостову повинність, тобто 
будували мости через ріки Ольшанку та Рось. У 1605 р. 
староста скаржився, що міщани не дають йому збирати 
старостинські доходи і юридики. Ці питання було вине
сено на асесорський суд в Кракові, який заборонив 
міщанам Корсуня чинити “бунти”.

Проте корсунці не підкорилися рішенню суду і не 
впустили до міста королівських комісарів, які повинні 
були розібратися в справі. За декретом короля Сигиз
мунда III від 2 травня 1606 р. корсунських міщан було 
визнано заколотниками і з них мали стягти 10000 кіп ли
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товських грошей на виміщення збитків старости4.
На сеймі 1607 р. король константував, що в Корсуні 

пішли “бунти розмаїтниє, ростерки і розненья”, що, 
врешті-решт, староста назвав “досить значною ребелі- 
єю”. Старості перестали платити орендну плату за пра
во варення і шинкування напоями. Міщани відмовились 
від замкової юрисдикції і визнавали лише своїх суддів. 
Тому сейм видав конституції “Про українські міста” та 
“Про своєволю українську”, котрі мусили привести “в 
добрий звичай і порядок” українські міста. Міщани по
винні були виконувати воєнну та замкову службу і ста
рости мали відправляти суд у справах міських5.

Але, незважаючи ні на які заворушення, Корсунь 
швидко розростався. Досить скоро він став одним з 
найбільших міст Поросся. Поряд з ростом населення ріс 
і економічний потенціал міста. Це показують люстрації, 
що проводились у Корсунському старостві і Корсуні 
зокрема. За люстрацією 1616 р. у Корсуні було 1500 бу
динків, з них 200, що не давали ніяких чиншів і повин
ностей, крім військової служби. 1300 будинків були “не- 
послушні”, тобто не несли ніяких повинностей. Це були 
козацькі двори.

За люстрацією можна визначити і приблизну 
кількість населення міста у 1616 р. Якщо вважати, що в 
кожному будинку жила сім’я в середньому з 4-5 чоловік 
(батьки та їх діти), то виходить, що в Корсуні було при
близно 6000-7500 чол. І це не рахуючи ні військової зало
ги, ні старостинських людей. Крім оренди (млини, мита 
і корчми), доходів місто не давало ніяких. За люстрацією 
1622 р. у Корсуні було 262 “послушних” будинки, а інші 
були “непослушні”. Судячи з попередньої людстрації, 
останніх було в 6 разів більше. Отже, у 1622 р. в місті бу
ло приблизно 1800 “непослушних” будинків, а це стано
вить біля 7300-9000 чоловік. Річний чинш платили в 149 
зл. 24 гр. Місто було обнесене палісадом. З озброєння 
мало 1 гармату та 10 гаківниць. Оренда на рік давала 
2500 зл.6 Корсунь займав зручне місце на торговому 
шляху з Чигирина на Київ. Як вже зазначалось вище, у
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місті проходило три великі ярмарки на рік. На них про
давали коней, віск, тканини, різні продукти та сіно. 
Найбільший попит мали хлібні вироби. Староста під час 
ярмарку одержував мито з кожного товару. Можна при
пустити, що із ростом населення у Корсуні на початку 
XVII ст. збільшилось число пивоварів, медоварів, масло
робів, різників, пекарів, винокурів, мірошників та ін. 
Тут, як і в кожному прикордонному місті, напевно, пра
цювало багато мулярів, теслярів, цегельників та ін. 
спеціалістів. Поширилось виготовлення зброї.

Можна припустити, що в Корсуні були й об’єднання 
ремісників однієї спеціальності - цехи, що мали свої ста
тути7. Цехи монополізували майже все виробництво. 
Але поза їх межами було багато й “партачів” - 
ремісників, які не входили до цехів і складали їм конку
ренцію. Не минули Корсунь і політичні катаклізми пер
шої половини XVII ст. Так, у 1630 р. повсталі козаки на 
чолі з Тарасом Федоровичем захопили Корсунь і погра
бували його8. У 1636 р. повстав на Січі Павлюк (Бут). 
Під час війни повстанців з поляками у Корсуні було 
спустошено церкви9. Серед них, ймовірно, і Іллінська 
церква, яку в 1625 р. освятив київський митрополит Йов 
Борецький10, а в 1651 р. у ній, напевно, вінчався гетьман 
України Богдан Хмельницький з Ганною Золотаренко. 
У 1637 р. у Корсуні повсталі козаки на чолі з Карпом 
Скиданом розмістили військову грамоту11.

Мало змінилося життя в Корсуні з початком Визволь
ної війни 1648-1656 рр. Міщани, хоч і продовжували ко
ристуватися своїми правами, але вся влада в місті зосере
дилась у руках полкової адміністрації на чолі з полков
ником. Гродські і земські суди були скасовані. У Кор
суні, як у полковому місті, було утворено полковий суд. 
Магістратскний і ратушний суди злилися з цим судом. 
Та судові засідання й далі проводилися за Литовським 
статутом та Магдебурзьким правом. У 1649 р. Корсунь 
поділявся на 11 сотень, у яких було 2152 козаки. Так, ли
ше козацького населення було приблизно 8600-10700 чо
ловік. А були ще й міщани. У 1654 р. у Корсуні московсь
кому царю присягнуло лише 2 сотні. Це 81 козак, а та-
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кож 26 міщан. Та ці цифри не є об’єктивними, бо козаки 
з Корсуня були приписані по всіх містечках Корсунсько- 
го полку. Корсунь 40-60-х рр. XVII ст. залишався знач
ним містом Поросся. У 1665 р. він мав 2 лінії укріплень. 
Це замок (мале місто), де була, напевно, адміністрація і 
польська залога, та, власне, саме місто (велике місто), де 
жили козаки та міщани12. У місті було багато церков. За 
Корсунем між селами Гарбузином та Набутовим знахо
дився Корсунський Свято-Онуфріївський монастир. Він 
не раз руйнувався. Остаточно його відбудував генераль
ний суддя Григорій Гуляницький. Через що в XVII ст. 
його називали Гуляницьким. Не минула Корсунь і Руїна. 
У результаті численних війн місто було зруйноване, а на
селення переселилося на Лівобережжя. На початку 80-х 
рр. XVII ст. з відродженням правобережного козацтва 
відродився і Корсунь. Місто відбудував полковник За- 
харій Іскра. У 1703-1704 рр. він укріпив місто і розширив 
його.

На жаль, Корсунь на початку XVIII ст. відрізнявся 
від Корсуня середини XVII ст. Він займав меншу те
риторію, мав менше населення. Ще більше воно зане
пало зі скасуванням козацтва на Правобережній Ук
раїні у 1712 р. Тоді місто втратило своє геополітичне 
значення. 1

1 Архив ЮЗР. - К„ 1907. - 4 .V IIIT .5 . - С.241-242, 261.
2 Там само. - К., 1869. - Ч.ІІ. - T.2. - С.58.
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- Т.1. - С.44.
4 Архив ЮЗР. - 4.VIII. - T.5. - С.346-347.

Грушевський М. Історія України-Руси. - К., 1995. - Т.УП. - С.328-329.
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Warszawa, 1884. - T.5. - S.37.
7 Архив ЮЗР. - К., 1869. - 4.V - T.l. - C.81.
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Кравець І.М .(Кшв)

ЛЕГЕНДИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 
РІДНОГО КРАЮ

(До питання про час виникнення села Мишарівки на Поділлі)

Як відомо, найважливішими матеріалами для вивчен
ня історії є писемні джерела: давні літописи, свідчення 
сучасників подій, мемуари, а також речові археологічні 
знахідки. Проте неабияке пізнавальне значення має і ус
на народна творчість, те, що закарбувалось у людській 
пам’яті і передається з покоління в покоління - легенди, 
перекази, думи, пісні, народні казки тощо. І чим 
значніші події, тим яскравіший слід залишають вони у 
пам’яті, стають основою для створення оригінальних 
зразків фольклору. Вони є цінним матеріалом при вив
ченні історії, особливо важливе місце займають у 
краєзнавстві.

Зупинимось на одній із таких легенд, яка дала змогу 
дослідити питання про час виникнення невеликого нині 
села Мишарівки Теплицького району Вінницької об
ласті. Ще з дитинства пам’ятаю розповідь старших лю
дей про наше село, що воно досить давнє, було колись 
навіть городом, городом Мишуровим. Та напали на 
нього вороги, ніби татари, взяли приступом і вирізали 
всіх жителів. Не стало Мишурова, не зміг він більше 
відродитись і на його місці зосталось село Мишарівка. 
Не пам’ятаю, від кого вперше почув я цю історію. Мож
ливо від своїх батьків - вони обоє були неабиякими 
оповідачами, зналися на багатьох справах, батько був 
майстерним кравцем, а мати прекрасно ткала. А можли
во почув від когось з односельців. Багато з них були об
даровані різними талантами. Адже недаремно у Ми-
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шарівці з чотирьох вулиць три мали такі характерні на
зви як Ковалівка, Гончарівка, Слюсарівка. Назвали б і 
четверту якоюсь ткацького, шевського чи кравецького, 
але на ній жив пан, від цього нікуди було діватись, то ж 
стала вона Дворянською.

Почута розповідь назавжди залишилась у пам’яті, 
постійно збуджувала бажання дослідити, розшифрувати 
її. Що це, думалось, вимисел чи відгомін реальних подій 
далекого минулого, одна з легенд, яких чимало донесла 
до нас людська пам’ять. Як, наприклад, відома в селі ле
генда про злу пані, якій за жорстокість косарі стяли го
лову, а вину склали на зайду-бурлаку (ліс поблизу села, 
де він ніби сховався, і досі називається Бурлацьким). Чи 
легенда про джерело Ревуху, яке в давнину, очевидцю під 
час землетрусу, розверзло гору і залило півсела. Й досі у 
гаю під крутим урвищем б’є джерело такої потужної си
ли, що лише одне живить цілу річечку. І немає на все се
ло холоднішої і смачнішої води як з Ревухи.

Навчаючись у 50-х роках на історико-філософському 
факультеті Київського університету і, особливо, під час 
роботи в Інституті мистецтвознавства, фольклору та ет
нографії ім.М.Рильського Академії наук я неодноразово 
повертався до легенди про село. Проте розпитування 
земляків, крім пітвердження самого факту події, нічого 
нового не дало. З цього можна було припустити, що ле
генда, дуже давня і подробиці події уже стерлися з 
пам’яті. Тоді став шукати підтвердження цієї історії в 
літературних джерелах. Переглянув десятки томів "Ак
тов Юго-Западной России", журнал "Киевская старина", 
Літопис Самовидця, Львівський літопис, "Путешест
вие..." Павла Алепського, "Опис Украины" Боплана і 
ряд інших видань, але на Мишарівку ніде натрапити не 
вдавалося. Тривалий час легенда з минулого залишалась 
terra incognito. І лише в "Трудах подольського епархи
ального историко-статистического комитета", виданих 
1901 року в Кам’янці-Подільському, віднайшлася посил
ка на вказану легенду. Тут у дев’ятому томі подається 
досить докладний опис Мишарівки. На crop. 350 зазна
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чається, що "...По рассказам старожилов, на месте Мы- 
шаровки был некогда город Мишуров, жители которого 
два раза были вырезаны татарами, а потом на месте го
рода образовалось новое поселение под названием 
с.Мышаровки". То ж нарешті знайшлося писемне 
підтвердження колись почутої розповіді. Віддавна пере
давалась вона з уст в уста і століття тому була зафіксова
на добросовісним статистом у друкованому слові.

Однак пошуки вести було не так просто, не все в 
бібліотеках тоді було доступним читачеві: багато літера
тури зберігалось у різних закритих фондах, "спецхра
нах", доступ до яких був закритий не лише рядовому чи
тачеві, але й науковцям. Найцінніше не тільки прихову
валось, а й знищувалось, спалювалось, як це сталося під 
час пожежі у шевченківські свята 1964 року в Публічній 
бібліотеці, а згодом у бібліотеці в Софії Київській.

І лише з другої половини 80-х років, у часи перебудо
ви і виборювання незалежності, коли стала масово пере
видаватись раніше заборонена історична література, 
можна було задовольнити свій інтерес до минулого Ук
раїни і продовжувати пошук. В Літописі Самійла Велич- 
ка та в нарисі "Богдан Хмельницький" відомого істори
ка Миколи Костомарова, що з’явилися у перевиданні 
майже одночасно в 1991-1992 роках, натрапив я на 
Поділля і на моє село. В обох дослідників описуються 
події ранньої весни 1654 року, коли після Переяславської 
угоди польські війська вдерлися на Поділля і жорстоко 
металися населенню за піддання Москві. Вони намага
лися переманити на свій бік брацлавського полковника 
Івана Богуна, а коли той відмовився, то вчинили крива
ву розправу і винищили багато містечок поблизу Умані, 
в тому числі на Великдень, 5 квітня, вирізали п’ять тисяч 
люду в Мишарівці. Хоч село і називається дещо по 
різному: Мушурів у Величка і Муширівка в Костомаро
ва, проте, зрозуміло, що мова йде про один і той же на
селений пункт. Розгадку тут могло дати джерело, яким 
користувалися обидва автори, але вони його не назвали.

Остаточно тайну легенди про минуле Мишарівки до
поміг з’ясувати корифей нашої історичної науки Михай
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ло Грушевський. У другій книзі дев’ятого тому "Історії 
України-Руси" на стор. 881-882 подається детальний 
опис цієї трагічної події за першоджерелом. Зафіксував її 
учасник походу польський ротмістр, ім’я якого залиши
лось невідомим. Він був приятелем королевича і для 
нього описав цю каральну експедицію. Згодом записки 
були опубліковані, їх як документальне свідчення і вико
ристав М.Грушевський. Наведемо цю частину повністю.

"Другого дня, - пише шляхтич, - перано знову через 
той Ягубець; нічліг у двох милях звідти, в містечку, яке 
піддалось, і Великдень (5 квітня) майже до полудня ми 
там провели. Потім рушили до Мушурова: хотіли там на 
Великдень принаймні хоч спокійний нічліг мати. Посла
но передню сторожу "кварту роздати" (жовнірські "сло
вечка" - відмічає М.Грушевський), - ті з луків та само
палів стали запрошувати на урочисте свято. Наша пере
дня сторожа і люде господаря немалу хвилю перестрілю
валися з ними, поки підтягли полки і сильно прогонили 
їх під вали. Наш полк як звичайно ходив напереді при 
гетьмані, так і тепер прийшовши з гори над став зараз 
ми позлазили з коней до них, разом з хорогвами п.воєво- 
ди. Довго вони (козаки) за нами ганяли, стріляючи на ле- 
ду, на ставу, за парканом. Тим часом підійшли полки, 
теж зсідали з коней і цілу дзигарову годину - як говорив 
сам гетьман з п.обозним маючи дзигарки, - галасували 
ми з ними, поки добули місто. Навколо замку штурм 
тривав більш ніж дві години. Сильно боронились. Як 
мали згинути, так згинули, але іншим задали немало 
шкоди. У нас забито чотирьох хорунжих; господаря во
лоського двох, кількох постріляно. У нас тільки двох то
варишів і кілька челяди, але не тяжко, трохи й мені в ру
ку дісталося з луку.

Але найбільше били нас дручками, "спустками", коли 
наші приступали під замок: не одному заствітило в очах. 
Сокірами, косами, чим могли кидали через паркан і ба
гато наших покалічили. Бо самопалів їм набивати не ба
гато пришилося - через відважний наступ наших. З луків 
через діри калічили наших з гори (nawiasem), коли ми їх,
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повідстрілювали від палісаду. В взяли замок самі това
риші - бо челядь і німці, що їх трохи було, в місті на гра
бунку були. Впало трупом в тім Мушурові більше ніж 
5000, далеко більше ніж в Ягубцю, бо з Кудличини й 
інших слобід зібралось дуже багато людей з поля".

