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ПРОБЛЕМИ 
ВИВЧЕННЯ 

ТА ВІДТВОРЕННЯ 
КТОРИКО-КУЛЬТЭРНО! 

СПАДЩИНИ





Топочко П.П.(Юшв)

ОХОРОНА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ

Набуття Україною державної незалежності об’єктивно 
створило принципово нову ситуацію у справі відродження 
національної свідомості народу, вивчення її історії, куль
тури, охорони історико-культурної спадщини. За корот
кий час для широкго загалу співвітчизників було відкрито 
цілий ряд глибинних сторінок нашої історії, про які у ми
нулому не прийнято було широко говорити. Йдеться, зок
рема, про часи національно-визвольних змагань ук
раїнського народу, його історичні витоки, про нашу втра
чену пам’ять, руйнування, нерідко, цілком свідоме, найви- 
датніших національних святинь. Впродовж 90-х років XX 
ст. розгорнулись масштабні пошукові дослідження, в ре
зультаті чого реєстр національної історико-культурної 
спадщини збільшився у півтора рази. Незмірно зріс інте
рес громадськості до власної історії, її культурної спадщи
ни. Тема української старовини набула публічного зву
чання, іноді, навіть, у вустах політиків.

На жаль, масовий потяг до власної історико-культур
ної спадщини не був належно оцінений і підтриманий дер
жавною владою ні в ідеологічній, ні в економічній, ні в за
конодавчій сферах. Відомовившись від багатьох норм і 
структур, що регулювали пам’яткоохоронну справу у ра
дянські часи, ми не подбали про створення нової дієвої 
системи державного управління нею. В Україні, на відміну 
від більшості республік колишнього СРСР, нині незалеж
них держав, і досі немає спеціалізованого державного ор
гану охорони пам’яток історії та культури. Ще гірша ситу
ація з фінансуванням пам’яткоохоронних програм, яке, по 
суті, згорнуте в Україні.

Невиправдано затягується процес законодавчого за
безпечення пам’яткоохоронної сфери. Проект закону про 
охорону пам’яток історії та культури, підготовлений до 
другого читання у Верховній Раді, але коли він потрапить
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до порядку денного, невідомо. До того ж цим законом бу
де покладено лише початок створення нормативної бази, 
котра б в повному обсязі врегулювала пам’яткоохоронну 
діяльність. Згідно з затвердженою Держбудом України ко
нцепцією створення нормативної бази пам’яткоохоронної 
галузі, необхідно розробити близько 100 нормативних ак
тів, з яких ЗО - першочергово. Покищо пам’яткоохоронна 
діяльність регулюється, в основному, бюрократичним і 
чиновницьким суб’єктивізмом. І досі не мають свого вирі
шення питання оціночної вартості пам’яток, їх цивілізова
ної приватизації, встановлення адміністративної та кримі
нальної відповідальності за нищення пам’яток, звільнення 
від оподаткування благодійних коштів, що спрямовують
ся на охорону національної культурної спадщини.

Результатом відсутності жорстокої системи державно
го управління в галузі охорони і збереження пам’яток ста
ла їх втрата в наш час. Масовими є грабіжницькі розкоп
ки курганів, городищ в південних регіонах України. По
частішали акти вандалізму на пам’ятках монументального 
мистецтва. Напередодні 55-ї річниці перемоги у Великій 
Вітчизняній війні зазнали руйнування меморіали захисни
кам і визволителям України, мирним жертвам фашизму у 
Луганську, Донецьку, Херсоні, Харкові та інших містах. 
Вкрай загострилась проблема збереження рухомих пам’я- 
ок у музеях. Відсутність фінансування охорони музейних 
закладів призвела до зростанн числа крадіжок музейних 
цінностей, які трапились у Полтаві, Переяславі-Хмельни- 
цькому, в Криму, на Дніпропетровщині, Донеччині.

Через фінансову скруту практично згорнуті рестав
раційні роботи на пам’ятках архітектури та містобудуван
ня. Тим часом майже 2 тис. їх перебувають у незадовільно
му, а то й аварійному стані. Щороку Україна втрачає 
близько 50 пам’яток. Крім того, відсутність коштів на ре
монтно-реставраційні роботи призводить до руйнування 
науково-виробничої бази реставрації, яка в минулому ма
ла здобутки і була одною з кращих у Європі. Сьогодні рес
тавратори працюють, переважно, на ремонті урядових і 
банківських будівель, що, безперечно, ніяк не компенсує їх
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відсутність на архітектурних пам’ятках XI-XVIII ст.
У цьому зв’язку слід окремо зупинитись на проблемі 

відтворення найвидатніших національних пам’яток, які 
були зруйновані в результаті воєнних лихоліть або з нашої 
власної злочинної діяльності. Проблема ця не є однознач
ною, як і ставлення до неї громадськості. В принципі нічо
го поганого в цьому не має. Але доти, доки відновлення є 
не правилом реставраційно-будівельної діяльності, а ви
нятком. Коли ж ця справа набирає масовості і на неї 
відволікаються величезні кошти із державного бюджету, а 
автентичні пам’ятки різних епох у цей час зазнають руй
нації, вона втрачає свою моральність. Відбудова не є по
верненням втрачених пам’яток, у кращом разі це повер
нення пам’яті про них. Щоб цей процес не став перманен
тним, потрібно дбати у першу чергу про збереження того, 
що лишили нам минулі покоління.

Тривогу громадськості викликає сьогодні доля істо
ричних центрів стародавніх міст. За відсутності відповід
них режимів і правил їх регенерації місцеві органи влади, 
переслідуючи, здавалось би, благородну мету залучення 
іноземних інвестицій на нове будівництво, не зупиняються 
навіть перед масовим знесенням пам’яток. При цьому, 
громадська думка не береться до уваги, а все залежить від 
міри освіченості і смаку міського голови чи архітектора. 
Часто-густо ці посадові особи виявляються не на висоті 
тих завдань, котрі пов’язані з регенерацією історичних 
центрів міст. Поруч з окремими успіхами мають місце і 
серйозні прорахунки, коли стара забудова, яка визначала 
специфічний містобудівельний колорит того чи іншого 
міста, поступається новій інтернаціональній. Приклади 
невиправних втрат історичної забудови шляхом такої змі
ни маємо в Києві, Львові, Одесі, Чернігові та інших містах.

Отже, навіть побіжний погляд засвідчує, що стан 
пам’яткоохоронної справи в Україні перебуває в глибокій 
кризі. Несподівано виявилися зміщеними критерії оцінки 
об’єктів культурної спадщини, які складють основу 
національного культурного надбання. Закриття підпри
ємства внаслідок кризових явищ в економіці, як правило,
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кваліфікується владою як втрата, що є більшою за втрату 
пам’яток історії та культури. Впродовж XX століття наша 
країна в роки Першої світової, а потім Жовтневої рево
люції і громадянської війни та під час Другої світової 
війни втрачала майже всю економіку, а разом з тим і знач
ну частину культурної спадщини. З часом, фактично впро
довж життя одного покоління, народне господарство пос
тупово відбудовувалось, оснащувалось більш сучасним 
обладнанням і технологіями. Лише пам’ятки, зруйновані 
внаслідок воєн, були назавжди втрачені як для вітчизня
ної, так і для світової культури. І тим не менше, на фіна
нсову підтримку збиткових державних підприємств, які 
рано чи пізно таки збанкрутують, або будуть приватизо
вані, витрачається сьогодні значна частина державного 
бюджету, у всякому разі в сотні раз більша, ніж на охоро
ну національної культурної спадщини.