В документі описані настільки характерні ознаки на
шого села - крутий спуск з гори при в’їзді з північного 
сходу, став посеред села, пагорб з протилежного боку, - 
що його не сплутаєш з якимось іншим населеним пунк
том. Фортеця (замок) була, очевидно, на пагорбі, де 
пізніше стояла церква. Це узвишшя з крутими схилами з 
одного боку до ставу, а з другого - до річки Ревухи, 
укріплене валами і частоколом (парканом), було досить 
неприступним. Адже більш ніж дві години його не мог
ло взяти майже 30-тисячне добірне військо коронного 
гетьмана Потоцького.

Виявляється різанину влаштували не татари, хоч Ми- 
шарівка, очевидно, не один раз постраждала і від ор
динців, а сусіди поляки. Бійню нечувано жорстоку, 
ніякими військовими резонами не виправдану, бо вини
щували на "своїх" тоді землях, своїх таки братів-слов’ян. 
Народна легенда не могла такого звірства приписати 
сусідньому слов’янському народу і перенесла його на та
тар, які часто нападали на наші землі з "дикого поля".

З наведеного документу роз’яснилася ще одна загад
ка, чому село називали городом. Якщо автор і завищує 
число жертв у Мишарівці, то все рівно кількість її обо
ронців складала досить велике число. Це була дійсно 
міцна фортеця з передмістям і замком на горі, де знахо
дили захист її мешканці і жителі ближніх поселень. Фор
теця, яку будували - городили за давнім звичаєм. Звідси 
й походить назва. Не від російського "город" і не від 
польського "miasto", а від праматеринського давнь
оруського "град", тобто городити, укріплювати поселен
ня. Якою ж виявляється сильною є фольклорна тра
диція, що через віки і лихоліття донесла до нас цей 
давній термін. Воістину невичерпним джерелом для вив
чення історії є народна творчість.

З’ясувалося також і питання щодо назви села. На
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crop. 882 у посилці на іншого сучасника подій Єрлича 
по-польськи занотовано "Misrarowka". Значить, таки 
Мишарівка, хоч, можливо, паралельно існувала й інша 
назва Мушарів.

В іншому документі, на який посилається Грушевсь- 
кий, існування села зафіксовано ще на сто років раніше. 
В томі VII згадується Мушурів як збірний пункт, де ма
ли зійтися загони брацлавського воєводи кн.Пронсько- 
го і барського старости Претвича, щоб іти на татар 
відбивати ясир. Це було 1540 року. А виникла Ми
шарівка, очевидно, на рубежі XVI століття, коли ця час
тина Поділля на порубіжжі з "диким полем" інтенсивно 
заселялася українцями, щоб оборонити край від татарсь
ких набігів.

Отже, з приведеного прикладу про час виникнення се
ла Мишарівки можемо зробити висновок, яке велике 
значення у краєзнавстві мають легенди, що продовжу
ють зберігатися в народній пам’яті.

Пащук І.Г(Рівне)

ВНЕСОК КРАЄЗНАВЦІВ-ЦЕРКОВНИКІВ У ВИВЧЕННЯ 
ІСТОРІЇ ДРЕВНЬОГО ОСТРОГА У

У наступному, 2000-му році, древнє місто Острог, яке 
розташовувалося на річці Вілії поблизу її злиття з швид
коплинною Горинню відзначатиме своє 900-річчя з дня 
засіван ня . Майже в усі роки свого існування воно було 
помітним центром освіти і культури Волинського краю. 
Тому не тільки фахівці-дослідники протягом багатьох 
століть, а й краєзнавці постійно приділяли йому значну 
увагу. Серед численної когорти популяризаторів історії 
рідного краю, помітне місце займають священники, або 
назвемо їх церковними краєзнавцями. Вони багато зро
били, для слави "Волинських Афін", як неофіційно вели
чали місто. У XVI-XVII ст. тут був відкритий перший ви
щий навчальний заклад Східної Європи - Острозька ака-
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демія - перлина української освіти й культури. Її заснов
ником був відомий магнат і меценат політичний діяч, 
нащадок київського князя Володимира - Костянтин Кос
тянтинович Острозький, що був "втричі багатший за са
мого короля Речі Посполитої" і мав значні маєтності у 
різних місцях України1. З Острогом пов’язані життєві і 
творчі стосунки відомих діячів українського народу Ге
расима і Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Яна 
Лятоша, Кирила Лукаріса, Симона Пекаліда, Захарія 
Копистенського, Дем’яна Наливайко та інших.

Велике світло науки, літератури, культури, 
просвітництва не гасло в місті протягом віків, воно ви
лилося у друге відродження вищого навчального закла
ду, утворенням Острозького колегіуму у 1994 році, а з 5 
червня 1996 року - самої Острозької академії.

Серед літописців, знавців, дослідників і популяриза
торів історії міста, - Михайло Грушевський, Володимир 
Антонович, Ярослав Ісаєвич, Петро Шумовський, Ми
кола Ковальський, Петро Андрухов, Михайло Возняк, 
Юрій Мицик, Станіслав Кардашевич, Ігор Мицько, але 
треба пам’ятати і гідно оцінювати діяльність краєзнав- 
ців-церковників.

Пожвавленню їхньої діяльності на теренах 
дослідницько-краєзнавчих пошуків сприяла газета "Во
лынские епархиальные ведомости", яка почала видава
тися у Житомирі з 1867 року, а також інші періодичні ви
дання, що виходили у Почаєві, Кременці, Луцьку, Рівно
му та інших містах західного регіону України2.

У духовному житті краю активну участь брав Апол- 
лоній Сендульський (1830-1882) - церковно-громадський 
і освітній діяч, випускник Кременецького духовного 
училища і Волинської духовної семінарії, який тривалий 
час жив і працював у селі Сивки неподалік Острога. 
Тільки на сторінках "Волынских епархиальных ведомос
тей" він опублікував понад 40 історико-краєзнавчих на
рисів про повітові міста, окремі містечка і села Волині. У 
нарисі про Острог широко висвітлюється багата історія 
міста, діяльність князів Острозьких, відомої друкарні 
Івана Федорова (Федоровича) тощо. Зрозуміло, що ці
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питання розроблені на рівні тогочасної джерельної бази 
і наукових досліджень3, але, не дивлячись на це багато 
відомостей не втратили своєї вартості і нині.

Не був байдужим до "острозької давнини" церков
ний публіцист і краєзнавець, відомий релігійно-гро
мадський і освітній діяч у Волинській губернії Михай
ло Тучемський (1972-1945). Вчитель і священник, члец 
Всеукраїнського Православного Церковного Собору в 
Києві у 1917 році, пов’язував з Острогом 17 літ життя і 
праці. Він був серед ініціаторів перенесення до міста 
частини мощів преподобного князя Федора Острозь
кого з Києво-Печерської лаври, відзначення 300-річчя 
від дня смерті засновника академії В.К.Острозького, 
був одним із організаторів релігійно-просвітницького і 
науково-краєзнавчого Братства імені князів Острозь
ких у 1908 році, яке нині відновило свою діяльність. 
Ним були зібрані і впорядковані колекції стародруків, 
рукописних книг, нумізматичних знахідок, архівних 
документів доби князів Острозьких. Опубліковані чи
сельні праці. А саме, "Город Острог в современном 
кн.Константину Константиновичу Острожскому со
стоянии" (1913), "Сторожевой замок князей Острожс- 
ких" (1912), та публікації в "Почаєвськом листке". Те
перішні краєзнавці та історики повернули це ім’я 
історії міста4.

Протягом 1887 - 1903 років газета "Волынские епар
хиальные ведомости" друкувала дослідження викладача 
духовної семінарії Миколи Теодоровича "Историко-ста
тистическое описание церквей и приходов Волынской 
епархии", яке пізніше вийшло окремим п’ятитомним ви
данням. Більшість матеріалів про Острог і повіт були 
опубліковані у другому томі, що вийшов у світ у 1889 
році в Почаєві Микола Теодорович, був фундатором і 
активним членом Товариства дослідників Волині, котре 
було створене у Житомирі в 1900 році. Він залишився у 
пам’яті нащадків як вчений, краєзнавець, церковний і 
громадський діяч. Його книги і публікації для пошу- 
ковців дають багатий матеріал для написання історій ба
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гатьох населених пунктів, для пізнання традицій і зви
чаїв поліщуків.

Говорячи про краєзнавців церковників які цікавилися 
Острогом, не можна обминути митрополита Іларіона 
(Івана Огієнка (1882-1972) - видатного українського вче- 
ного-релігієзнавця, історика української церкви і куль-

Srpn. Ним опубліковано понад 900 наукових праць.
ого ім’я повернулося в Україну з проголошенням неза

лежності у 1991 році. Він неодноразово звертався до 
історії князів Острозьких, оцінював їх культурно- 
освітню діяльність у древньому місті. "Ця найперша ви
ща школа, Острозька академія, мала величезне значення 
в історії культури України, - писав він у книзі "Князь Ос
трозький і його культурна праця" (Вінніпег, 1958), що 
місто Острог стало центром освіти й культури для всієї 
України, на що князь Костянтин не шкодував матеріаль
них засобів". Багатий матеріал про місто знаходимо та
кож у його книгах "Українська культура" (1918), "Історія 
українського друкарства. Історично-бібліографічний ог
ляд українського друкарства XV-XVII в.в." (1925), "Ук
раїнська культура і наша церква. Ідеологія української 
православної церкви" (1991) та інших публікаціях6, Нині 
його іменем названо вулиці у багатьох містах великого 
Волинського регіону.

Статті на "острозьку тематику" у "Волынских епархи
альных ведомостях" друкували викладач Волинської ду
ховної семінарії Ф.Четиркін (Діяльність кн.К.К.Осгрозь- 
кого на користь православ’я в Південно-Західній Русі" 
(1892), А.Селецький (Острозька друкарня" (1884-1885), 
Л.Рафальський (Подорож по Острозькому повіту" 
(1872), С.Барановський (Курбський і Острозький" 
(1867)) та інші7.

Древнє волинське місто Острог, як бачимо, ніколи не 
залишалося поза увагою багатьох церковних 
краєзнавців. *

* Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедичне видання. - Острог. - 
1997. - С.9.
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2 Павлюк І. Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та 
Підляшшя. 1917-1939. Анотований покажчик. - Львів - Луцьк. - 1997.

3 Беженов Л. Аполлоній Сендульський - діяч українського національного 
відродження видатний краєзнавець Волині // Духовне відродження культури 
України. Матеріали і тези доповідей науково-практичної конференції. - Рівне, 
1994. - С.76-78.

4 Андрухов П. 600 імен в історії Великої Волині. - Острог. - 1993. - С.80; 
Бірюліна О. Михайло Тучемський - волинський релігійний та культурно- 
просвітницький діяч // Матеріали VI науково-краєзнавчої конференції 
"Острог на порозі 900-річчя". - Острог. - 1996. - С. 16-18.

5 Андрухов П. Волинська земля: хроніка, джерела, постаті. - Сокаль, 1992. 
- С.84.

6 Острозька академія XVI-XVII ст. - С. 108-113.
2 Михайлюк О. Історія Острога на сторінках часопису "Волынские 

епархиальные ведомости'У/Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції 
"Острог на порозі 900-річчя". - Острог. - 1993. - С. 104-106.

Ш питальов Г.Г.(Запоріж жя)

А Л И Я ФОРПОСТНА СЛУЖБА ЗАПОРІЗЬКОГО  
ВІЙСЬКА В ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ 

ВІЙНИ 1768-1774 РР.

В українській історіографії цілий ряд дослідників тор
кався теми прикордонної служби запорожців, але серед 
читацького загалу так і не сформувалась чітка уява про 
особливості її несення в зимовий і літній періоди, а та
кож в мирний та у воєнний час. В останні часи існуван
ня Нової Січі, а саме в період російсько-турецької війни 
1768-1774 років поступово змінювалась система прикор
донної служби Російської імперії на Півдні. Оскільки за
порізькі форпости були складовою частиною даної сис
теми, то зміни торкнулися і організації козацької сторо
жової служби.

На протязі усієї російсько-турецької війни 1768-1774 
років Запорізьке військо входило до складу Другої армії, 
яка діяла в Північному Причорномор’ї, Приазов’ї та в
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Криму. Одним з завдань запорожців була оборона кор
дону на форпостах. У воєнний час найважливішого зна
чення набував зимовий період, коли регулярні 
підрозділи російської армії відводились з театру бой
ових дій на зимові квартири, а іррегулярні війська, до 
складу яких входили запорожці, повинні були прикрива
ти кордон від ворожих диверсій. Зимовий період сторо
жової служби був завжди посиленим. З початком літніх 
воєнних кампаній, коли російська армія розпочинала 
бойові дії замість зимових форпостів, влаштовувались 
спеціальні літні сторожові пости. Оборонна лінія пос
лаблювалась, але захист кордону зберігав своє значення. 
Пости залишались лише у віддалених місцях, де не було 
великих з’єднань росіян. Лінія запорізьких форпостів 
простягалась по кордону 1741 року від Інгулу на право
му березі Дніпра до верхів’я Конки на лівому. Решту 
російського кордону обороняли гусари Новоросійської і 
Слобідсько-Української губерній, а також козаки і 
пікінери Лівобережжя (Малоросії). Таким чином, до 
1770 року ділянка кордону, яку обороняли запорожці, 
займала центр сторожової лінії Другої армії і знаходи
лась перед Перекопом. З побудуванням Дніпровської 
укріпленої лінії запорізькі форпости змістилися на пра
вий берег Дніпра і простягались по південно-західному 
кордону Запоріжжя. Загальна дислокація постів визна
чалась командувачем Другої армії, а місцезнаходження 
кожного поста кошовим отаманом (17; 4-5).

В ході компанії 1769 року сухопутні літні пости запо
рожців влаштовувались біля річки Кам’янки на Мики- 
тинській Лисій горі, в урочищах Тарасівському і Білень
кому, на острові Хортиця і в Кичкасі, а також в Ко- 
дацькій, Смарській і Протовчанській паланках (3; 111). 
Літня форпостна команда в 1769 році налічувала 1260 
вершників. Начальником форпостів Кіш призначив 
військового старшину Андрія Порохню, який перебував 
на цій посаді до кінця війни (13; 458). Крім команди 
Андрія Порохні на лівому березі Дніпра по лінії кордону 
стояли загони легкокінного корпусу генерал-майора 
М.Берга, який проводив пошуки проти татар у Західно
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му Приазов’ї (4; ЗО). Між Дніпром і Бугом у 1769 році 
діяв запорізький загін чисельністю в 7350 вершників, 
очолюваний кошовим отаманом П.Калнишевським 
(29; 1). Завданням цього загону була активна розвідка у 
очаківському напрямі і прикриття кордону від можливо
го удару ворога по Запоріжжю. Табір П.Калнишевсько- 
го знаходився "по реке Буг между Орлом и Гар дом". В 
1770 році прикриття кордону на правому березі Дніпіра 
було забезпечено 20 тис. корпусом князя О.Прозоровсь- 
кого, до складу якого мала входити запорізька кіннота 
П.Калнишевського (8; 21). Цей корпус прикривав ко
мунікації Другої армії, яка намагалась оволодіти форте
цею Бендери. Легкокінні загони О.Прозоровського кон
тролювали територію від Бугу до Дніпра. Крім того, За
порізький Кіш виставив на пости 714 козаків. Було 
влаштовано 12 форпостів: "в стороні від Очакова", в 
Олександрівському шанці, в пониззі Білозерки, в 
Станіславі, в Бубліковій балці, в гирлі Буга, в урочищі 
Кизе, в гирлі Інгула, в гирлі Єланця, біля гирла Мертвих 
Вод, в Чертальському Броді, в Запорізькому Гарді (27; 9- 
10). В літній період сторожової служби сухопутні пости 
мали другорядне значення. Головна увага приділялась 
степовим пошукам легкокінними командами і партіями, 
які в зимовий період стояли позаду лінії форпостів і при
значались для ліквідації ворожого прориву.

Найбільше значення в літній охороні кордону відігра
вав морський сторожовий пост. В кампанії 1769 року в 
пониззі Дніпра і Очаківському лимані було задіяно 38 
човнів запорізької флотилії, на яких несли службу 1690 
козаків (3;112). Цю команду очолював військовий стар
шина Пилип Стягайло (13; 458). При ньому було три 
полковника, вісім полковних старшин і чотири хорун
жих (3; 112). В 1770 році під проводом військового стар
шини Данила Третяка в пониззі Дніпра на 40 човнах у 
складі 2391 козака при 38 фальконетах морський пост 
повністю контролював ситуацію (13; 474). На протязі 
війни постійного місця постою у флотилії не було. В 
ділових паперах Коша найчастіше згадується урочище
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Кизе або Бубликова балка (20; 7.26; 65.28; 76). Стоянки 
морського посту мали знаходитись в Очаківському ли
мані між гирлами Бугу і Дніпра. В завдання сторожової 
команди входили спостереження за морськими і сухо
путними силами ворога в Кінбурн-Очаківському районі, 
затримка ворожих кораблів, які намагались увійти в 
Дніпро і Буг та відсіч в разі нападу турецького флоту на 
запорізькі і російські комунікації (16; 8.20; 48.21; 5.23; 
2.24; 38). В 1771 році в бойовій службі запорізької фло
тилії відбулись суттєві зміни. За рішенням російського 
уряду вона була поділена на дві команди. В кожній з цих 
команд було по 1000 козаків на 19 човнах (3; 112). Пер
ша команда в 1771-1774 роках діяла проти ворога на Ду
наї, а друга залишалась в Дніпровському гирлі до кінця 
війни (23; 5.25; 3). В 1771 році Дніпровську команду очо
лював полковник Іван Рубан (5; 02, Т2). В 1772 році ко
мандиром команди Кіш призначив полковника Федора 
Легу (12; 124). З 1773 по 1775 рік команду очолював пол
ковник Герасим Малий (26; 18, 72).

В 1771 році зміни торкнулися і сухопутних літніх 
постів. В ході компанії 1771 року російські війська захо
пили Кримський півострів. З приводу цього запорізькі 
пости були передислоковані. З 1771 року по 1773 рік їх 
місцерозташуванням були гирло Інгульця, Кам’янки, 
Гард на Бузі і р.Грамоклія (22; 12, 75). Крім того, був 
влаштований ще один пост з недосить чітко визначеним 
місцем розташування: "на тутешньому боці Дніпра для 
безпеки тих, що йдуть в Крим та з Криму" (21; 7-10.23; 8- 
9.25; 13-14). В Кодацькій, Самарській, Протовчанській і 
Орельській паланках, на Кременчуцькому і Переволо- 
чанському шляхах стояли пости для охорони курсуючих 
транспортів з продовольством і боєзапасами (3; 111). В 
1774 році за вказівкою командування Другої армії За
порізький Кіш залишив лише чотири літніх форпости: 
біля Шостаково, в гирлі Тилігулу, в гирлі Грамоклії і на 
Чечеклії (28; 90, 96,116). До вищезгаданих постів можна 
додати і команду полковника О.Колпака, яка з 1771 по 
1774 рік стежила за фортецею Кінбурн (19; 210-218). З бо
ку Очакова кордон прикривався запорізькою партією
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П.Калнишевського, яка була у віданні князя О.Прозо- 
ровського з 1770 по 1774 рік. Траплялись випадки, коли 
запорізькі літні постові команди об’єднувались для 
спільних дій проти ворога. Так, наприклад, наприкінці 
кампанії 1774 року Очаківська партія запорожців, 
приєднавши до себе команду О.Колпака та загони 
Тилігульського і Чичикліївського постів, провела вда
лий пошук до Очакова, який завершився блискучою пе
ремогою козаків. (28; 96). В ході кампанії 1771-1774 років 
із усіх сухопутних літніх форпостів найважливішим був 
пост у Гарді. З цього поста виставлялись бекети вздовж 
течії Бугу (в Білоусівці і Тарахтеєві) в гирлі Інгула (на 
Червоній), нижче Інгула (на Поповій), в Станіславі (між 
гирлами Бугу і Дніпра) на Лимані, а також на Городищі 
біля Білозерського лиману (3; 113). Від цих бекетів виси
пались роз’їзди до Тилігулу та Інгульця, де знаходились 
сусідні форпости. Отже, Гардовий пост мав слідкувати і 
за пересуванням ворожих суден в районі лиманів. На 
відміну від інших сухопутних постів Гардова сторожова 
команда для роз’їздів і пошуків мала у своєму розпоряд
женні кілька човнів (18; 7-8). Літні сторожові команди 
несли службу з ранньої весни до пізньої осені. Потім 
форпостна лінія передислоковувалась для зимового 
варіанту служби. Але траплялися випадки, коли козаки 
літніх постів залишались зимувати на своїх місцях і про
довжували нести службу (3; 112).Так, команда, що стоя
ла на посту влітку біля р.Кам’янки, а також паланкові 
сторожові команди щороку залишались для зимової 
служби (26; 23).

Таким чином, як зимовий, так і літній варіанти сторо
жової служби Запорізького війська в ході війни 1768- 
1774 років зазнали великих змін. Хоча форпостна служ
ба ще зберігала традиційні форми, але поступово, рік за 
роком вона втрачала те значення, яке мала в довоєнний 
період. Під кінець війни начальниками запорізьких фор
постів були вже не полковники, а полкові старшини, а 
чисельність і місцезнаходження сторожових команд рег
ламентувалося російськими офіцерами. З 1771 року Дру-
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га армія повністю контролювала Північне Причорно
мор’я, Приазов’я та Кримський півострів, і запорізькі 
форпости фактично опинилися в тилу росіян. Отже, од
ним з наслідків виходу Росії до Чорного моря була кар
динальна зміна системи прикордонної служби на півдні 
імперії. Після закінчення війни російські регулярні час
тини займали усі стратегічні пункти на території 
Кримського ханства, а російський флот контролював уз
бережжя Північного Причорномор’я. З ліквідацією За
порізької Січі в 1775 році зникає і українська прикордон
но-сторожова служба традиції якої були започатковані 
ще в часи Київської Русі. * 11
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21 Там же. - Ф.229, оп.І, спр.285.
22 Там же. - Ф.229, on. 1, спр.297.
23 Там же. - Ф.229, оп.І, спр.300.
24 Там же. - Ф.229, оп.І, спр.308.
25 Там же. - Ф.229, оп.І, спр.309.
26 Там же. - Ф.229, оп.І, спр.323.
27 Там же. - Ф.229, оп.І, спр.325.
28 Там же. - Ф.229, оп.І, спр.337.
29 Там же. - Ф.229, оп.І, спр.347.

Дяченко С.А. (Херсон)

З  ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ ХЕРСОНА

У 1998 році відзначено 220-ту річницю з дня засну
вання Херсона, міста, яке стало колискою чорноморсь
кого флоту. Н а жаль, тимчасове значення Херсона виз
начило його подальшу складну долю. З оволодінням 
турецькою фортецею Очаків та з появою нових міст: 
Севастополя, Миколаєва й Одеси історична місія Хер
сона була завершена.

Чи не найголовнішу роль у заснуванні Херсона 
відіграла особистість Г.О.Потьомкіна. Ідея міста, ще без 
визначеної назви, виникла у нього під час російсько-ту
рецької війни 1768-1774 рр., у якій він брав участь. Граф 
О.М.Самойлов у розповіді про життя та діяльність кня
зя Потьомкіна розкрив деякі пункти перших поступів на 
шляху до здійснення його так званого "Грецького проек
ту". Ось три з них:

"1-е. Належало відокремити татар від турків і зроби
ти їх незалежними від впливу Порти, привести нескінно 
Крим під скіпетр Російський.
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- 2-е. Потрібно було гирло Дніпра очистити від турків 
й укріплений ними з великою старанністю та мистецтвом 
Очаків, як ключ у Чорному морі скрутити.

3-є. Для цього належало раніше біля нього, на Дніпрі 
звести місто та корабельню, щоб мати сухопутне й морсь
ке депо безпечне, і тоді, з моря та суходолу мати спосіб 
ополчитися для панування на Чорному морі". (1.-С.1012).

Умови Кючук-Кайнарджійської угоди дійсно відокре
мили суходільні кордони турецьких володінь від 
Кримського ханства та надали Криму незалежності. 
Після того, як у липні 1774 р., було підписано договір з 
Туреччиною, Потьомкін призначається віце-президен
том Військової колегії та генерал-губернатором Ново
російської губернії. 14 лютого 1775 р., за наказом Кате
рини II, з Новоросійської губернії відокремлюється 
Азовська. У липні того ж року Потьомкін призначає гу
бернаторами цих губерній генерал-майорів О.Муромце- 
ва та В.Черткова, доручає їм вказати положення та не
обхідну кількість нових фортець на кордонах з Кримсь
ким ханством, визначити губернські та повітові цент- 
ри(2). 6 вересня у доповіді Катерині Потьомкін повідо
мив, що вже намічено дві фортеці: на злитті Буга та 
Дніпра й на Дніпрі біля Микитинського перевозу, про
сив затвердити їх та дати їм назви (3.-С.50-51). Подібний 
рапорт про пошук місць для нових фортець 8 вересня він 
подав до Сенату (4). При затвердженні фортець, Катери
на дала їм назви Херсон та Слов’янськ. Того ж дня, на
казом до Синоду була заснована в Новоросійській та 
Азовській губерніях нова єпархія під назвою Слов’янсь
ка та Херсонська (5.-№ 14366). Тоді ж на карті з’явилися 
Херсонська і Слов’янська провінції. У Слов’янську пере
дбачалося розмістити єпархіальну кафедру, а Херсону, 
слід думати, відводилася роль центру Новоросійської гу
бернії (фактично ж столицею Новоросії до 1 червня 1789 
р. був Кременчук, а резиденція архієпископа залишалась 
у Полтаві).

Великі плани щодо Херсона виникли не зразу. Спо
чатку місто турбувало Потьомкіна лише як потужна 
фортеця. Пошуком її вигідного місцезнаходження він
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доручив займатися крім губернаторів, генерал-поручи- 
кові П.А.Текелію та генерал-майорові А.І.Медеру. Ос
танній завідував інженерною частиною справи. Відомі 
два варіанти проекту фортеці Херсон, яка повинна була 
розташуватися на мисі Кізе (на межі гирла Дніпра та ли
ману). Ані гавані, ані корабельні проекти не передбача
лись, проте особлива увага приділялася потужним 
укріпленням фортеці(б).

Разом з тим, невідкладною державною справою була 
заведення корабельні та будівництво чорноморського 
флоту. Дослідження берегів Дніпровського лиману та 
обрання місця, де можливо було б улаштувати гавань та 
корабельню, Катерина доручила Адміралтейств-колегії. 
Наприкінці 1775 р. адмірал О.Н.Сенявін вказав лише на 
одне придатне місце серед оточуючого мілководдя, біля 
якого, при додатковому перемірянні глибин, можливо 
було влаштувати гавань. Це урочище Глибока При
стань. Проте будувати там корабельню він можливості 
не знаходив і вважав, що більш зручні береги для цього 
ті, що вище по Дніпру від укріплення Олександр-Шанць, 
де глибина дозволяє рейд (5.-№ 14408). Глибока При
стань була не єдиним місцем, яке розглядалося. Прига
дуючи хід пошуку, віце-президент колегії І.Г.Чернишов 
пише: "Спочатку місце для нього (міста з гаванью та ко
рабельнею) обрано було у гирлі Буга, проте тут гавані 
мати неможна, тому що іїшшй берег цієї річки був вже не 
наш (імовірно, йдеться про місце сучасного Миколаєва). 
Тому, розсудили будувати місто Семенівського Рогу (на 
розі Бузького та Дніпровського лиманів), де хоч до
статньої глибини не знайшлося, але знайшли її біля Гли
бокої Пристані" (7.-Арк.72 звор., 73).

7 грудня 1775 р. на засіданні Державної ради, присвя- 
ченійу цій проблемі Чернишова запитували про мож
ливість розміщення гавані на березі Чорного моря біля 
Кінбурна(8). Але відкрита з усіх боків, полога місцевість 
Кінбурнської коси, пісковий грунт, відсутність будівель
ного матеріалу, ускладненість його підвезення з інших 
місць не дозволяли найближчим часом відбудувати
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навіть невелику фортецю Кінбурн, не те, щоб зводили 
тут щось ще. Чернишов дотримувався думки, що гавань 
повинна бути якомога ближче до моря.

11 грудня 1775 р., Катерина II видала наказ "Про по
будову гавані та корабельні на Дніпровському лимані 
біля урочища, яке має назву Глибока Пристань" (5.-№ 
14408). З певного мірою жалю Катерина II погоджувала
ся з влаштуванням тимчасової корабельні на Дніпрі та 
радила використати для неї земляні укріплення Олек- 
сандр-Шанця й пропонувала обрати одного з членів ко
легії, щоб контролювати хід будівництва на місці і не 
марнувати часу на листування з Адміралтейств - ко
легією. Цією людиною став контр-адмірал С.Б.Шубін.

Під гавань Шубін обрав Золотий Мис, що недалеко 
від Глибокої Пристані. Про це свідчить підписаний ним 
проект дерев’яної гавані на Дніпровському лимані(9). 
Щоб забезпечити надійний захист гавані з сухдолу вини
кає ідея перенести до неї фортецю Херсон. Так з’яв
ляється проект під назвою "План розташованої при 
Дніпровському лимані до закриття гавані фортеці Хер
сонцю ). Він передбачав запроектовану раніше де
рев’яну гавань прикрити з суші великою, близькою до 
прямокутника за планом, потужною фортецею, а на уз
бережжі влаштувати потрібну кількість елінгів на палях. 
Тобто, ураховуючи мету Потьомкіна найближчим часом 
оволодіти турецьким Очаковом, будування корабельні 
біля Олександр-Шанця вважалося тимчасовим. Та вели
чезні витрати на влаштування міста на лимані завадили 
прийняттю такого рішення.

Розпочався 1778 рік, а корабельні досі не було. Шубін 
пропонував не марнувати часу і починати будівництво 
кораблів. Для цього влаштувати поки що стільки 
елінгів, на яку кількість кораблів було заготовлені лісу. 
15 квітня 1778 р. Катерини наказує Потьомкіну дати ро
зпорядження на заготівлю та відправку лісу для 
будівництва на Дніпрі п’яти кораблів, а 31 травня наказ 
"Про пошуки вільних робітників для побудови адмірал
тейства на лимані" (3.-С.145, 152-153). У листі до Поть
омкіна вона виклала власне бачення майбутнього міста:
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"Необхідно зробити на лимані редут, в якому б вмісти
лися адміралтейські верфі та інше, за прикладом ту
тешнього адміралтейства й назвати це Херсоном. Там
тешній Кронштадт Природний є-Очаків, облога його та 
здобуття не стануть так дорого, як фортеця, яку проекту
вав пан Медер. Цивільну ж будову Херсона можна об
вести польовим укріпленням" (3.-С.154). Катерина II на
тякає на те, що при проектуванні міста слід розраховува
ти більш на швидке оволодіння Очаковом, ніж на довгу 
оборону Херсона. Додержуючись цих вказівок архітек
тор М.М.Вєтошніков складає проект міста Херсона, у 
якому дійсно адміралтейство вирішувалося на кшталт 
петербурзького. Його розширений П- подібний план із 
суцільною периметральною забудовою, яка відкривала
ся до річки, замикав у собі низку елінгів. Укріплене 
адміралтейство напівколом оточували житлові квартали 
з церквою посередині. Вони обводилися земляними ро
вами та валами і посилювалися п’ятьма батареями. Про
ект затвердив своїм підписом сам І.Потьомкін(11). Про
те незрозуміло для кого саме цей проект розраховувався. 
Зростала осторога, що турки, відчувши загрозу для Оча
кова та розуміючи, що Росія міцно закріплюється на 
Півдні, будуть намагатися спустошити місто і корабель
ню ще у колисці. Вони мали таку можливість. Ця обста
вина надавала переваги урочищу Олександр-Шанць. Во
но знаходилося за 36 км від Глибокої Пристані, і голов
не, мало природний захист від турецького флоту мілко
воддям дніпрового гирла. Шубін С. надіслав до Петер
бургу свої міркування щодо Олександр-ПІанця, а також 
карту з обмірами Дніпра. Рішення колегії випливає з 
листа Чернишова до Шубіна: "З надісланих від Вас кош
торисів, й міських пана Медера, побачили ускладнення 
для доставки матеріалів, й від цього надзвичайну доро
говизну. І напроти, за надісланою також від Вас картою 
Дніпра, дізналися про його глибину біля Олександр- 
Шанців, а за кошторисом, у що стане тут побудова 
елінгів, то по достатньому розмірковуванні у колегії про 
спроможність тут будувати, а кораблі утримувати у гир
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лах Дніпра, усі згідно поклали, що тут і завести мідну й 
хорошу корабельню та усе адміралтейство з усіма при
ладдями. А як не розпочато ще будуванням прожектова- 
не місто Херсон, то мабуть погодяться ті, від кого зале
жить, і його будувати отуто ж, тобто де Олександр- 
Шанці". (7.-Арк.73).