Ріень духовності і цивілізованості держави визна
чається, значною мірою, тим, як вона ставиться до істо
ричної і культурної спадщини народу. На жаль, у XX ст. 
нам нічим пишатися у цьому плані. З прикрістю доводить
ся констатувати, що піклування про пам’ятки культури не 
було державним пріоритетом на жодному із етапів нашо
го розвитку. Хотілося б сподіватись, що цю, не кращу, 
традицію Україна назавжди залишить у XX ст. і увійде в 
третє тисячоліття свідомою своєї відповідальності перед 
пам’яттю і духовністю минулих поколінь.

Реєнт О.П. (К иїв)

ПОГЛЯД У ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ.
(ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ НАУК 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ)

Суспільні науки у всі часи та у всіх народів працювали 
на соціальне замовлення, оскільки саме вони дають ро
зуміння основних закономірностей та механізмів функціо
нування організованих державами великих людських 
спільнот. Не слід боятися виразу "соціальне замовлення",
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потрібно лише звільнити його первісне значення від про
сякнутих нафталіном ідеологізованих аксіом. Жодна дер
жава не може діяти, ігноруючи нагромаджений поперед
никами, детально вивчений досвід управління суспіль
ством, а також рекомендації вчених-суспільствознавців. 
Разом з тим фундаментальна наука не може дозволити 
собі розкіш перебувати в оазисі абстрактних, відірваних 
від реалій життя ідей і тішитися міражами власної довер
шеності. Потреба суспільства у короткотермінових та пер
спективних прогнозах за умов швидкоплинних змін у 
різних сферах життя буде постійно та неухильно стражда
ти. Тому на порядку денному на весь зріст стоїть пробле
ма комплексного моделювання суспільних процесів, ви
роблення засобів їх кореляції та корекції відповідно до тих 
завдань, які вирішує держава.

У різних галузях знань час від часу відбуваються якісні 
стрибки, прориви на окремих напрямках. Сучасні суспіль
ні науки мають якнайшвидше вийти на той рівень, який 
дозволить їм позитивно впливати на розвиток держави, 
самоорганізацію суспільства. На сьогодні ж ми мусимо 
відверто визначити: провина за відсутність науково об
грунтованої, комплексної, цілісної, всеохоплюючої дер
жавної політико-правової доктрини як теоретичної про
грами розвитку суспільства частково лежить і на тих, хто 
зайнятий у сфері суспільних наук. Відчувається дефіцит 
фундаментальних ідей на вирішальних напрямках регла
ментації, регулювання політично-економічних, етнічних, 
релігійних, соціокультурних відносин, реформування дер
жавних та недержавних інституцій.

Екстремальні ситуації, до яких час від часу потрапля
ють відповідні ланки державного механізму, нагромад
ження проблем, що за певних умов досить швидко дола
ються й вирішуються, часто пов’язані з відсутністю не
обхідних теоретичних напрацювань в різних галузях 
суспільствознавства. Ось що пропонується деякими на
уковцями як "панацея" від усіх негараздів, при уважному 
погляді виявляється інколи так би мовити продуктом не 
першої свіжості. Час відмовитися від необгрунтованої ти- 
пологізації явищ, які в різних країнах схожі лише зовні.
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Класичні методи аналізу, наприклад, екстраполіція, вияв
ляються малопродуктивними, коли йдеться про такий 
складний об’єкт як людське суспільство. Некритичне, по
верхово аргументоване застосування навіть кращого за
рубіжного досвіду породжує хибні кроки, віддаляє отри
мання очікуваних результатів.

Сучасний етап державного будівництва вимагає поси
леної уваги до теоретичних та практичних проблем права. 
Становлення демократичної, правової, соціально орієнто
ваної держави диктує реформування всієї юридичної сис
теми, оновлення практично всіх галузей законодавства, 
його кодифікації та систематизації, вдосконалення ор
ганізаційно-правового механізму забезпечення прав лю
дини і громадянина, законності і порядку.

Юридична наука повинна сприяти розвитку нових, за
снованих на гуманістичних принципах суспільних відно
син, розробці ефективних засобів і шляхів переходу від ко
мандно-адміністративної моделі керівництва державою до 
демократичних, становленню громадянського суспіль
ства, ринкової економіки, ефективних політико-правових 
інституцій. Виконання вказаних завдань вимагає нових 
методологічних підходів до вивчення і формулювання за
кономірностей діалектики зв’язку суспільства і права, 
відокремлення в цій системі особливої світоглядної струк
тури знань про право, його сутність та форми здійснення. 
Мова йде про нову філософію права, на базі якої розвива
тимуться теоретичні основи галузей правознавства, вдос
коналюватиметься технологія правотворчості і практич
ного застосування юридичних актів.

При цьому вітчизняні спеціалісти права не повинні об
межуватися задоволенням нагальних потреб сьогодення, а 
мають тримати в полі зору перспективу, враховуючи мож
ливі варіанти розвитку як суспільства в цілому, так і окре
мих його елементів. Покищо юридична наука в основному 
наздоганяє реальні події, тоді як мусить, принаймні теоре
тично, йти на крок попереду.

З огляду на сказане, розробка фундаментальних і при
кладних проблем юриспруденції стає в ряд пріоритетних у
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гуманітарній сфері. Необхідно піднести на якісно новий 
рівень дослідження конституційного, адміністративного, 
цивільного, кримінального, міжнародного та інших галу
зей права, теоретичних проблем становлення і розвитку 
української суверенної, правової, демократичної держави.

Разом з практичними заходами державних структур, 
політичних партій та громадських організацій це дозво
лить забезпечити верховенство права, ефективне функціо
нування правоохоронних органів, підвищення юридичної 
культури громадян.

В сучасних умовах набуває значення вироблення теоре
тичних і практичних засад громадянського суспільства, 
різних форм самоорганізації та громадянської самодіяль
ності його членів. Маргінальній психології пасивного 
обивателя, який чекає всього від держави, слід протиста
вити умови, за яких творча, ініціативна та енергійна осо
бистість дістане цілком природні переваги при рівних кон
ституційних правах та соціальних гарантіях.

Підвищеної уваги потребують дослідження шляхів і за
собів удосконалення демократичних механізмів функціо
нування політичної системи України, теорії та практики 
парламентаризму, напрямів реалізації Конституції Украї
ни, прав і свобод громадян, ефективності інституту прези
дентства, виборчої системи.

Економічні реформи, що здійснюються в країні, стиму
люють розвиток цивільного, підприємницького, трудово
го, аграрного, екологічного права.