"Щодо Херсона, - писала імператриця у листі до 
Потьомкіна, - то мені байдуже, де б не стояв, аби в мене 
кораблі будувалися й подвійної фортечної та іншої ро
боти не було" (3. - С.163). 18 червня 1778 р. на ім’я Поть
омкіна виходить наказ Катерини II "Про призначення 
місця для заведення на лимані гавані й корабельні та про 
найменування його Херсоном" (5.-№ 14764). Посилаю
чись на надмірні витрати при влаштуванні, а потім й 
ліквідуванні тимчасової корабельні, Катерина вважала її 
будівництво недоцільним. Вона розуміла перевагу Гли
бокої Пристані, та все ж просила Чернишова й Поть
омкіна разом вирішити проблему належного місця, "хо
ча б воно і біля Олександр-Шанця було". їм належало 
виконати для майбутнього міста все, що залежить від 
кожного з них. Запровадження та побудову фортеці й 
міста Катерини II покладала особисто на Потьомкіна. І 
останній, маючи такі повноваження та владу генерал-гу
бернатора й віце-президента Військової колегії, призна
чив будівництво Херсона на місці Олександр-Шанця.

7 вересня 1778 р. у присутності архієпискона Хер
сонського і Слов’янського Євгенія Булгаріса було уро
чисто покладено початок Херсона, а 8 вересня розпоча
лися фортифікаційні роботи(12). Проте, проектом 
Г.Потьомкіна користуватися було неможливо, цьому 
був завадою місцевий рельєф, до якого план не присто
совувався. Імовірно, тому роботи було призупинено до 
прибуття головного будівничого Херсона І.А.Ганніба- 
ла. Проект переробив інженер ІЛ.Герман. У рапорті до 
Потьомкіна він пояснював, "що дотримувався наданого 
зразкового плану", але "виходив з природного розташу
вання місця корабельні, й з тим розмістив фортецю і 
місто поміж двох глибоких ярів"(13). Цим пояснюється 
те, що перший проект за підписом Ганнібала за своїми
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містобудівними якостями не відповідав ідейним намірам 
Потьомкіна щодо Херсона(14). Потьомкін одразу ж до
ручив авторові первісного оригінального проекту скоре
гувати план Германа і додати до нього купецьке пе
редмістя. Вєтошніков виконав завдання і запропонував 
вельми цікаве та просте рішення передмістя, яке тепер 
складає історичний центр Херсона(15).

Невдовзі мілководдя Дніпра стало великою завадоіб 
для розвитку міжнародної торгівлі й кораблебудування, 
а болотисте узбережжя Дніпра та Кошової почало при
водити до постійних епідемій. Це, а ще нестача якісної 
питної води та інші непередбачені дрібниці досить швид
ко, ще до страшної епідемії чуми, яка спалахнула влітку 
1783 р. довели Ганнібалу, а потім і Потьомкіну безпер
спективність міста. І хоча державних коштів вистачило, 
щоб Херсон виглядав гідно до його відвідин Катериною 
у 1787 р., вже тоді Потьомкін захопився реалізацією 
своїх нових ідей, з яких однією з перших став Катеринос
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Товстенко Т.Д, ТямінМ.Ю.(Ктв)

ФОРТЕЦІ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ-МИРГОРОДА 
ТА ГАДЯЧА

Дослідження історичних територій стародавніх фор
тець України та включення їх в активне життя міст - одна 
із актуальних містобудівних проблем сьогодення. Фортеці 
відіграють значну роль у формуванні історичного облич
чя міста. Однак в багатьох містах вони втрачені.

Миргородська фортеця є однією з таких втрачених 
фортець. На жаль, саме місто Миргород не справляє 
враження історичного в зв’язку з поступовими втратами 
історичного планування та забудови. Слід зазначити, 
що згідно з останніми дослідженнями місто входило до 
складу Київської Русі. У XI ст. князь Володимир, 
закріплюючи східні межі держави, розпочав будівництво 
охоронних пунктів, де ворогуючі сторони зустрічались 
для мирних переговорів. Одним з таких пунктів був 
Мир-город (Миргород). Яким на той час був Мир-горо- 
док невідомо. Один із найбільш ранніх описів міста та 
його фортеці знайдено в "Книге собранных карт к раз
ным малороссийским городам планов, сочиненной ген- 
варя дня 1778", що була виконана на замовлення гене
рал-губернатора графа П.А.Румянцева.

Згідно з цим описом східна частина міста, біля річки 
була оточена валом з чотирма воротами: Сорочинськи- 
ми - на півдні, Міськими - на заході, Звонишними - на 
північно-західному боці і Малими - на північно-східному 
боці. Раніше були ворота і на сході, звернені до річки.
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Хоч вони на той час і не існували, на плаю вони вказані. 
На захід від валу простягався до другого краю дуги, ут
вореною річкою, ретраншемент, який селітреними заво
дчиками був зритий так, що на набережній стороні рет
раншемента мало що залишилось, а біля греблі великі 
бури землі, а в других місцях по всьому ретриншементу 
прокопи. З ретраншементу йшли дві дороги - на захід г 
Хорольська, на південь - в Багачку і Густивиці. Всере
дині фортеці знаходилася соборна церква Успіння Пре
святої Богородиці. В ретраншементі - церква Вос
кресіння Христова і торгові лавки біля фортеці, обива
тельські будівлі всередині та за укріпленнями. Місто бу
ло заселене негусто, між кварталами знаходились пус
тирі. Розміри фортеці були 210 сажень завдовжки та 90 
сажень завширшки, ретраншементу - 335 сажень в до
вжину та 160 сажень по ширині.

Фортеця в Гадячі. Територія, де розміщене місто Га- 
дяч, була заселена з давніх часів. Згідно з даними, 
опублікованими в "Известиях археологической комис
сии" недалеко від Гадяча (біля с.Броварки) виявлені ве
ликий могильник скіфського часу (приблизно V-III ст. 
до н.е.) та знахідки періоду Київської Русі (ІХ-Х ст.).

Дата заснування міста невідома. Згадки про Гадяцьке 
городище і Гадяче зустрічаються в "Книге Большому 
Чертежу" та в інших документах XVIII ст. В "Інвента
рях" (переписах) польських королівських маєтків першої 
половини XVIII ст. Гадяч уже згадується як значне посе
лення. У 1637 р., як вказувалось в "Енциклопедії..." 
Брокгауза та Ефрона, польський уряд змусив реєстрових 
козаків насипати в Гадячі земляний вал. Вірогідно, що 
мова йдеться саме про вал, що проходив з заходу від за
мку - центра міста того часу.

У 1778 р. згідно з описом плана міста, опубліковано
го у "Киевской старине"5 на основі "Книги собранных 
карт к разным Малороссийским городам планов, сочи
ненных генваря дня 1778" Гадяч, що був розташований 
на правому березі р. Псьол, мав замок, напроти якого 
річка утворювала вигин та острів значних розмірів (за
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вдовжки 87 сажень та завширшки 40 сажень). Нижче від 
нього знаходилась гребля з млинами. До річки прилягали 
тільки будови фортеці, яка з цього боку не мала валу. В 
інших місцях місто було значно віддалене від річки. Сере
дина міста була обнесена валом у вигляді чотирикутника. 
Південно-західна його сторона увігнута до середини, а зі 
сходу виступала кутом у місто. Найдовший бік фортеці 
складав 284 сажені, ширина - 230 сажень. У південному ку
ту фортеці знаходився замок, довжиною 60 сажень та ши
риною ЗО сажень. Південна його сторона була спільна з 
фортецею. Між східною його стороною та південно- 
східною стороною фортеці була відстань у 18 сажень.

До північно-західного кута замка прилягала площа з 
торговими лавками, на заході знаходилась полкова кан
целярія, до неї з півночі був прибудований острог.

У Південно-західному куті фортеці знаходились по
руч одна з одною канцелярії 1-ї та 3-ї сотен. Напроти 
південно-східного кута площі, в якому була розташова
на церква Успіння Богородиці, недалеко від річки знахо
дилась церква Архангела Михаїла. Північно-західний 
кут площі виходив на північ. Навпроти фортеці, в кінці 
його - церква Богоявления Господнього. Далі від неї на 
північ-дві церкви - Петра і Павла та св. Миколая. Перша 
була ближче до західного валу, друга - до річки.

При зовнішній, північній стороні фортеці, де вона ви
давалась кутом всередину міста, знаходилась піч для ви
палювання цегли та цегельний завод.

При західній зовнішній стороні вала, біля входу до 
фортеці були розміщені кузні та при них м’ясний ряд (на 
площі, що прилягала до південно-західної сторони валу). 
На південь від площі, в 50 сажнях знаходилась церква 
Преображенія, далі - вулиця, що вела до міста, на правому 
боці якої розміщувався старий артилерийський двір.

У 1786 р. фортеця мала двоє головних воріт. Київські, 
що вели від площі, були дубові, поставлені гадяць- 
кимполковником Петром Галецьким, мали вежу з гос
троверхою баштою, на якій був двоглавий залізний 
орел. Другі ворота виходили вниз до річки і носили на
зву Псьольська брама. Фортеця ще мала дві "вилазки"
420



від в’їзду Роменського та Миргородського. Місто в той 
час було розділене на дві частини, які мали по два кварта
ли кожна. Перша частина складала половину міста, 
укріпленого валом. Сюди входив замок, половина Базар
ної площі, що розміщена за Київськими чи Роменськими 
воротами, передмістя, що знаходилось з заходу та півдня 
за площею, до поля та ріки Псьол, базарний всередину 
фортеці ринок. В першому кварталі знаходились дерев’яна 
церква Успіння Богородиці, 4 дерев’яні казенні будинки, 
де розмішувались судові місця, погріб кам’яний для 
зберігання казни, казенна соляна комора, 105 дерев’яних 
обивательських будинків, 8 лавок, що містились в фортеці, 
7 шинків в фортеці та 15 за фортецею. Майже весь квартал 
входив у фортецю. Другий квартал був з південного боку, 
за великим яром, за межами фортеці. Друга частина міста 
починалась з фортеці, включала ряд вулиць та половину 
Базарної площі. З фортечних споруд зберігся замок, що 
датується XVII-XEX сг. Тут у 1654 р. розміщувався Замок 
Богдана Хмельницького, а після його смерті перебували 
інші гетьмани - І.Брюховецький, Д.Апостол, КРозумовсь- 
кий. Пізніше Гетьманський замок було перетворено в 
тюрму. На території замку збереглись залишки земляного 
валу та глибокий рів. Перед замком знаходяться залишки 
двох будівель XVII ст., поставлених у вигдялі пропілеїв. 
Одна з цих споруд - колишня церква. Замок - цегляний, 
має висоту 2.5 поверхи. Добре збереглись інтер’єри з па
русними склепіннями. Ансамбль належить до пам’яток 
історії, згідно з пропозиціями авторів рекомендується 
включити до пам’яток архітектуру загальнодержавного 
значення. Територію фортеці запропоновано оголосити 
заповідною, підкреслити засобами благоустрюю її межі.

Відродження фортець Миргорода та Гадяча буде спри
яти створенню своєрідності обличчя цих історичних міст 
України. *

* Історія міст і сіл УРСР: Полтавська область. - К..УРЕ, 1967.
2 Брокгауз и Эфрон. Энциклопедический справочник, T.27, - С.417, Т.14,
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3 Описи Київського намісництва 70-80 р. XVIII ст. - К., 1989.
4 Розсоха Л. Віднайти Миргородську "Трою”. Прапор Перемоги, - 1990. - 

1 вересня.
5 Описание атласа ХУЛІ ст., подаренного Черниговской гимназии кн. 

Н.П.Голицыным // Киевская старина, Т.29, № 4,1890. - С.131-147.
6 Шафронский А.Ф. Отдел рукописей Черниговского намесничесгва: 

Топографическое описание, - К., 1851.
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университетом, 1825. - 4.V, № 6. - С.389.
8 РВИА, ф.1293, оп.167, с.22.

Серединський О.В.(Миколаш)

ЗАСЕЛЕННЯ ЧОРНОМОРСЬКИХ АДМ ІРАЛЬСЬКИХ 
ПОСЕЛЕНЬ У КІНЦІ ХУІІІ - НА ПОЧАТКУ XIX ст.

В кінці ХУІІІ ст. до Російської імперії було приєднане 
північне узбережжя Чорного моря. Незважаючи на те, 
що південні райони України швидко заселялись, росли 
міста, розвивалися ремесла і торгівля, приплив сюди ро
бочої сили був недостатній. Особливо гостро відчува
лась нестача робочих рук на підприємствах Чорно
морського адміралтейства. Для забезпечення потреб 
Морського відомства у 1790 році йому були передані се
ла, розташовані на березі Бузького лиману (Богояв- 
ленськ), у пониззі річки Інгулу (Калинівка і Воскре- 
сенськ), на чумацькому тракті Миколаїв-Херсон (Пок- 
ровськ), на території сучасної Кіровоградської області 
(Богданівка і Знам’янка). У 1820 році замість Богданівки 
і Знам’янки Чорноморському адміралтейству були пере
дані села Березнегувате і Висунськ[1].

Заселення цих сіл почалося ще у 80-ті роки ХУІІІ ст. 
У 1784-1786 р.р. до Знам’янки та Богданівки, були пере
ведені кріпосні селяни князя Г.О.Потьомкіна. У 1804 
році в Богданівці мешкало 444 душі чоловічої статі, а в 
Знам’янці -643. Коли у 1819 році постало питання про 
перехід цих сіл у військові поселення, на той час в Бог-
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данівці вже проживало 696 душ чоловічої і 691 жіночої 
статі, а в Знам’янці -725 душ чоловічої і 756 жіночої 
статі, жилих будинків у Богданівці було 194, в Знам’янці 
-202[2].

Богоявленськ, Калинівка, Воскресенськ, Покровськ 
(Копані) були заселені у липні 1789 року[3]. В се
ло Богоявленськ примусово Г.О.Потьомкіним переселив 
селяни із Київського і Новгород-Сіверського намісництв 
для адміралтейських робіт; добровільно поселились 
адміралтейські теслярі, звільнені від служби матроси, 
солдати-інваліди та заштатні церковнослужителі. Крім 
цього, у 1794 році до Богоявленська були переселені з 
Білорусії майстрові прядильники, ткачі, гутники Кри- 
чевського канатного заводу. У 1795 році тут проживали 
сім’ї: вільнопоселених - (15 чол. і 10 жін.) заштатних цер
ковнослужителів (349 чол. і 329 жін.) теслярів і майстрів 
- (10 чол. і 14 жін.), кричевських ткачів - (68 чол. і 53 
жін.), солдат-інвалідів - (10 чол. і 6 жін.). Всього: 452 
чол. і 412 жін.[4]. Заселення Богоявленська продовжува
лось і на початку XIX ст. Так, у 1816 році тут поселили 
"безписьменных видов людей" -27 чол. із Київської, 
Полтавської, Херсонської, Харківської, Чернігівської 
губерній, котрі відлучились із своїх місць від 6 до 20 
років тому назад[5]. Часто було таке, що миколаївські 
міщани, не маючи коштів займатися в місті торгівлею, 
обзаводились хазяйством в селі, займалися землеробст
вом і звертались з проханням у Чорноморську виконав
чу експедицію зарахувати їх в поселенці Богоявленсь- 
ка[6]. За ревізією 1816 року тут вже мешкали 861 чол. і 
761 жін. Богоявленськ став найбільшим із усіх адмірал
тейських населених пунктів, всі квартали були забудо
вані за типовими проектами. З 1788 року тут був 
госпіталь, у 1790-1797 р.р. - сільськогосподарська школа 
практичного землеробства і тваринництва, з 1806 по 
1835 р.р. існували суконна і парусна фабрики, на яких 
працювали адміралтейські поселенці[7].

Покровськ був заселений заштатними церковнослу
жителями та вільнопоселенцями. У 1795 році в селі меш
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кали сім’ї із Київського та Чернігівського намісництв, 
які були вільнопоселеними - 12 чол. і 7 жін. та сім’ї за
штатних церковнослужителів - 40 чол. і 32 жін. Всього: 
52 чол. і 39 жін. Дворів у населеному пункті нараховува
лось - 19. У 1816 році тут проживало 161 чол. і 117 
жін.[8].

Села Калинівку і Воскресенськ примусово заселили 
російськими селянами, які втекли від поміщиків, були за
тримані і згідао розпорядження Г.О.Потьомкіна пере
творені в адміралтейських поселенців. Крім них, у селах 
були добровільно поселені вихідці з Правобережної Ук
раїни, а також сім’ї ремісників, які прибули сюди з 
різних міст Російської імперії. Так, у 1789-1791 р.р. у Вос- 
кресенську поселили 17 селян - втікачів поміщика 
Л.О.Наришкін. Поміщику, зарахували їх як рекрутів.

У 1792 році із Миколаївського портового правління в 
с. Воскресенськ були відіслані на поселення втікачі з 
різних місць - 25 чол. і 15 жін. Для того, щоб скоріше за
селити адміралтейські поселення, голова Чорноморського 
адміралтейського правління М.С.Мордвинов своїм орде
ром від 27 березня 1794 року наказав канцелярії будуван
ня м. Миколаєва навіть зарахувати до Воскресенських по
селенців 16 арештантів, що перебували у Миколаївському 
порту. У 1795 році кількість населення Воскресенська 
складалась з вихідців із Росії -243 чол. і 131 жін. із адмірал
тейських майстрових - 47 чол. і 28 жін. Всього: 290 чол. і 
159 жін. В Калинівці були поселені сім’ї вихідців із Ук
раїни - 81 чол. і 75 жін. Таким чином, у 1795 році у Воскре- 
сенську і Калинівці проживали 371 чол. і 234 жін.[8]. Після 
1795 року до поселян Воскресенська і Калинівки продов
жували зараховувати як примусово, так і добровільно се
лян, які втікали від поміщиків. Проводячи політику, спря
мовану на прискорення заселення адміралтейських посе
лень, місцева влада фактично не вживали заходів щодо по
вернення селян-втікачів поміщикам. У 1816 році в Воскре- 
сенську вже мешкало 476 чол. і 490 жін., а у Калинівці - 458 
чол. і 403 жін.(9).

Березнегувате і Висунськ примусово були заселені у 
1795 році переселеними державними селянами з Лівобе
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режної України. Якщо у 1798 році в Березнегуватому меш
кало 258 чол., а у Висунську - 76, то по ревізії 1816 року в 
Березнегуватому було вже 725 чол., а у Висунську - 795[10].

Адміралтейські поселення були підпорядковані Чор
номорському адміралтейському управлінню, а також до 
1798 року - канцелярії будування м. Миколаєва. З
документів XIX ст. бачимо, що ці населені пункти спо
чатку перебували у безпосередньому віданні Чорно
морської виконавчої експедиції, а потім управління Чор
номорських адміралтейських поселень. Хоч мешканцям 
адміралтейських сіл надавали різні пільги, щоб вони 
змогли завести господарство, відпускали їм провізію до 
того часу, поки у них з’явится свій хліб, становище посе
ленців було нелегким. Головним джерелом їх існування 
було землеробство та тваринництво. Будучи залежними 
від Морського відомства, жителі адміралтейських сіл 
виконували різні роботи на його користь, або платити 
оброк. Оброчні гроші, стягнені з поселенців, надходили 
до інтендантської експедиції Чорноморського адмірал
тейського правління два рази на рік - в липні і січні, по 2 
крб. із кожної душі чоловічої статі. У 1812 році спочатку 
Охтинські, а потім Чорноморські адміралтейські посе
ленці були звільнені від сплати оброчних грошей, всі 
працездатні чоловіки від 16 до 60 років залучались до 
робіт на підприємствах Морського відомства, а на су
конну і парусну фабрики у Богоявленську навіть з 12 
років[11].

Крім робіт на користь адміралтейства, поселенці ви
конували ще квартирну, поштову, а також підводну по
винності. Остання полягала в тому, що вони зобов’язані 
були перевозити державні вантажі і давати підводи чи
новникам. За найменші провинності мешканці 
адміралтейських сіл підлягали тілесному покаранню[12].

Не витримуючи такого життя багато поселенців тіка
ли. Так, тільки по с. Воскресенську у 1795 році значилось 
132 чол., які самовільно, деякі з сім’ями, відлучились до 
різних місць. Втікачів ловили і під охороною відправля
ли на колишнє місце проживання.
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Таким чином, ми бачимо, що процес заселення 
Чорноморських адміралтейських поселень, як і Півден
ної України взагалі, проходив, в основному, за рахунок 
українського, а також російського народів. Своєю пра
цею на підприємствах Морського відомства адмірал
тейські поселенці сприяли розвитку Чорноморського 
флоту. 1 11

1. Державний архів Миколаївської області (далі ДАМО), ф. 246, оп. 2, 
спр. 1, Арк. 2; Ibid., ф. 246, оп. 2, спр. 29.- Арк. 2; Шмидт А. Вказ. праця.- Ч.2.- 
С.368; Духнич В.О. Вказ.стаття.- С. 55.
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.Воронов В.І(Цніпропеіровськ)

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
В ПРАЦЯХ О.М.ЛАЗАРЕВСБКОГО

Більшість наукових праць відомого українського 
історика Олександра Матвійовича Лазаревського ма-1 
ють яскраво виражене регіональне забарвлення, оскіль
ки в них досліджується історія Лівобережної України (в 
кордонах сучасних Чернігівської, Полтавської та час
тково Київської, Черкаської й Сумської областей) у 
XVII-XVIII ст. Деякі праці історика можна віднести до 
суто історико-краєзнавчих досліджень.

Саме О.М.Лазаревський одним із перших серед вчених 
розпочав історико-краєзнавче дослідження Чернігівщини. 
Ще у 60-х рр. XIX ст., працюючи на громадських засадах 
в Чернігівському губернському статистичному комітеті, 
він розробив програму вивчення регіону в історико-геог- 
рафічному та етнографічному відношеннях та сформулю
вав 20 питань, для відповіді на які треба було зібрати 
відповідну інформацію, щоб скласти загальне уявлення 
про минуле і сучасне краю1. Програма для опису містечок 
і сіл відрізняється чіткою й продуманою структурою, то
му, на наш погляд, цілком слушно відомий сучасний ук
раїнський історик В.Г.Сарбей назвав ці дії О.М.Ла- 
заревського першою досить вдалою спробою організації 
системних історико-краєзнавчих досліджень не лише на 
Чернігівщині, а й в  Україні2. Слід зазначити, що за про
грамою, запропонованою О.Лазаревським, на Чернігів
щині були зібрані досить цікаві статистичні, етнографічні 
та історико-географічні відомості, а також здійснено од
ноденні переписи в Чернігові та Ніжині, матеріали яких 
були оголошені істориком на засіданнях губернського ста
тистичного комітету.

У подальшому О.М.Лазаревський неодноразово 
звертав увагу інших вчених на унікальні джерела, що 
містили багато історико-краєзнавчих відомостей, вво
див їх до наукового обігу, здійснюючи повні та фрагмен
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тарні, корпусні й тематичні археографічні публікації. Се
ред них є документи, оригінали яких зараз вже безслідно 
втрачені3. З цих джерел історик вилучав та подавав у 
своїх статтях і монографіях відомості про час заснуван
ня міста або села, історію освоєння й заселення регіону 
тощо.

Нариси О.М.Лазаревського з історії сіл Чернігівщини 
майже на сто років випередили появу відомого багато
томного видання "Історія міст і сіл Української РСР". 
Першими за часом появи серед таких нарисів стали його 
"Села Конотопского уезда"4. У вступній частині до цієї 
праці О.М.Лазаревський зупинився на характеристиці 
населення чернігівського Полісся за часів Київської Русі, 
подав відомості про найдавніші міста регіону (Чернігів, 
Остер, Новгород-Сіверський, Стародуб, Погар), на 
опублікованих та архівних актових джерелах простежив 
коли й кому вони належали, наголосив, що особли-во 
велику роль у колонізації краю в XV-XVI ст. відіграли 
князі Глинські, а в XVII ст. -  князі Вишневецькі.

Далі О.М.Лазаревський подав відомості про 5 сіл Ко- 
нотогацини (Підлипне, Семенівку, Корибутів, Курилівку 
та Гирявку), які вилучив з різноманітних архівних дже
рел (грамот, універсалів, компутів, реєстрів, переписів і
т.п.). Перевіривши та зіставивши їх дані, історик указав 
точну дату заснування кожного села або першу згадку 
про нього в джерелах, охарактеризував його геогра
фічне розташування, навів інформацію про кількість 
жителів у селах в різний час (за даними ревізій) та про те, 
до складу якої територіальної одиниці вони входили або 
кому належали. Нариси мали описовий характер, але 
містили значний історико-краєзнавчий матеріал, ретель
но зібраний дослідником. У додатках до нарисів історик 
умістив декілька цікавих джерел.

Через сімнадцять років цей історико-краєзнавчий на
прямок був продовжений О.Лазаревським в "Историчес
ких очерках сел Конотопского уезда"5. Спочатку істо
рик подав історико-географічні відомості про 9 сіл: Сам- 
бор, Дептівку, Кошари, Фесівку, Юрівку, Савинці, Ба- 
зилівку, Червоний Колядин та Понори. Наступного ро
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ку були опубліковані нариси ще про 5 сіл Конотопсько
го повіту (Голенку, Гайворон, Григорівку, Білу Вежу та 
Рубанку)6. Пізніше подібні за структурою та змістом 
історико-краєзнавчі нариси О.М.Лазаревського з’явля
лися під дещо зміненою назвою7. Першій вказаній праці 
був присвячений критичний відгук О.Левицького. Ре
цензент особливо наголосив, що О.Лазаревський вико
ристав переважно архівні джерела, при цьому продемон
струвавши особливу майстерність при роботі з ними, то
му його праця може бути зразком дослідників місцевої 
історії, оскільки вона багата цікавими побутовими та 
економічними деталями, цінними для загальної історії 
краю8.

В своїй праці «Исторический очерк Батурина (1625- 
1760)” О.М.Лазаревський подав основні відомості з 
історії міста переконливо довів помилковість гіпотез 
про його заснування, підтримав польського історика 
Е.Руліковського, який вважав, що Батурин був заснова
ний за королівським привілеєм у 1625 р. розпорядником 
лівобережних маетностей Олександра Пясочинського 
Матвієм Стахорським. У своєму нарисі історик навів 
уривок з опису Батурина 1654 р., переказав події, які пе
редували перенесенню гетьманської резиденції до міста в 
1669 р., докладно зупинився на обставинах зруйнування 
його військами князя О.Меншикова у 1708 р. До речі, са
ме останній дещо пізніше й отримав місто у приватну 
власність. Наведений істориком опис 1726 р. доводить, 
що місто за Меншикова фактично знаходилося в за
пустінні. О.Лазаревський описує часи коли до Батурина 
знову була перенесена гетьманська резиденція і там ро
зпочалося будівництво палацу для К.Розумовського. 
Нарис про Батурин досить змістовний, відрізняється 
чіткою структурою й аргументованими висновками, які 
підтверджуються даними автентичних та досить 
вірогідних джерел.

Питання вивчення історії міст і сіл Лівобережної Ук
раїни піднімалися О.М.Лазаревським також в інших 
його замітках та рецензіях на праці колег. Особливу ува
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гу цим аспектам історик приділив у своїй найбільш ґрун
товній праці “Описание старой Малороссии"(в 3-х то
мах К.: 1888, 1893). Обов’язковими складовими час
тинами кожного з трьох томів цього дослідження були 
розділи про історію заселення території полку та засну
вання окремих населених пунктів. Наприклад, у першо
му томі історик подав історичні нариси про міста Старо- 
дуб, Новгород-Сіверський, Погар, Почеп, Мглин та не
великі населені пункти (містечка, села і навіть хутори), 
що входили до складу кожної з сотень Стародубського 
полку. Ці розділи містять такі подробиці, так добре 
укомплектовані джерельним матеріалом, що становлять 
чи не найкращу частину згаданої праці О.М.Лазаревсь- 
кого. В цілому ж учений не лише одним із перших серед 
українських істориків розпочав вивчення історії міст і 
сіл, а й досяг великої майстерності в опрацюванні 
розрізненого джерельного матеріалу, його системати
зації та використанні при створенні змістовних та по- 
справж-ньому майстерно написаних історико-краєзнав- 
чих праць. *

* Лазаревский А.М. Записка об изучении Черниговской губернии в 
этнографическом отношении (с программой для изучения сел в 
топографическом отношении)//Журнал заседаний Черниговского 
губернского статистического комитета-1863.-№9(15 января).-С.4-6.

2 Сарбей В.Г. Первая попытка организации историко-краеведческих 
исследований на Украине//Историческое краеведение в СССР: Вопросы 
теории и практики.-К.,1991.-С.35-40.

3 Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка (1729-1730) 
/Предисл. и ред. А.М.Лазаревского.-Чернигов,1892; Малороссийские 
переписные книга 1666 года/ Послесл. и ред. А.М.Лазаревского//Чтения в 
Историческом обществе Нестора-летописца.-К., 1899.-Кн.13.-Вып.З. 
-С.35-143; Його ж. Обозрение Румянцевской описи Малороссии. Полк Чер- 
ниговский.-Чернигов,1866.-Вып.1; Його ж. Обозрение Румянцевской описи 
Малороссии. Полки Киевский и Нежинский.-Чернигов,1867.-Вып.2; Його ж. 
Обозрение Румянцевской описи Малороссии. Полки Киевский и Нежинский 
(продолжение)//Черниговкие губернские ведомости.-1873.- №№14-19
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,21-26,39-51; Описание Черниговского наместничества Д.Р.Пащенко (1781 г.) 
/Ред. А.М.Лазаревского -Чернигов, 1868 тощо.

4 Лазаревский А.М. Села Конотопского уезда (опыт истории южнорус
ских сел).~Чернигов, 1869.-Вып. 1.

5 Ал.Лазаревский. Исторические очерки сел Конотопского 
уезда-Чернигов, 1886.

6 Його ж. Исторические очерки сел Конотопского уезда.-Чернигов,1887.
7 Його ж. Из истории сел и селян Левобережной Малороссии 

(Григоровка, Озеряны, Дегтяры)//Киевская старина.-1891.-Кн.1.-С.1-18; 
Його ж. Из истории сел и селян Левобережной Малороссии (Полковник 
Галаган в приднепровских своих маетностях; Земельные захваты 
Булюбашей)//Там же.-Кн. 11 .-С.216-231.

 ̂ Левицкий О.И. [Рец.]: Лазаревский А.М. Исторические очерки сел 
Конотопского уезда.Чернигов,1886//Киевская старина.-1887.-Кн.10- 
С.368-369.