Невідкладним завданням порядку денного є гармоні
зація вітчизняних юридичних норм з міжнародними, вмо
тивоване впровадження міжнародних нормативних актів 
у правове поле України, кодифікація адміністративно- 
процесуального, цивільного та цивільно-процесуального 
кодексів, Кодексу законів про працю, узгодження цивіль
ного і трудового законодавства з Конституцією України.

Сьогодні не обійтися без вичерпної інформації про го
ловні тенденції в житті українського суспільства, зміни в 
його соціальній структурі, системі соціальних відносин, 
зразках поведінки різних груп і верств населення. Аналіз 
процесів соціальної диференціації і стратифікації, соціаль

9



ної мобільності, важелів соціокультурної і інтеграції, скла
дання нових мотивацій та ціннісних орієнтирів населенню 
України дозволяє оперативно реагувати на ті явища, які 
визначають поступ держави, а також з більшою 
вірогідністю прогнозувати майбутнє.

Науковці Інституту соціології НАН України своєю 
працею доводять, що і фундаментальні наукові досліджен
ня суспільствознавчого циклу мають вихід на практику і 
приносять реальну користь. З 1994 р. на підставі соціоло
гічного моніторингу видається щорічник "Тенденції ро
звитку українського суспільства. Соціологічні показни
ки", які надходять до комітетів Верховної Ради, політич
них фракцій, міністерств і відомств, засобів масової інфор
мації. На базі цих даних можна простежити тенденції ро
звитку багатьох процесів, виділити певні закономірності.

Геополітичне місце України в минулому визначило мо
заїчну етнооціальну, економічну, політичну, конфесійну 
картину, зформувало неоднорідну ментальність населен
ня. Глибоке вивчення етносоціальних процесів у нашій 
країні актуалізується тим, що сьогодні вони є важливим 
фактором, від якого безпосередньо залежить стабільність 
суспільства і державна безпека. Роль вчених у цій сфері ми 
бачимо такою: від реконструкцій об’єктивної історичної 
картини міжнаціональних відносин в Україні до вироб
лення зваженої концепції етнонаціональної політики дер
жави на перспективу. В ході реалізації цих завдань не
обхідно забезпечити матеріальні, світоглядно-ідеологічні 
умови для нового рівня міжнаціональних стосунків, 
ліквідації підгрунтя взаємних претензій і звинувачень, 
встановлення історичної справедливості щодо тих на
родів, які в роки радянської влади зазнали репресій.

Не конфронтація, не переваги одних за рахунок інших, 
а пошук шляхів до консолідації навколо державницької 
ідеї - ось магістральний шлях України в національному 
питанні. В цьому всіх нас зайвий раз переконав досвід 
Росії та Югославії.

Історики також долучилися до того, що диференціація 
політичних вподобань надмірно підняла температуру у
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відносинах між окремими групами суспільства. Після де
сятиліть тоталітарної задухи науковці змогли вдихнути на 
повні груди. Однак це не зняло, а, навпаки, загострило 
проблему заангажованості істориків. І в даний момент 
варто давати собі звіт у тому, що політизовані, ідеологізо- 
вані праці на історичну тематику провокують поляри
зацію суспільства, сприяють ескалації напруженості в 
ньому. Це лише шкодить і державі і народу України.

В цілому ж історична наука поступово долає такі руди
менти минулого, як упередженість, міфотворчість, схема- 
тизм.На зміну доктрині вульгаризованого марксизму при
ходять новітні методи історичного пошуку, об’єктивне 
зображення подій минулого. Та щоб відійти від фотогра
фічного відтворення історичних процесів, слід виробити і 
нові методологічні підходи,очистити термінологічно-по
нятійний апарат від безплідних нашарувань минулого та 
псевдонаукових неологізмів, перейти до концептуального 
осмислення конкретно-історичних явищ. Слід відмовити
ся як від надто жорсткої прив’язки до російської історич
ної моделі, так і модерної вестернізації нашої історії. Оче
видно, більш плідним буде системний, конвергентний під
хід, який передбачає вивчення різнобічних впливів на ет
ногенез, державотворення, соціально-економічні, конфе
сійні умови розвитку українського народу впродовж віків.

Значну роль у перебудові не лише вищої, але й се
редньої освіти мають відіграти філософські дослідження. 
Вони покликані забезпечити надійну світоглядно-методо
логічну основу для кординального оновлення навчально- 
виховного процесу.

В галузі фундаментальних розробок провідної наукової 
установи цього профілю - Інституту філософії НАН Украї
ни - пріоритетними стали дослідження фундаментальних 
проблем соціальної філософії, філософії нації та етносу, 
історіософії, філософської антропології, філософії культу
ри, етикета естетики, філософії релігії та релігійних про
цесів, аналітичної філософії, логіки, методології та філо
софії науки і т.ін.

Певні позитивні напрацювання є у розробці актуаль
них світоглядних і методологічних проблем розвитку су
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часного суспільства і науки, обгрунтуванні цивілізаційно- 
го підходу у вивченні історичних процесів, феномену ук
раїнської культури, питань становлення громадянського 
суспільства тощо.

Водночас доводиться констатувати, що чималий по
тенціал академічної науки реалізується не повністю. Знач
но тіснішими мають бути зв’язки Інституту з філософськи
ми кафедрами вузів, активнішою - спільна робота по 
підготовці підручників. Малоосвоєним напрямом діяль
ності залишається інтеграція філософії та спеціальних га
лузей науки та освіти.

Реальний внесок суспільних наук у розвиток держави 
можна простежити по морально-психологічному мікро
клімату в країні, коливанню громадської думки, настроях 
молоді. Саме підростаюче покоління є найбільш точним 
індикатором правильності курсу, обраного політиками. З 
цього приводу хочеться сказати кілька слів. Випускники 
сучасної школи недостатньо підготовлені до розуміння й 
адекватного сприйняття суспільних процесів, не маючи 
змоги познайомитися з основами філософії, соціології, по
літекономії, політології. Свого часу вивівши зі шкільних 
програм суспільствознавство, разом з водою виплеснули й 
дитину. А такі предмети як природознавство, основи дер
жави і права не можуть повною мірою компенсувати про
галини в базовому понятійному арсеналі учнів. У свою 
чергу, знання спе-ціалістів, підготовлених вузами педа
гогічного профілю, залишаються у школі без вимоги, а то
му не поповнюються і не збагачуються. Виходить, що дер
жава марно витрачає кошти на організацію викладання 
таких курсів, що служать лише для заповнення атеста- 
ційної номенклатури. Думається, в цьому питанні ще рано 
ставити крапку. Можливо, науковці та освітяни спільними 
зусиллями ще створять шкільний синтетичний курс, який 
би давав учням знання основ наук суспільствознавства.
■ Є окремі зауваження і до підготовки спеціалістів у ву
зах гуманітарного спрямування. Якщо загальнотеоретич
на підготовка особливих нарікань не викликає, то вузько
фахова потребує вдосконалення. Між рівнем підготовки
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студента і вимогами практичного застосування набутих 
знань, як правило, існує досить істотна різбіжність. Випус
кники більшості вузів, за малим виключенням тих, хто за
ймався у студентському науковому товаристві, не мають 
належних чи навіть мінімальних навичок науково-дослід
ницької роботи, вміння виконувати функціональні опе
рації та робочому місці. Це створює для молодих спеціа
лістів додаткові труднощі в ході працевлаштування.

Певну тривогу викликає стан підготовки правознавців. 
Тепер майже кожен вуз вважає за потрібне навчати юри
стів. Дійсно, потреба у спеціалістах права сьогодні існує. 
Однак не слід забувати, що для підготовки ерудованих і 
кваліфікованих фахівців у різних галузях юриспруденції 
необхідна наявність не лише досвідченого професорсько- 
викладацького складу, але й певних традицій. Хочеться, 
аби нині модне прагнення молоді отримати юридичну 
освіту не експлуатувалося керівництвом вузів з метою по
повнення бюджету навчальних закладів за рахунок плат
них місць. Надлишок правників у великих містах відчу
вається вже тепер. У цій справі, як і в інших, слід виходи
ти з інтересів держави й міркувати по-державному.

Приклади того, як академічні установи можуть взяти 
участь в підготовці спеціалістів, вже є. Заслуговує на ува
гу досвід Інституту держави і права НАН України, при 
якому з 1996 р. діє Вища школа права. Провідні науковці 
мають змогу передавати результати фундаментальних 
досліджень найбільш зацікавленому споживачу - студен
там і слухачам. На факультеті соціології та психології 
Національного університету ім. Т.Шевченка працює філія 
Інституту філософії НАН України, яка готує фахівців да
ної галузі. Позитивні зрушення помітні і в такій складній 
справі, як підготовка базових підручників, навчальних 
посібників. В даний момент вже можна говорити про на
явність вибору у студентів та викладачів. Відрадно, що 
більша частина навчальної літератури створюється 
співробітниками гуманітарних кафедр, які знають не лише 
рівень вимог до знань майбутніх спеціалістів, але й особ
ливості навчального процесу.

Разом з тим, є підстави констатувати, що кафедри
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суспільних наук далеко не повністю вичерпали виховний 
потенціал навчальних дисциплін. Відкинувши формалізм, 
менторський, зверхньо-повчальний тон, викладачі мо
жуть і повинні робити свій внесок у виховний процес. Не
обхідність саме такого підходу диктується ситуацією в 
державі. Сучасній молоді нелегко обрати правильні цін
нісні орієнтири, зате неважко збитися на оманливі манівці 
"легкого" життя, в якому наполеглива праця посідає 
зовсім не перше місце серед засобів досягнення добробуту.

Лише спільними зусиллями можна зламати пасивно- 
споживацькі настрої багатьох молодих людей, змінити 
морально-психологічну атмосферу в суспільстві, на якій 
все більше позначаються зневіра в можливостях держави 
регулювати суспільні процеси, правовий нігілізм, соціаль
на апатія тощо. Ми повинні допомогти підростаючому 
поколінню повернутися до життєдайних прабатьківських 
духовних джерел, - кращих традицій нашого народу.

На завершення сказаного хочеться закликати носіїв гу
манітарних знань повніше використовувати наявні мож
ливості впливу на суспільство через пресу, радіо, телеба
чення, публічні акції. Слід наголосити на необхідності не
формальної, продуктивної координації діяльності вузів
ських наукових рад з вченими радами академічних уста
нов, інтеграції зусиль у вирішенні тих питань, які мають 
пріоритетне значення для нашої молодої держави.

Савченко О Л .(К т в)

СТАН КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Сучасне вітчизняне краєзнавство має глибокі традиції 
й несе в собі ідею збагачення духовності й культури наро
ду. Відновлення незалежності України, демократичні про
цеси в суспільно-політичному житті обумовили новий 
сплеск краєзнавчих досліджень у царині літератури, мис
тецтва, історії, археографії тощо. Як наука і спеціальна 
історична дисципліна краєзнавство виробило власну ме
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тодику і техніку дослідження, які забезпечують історичне 
пізнання через тісне спілкування з історією краю, через ро
зуміння діалектики суспільного поступу.

У час, коли світ сповнений глобалістських інтегра
ційних процесів, коли інформація у широкому вжитку 
цього слова стала всепроникною, а молодь активно при
лучається до усіх, в тому числі й негативних, проявів су
часної цивілізації, важливим завданням школи є вироб
лення в молодих людях чітких соціокультурних орієнтирів 
і усвідомлення свого місця в сім’ї, соціальний групі, 
суспільстві, світі. Головна мета краєзнавчої роботи в шко
лі якраз і полягає у вихованні в кожного школяра глибо
кої любові до Батьківщини, почуття поваги до національ
но-визвольних традицій свого народу. Краєзнавчий ма
теріал виконує ряд важливих дидактичних функцій: сти
мулювання пізнавального інтересу, створення проблемної 
ситуації, забезпечення ілюстративності й наочності та ін.

На сьогодні програми з відповідних навчальних дисци
плін передбачають широкий простір для наукової і пошу
кової краєзнавчої роботи. Але, як відомо, краєзнавча ро
бота проводиться не лише у стінах школи, а й в  позауроч- 
ний час. Цьому покликана сприяти мережа краєзнавчих та 
краєзнавчо-туристських гуртків, клубів, секцій, яких нара
ховується понад 20 тис. Також краєзнавство в нашій країні 
культивують близько 80 центрів туризму і краєзнавства, 
817 палаців (будинків) дитячої та юнацької творчості то
що. На сьогодні організованими формами краєзнавчої ро
боти в країні охоплено близько 400 тис. учнів.

Великої популярності серед учнівської молоді набули 
Всеукраїнські рухи та експедиції "Пам’ять", "Моя земля - 
земля моїх батьків", "Краса і біль України", "Мікротоніми 
України", "Сто чудес України" та ін., здійснювані під ору
дою Українського державного центру туризму і краєзнав
ства учнівської молоді Міносвіти України спільно з Всеук
раїнською спілкою краєзнавців, Українським геог
рафічним товариством, Радою організації ветеранів Ук
раїни, Національною академією наук України та іншими 
установами і громадськими фундаціями.

Зокрема, у травні 1998 р. Міністерство освіти, Ук
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раїнський державний центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, Всеукраїнська спілка краєзнавців та 
Українське географічне товариство започаткували довго
тривалу історико-географічну експедицію "Сто чудес Ук
раїни", інтерес до якої виявили учні усіх без винятку регі
онів країни. В ході експедиції було виявлено і описано чи
мало історичних, культурних та природних пам’ятників, 
що має наукове і, що найголовніше, - виховне значення.

На Всеукраїнський етап експедиції юні краєзнавці 
надіслали 243 конкурсні роботи - переможниці регіональ
них конкурсів. Так, лише до розділу "Диво рукотворне" 
було надіслано 102 нариси та 23 художні фотографії, а до 
розділу "Чарівний світ природи" відповідно 83 і 35 робіт.