ГЛрко В. ОЩонецьк)

3  ПРИВОДУ ДИСКУСІЇ ПРО ЧАС ЗАСНУВАННЯ 
ДЕЯКИХ МІСТ ДОНЕЧЧИНИ

В останні роки на сторінках періодичних1 і краєзнав
чих2 видань ведеться дискусія про час заснування таких 
міст Донеччини, як Артемівськ, Донецьк, Макіївка та 
Маріуполь. Причиною цієї дискусії стало відзначення у 
1996 р. 425-річчя м. Артемівська, підготовка до святку
вання 220-річчя Макіївки і Маріуполя та 130-річчя До
нецька. Щодо останнього, то дискусія загострилася ще й 
тому, що місцева влада порушила питання про споруд
ження пам’ятника Джону Юзу (Хюзу) як засновнику 
міста, заклавши неподалік будинку міської Ради пам’ят
ний камінь з написом, що на цоьму місці буде спорудже
но пам’ятник. На наш погляд, дискусія засвідчила 
відсутність чіткого інструментарію у встановленні часу 
заснування міст та інших поселень, а також недостатню 
вивченість минулого цього регіону. Найбільш перекон
ливим доказом цього може бути встановлення дати за
снування м. Артемівська.
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В «Історії міст і сіл УРСР», а заодно й в інших 
довідкових радянських виданнях,заснування міста 
пов’язується з Бахмутівською сторожею, яка згадується 
в «розписі» Донецьких сторож у 1571 р. При цьому сто
рожа розглядається як «містечко-фортеця»3. Про 
хибність такого твердження свідчить опис сусідньої Свя- 
тогірської сторожі, де говориться, що «сторожі» повинні 
стояти на правому боці Сіверського Дінця «укрываясь в 
луке против Святьіх гор и по иным местам»’ На право
му боці Дінця знаходилася і Бахмутівська сторожа, а не 
на середній течії Бахмуту, де знаходиться нинішній Ар- 
темівськ. А на цьому місці до кінця XVII ст. маяцькі і 
торські мешканці випасали худобу, косили сіно, трима
ли пасіки. Про це переконливо свідчить грамота Петра І 
від 14 жовтня 1704 р., якою цар, щоб припинити супереч
ки між донськими й слобідськими козаками за соляні 
промисли, відписав їх на казну, а містечко-фортецю, 
збудовану у 1702 р., підпорядкував Ізюмському полку5.

Про те, що до початку XVIII ст. на р. Бахмуті (нині її 
називають Бахмуткою) не існувало поселення свідчать і 
різні картографічні матеріали XVII ст. На думку А. Ска- 
льковського поселення з’явилось на рубежі XVII-XVIII 
ст., у зв’язку з розвитком соляних промислів6. Однак цей 
висновок одного з перших дослідників минулого півдня 
України залишився поза увагою, зате набуло поширення 
твердження Феодосія Макар’євського, який початкову 
історію м. Бахмута пов’язував з Бахмутівською сторо
жею. На заснування м. Бахмута на початку XVIII ст. 
вказує довідка, складена Бахмутською управою благо
чиния 20 липня 1786 р., та праця І.К.Кирилова «Цвету
щее состояние Всероссийского государства», написана в 
1727 р. Після публікації цих матеріалів у 1995 р.7 став 
поступово руйнуватися попередній стереотип, але мож
на побачити в деяких публікаціях такі твердження: «по
чаток місту поклала Бахмутська сторожа», але воно за
сноване на початку XVIII ст.8

В останні два роки чи не найбільші дискусії велися з 
приводу м. Маріуполя, в зв’язку з поселенням в При- 
азов’ї кримських греків. В «Історії міст і сіл» говориться,
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що на початку XVI ст. запорізькі козаки «на правому бе
резі гирла р. Кальміусу» побудували фортецю Кальміус, 
яка у 1611 р. стала центром паланки^. Цю дату широко 
використовує в своїх працях П.Лаврів і деякі інші 
краєзнавці. їх опоненти переважно історію Маріуполя 
починають з 1779 або з 1780 р .10 В офіційних документах 
XVIII ст. говориться, що м. Маріуполь закладено грека
ми у 1780 р. на місці, «где был древний город Адомаха, 
на берегу Азовского моря, по правой стороне устья реки 
Кальмиуса»11.

Наявність венеціанського поселення (порту) при 
гирлі Кальміусу у XV ст. допускає К.Скрижинська'2, 
аналізуючи записки венеціанців та тогочасні італійські 
картографічні матеріали. Але після переходу у 1475 р. 
Криму під протекторат Порти, ситуація в Приазов’ї 
змінилася. В середені 70-х рр. XVI ст. на морській косі, 
на захід від гирла Кальміусу, згадується татарське біло
кам’яне місто («сарай»), від якого, очевидно, й отримала 
назву коса. У 1584 р. воно було зруйноване козаками. 
Після чого й могло появитися якесь козацьке укріплен
ня, тим більше, що на початку XVII ст. донські й за
порізькі козаки здійснюють ряд спільних походів на 
Крим і до берегів Туреччини. Тогочасні джерела под
ають відомості про повернення запоріжців, у випадку 
блокування турецьким флотом входу в р. Дніпро, через 
Кальміус-Вовчу-Самару на Січ. Тому таке поселення 
при гирлі Кальміусу мало не тільки господарське (риб
ний промисел), але й військове значення. Однак погоди
тися з тим, що з 1611 р. воно стало центром Кальміусь- 
кої паланки не можна, бо в той час на Запоріжжі не існу
вало ще такого поділу. Як вважає більшість дослідників 
він характерний лише для Нової Січі. В матеріалах 
архіву Коша Запорізького з початку 40-х рр. ХУШ ст. 
згадується Кальміуська слобода. На початку 
російсько-турецької війни 1768-1774 рр. Кіш розпоря
дився перевести її на Самару. Однак її мешканці відмов
лялися це зробити, посилаючись на відсутність там до
статньої кількості кормів для худоби12.
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Під час нападу орди наприкінці 1768 р. укріплення й 
Кальміуська слобода, очевидно, були зруйновані, бо ака
демік І.Гільденштедт у жовтні 1773 р. бачив лише «фор
пост, який займав полковник з 200 козаками»13 . На той 
час полковником був Петро Велігура. При ньому й розпо
чалася відбудова Кальміуської слободи. Однак вона три
вала недовго. Після ліквідації Нової Січі й організації на її 
землях Азовської та Новоросійської губерній, на місці 
Кальміуської слободи вирішено було збудувати м. 
Павлівськ, який повинен був забезпечувати зв’язок з 
містами Керч і Єнікали, що також входили до Азовської 
губернії. Для побудови міста передбачалося доставляти 
будівельний матеріал з Дону, а також використати, те що 
збереглося від «бувшого міста Домахи»14.

Однак розбудова Павлівська так і не розпочалась, бо 
при поселенні в Кальміуській слободі виведених ро
сійським урядом з Криму греків їм передали 55 «мало- 
российских домиков», тобто запорізьких дворів, влас
ників яких уряд перевів до розбудовуваного на р. Вовчій 
міста Павлограду15. Таким чином, Маріуполь збудова
но на місці запорозької Домахи і частину його будівель 
склало житло запорожців Кальміуської слободи, яка 
постійно згадується в джерелах з 40-х рр. XVIII ст.

Відносно заснування м. Донецька, то в «Історії міст і 
сіл» говориться: «Заселення території нинішнього міста 
почалося наприкінці XVII ст., коли у верхів’ях ріки 
Кальміус, на її правому березі, в урочищі Олександрівні 
осідали зимівниками і хуторами заможні січовики-запо- 
рожці разом зі своїми сім’ями і наймитами»16. Далі за
значається, що у 1779 р. землі в межах нинішнього міста 
дісталися поручику Є.Шидловському, який за допомо
гою козаків осадив слободу Олександрівку. Після 1820 
р., по відкриттю в межах села покладів кам’яного 
вугілля, тут з’явилися дрібні шахти, а в 1841 р. його 
орендував новоросійський генерал-губернатор М.Воро
нцов і збудував у ньому одну із перших механізованих 
шахт у Донбасі. В середені XIX ст. Олександрівський 
рудник давав до 500 тис. пудів вугілля на рік. Отже, до 
приїзду влітку 1869 р. Д.Юза Олександрівка представ
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ляла досить значне промислове селище і здавалось би не 
може бути сумніву в тому, що не Д.Юз засновник цього 
поселення, тим більше, що за його перебування збу
доване біля металургійного заводу Новоросійського 
товариства селище, яке стали називати Юзівкою так і не 
отримало статус міського поселення (його воно отри
мало у 1917 р.). Не дивлячись на те «симпатики» Юза 
всіма силами намагаються не тільки доказати, що 1869 р. 
слід вважати роком заснування міста, але й обгрун
товують правомірність спорудження Д.Юзу в центрі міс
та пам’ятника.

Дискусія з приводу початкової історії Донецька на
прикінці 1997 р. стала предметом спеціальної науко
во-практичної конференції, матеріали якої опубліко
вано^7 і доведено до відома міської адміністрації. Однак, 
незважаючи на те, що ніхто з учасників конференції не 
висловився на підтримку визнання Д.Юза засновником 
міста, переконати місцеву владу у правомірності 
поглядів учених і краєзнавців так і не вдалося. На наш 
погляд, це важко зробити не тільки через певну 
заполітизованість у цих питаннях, але й через відсутність 
чітких критеріїв визначення часу заснування так званих 
«недатованих» поселень. 1

1 Матеріали з цих питань опубліковано в різних місцевих газетах, а також 
в «УІЖ» за 1992 р„ № 1.

2 Новые страницы в истории Донбасса-Донецк, 1995-1998.-Кн. 4-6.
3 Історія міст і сіл УРСР. Донецька область.-К., 1970 -  С. 151; 4. Беляев И. 

О сторожевой, станичной и полевой службе на польской украине
Московского государства до царя Алексея Михайловича -  М., 1848.- С.18.

4 Беляев И. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской
украине Московского государства до царя Алексея Михайловичаю - М., 1848. 
- С. 18.

^ Записки Одесского общества истории и древностей -  Т. 11- С.364. 
б Скальковский А.А. Соляная промышленность в Новороссийском крае 

(1715-1817).- СПб., 1849 (Оттиск из «Журнала МВД»- 1849 -  №25, кн. 1-2).-
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' Пірко В. Джерела про час заснування м. Артемівська// Новые страницы в 
истории Донбасса -  Донецк, 1995 -  Кн. 4 -  С. 3-7.

8 Рева А. Город моей судьбы-Донецк, 1998 -  С. 13,17.
9 Історія міст і сіл УРСР. Донецька область- С.391; 10. Лаврів П. Історія 

Південно-Східної України.- Львів, 1992 -  С.47.
Ю Кузьминков Л. Переселение крымских греков в Северное Приазовье в 

1778-1780 гг.- Мариуполь, 1997,- С. 52-53.
11 Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии- Екатери- 

нослав, 1904- Вып. 1.-С.78.
12 ЦДІА України -  Ф. 229, on. 1, спр. 60, 72, 81, 83 та ін.
13 ЗООИД -  Т. 11.- С.222.
14 РДАДА-Ф.16, оп.1, спр.797, ч.З,- А.73.
15 Материалы по истории и культуре греков Украины,-Донецк, 1998,- С.42;

16.
10 Історія міст і сіп.- С. 78-79; 17.
12 У истоков города Донецка -  Донецк, 1998.- 63 с.

ДудщкВ.М.(Кшв)

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ МІСТА У 1940-1941 рр

З приєднанням у 1939 р. Західної України до Ук
раїнської Радянської Соціалістичної Республіки для її 
населення почалися зміни в економічному, політичному 
та соціальному житті, які зумовлював радянський спосіб 
господарювання.

Початком соціалістичної перебудови економіки міст 
стала націоналізація банків, транспорту, промислових 
підприємств та комунальної сфери. До січня 1940 р. ра
дянські органи націоналізували у м.Рівне 250 домово
лодінь. Бідні верстви населення переїжджали у квартири 
колишніх торговців та промисловців перетворюючи їх у 
комунальні, бо поселялися по кілька сімей. До кінця 
1940 р. 9200 родин у місті були таким чином забезпечені 
житловою площею*.

Велика кількість радянських установ та підприємств, 
які організовувалися у процесі соціалістичних перетво
рень потребували приміщень і дуже часто для цього ви
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користовувалися також житлові будинки. Особливо 
багато споруд зайняли частини НКО, НКВД та при
кордонні війська. Лише Народний комісаріат оборони 
у 1939-1940 рр. зайняв житлові, складські та інші 
приміщення загальною полощею у Дрогобицькій об
ласті - 40273 квадратні метри, у Львівській - 33748, 
Рівненській - 6291 та Волинській - 15203 2.

Націоналізація приватних будинків у Західній Ук
раїні викликала супротив з боку їх власників, і зловжи-’ 
вання зі сторони чиновників, які її проводили. Перебіг 
подій склався так, що власність, яка в результаті на
сильницьких заходів стала державною, часто викорис
товувалася для власної мети. При цьому втрачалося 
почуття міри. Наприклад, допускалися випадки 
націоналізації малих будинків. 31 грудня 1939 р. ЦК 
КП(б)У з цього приводу прийняв постанову про 
націоналізацію будинків у західних областях УРСР, за 
якою наголошувалося на недопустимості будь-яких 
помилок та на суворій відповідальності партійних та 
радянських працівників3. Але особливо серйозних 
наслідків вона не мала.

Процес націоналізації завершився десь у середині 
1940 р. при цьому були націоналізовані не лише малі 
житлові будинки, а й дрібні підприємства. їх  передава
ли промисловій кооперації обласних та міських Рад де
путатів трудящих. Уже на кінець 1940 р. у м.Луцьку 
діяли 21 державне та 29 кооперативних підприємств4.

Особливу увагу варто звернути на приміщення, які 
до приходу Червоної Армії у західні області України, 
належали громадським організаціям. Серед таких 
можна вважати і церкву, що мала великий вплив на 
суспільну думку, адже майже все населення цієї місце
вості було глибоко віруючим. Враховуючи те, що у 
Західній Україні співіснували різні віросповідання, то і 
молитовні споруди належали різним релігійним течіям 
і мали різний за своєю архітектурною формою 
зовнішній вигляд. Часто церкви, собори, костьоли, 
кірхи та синагоги були окрасою міст. Особливо вели
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кої шкоди міській архітектурі завдало виконання зако
ну про порядок закриття молитовних будинків та ви
лучення їх приміщень. Не дивлячись на те, що церква 
мала бути відокремлена від держави і все її майно не 
повинно було б бути державною власністю, культові 
споруди часто ставали об’єктами, долею яких розпо
ряджалися саме партійні та радянські керівники. У 
м.Дубно Ровенської області за ініціативою міської Ра
ди депутатів трудящих було закрито 3 синагоги та 
костьол, а їх приміщення використано під госпо
дарські та культурні установи5. У лютому 1941 р. голо
ва цієї міської Ради Давиденко звернувся до Ровенської 
обласної Ради та Ради Народних Комісарів УРСР з до
повідною запискою, де просив асигнувати кошти на 
переобладнання одного із костьолів у міський театр. 
Дійшло, навіть, до того, що із приміщення- було 
відкрито винесено кілька трун із забальзамованими 
трупами.

Часто культові споруди незалежно від їх архітектур
ної цінності чи краси перетворювали на виробничі 
корпуси, склади або державні установи. У м.Ковелі 
Волинської області за ініціативою директора міськхар- 
чопромторгу М ’ятовича із санкції секретаря міського 
комітету КП(б)У Киселя та голови міської Ради депу
татів трудящих Пшеничного було закрито 2 синагоги 
та 1 костьол, складено умови на аренду приміщень і ви
користано їх під склади міськхарчопромторгу6. У 
Луцьку по вул.Караїмській, 20 у березні 1940 р. із 
санкції виконавчих комітетів обласної та міської Рад 
приміщення німецької кірхи передали обласному 
архівному управлінню, а у Володимир-Волинському 
приміщення синагоги по вул.Луцькій, 60 використано 
під гуртожиток, пізніше переобладнаний на швейну 
майстерню артілі "Червона Зірка"7.

Дуже частими були випадки передачі церков, со
борів, їх території і господарських приміщень військо
вим частинам, а іноді вони ставали просто об’єктом 
пограбування. Так 13 квітня 1941 р., за кілька днів до 
польської паски, начальник М ППО м.Володимир-Во-
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линського капітан Сидоренко дав розпорядження по
жежній команді міста зняти із дзвіниці діючого кость
олу дзвін для сигнальної вежі штабу М ІІПО 8. У цьому 
місті німецьку кірху військові перетворили у конюш
ню, в якій утримували тварин. У Луцьку для військо
вих потреб віддали два польські костьоли, у Дубно - 
уніатську духовну семінарію9.