Прикметним і найціннішим є те, що учасники експеди
ції пересвідчилися, що кожне село, селище, місто чи регіон 
багаті на дійсно дивовижні пам’ятники національної куль
тури, які слугують зв’язуючим ланцюгом між поколіннями 
й народами, які проживають в Україні. Полікультурність 
стала для них не лише науковим визначенням, а й докона
ним фактом. З вересня минулого року започатковано все
українську історико-краєзнавчу акцію учнівської молоді 
"Пам’ять", головною метою якої є пропаганда і ак
тивізація краєзнавчого руху серед учнівських колективів, 
їх пошуково-дослідницької діяльності з увічнення бойових 
подвигів захисників Батьківщини та вшатування трудів
ників тилу в роки боротьби з фашизмом; виховання 
підростаючого покоління на кращих зразках служіння 
своєму народу, вірності Україні.

Акція проводилась у два етапи: 1-й етап - "Бойові орде
ни і медалі в твоїй родині", який розпочався у вересні 1998
р. і триватиме до 1999 р., присвячується 55-річниці визво
лення України від німецько-фашистських загарбників. 2-й 
етап - "Збережемо пам’ять про подвиг" - передбачає огляд 
роботи музеїв історичного профілю з висвітлення періоду 
Другої світової війни. Цей етап пройде з жовтня 1999 до 
травня 2000 рр. і присвячується 55-річниці Перемоги у Ве
ликій Вітчизняній війні.

Аналізуючи хід 1-го етапу акції, можна зробити
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висновок, що в країні активізувалася робота юних крає
знавців з дослідження історії Великої Вітчизняної війни, 
збирання матеріалів про воїнів, які загинули на території 
України, пошук і догляд за їх могилами, місцями похован
ня, розкриття невідомих сторінок історії. Майже в усіх 
школах проведені урочисті збори, вечори, конференції, 
мітинги, місячники під девізами: "У пам’яті зморшкувате і 
добре обличчя", "Стежками скорботи і подвигу", "Пам’ять 
- 55", "Пісні, обпалені війною", тощо.

Практично в усіх куточках України пройшли науково- 
практичні конференції, присвячені цій даті, у ході яких бу
ли підведені підсумки і намічені нові завдання.

У жовтні 1999 р. у Києві відбудеться Всеукраїнська кон
ференція "Свята спадщина", участь у якій візьмуть пред
ставники експедиційних загонів з усіх куточків України.

Одним з відносно нових напрямків роботи є Мала ака
демія наук та Наукові товариства учнів України, які є 
надійним осередком виховання інтелектуальної ініціативи 
учнів, формування молодого наукового потенціалу краї
ни. На сьогодні МАН об’єднує 27 територіальних відді
лень та 102 НТУ. Тут набувають знань понад 37 тисяч 
майбутніх науковців. МАН залучає учнів до науково-дос
лідницької діяльності з історичного, географічного крає
знавства, архіології, геології, етнографії та фольклору.

Новою нетрадиційною формою організаційно-масової 
роботи серед учнівської молоді, яка позитивно зарекомен
дувала себе на місцях, став Всеукраїнський зліт юних жур- 
налістів-краєзнавців. Було проведено 2 зльоти, в програму 
якого входять: робота на краєзнавчих станціях, де учасни
ки демонстрували свої знання, вміння і навички польових 
досліджень з різних напрямків краєзнавства, історії, геог
рафії, екології, геології, археології, етнографії; вміння 
орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса і кар
ти, вміння долати туристську смугу перешкод, широка 
різноманітна конкурсно-спортивна програма.

Краєзнавчі здобутки учнівської молоді зазвичай офор
млені в експозиції шкільних краєзнавчих музеїв і куточків, 
число яких, на жаль, зменшується. Ще 1991 р. в 21 тис. 
шкіл країни їх налічувалося понад 2 100, а при останній ре
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єстрації виявлено лише 1 675, без урахування Львівської 
області. Ця сумна статистка не може не насторожувати й 
є свідченням тому, що, не зважаючи на успіхи, стан справ 
залишається далеко не таким, як того хотілося б.

Насамперед, у значній кількості загальноосвітніх на
вчальних закладів через скорочення фінансування освіт
ньої галузі припинили діяльність краєзнавчі та туристсь
ко-краєзнавчі гуртки і секції.

По-друге, бракує фахівців з краєзнавчої роботи. На 
сьогодні потрібно розпочати підготовку кадрів при облас
них інститутах післядипломної освіти педагогічних 
кадрів.

По-третє, але не за значимістю, дається взнаки слабка, 
а нерідко й взагалі відсутня, матеріально-технічна база 
для краєзнавчої роботи.

По-четверте, загальноосвітні навчальні заклади не за
вжди належно співпрацюють з регіональними громадсь
кими краєзнавчими організаціями, краєзнавчими музея
ми, не залучають їхніх фахівців до роботи з учнями.

Нарешті, не можна обійти увагою й суб’єктивні чинни
ки, а саме - недостатня увага більшості керівників органів 
управління освітою та навчальних закладів до краєзнав
чого напрямку навчально-виховної роботи. Дотепер вона 
тримається на ентузіазмі закоханих у краєзнавство учи
телів, які працюють за рахунок власного часу і без усякої 
матеріальної винагороди. Для подолання цих недоліків та 
підвищення ефективностц краєзнавчої роботи в школі 
потрібно докласти спільних зусиль для вирішення ряду 
невідкладних завдань, а саме: 1) підготовка та підвищення 
кваліфікації фахівців з краєзнавчої роботи; 2) налагодити 
співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів з місце
вими краєзнавчими музеями, відповідними громадськими 
організаціями та установами; 3) покращити матеріально- 
технічну базу краєзнавчої роботи в загальноосвітніх та 
позашкільних закладах; 4) постійно висвітлювати у 
засобах масової інформації успіхи юних краєзнавців та 
провідних центрів; морально заохочувати й матеріально 
стимулювати науково-пошукову роботу учнів та учителів.
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Акуленко B.L (Київ)

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ 
У ПАМ'ЯТКООХОРОННІЙ СФЕРІ

(міжнародні стандарти і внутрішнє законодавство)

В законодавстві і пам’яткоохоронній практиці Ук
раїни закріпився загальний термін "пам’ятки історії та 
культури". Це поняття охоплює всі види пам’яток: іс
торії, археології, містобудування і архітектури, мистецт
ва, документальні пам’ятки тощо.

Останнім часом у світі і нашій країні все далі поши
рюється тенденція, коли переходять від схоронності ок
ремих об’єктів до збереження історичного середовища, 
археологічних територій, архітектурних комплексів, а 
також центрів їх зосередження. Це призводить до вжи
вання нової термінології, окреслення інших культуро
логічних понять.

У міжнародно-правовій сфері, перш за все, це - "куль
турні цінності" і "культурна спадщина".

Культурні цінності - загальне поняття, яке застосо
вується у міжнародних актах щодо різноманітних пред
метів історичного, художнього, наукового та іншого 
культурного значення. Єдиного універсального визна
чення к.ц. немає, є кілька їх визначень, які вживаються 
відповідно до конкретних міжнародно-правових доку
ментів. В Рекомендації ЮНЕСКО про заходи, спрямо
вані на заборону і запобігання незаконному вивезенню, 
ввезенню та передачі права власності на культурні 
цінності від 19 листопада 1964 р. к.ц. вважається рухоме 
й нерухоме майно, яке має велике значення для культур
ного надбання кожної країни, себто такі предмети, як 
твори мистецтва і архітектури, рукописи книги та інші 
предмети, що становлять інтерес під кутом зору мистец
тва, історії чи археології, етнологічні документи, типові 
зразки флори і фауни, наукові колекції та важливі ко
лекції книг і архівних документів, у т.ч. музичні архіви.
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Дещо інше визначення к.ц. дається в Рекомендації 
ЮНЕСКО про збереження культурних цінностей, яким за
грожує небезпека внаслідок проведення громадських чи 
приватних робіт від 19 листопада 1968 р. Тут під терміном 
к.ц. розуміються: а) нерухомі об’єкти, такі як: місцевості 
археологічного, історичного чи наукового значення, спо
руди чи інші об’єкти, які становлять історичну, наукову, 
мистецьку чи архітектурну цінність, як релігійні, так і 
світські, в т.ч. архітектурні або традиційні ансамблі, істо
ричні квартали в містах або сільських населених пунктах і 
етнологічні споруди попередніх культур, які ще й досі зна
ходяться в доброму стані. Це також стосується їх руїн, ар
хеологічних чи історичних залишків, їх безпосереднього 
оточення; в) рухомі цінності, що мають культурне значен
ня, в т.ч. цінності в нерухомих об’єктах чи вилучені з них, 
а також рухомі цінності, приховані в землі, які можуть бу
ти виявлені в місцях, що мають археологічне чи історичне 
значення, чи інших місцях.

Цей термін охоплює не тільки виявлені й зареєстровані 
архітектурні, археологічні та історичні місцевості і спору
ди, але й незареєстровані залишки минулого, а також су
часні місцевості і споруди, що мають мистецьке значення.

Найширше визначення поняття к.ц. зустрічаємо в Га
азькій конвенції про захист культурних цінностей на ви
падок збройного конфлікту (1954р.), де ним охоплені по
ряд з нерухомими об’єктами і рухомими предметами та
кож центри зосередження к.ц. Для цілей Конвенції 
ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і за
побігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі 
права власності на культурні цінності від 14 листопада 
1970 р. застосовується інше поняття зрозуміло, що пере
важно до рухомих предметів. К.Ц. ввжаються цінності 
релігійного чи світського характеру, котрі розглядають
ся кожною державою як такі, що мають значення для ар
хеології, доісторичного періоду, історії, літератури, мис
тецтва і науки. До цього загального визначення в Кон
венції міститься предметний перелік к.ц., який охоплює 
одинадцять категорій: а) рідкісні колекції та зразки фло
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ри і фауни, мінералогії, анатомії та предмети, що станов
лять інтерес для палеонтології; б) цінності, що стосують
ся історії включно з історією науки і техніки, історією 
воєн і суспільств, а також пов’язані з життям національ
них діячів, мислителів та з великими національними 
подіями; в) археологічні знахідки (зокрема звичайні і 
таємні) та археологічні відкриття; г) частини розчлено
ваних художніх та історичних пам’яток, археологічних 
місць; д) старовинні предмети більш ніж 100-літньої дав
ності, як - от надписи, чеканні монети й печатки; е) ет
нографічні матеріали; ж) художні цінності, такі як: пол
отна, картини й малюнки цілком ручної роботи на будь- 
якій основі та з будь-яких матеріалів (за винятком крес
лень і промислових виробів, прикрашених від руки); з) 
оригінальні вироби скульптурного мистецтва з будь- 
яких матеріалів; і) оригінальні гравюри, естампи й літог
рафії; к) оригінальні художні підбірки й монтажі з будь- 
яких матеріалів; л) рідкісні рукописи та інкунабули, ста
ровинні книги, документи і видання, що становлять 
особливий інтерес (історичний, художній, науковий, 
літературний тощо) окремо і в колекціях; м) поштові 
марки, податкові та аналогічні їм марки, окремо і в ко
лекціях; н) архіви, в т.ч. фото-, фоно- і кіїюархіви; о) 
Меблі більш ніж 100-літньої давності та старовинні му
зичні інструменти.

У внутріїпньому законодавстві визначення к.ц. впер
ше подали "Основи законодавства України про культу
ру" від 14 лютого 1992 р. Згідно них до к.ц. належать 
об’єкти матеріальної і духовної культури, що мають ху
дожнє, історичне, етнографічне та наукове значення. 
Унікальні цінності матеріальної і духовної культури, а 
також к.ц., що мають виняткове історичне значення для 
формування національної самосвідомості українського 
культурного надбання і заносяться до Державного 
реєстру національного культурного надбання. Поряд із 
загальним поняттям к.ц. в ряді міжнародних актах по
дається також інше визначення загального поняття 
предметів історичного, художнього, наукового та іншо-
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го культурного значення - культурна спадщина.
Культурна спадщина - загальне поняття, яке прийняте 

в міжнародних актах, щодо об’єктів історичного, ху
дожнього, наукового та іншого культурного значення. 
Єдиного універсального визначення к.с. немає, є кілька її 
визначень, які вживаються відповідно до конкретних 
міжнародно-правових документів. Рекомендація ЮНЕС
КО про охорону на національному рівні культурної та 
природної спадщини від 16 листопада 1972 р. і Конвенція 
ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та приро
дної спадщини від 16 листопада 1972 р. містять в основно
му співпадаюче визначення поняття к.с. У них як к.с. ро
зглядаються такі пам’ятки: твори архітектури, монумен
тальної скульптури і живопису, елементи і структури архе
ологічного характеру, надписи, печери і групи елементів, 
які мають видатну універсальну цінність під кутом зору 
історії, мистецтва чи науки; визначні місця: твори людини 
або спільні витвори людини і природи, а також зони 
включно з археологічними визначними місцями, що ста
новлять універсальну цінність під кутом зору історії, есте
тики, етнології чи антропології.

Основною ознакою віднесення культурних цінностей 
до охоронювальних категорій в конвенції 1972 р. є "ви
датна універсальна цінність", без визначення її змісту і 
тлумачення. Поняття к.с. близьке до поняття культурні 
цінності, але вони не тотожні. К.с. в названих міжнарод
них документах вживається тільки до нерухомих 
об’єктів і не охоплює рухомих цінностей і вони до них не 
застосовуються. Разом з тим, згідно з цілями конвенції 
ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і за
побігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі 
права власності на культурні цінності від 14 листопада 
1970 р. під термном к.с. кожної держави розуміються: а) 
культурні цінності, створені окремими особами або ко

лективами осіб, які є громадянами даної держави, та 
культурні цінності, що мають важливе значення для да
ної держави і створені на території цієї держави інозем
ними громадянами або особами без громадянства, які
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проживають на території даної держави; б) культурні 
цінності, знайдені на національній території; в) культурні 
цінності, набуті археологічними, етнологічними і приро
дно-науковими експедиціями за згодою компетентних 
властей країни, звідкіля походять ці цінності; г) культурні 
цінності, набуті внаслідок добровільних обмінів; д) куль
турні цінності, отримані як дар або законно куплені за зго
дою компетентних властей країни, звідкілля походять ці 
цінності.