Процес переходу культових споруд у власність д ер -, 
жави мав майже завжди один і той же сценарій. Вірую
чих збирали на загальні збори і примушували виноси
ти рішення про добровільну передачу приміщень сина
гог, кірх, церков чи костьолів у розпорядження місце
вої влади. Так трапилося і в м.Дубно Рівненської об
ласті. Ще у 1939 р. його прикрашали 22 синагоги, З 
православні церкви, 2 католицькі та 1 уніатський 
костьоли. У листопаді 1940 р. голова Дубнівської 
міської Ради депутатів трудящих наказав зібрати рав- 
вінів синагог та старост єврейських релігійних громад 
і дати їм наказ провести загальні збори віруючих для 
винесення рішення про передачу приміщень синагог у 
розпорядження міської влади. Працівники міської Ра
ди самі склали тексти заяв віруючих і примусили слу
жителів релігійних культів зібрати під ними підписи. У 
резолюції зборів віруючих було записано таке форму
лювання: "... поскільки нам потрібна радянська влада, 
ми всі згідні передати непотрібні нам синагоги дер
жаві, котра вирішить з якою метою їх використати...". 
6 грудня 1940 р. настоятель діючого католицького мо
настиря ксьондз Кузьминський так само "добровільно" 
підписав протокол: "... не заперечую проти переходу 
монастиря Святого Іосифа у розпорядження міськради 
і оголошення його державною власністю..."10

Отже, як бачимо, навіть, побіжний аналіз процесу 
націоналізації житлового фонду та приміщень установ 
і організацій у містах Західної України у кінці 30-х - на 
початку 40-х років двадцятого століття робить зрозу
мілим той факт, що однозначну оцінку йому дати не 
можна. Позитивним є те, що велика кількість міщан, 
які мешкали у вкрай поганих умовах змогли поліпши
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ти свій побут. Негативним ми можемо вважати без
жальне нищення досягнень містобудування кількох
СТОЛІТЬ.

'  Історія міст і сіл Української РСР в 26 томах. Ровенська область. - 
К.,1973. - С.87.

2 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі 
ЦДАГО України). Ф.1, оп.16, спр.ЗО,- Арк. 39.

3 Там само. - Спр. 18, - Арк.139.
^ Історія міст і сіл Української РСР в 26 томах. Волинська область. - 

К.,1970. - С.72.
 ̂ЦДАГО України. - Ф.1, оп.16, спр.23, арк.63.

6 Там само.
7 Там само. - Арк.70.
* Там само. - Арк. 63.
^ Там само. - Арк. 68. •
І® Там само.

Бесєдіна Н. (Полтава)

З  ІСТОРІЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛТАВСЬКОГО ТОМУ 
ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"

Краєзнавчі дослідження на Полтавщині мають давні 
традиції. Основні етапи їх розвитку проаналізовані в 
працях А.М.Аббасова[1], В.Н.Жук[5], Л.І.Євселевсько- 
го[4], В.Є.Лобурця[7], О.О.Нестулі[8] та інших учених. 
Водночас ці питання дальшої розробки. Детального й 
об’єктивного висвітлення заслуговує розвиток історич
ного краєзнавства на Полтавщині в 60-ті роки, який був 
тісно пов’язаний з підготовкою і написанням на гро
мадських засадах багатотомного видання "Історія міст і 
сіл Української РСР".

18 червня 1962 року була створена редколегія "Історії 
міст і сіл Української РСР. Полтавська область". Спер
шу до її складу увійшло 11 осіб - представників 
партійних і радянських органів, викладачів вузів Полта
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ви, інших установ, зокрема Полтавського облпартархіву 
та облдержархіву. Головою обласної редколегії призна
чено другого секретаря обкому партії М.К.Кириченка, а 
відповідальним секретарем - старшого наукового 
співробітника облдержархіву В.Н.Жук[3, спр.1, арк.1].

До кінця 1962 року в усіх районах області створені 
районні комісії, які працювали над заповненням анкет- 
довідок про населені пункти районів. У Кобеляцькому 
районі діяла комісія у складі 14 осіб на чолі з секретарем 
райкому партії К.І.Кириченком [3, спр.З, арк.8], у Лу
бенському районі - комісія у складі 15 осіб на чолі з пер
шим секретарем райкому партії І.В.Зголою [3, спр.З, 
арк.7]. У зв’язку з утворенням згідно з Указом Президії 
Верховної Ради УРСР від ЗО грудня 1962 року двох об
ласних Рад депутатів трудящих у лютому 1963 року ор
ганізовано також і дві обласні редколегії - промислову і 
сільську [3, спр.12, арк.6]. Тому фактично заново ство
рювались і районні комісії, оскільки існуючі припинили 
свою діяльність.

Протягом 1963 року до обласної редколегії почали 
надходити перші матеріали, зібрані районними 
комісіями і робочими групами. Однак вони потребували 
суттєвого коригування, тому що базувалися здебільшо
го на спогадах, без належного використання архівних 
матеріалів та друкованих джерел. Лише деякі історико- 
економічні нариси були складені відповідно до вимог 
Головної редколегії, наприклад, нарис про с. Козел ьщи- 
ну Кременчуцького району (автор учитель місцевої шко
ли О.Т.Копил) [3, спр.14, арк.1].

На виконання постанови ЦК Компартії України від 5 
лютого 1964 року за спільною постановою бюро 
сільського та промислового обкомів КПУ від 23 березня 
1964 року створено об’єднану обласну редколегію в 
складі 19 осіб на чолі з секретарем обкому партії І.Т.Бу- 
ланим. Відповідальним секретарем редколегії призначе
но інструктора цього ж комітету І.Н.Гальчука. Членами 
редколегії стали викладачі вузів м.Полтави П.Х.Білий, 
С.О.Білий, С.О.Данішев, Г.І.Кулик, О.Х.Соколовський,
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І.А.Олещенко, працівники архівів П.Н.Ємець, А.Г.Мо- 
моцт, працівники редакції обласної газети "Зоря Пол
тавщини" О.А.Тарасенко, Н.С.Яворська та інші [З, 
спр.8 , арк.8].

Значну увагу обласна редколегія приділяла оновлен
ню робочих груп. У зв’язку з тим, що окремі анкети- 
довідки і нариси були написані місцевими авторами не 
на належному науковому рівні і, зрозуміло, не могли бу
ти удосконалені ними, обласна редколегія виділила 
більш кваліфікованих авторів для написання нарисів: 
істориків та журналістів м.Полтави. Такі спеціалісти ре
дагували рукописи, а траплялося, що й докорінно їх пе
реробляли. Наприклад, П.Х.Білому довелося повністю 
переписати нарис про місто Лубни, П.С.Дишлевому - 
про село Машівку[3, спр.24, арк.20].

Характерною особливістю цієї колективної праці було 
й те, що в її створенні поряд з вченими брала широка гро
мадськість - учителі, працівники культурно-освітніх за
кладів, архівісти, краєзнавці-аматори, журналісти. До без
посередньої роботи над зібранням і написанням нарисів 
було залучено близько 500 осіб. На завершальній стадії 
працювало 98 осіб, з них біля 40% - учителі; 32% - викла
дачі вузів; 6% - архівісти; 12% - працівники партійних, ра
дянських. профспілкових, комсомольських органів, а та
кож ветерани війни і праці [3, спр.63, арк.28-29].

Велику і надзвичайного важливу роботу здійснювали 
працівники обласних архівів. Особливо напруженою бу
ла робота архівістів на початковому етапі підготовки 
історії міст і сіл Полтавщини. Переважна більшість залу
чених до роботи місцевих авторів не мала належного 
досвіду. Іноді серед осіб, які надсилалися районними 
комісіями для роботи в архіві були люди з неповною се
редньою або початковою освітою [3, спр.39, арк.1]. 
Значний внесок у підготовку історії Полтавщини зроби
ли викладачі вузів обласного центру. У написанні на
рисів і довідок брали участь 12 викладачів і 2 студенти 
педагогічного, 10 викладачів сільськогосподарського, 7 
викладачів інженерно-будівельного інститутів[3, 
спр.82а, арк.9]. Особливо багато й плідно працювали
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П.Х.Білий, С.О.Данішев, О.Х.Соколовський, Л.С.Ліхі- 
на, А.С.Черевань, М.С.Кушнір, І.А.Олещенко, І.Ю Ле- 
генький та інші. Вихід тому "Полтавська область" із серії 
"Історія міст і сіл Української РСР" став значною подією 
в громадському і культурному житті Полтавщини. 
Уперше за багато років була підготовлена наукова біог
рафія багатьох населених пунктів, зібраний унікальний, 
матеріал з історії краю.

Але, разом з тим, "Історія міст і сіл Української РСР. 
Полтавська область" не позбавлена певних недоліків, які 
є наслідком ідеологічного тиску з боку партійно-держав
ного керівництва. Власне, такі недоліки притаманні 
більшості історичних та історико-краєзнавчих праць тих 
часів, коли їхні автори, як правило, обмежувалися кон
статацією лише успіхів, штучно відсуваючи на другий 
план притаманні суспільству труднощі й суперечності. 
Саме тому діяльність дерколегій на місцях спрямовува
лися здебільшого на необхідність якомога повнішого 
висвітлення історії радянської доби. Внаслідок цього 
відповідним виявилося й співвідношення обсягу частин 
нарису для східних областей України: дореволюційній 
історії присвячена одна третина, а радянському пері
одові - дві третини праці.

Внаслідок такого підходу характерною ознакою усь
ого багатотомного видання є фіксація лише успіхів й 
здобутків. Для того, щоб досягти саме такого результа
ту, було встановлено "залізне правило": перероблений 
нарис "... повинен йти через руки обласної редколегії, а 
там повинні його просівати через рідке решето"[3, 
спр.58, арк.74]. Зрозуміло, що внаслідок цього на 
сторінках праці не знайшли свого висвітлення 
страхітливі події 1932-1933 років. Скажімо, причину 
зменшення населення у селі Лукім’я порівняно з 1910 ро
ком місцеві органи влади і деякі автори пояснюють ли
ше втратами у роки Великої Вітчизняної війни [3, спр.58, 
арк.17]. У цей же час в офіційних зведеннях за червень 
1932 року село Лукім’я вказується серез тих сіл, де опух
лих від голоду людей було понад ЗО осіб [6, с.12]. Втім, це
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лише один епізод трагедії, що її пережив український на
род у 1932-1933 роках.

При непослідовності й незавершеності процесів, 
пов’язаних з відновленням принципів соціальної справед
ливості у суспільстві, які розпочалися після XX з’їзду 
партії в умовах, коли значна кількість її членів, і в тому 
числі керівників різних рангів, міцно трималася за 
сталінські традиції і догми, об’єктивного відображення в 
історичній праці злочинів й прорахунків партійно-держав
ного керівництва важко було навіть очікувати. І тільки те
пер зрозуміло, що без критичного осмислення уроків ми
нулого, без знання усієї історичної правди, - хай і гіркої, - 
жоден суспільний організм не може бути здоровим, а тим 
більш - убезпеченим від згубних рецидивів.

* Аббасов А.М. Основні етапи розвитку вітчизняного краєзнавства// 
Український історичний журнал. - 1969. - № 12. - С.119-120.

2 Данилюк Ю.З., Собин В.А. Партийное руководство развитием 
исторического краеведения на Полтавщине // Историко-культурное наследие 
Полтавщины. - К., 1987. - С.31-43.

3 Державний архів Полтавської області. - Ф.Р-8661, оп.1.
4 Євселевський Л.І. Нерозв’язані питання у вивченні історії промислових 

підприємств // Всеукраїнська конференція "Розвиток історичного краєзнав
ства в контексті національного і культурного відродження України": Тези 
доповідей і повідомлень. - К., 1991. - С.211-212.

 ̂Жук В.Н. Організація роботи по створенню історії міст і сіл Полтавської 
області // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. - 
1963.-№2/58.-С.38-41.

6 Жук В.Н. Ціна злочинної політики II Голодомор 1932-1933 років на 
Полтавщині. До 60-річчя тратегії: Матеріали наукової конференції. - 
Полтава, 1993. - С.9-12.

7 Лобурець В.Є. Як ми вивчаємо історію рідного краю. - К., 1962. - 28 с.
8 Нестуля 0 .0 . Проблеми збереження історично-культурної спадщини 

малих і середніх міст в діяльності пам’яткоохоронних органів довоєнного 
періоду II Дослідження історії малих та середніх міст України в контексті 
дальшого розвитку історичного краєзнавства. - Чернігів, 1990. - С.90-100.

9 Тронько П.Т. Летопись дружбы и братства. - К., 1981. - С.19.

444



Каньоса A M . (К ш ’тещ>-Подільський)

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ЛІТОПИСУ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ 

’ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ’ 
(початок 60-х-серед. 70-х рр. X X  ст.)

Згідно рішення вищого політичного керівництва у 
травні 1962 року в Україні розпочалася підготовка до 
видання 26-томної історії міст і сіл Української РСР. За 
пізніше уточненою схемою, у ній планувалося помістити 
нариси про 2200-2500 населених пунктів республіки (із 
загального числа 34572). У тому числі про всі 363 міста 
республіканського, обласного і районного підпорядку
вання і вибірково (до 190-220 нарисів) про найвиз
начніші селища міського типу, села, котрі мали особли
во багату історію. Про решту населених пунктів плану
валося подати стислі відомості-довідки. При розроб
леній схемі видання мало мати 2800-3000 авторських ар
кушів. Це означало, що обсяг кожного тому з ілюст
раціями мав бути до 100 аркушів1.

Підготовка такого великого за обсягом видання ви
магала вирішення комплексу науково-організаційних, 
методичних завдань. Оскільки підготовка видання в ос
новному мала здійснюватися на громадських засадах, то 
необхідно було залучити до пошуку документальних 
джерел, обробки матеріалу, написання текстів широке 
число краєзнавців України. Найголовніше, що не
обхідно було вирішити, це навчити краєзнавців-ама- 
торів методиці ведення наукової роботи. Таке завдання 
поставила для себе редколегія "Українського історично
го журналу". З перших чисел 1963 року вона розпочала 
друкувати матеріали методичного характеру, бібліог
рафію літератури, окремі нариси з історії міст і сіл, 
висвітлювати кращий досвід. Саме через добре організо
вану науково-методичну, археографічну та бібліог
рафічну роботу редколегія планувала впливати на підго
товку аматорського активу.
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Уже у третьому числі журналу за 1963 рік редколегія 
визначила свою позицію, опублікувавши статтю голов
ного редактора Головної редакційної колегії по напи
санню історії міст та сіл П.Т.Тронька під назвою "До на
писання історії міст і сіл Радянської України". Стаття 
знайомила читачів із основними напрямками багатог
ранної роботи по підготовці цього відповідального ви
дання. У ній наголошувалося на унікальності поставле
ного завдання, аналізувалися уже перші промахи. Зокре
ма, з тривогою йшлося про те, що неповсюдно створені 
самодіяльні видавничі органи, що до цієї важливої робо
ти повільно залучаються громадські організації, 
інтелігенція2.

Оскільки у підготовчу роботу по написанню включа
лося все більше і більше число краєзнавців в усіх 
регіонах України, журнал у першу чергу звернув свою 
увагу на методику пошукової діяльності. З цією метою 
вводиться спеціальна рубрика "До історії міст і сіл Ра
дянської України". У ній за 1963 рік було опубліковано 
16 грунтовних матеріалів, 1964-14; 1965 - 8 , 1966 -9; 1967 
- 1. Переважна більшість їх носила науково-консульта
тивний характер.

Так, директор Хмельницького обласного державного 
архіву І.А.Гарнага опублікував статтю "Питання ор
ганізації і методики підготовки історії міст і сіл". На при
кладі Хмельницької обласної редколегії він показав, як в 
області розпочато підготовку довідок, як проводиться 
фіксація спогадів старожилів, як заповнюються анкети- 
довідки на міста, роль у цій роботі селищних, сільських, 
районних комісій^. Бібліографічному апаратові з історії 
міст і сіл присвятили свою статтю Макаренко Л.Л., Же- 
вахов П.І. (№6, 1964).Роль музеїв у створенні літопису 
населених пунктів розкрили Премислер І.М., Самойлен- 
ко В.І. (№2,1964).