У внутрішньому законодавстві терміну к.с. іноді си- 
нонімічен термін історико-культурна спадщина. Термін 
к.с. вживається в статті 54 Конституції України, Законах 
України "Основи законодавства України про культуру" 
рід 14 лютого 1992 р., "Про основи містобудування" від 16 
листопада 1992 р. та інших законодавчих актах, але визна
чення цього поняття не дається.

Для усунення колізій у цій культурологічній сфері, слід 
вживання понять "культурні цінності" і "культурна спад
щина" узгодити з міжнародними стандартами. У напрямі 
приєднання України до міжнародних актів, зокрема кон
венцій ЮНЕСКО, зроблено чимало. Далі постає питання 
імплементації - приведення у відповідність з міжнародни
ми стандартами внутрішнього законодавства, створення 
державного механізму їх реалізації. Зараз при розгляді 
Верховною Радою України проектів Законів України 
"Про ввезення, вивезення і повернення культурних ціннос
тей" та "Про охорону культурної спадщини" це на часі.
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міжнародно-правових відносинах.-К.-1997.
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зиції України в охороні культурних цінностей//Суве- 
ренітет України і міжнародне право.-К.-1995.-С. 298-319.

3. Conventions and Recommendations of UNESCO con
cerning the protection of the cultural heritage.-Geneva.-1985.

4. Акуленко В.I., Денисов B.H. Право українського на
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Ф едорук О. (К иїв)

ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦІЇ 
В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Кожний народ, кожна держава сповнені турботи про 
долю історико-культурної спадщини. Міжнародна 
спільнота виявляє багато ініціатив стосовно розв’язання 
елементів її існування в сучасних умовах. Особливу ува
гу викликають культурні цінності, які зазнали протиза
конної міграції. Існує тісний зв’язок між чинниками по
вернення чи рестистуції об’єктів культури і чинниками 
усвідомлення спадщини як цілості. Ідея реституції з точ
ки зору сучасної культурологічної практики та ідей де
мократичного самоврядування є об’єктивною зако
номірністю функцій єдності та цілості культурної спад
щини для будь-якого народу.

Зупинюсь на проблемах реституції культурних цінно
стей, що визначають волю народів до демократичного 
володіння спадщиною в інтересах гуманізму.

Відомо, що Україна перебуває в числі держав, чиє 
культурне надбання найбільше потерпіло, внаслідок 
воєнних дій та грабунків. Величезна кількість україн
ських культурних цінностей - клейноди козацького 
війська, унікальні археологічні колекції, скарби, безцінні 
мозаїки, фрески, ікони, іконостаси з наших церков, 
кращі полотна відомих художників, твори декоративно
го мистецтва, зброя, архівні документи, стародруки, цілі 
бібліотечні комплекси у різні історичні періоди були пе
реміщені за межі нашої території. Дві третини усіх куль
турних втрат колишнього СРСР за період 1941-1944 рр. 
- це втрати України. Україна понесла величезні моральні 
втрати, пов’язані зі знищенням культових споруд. Акту
ально сьогодні виглядає питання про повернення фресок 
і мозаїк зруйнованого в 1934 р. Золотоверхого Ми
хайлівського монастиря.

Одним з джерел поповнення фондів музеїв Москви та
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Ленінграду стали всесоюзні виставки, після яких експо
нати, отримані в тимчасове користування, автоматично 
лишалися у фондах центральних музеїв.

На виставку до 750-річчя "Слова о полку Ігоревім" за 
актом від 23 липня 1938 року до Москви передали 
безцінні реліквії зруйнованого Михайлівського монас
тиря. Усі вимоги української сторони щодо їх повернен
ня ігнорувалися. Сьогодні ці реліквії українського наро
ду розпорошені між Третяковського галереєю у Москві, 
Ермітажем та Російським музеєм у Петербурзі, Новго
родським музеєм-заповідником.

В 1939 році на виставку до Ермітажу із Львівського 
історичного музею забрали речі з усесвітньо відомих 
унікальних Михайлівських скарбів 1878 та 1896 років (за 
іншою версією пам’ятки були вилучені до Держхнрану). 
Доля їх невідома до цього часу. Дотепер переховуються 
у запасниках Пушкінського дому понад 10 документів та 
книжок з автографами М.Гоголя, взятих напередодні 
війни з Історичного архіву в м.Києві та Держархіву 
Одеської області на Гоголівську виставку.

Нашій країні судилося пройти нелегкий історичний 
шлях. І фактично кожен його етап був позначений коло
сальними втратами національних культурних цінностей.

Безцінні мозаїки, стародавні ікони, полотна відомих 
художників, самобутні твори декоративно-ужиткового 
мистецтва, архівні документи, національні реліквії ук
раїнського народу - все це величезне багатство за різних 
обставин і у різні часи було вивезено з території Ук
раїни, виявилося розпорошеним по світу, виведеним з 
наукового та культурного обігу, що вкрай негативно 
позначилося на духовному бутті українського народу, 
самоусвідомленні ним себе європейською нацією.

Величезні пограбування культурним цінностям Ук
раїни були заподіяні нацистами. Були тотально пограбо
вані музеї, бібліотеки, архіви, незаконно переміщені 
найцінніші об’єкти культури. У 1941 р. нацисти вивезли 
зі Львова альбом з 24 рисунками А.Дюрера. Після війни 
колекцію рисунків розпродали по різних музеях і при
ватних колекціях, здебільшого в СІЛА. Згідно існуючих
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міжнародних норм, конвенцій, усі твори Дюрера по
винні повернутися до Львова, на територію їх перебу
вання перед початком війни.

Співпраця міжнародного співробітництва передбачає 
обмін інформацією, знаннями про історико-культурну 
спадщину, але не меншою мірою, особливо в останнє де
сятиріччя вона виявляє тенденції до ідеї вдосконалення 
різних аспектів реституційної діяльності (політики, пра
ва, дипломатії, історичних знань, мистецтвознавчих 
досліджень і т.д.). Підтримуючи ініціативи багатьох дер
жав у сфері гармонізації реституційних відносин, у тому 
числі таких, як Рада Європи, ЮНЕСКО та всіх супутніх 
їм організацій і товариств, Україна заявляє, що пробле
ма поверення культурних надбань, контроль за їх пе
реміщенням є складовою частиною культурної тактики і 
стратегії, важливим чинником цілісного усвідомлення 
національної культури, що таким чином стверджує тери
торіальну цілість і недоторканість.