По мірі поглиблення роботи по збору історичного 
матеріалу перед громадськими збирачами, ученими- 
фахівцями постає питання обробки його, написання на
рисів. "Український історичний журнал" відгукується
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рядом статей, котрі визначали підходи до цього питан
ня. У багатьох випадках вони носили концептуальний 
характер, визначали методологію і методику роботи. 
Такими були нариси про с.Черняхівку Яготинського 
району Київської області, село Драбів4 з досвіду напи
сання історії с.Фурси5, про міста Каховку6, Новий Ро- 
здол7 і т.ін. Нарис про с.Черняхівку, наприклад, скла
дався із короткої географічної прив’язки, наголошував 
на даті заснування, але схематично розповідав про до
жовтневий час. Період після 1917 року складав основну 
розповідь. Треба підкреслити, що нарис мав велику дже
рельну базу. Вона складалася із архівних документів, мо
нографій, аналізу періодичної преси8. Не менш насиче
ним архівними джерелами був нарис про містечко Ди- 
каньку, написаний Момонт А.Г., Жук В.Н. на широкому 
документальному, статистичному матеріалі, він учив 
краєзнавців умінню використовувати архівний матеріал, 
показував, як необхідно використовувати написане про 
містечко попередниками. У цілому ці два нариси показу
вали широкому краєзнавчому загалу те, як необхідно ви
користовувати, на що звертати увагу при написанні істо
ричних нарисів9.

Журнал активно співпрацював з головною ре
дакційною колегією "Історії міст і сіл", численним гро
мадським активом, оперативно відгукувався на питання, 
що висувала практична робота по підготовці видання. 
Показовим у цьому плані є 1965 рік. Із 8 матеріалів руб
рики "До історії міст і сіл Радянської України" 7 були 
присвячені найактуальнішим питанням. Такими були 
статті Гуржія І.О., Петренка В.С. "Висвітлення питань 
культури в нарисах про міста і села" (№1); Макаренка 
Г.К. "Історико-економічні характеристики адміністра
тивних районів Української РСР" (№9);Перковського
А.Л. "Демографічне джерело для використання в нари
сах з історії міст і сіл УРСР" (№6); Слинька І.І. "Викорис
тання хронологічних довідок при висвітленні в нарисах 
з історії міст і сіл подій Великої Вітчизняної війни"(№5).

У процесі збору матеріалів, підготовки на їх основі 
нарисів у дослідників виникало багато труднощів,
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пов’язаних із так званими "білими плямами". У зв’язку з 
цим журнал поміщає ряд статей, що розкривали ті чи 
інші питання історії України. Серед них статті А.Д.Ба- 
чинського з Одеси "Народна колонізація пониззя Ду
наю (остання чверть XVIII ст.)" (№ 2 , 1964); П.П.Толоч- 
ка "Копирів кінець древнього Києва" (№5, 1963);
B. М.Зайцева, І.С.Слабєєва "Україна кінця XVI - першої 
половини XVIII ст. в описах і мемуарах іноземців" (№8, 
1966); І.О.Ігнаткіна "Архітектура та забудова міст і сіл - 
історичне надбання народу" (№ 10, 1966); І.П.Чепіги 
"Топонімічні відомості в "Історії міст і сіл" (№ 1, 1967);
C. К.Гуменюка з Хмельницького - "До питання про ви
никнення Кам’янця-Подільського" (№ 1,1966).

З 1968 року спеціальна рубрика, присвячена підго
товці історії міст і сіл, зникає із сторінок журналу. Все ж 
проблеми підготовки цього унікального видання хвилю
ють редколегію. Вона дає грунтовні огляди джерел та 
літератури, котрі орієнтують авторів нарисів у на
йновіших досягненнях історичної науки. Пошлемося на 
журнал за 1971 рік. У ньому публікуються статті Бутен- 
ка В.І. з Харкова -"Колгоспне будівництво на Україні 
(1917-1927 рр.) в радянській історіографії" (№ 4); Гакови- 
ча Б.Г. м.Москва "Картографічні джерела та їх застосу
вання для вивчення історії України (№9); Петренка В.С. 
"Історія селянства України (1951-1970) в радянській 
історіографії" (№ 3); Стахова В.І., Шермана І.Л. (Харків) 
"Історіографічі дослідження в Українській РСР"(№9).

Багато уваги на сторінках "Українського історичного 
журналу" відводиться і організаційним питанням. Так, 
широкий загал інформується про засідання Головної 
редколегії. Тому в інформаційному відділі відводиться 
спеціальна рубрика. У числі 5 за 1963 рік широко пока
зано обговорення 6 серпня 1963 року інформації секрета
ря редакційної колегії Чернігівської області В.П.Пан- 
ченка. У прийнятій розгорнутій постанові Головна ре
дакційна колегія рекомендувала обласним редколегіям 
до 1 вересня провести спеціальні засідання, на яких обго
ворити стан підготовки по написанню історії міст і сіл у
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своїх областях.
Як свідчить публікація журналу, гострим і принципо

вим була республіканська нарада відповідальних секре
тарів редколегій томів, що проходила ЗО вересня -1  жов
тня 1965 року у м.Києві. У ній, крім секретарів, взяли 
участь наукові співробітники відділу історії міст і сіл 
Інституту історії АН УРСР, редакції УРЕ, співробітники 
Головного архівного управління. З інформаціями про 
досвід роботи виступили секретарі редколегій: І.Н.Галь- 
чук (Полтавська обл.), С.К.Трохименко (Вінницька 
обл.), Ф.Р.Зимоглядов (Донецька обл.), А.Л.Ясінський 
(Івано-Франківська обл.).

На нараді докладно обговорювався стан роботи над 
томами "Історії міст і сіл". З аналітичними доповідями з 
цього питання виступили відповідальний секретар Го
ловної редколегії І.С.Слабєєв, завідуючий редакцією 
"Історії міст і сіл" УРЕ В.Г.Ткаченко. Крім цього, учас
ники наради ознайомилися з бібліографічними та 
аналітичними картотеками з історії міст і сіл в Дер
жавній історичній бібліотеці УРСР, відвідали Централь
ний державний архів кіно-фото-документів УРСР.

Про завершення роботи над підготовкою історії насе
лених пунктів України журнал поінформував читачів у 
повідомленні з підсумкового засідання Головної редко
легії видання, Вченої ради Інституту історії АН УРСР, 
Наукової ради УРЕ та колегії Головного архівного уп
равління. На ній підкреслювалося, що вихід у світ 26- 
томної "Історії міст і сіл" помітила громадськість не 
тільки України. Наголошувалося, що це видання має ве
лике громадсько-політичне і науково пізнавальне зна
чення. Як підкреслив голова Головної редколегії 
П.Т.Тронько, підготовка і видання "Історії міст і сіл Ук
раїнської РСР" велася близько 12 років. Активними 
учасниками цієї роботи були краєзнавці, що без ма
теріальної винагороди самовіддано працювали над 
створенням літопису населених пунктів України. Велика 
оцінка проведеної роботи прозвучала з вуст віце-прези
дента АН УРСР І.К.Білодіда, академіка І.І.Мінца, кот
рий відзначив, що вихід у світ такої багатотомної праці
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є пряме продовження реалізації ідеї, біля колиски якої 
стояв О.М.Горький10.

Таким чином, редакційна колегія - "Українського 
історичного журналу" багато зробила для успішної 
підготовки, видання багатотомної історії міст і сіл. Вона 
впродовж тривалого часу відгукувалася на найрізно
манітніші проблеми, наполегливо вчила громадський 
актив, популяризувала кращий досвід, вела науково-ме
тодичне забезпечення цієї багатогранної роботи. Завдя
ки цьому "Український історичний журнал" можна по 
праву вважати одним із авторів, унікального видання 
аналогів якого світова історична практика не знає.
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Підсумкове засідання, присвячене завершенню видання 26-томної 
"Історії міст і сіл Української РСР" // УІЖ. - 1975. - № 2. - С. 139-141.

Дмитрієва В.А., Святєць Ю.А.(Дніпропетровськ)

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ

Сучасні соціально-економічні та демографічні проце
си викликають помітні зміни доль багатьох населених
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пунктів України. З одного боку, урбанізація призводить 
до того, що великі міста та мегаполіси дедалі більше по
глинають навколишні селища і села, а, з іншого, маса на
селених пунктів з різного роду причин (неперспективні 
села, збільшення господарств, територіально-адмініст
ративні реформи, екологічні та техногенні катастрофи 
тощо) відбувається знелюднення (депопуляція), що при
зводить до зникнення або перейменування поселень з ад
міністративно-територіальної карти країни. Ці процеси 
загрожують втратою пам’яті про минуле українського 
народу, про соціально-економічні, політичні, культурні, 
національні та інші процеси, що, безсумнівно, формують 
як національну свідомість населення, так і акумулюють 
життєвий досвід багатьох поколінь, що жили і діяли в мі
стах і селах України. У зв’язку з цим вбачається цілком 
обґрунтованою можливість і необхідність застосування 
новітніх інформаційних (комп’ютерних) технологій для 
вивчення історії міст і сіл України.

У науковому плані комп’ютерні технології надають та
кі можливості застосування їх щодо дослідження історії 
міст і сіл України: а) інформаційно-пошукові системи (ба
зи та банки даних); б) картографічні інформаційні систе
ми; в) міжнародна комп’ютерна мережа Інтернет; г) муль
тимедійні системи; д) контент-аналіз наративних джерел; 
ж) математичний аналіз статистичних матеріалів.

Створення інформаційно-пошукових систем на осно
ві баз і банків даних дозволить зберігати інформацію 
про міста і села, а також здійснювати багаторазове та рі- 
зноаспектне використання її якомога більшою кількістю 
дослідників. Нинішній стан розвитку систем управління 
базами даних дозволяє інтегровано зберігати в межах 
однієї інформаційно-пошукової системи інформацію різ
них видів репрезентації -  від числової (статистичної) до 
візуальної (зображень). Зокрема система Kleiw, створена 
міжнародною (Австрія, Італія, Німеччина) дослідною 
групою на чолі з д-ром М.Таллером в Інституті історії' 
ім. Макса Планка в Ґеттінґені (ФРН), покликана забез
печити різноманітні потреби історичних досліджень 
[12; 13; 15; 16]. Основними типами даних, які дозволяє об-
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робляти СУБД Kleiw, є числа, категорії, календарні да
ти, тексти, зображення, карти, зв’язки між документами, 
персоналіями, топонімами, сюжетами тощо. Це надає 
можливість створити інтегровану автоматизовану ін
формаційно-пошукову (довідкову) систему по населених 
пунктах України, в якій інформація про міста і села на
шої держави може бути подана в різноманітній формі: 
статистичній (матеріали переписів, подимних реєстрів, 
інвентарів, писцових книг, ревізьких сказок тощо), текс
товій (магдебурзькі та локаційні грамоти, законодавчі 
акти, документація місцевих органів самоврядування, 
спогади, щоденники, записки сучасників та іноземців то
що); зображувальній (картини, фото тощо), картографі
чній (плани населених пунктів, карти адміністративно- 
територіального устрою тощо). Перевагою такої систе
ми є зберігання і подання інформації інтегровано, тобто 
у взаємозв’язку різних її елементів, можливістю проілю
струвати текстову інформацію візуальною чи картогра
фічною, статистичної -  текстовою, а формально-кількіс
ного та математико-статистичного аналізу.

Для дослідження історії міст і сіл України корисним 
може стати використання географічних (картографіч
них) інформаційних систем, які є своєрідною СУБД, в 
якій певні елементи карти (географічні об’єкти) пов’яза
ні з відповідними елементами бази даних [1-3; 6-8;10]. 
Такі системи дозволяють створювати різноманітні тема
тичні мапи залежно від аспекту, що вивчається дослідни
ком: заселення краю за хронологічними •зрізами; гідро
система та її роль у появі нових населених пунктів; кому
нікації та шляхи сполучення між населеними пунктами; 
адміністративно-територіальний устрій; типи населених 
пунктів; густота населення в них; склад та якість ґрунтів, 
типи землеволодінь; характер забудови тощо. Це дозво
ляє досліджувати, з одного боку, динаміку тих чи інших 
процесів в містах і селах, з іншого ж -  візуалізувати ці 
процеси з допомогою картограм.

Розвиток міжнародної комп’ютерної мережі Інтернет 
забезпечує не тільки зв’язок дослідників між собою та
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можливість отримання різноманітної інформації про 
сьогодення населених пунктів України, але й нові засоби 
організації, зберігання та розповсюдження інформації 
щодо історії міст і сіл. На відміну від джерело-зорієнто- 
ваних СУБД типу Kleiw, Інтернет надає різноманітні 
способи і форми зберігання і відтворення інформації. В 
основу її організації і Інтернет покладено ідею гіпертек- 
сту -  електронного тексту з мережею взаємних посилань 
як в середині документа, так і на інформаційні ресурси за 
його межами. Об’єднання текста з іншими видами ін
формації' створило концепцію гіпермедіа -  організації ін
формації, за якої в тексті можливі переходи не тільки до 
інших фрагментів тексту, але й до статистичних даних 
(таблиць), зображень тощо.

Ці можливості Інтернет можливо використати для 
краєзнавчих досліджень міст і сіл України в плані ство
рення єдиного сервера, який би інтегрував у собі інфор
мацію про електронні ресурси країни з розгляданої про
блеми, щоб будь-який дослідник, мав доступ через ком
п’ютерну мережу отримати відповідну інформацію 
[4;5;11;14].

Поряд з гіпермедіа як способом організації інформа
ції в Інтернет знаходяться “переносні” системи мульти- 
медіа -  інтерактивні (діалогові) системи зберігання та 
відтворення різновидові' інформації на носіях великого 
об’єму пам’яті (компакт- та цифрових відео-дисках). 
Мультимедійні системи надають такі можливості: збері
гання великого обсягу різноманітної інформації на од
ному диску (наприклад, на CD-ROM формата 5,25 дюй
мів може зберігатись до 15 томів авторського тексту, 500 
і більше високоякісних репродукцій (зображень), 30-45 
хвилин відеозапису, 15-25 хвилин звукозапису); збіль
шення (деталізації!) на екрані монітора фрагментів зо
браження (подекуди у 20-кратному розмірі) без погір
шення якості отримуваного при цьому зображення; по
рівняння зображень та обробка їх різноманітними про
грамними засобами; виділення у тексті (титрах), що су
проводжують зображення, “гарячих слів”, якими забез
печується негайне отримання довідкової та іншої пояс
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нювальної інформації (технології гіпертексту та гіперме- 
діа); музичний або будь-який інший аудіосупровід відпо
відного статичного чи динамічного відеоряду; викорис
тання відеофрагментів з фільмів, відеозаписів тощо; 
включення в зміст диска баз даних, методик обробки об
разів, анімацій тощо.

Контент-аналіз наративних джерел, інтегрованих у 
будь-яку з вищеназваних систем дозволить досліджувати 
спільне та особливе в розвитку міст і сіл України. Таки
ми джерелами можуть бути законодавчі акти, спеціальні 
дослідження (наприклад, “Історія міст і сіл України”), 
матеріали органів місцевого самоврядування, докумен
ти особистого походження (епістолярії, мемуари, щоден
ники, спогади, записки іноземців та сучасників) тощо. 
Математичний аналіз статистичних матеріалів, як і кон
тент-аналіз, дозволяє об’єктивізувати дослідження міст і 
сіл, здійснити історико-типологічні та історико-компа- 
ративні дослідження тощо. У цьому напрямі нагрома
джено певний емпіричний та методологічний досвід [2- 
3;9]. Підсумовуючи вище викладене, пропонуємо такі 
питання для обговорення на конференції:

а) презентація бази даних “Міста і седа Дніпропет
ровської області”, розроблюваної НДЛ комп’ютерних 
технологій історичних досліджень Дніпропетровського 
держуніверситету;

б) формування концепції сервера “Міста і села Украї
ни” в Інтернет.
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