Проблемами реституції, поверення культурних цінно
стей в нашій державі займається Національна комісія з 
питань повернення в Україну культурних цінностей при 
Кабінеті Міністрів України.

Основні завдання, що постали перед комісією - це ви
явлення і облік культурних цінностей, які були вивезені 
до інших держав і підлягають поверенню в Україну, 
участь у реалізації заходів, пов’язаних з виконанням зо
бов’язань України як учасника міжнародних угод з пи
тань захисту культурних цінностей, сприяння повернен
ню їх державам, яким вони належать. Проблема пове
рення в Україну культурних цінностей, яку розв’язує 
Національна комісія, стала невід’ємною частиною 
зовнішньої і внутрішньої політики держави.

Активно ведеться діалог Національної комісії з ком
петентними органами ряду європейських держав, а та
кож США, що займаються проблемами поверення куль
турних цінностей. Так, відбулися три міжурядові 
засідання делегацій України і ФРН. Підписано угоди 
між урядом України і урядом Республіки Польща у
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справі охорони та повернення втрачених і незаконно 
переміщених під час Другої світової війни культурних 
цінностей, між урядом України та урядом Угорської 
Республіки у справі повернення культурних цінностей, 
що потрапили під час Другої світової війни та в на
ступні роки на територію інших країн.

Робота щодо повернення культурних цінностей в 
Україну, здійснюється в певному правовому полі. 
Оскільки для України проблема "повернення" нова, її 
важливим аспектом є вивчення міжнародного права з 
питань, що стосуються механізмів охорони, захисту, 
збереження та реституції культурних цінностей. Пере
клад та видання українською мовою конвенцій, реко
мендацій та інших документів ООН і Ю НЕСКО, юри
дичний досвід таких країн, як США, Франція, Німеч
чина, Канада та ін., вивчення міжнародної номартив- 
но-правової бази сприятиме поверненню національної 
історико-культурної спадщини України. Н а 
Національну комісію з питань повернення в Україну 
культурних цінностей покладено реалізацію державної 
політики щодо відновлення та збереження національ
ної духовної спадщини, поверення в Україну культур
них цінностей, координацію діяльності з цих питань 
міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, державних установ та зацікавлених громадсь
ких організацій.

Конституція України (ст. 54) переконливо засвідчи
ла: держава вживає заходів для повернення в Україну 
культурних цінностей народу, які знаходяться за її ме
жами.

Реституція спадщини, створеної на території Ук
раїни - складний, але невідворотний процес. До пози
тивів слід віднести державно-суспільний підхід 
вирішення проблеми як фактора єдності й гармонійно
го розвитку культури, усвідомлення значення спадщи
ни в прогнозуванні стереотипів майбутнього. У пос
традянському просторі, в умовах розвитку новітньої 
культури і мистецтва історико-культурні цінності вис
тупають як важливий критерій духовного зв’язку по
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колінь, об’єднуючи їх в одну лінію безперервного ро
звитку.

Сучасний процес розвитку цивілізації, європейської 
демократії, що сповідує ідеї спільності, гуманізму, оз
начений турботою кожної держави про долю культур
них цінностей. Народжуються нові традиційні форми 
міждержавних стосунків як у сфері охорони, збережен
ня, пропаганди культурних цінностей, так і в сфері рес
титуції або повернення. Кожна держава, в тому числі й 
українська, забезпечує розвиток ідеї збагачення куль
тури, дбаючи таким чином про примноження здо
бутків багатьох ділянок культурного життя в широті 
його морально-естетичного діапазону - літературному, 
мистецькому, історичному, психологічному, соціаль
ному, а також у їх розмаїтих виявах - археології, архе
ографії, джерелознавстві, архівознавстві, бібліотекоз
навстві.

Все більшу підтримку громадськості світу, урядів 
демократичних держав отримує ідея повернення, рес
титуції культурних скарбів, історичних реліквій, неза
конно переміщених з територій їх походження. Ук
раїна високо цінить зусилля держав, спрямовані на збе
реження спадщини та реституцію культурних ціннос
тей і демонструє відкритість, відвертість, готовність до 
діалогу з зацікавленими державами. Україна робить 
свій посильний внесок у спільні пошуки справедливого 
вирішення проблеми, вироблення міжнародно-право
вих норм реституції, з готовністю підтримує ініціативи 
міжурядового комітету із сприяння повернення куль
турних цінностей країнам їхнього походження або їх 
реституції в разі незаконного привласнення, що діє при 
Ю НЕСКО, а також ідеї Ради Європи в цій галузі. Це 
благородна мета, яка згуртовує народи заради зерна 
високої істини, що закладена в кожній мистецькій 
пам’ятці, у кожному історичному документі.
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Кот C l, К ореш ок Ю .А . (К иїв)

ДО ПИТАННЯ ПРО МИСТЕЦЬКУ СПАДЩИНУ МИ- 
ХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБОРУ 

В МУЗЕЯХ РОСІЇ

Згідно з літописними свідоцтвами, церква Святого 
Архистратига Михаїла Свято-Дмитрівського монасти
ря, який згодом дістав назву Михайлівського Золотовер
хого, була закладена 1108 р. А в 1113 р. в ній було похо
вано її засновника - київського князя Святополка. На цій 
підставі дослідники роблять висновок, що в 1113 р. храм 
було вже повністю завершено. В літописних джерелах не 
зафіксовано згадок про мозаїки та фрески Ми
хайлівського Золотоверхого собору. Однак, враховуючи 
відомості про початок та завершення його будівництва, 
вірогідним часом їх виконання може бути 1111-1112 рр.

Найдавніші писемні відомості про оформлення Ми
хайлівського собору містяться в щоденнику германсько
го посла Еріха Ляссоти (1594 р.), який побіжно зазначив, 
що посередині церкви знаходилася башта з позолоченим 
верхом (баня), а її верхні склепіння були мозаїчної робо
ти. Наступні за часом свідчення про мозаїки належать 
Павлу Алепському - архидиякону, що супроводжував 
Антіохійського патріарха Макарія, який відвідував Київ 
у 1658 р. техніці мозаїки. Про існування в соборі фресок 
П. Алепський не говорить нічого. Очевидно, в його час 
вони вже були значною мірою поруйновані.

Перші наукові описи Михайлівських мозаїк були 
зроблені в середині XIX ст. Семеном Крижанівським 
(1856) та Миколою Закревським (1868). Мозаїки Ми
хайлівського собору були описані згодом професором 
Академії мистецтв (м. Петербург) А. Праховим (1882, 
1887). Матеріали його архіву засвідчують, що тоді вда
лося виявити 11 лицьових зображень, два великі шес- 
тикінцеві хрести та 28 зразків орнаменту - загалом 41 
стародавню фреску. Протягом кінця XIX - першої трети
ни XX ст. мистецька спадщина Михайлівського Золото-
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верхого собору в Києві перебувала в центрі уваги ба
гатьох дослідників культури доби Київської Руси. Описи 
мозаїк та фресок наведені в публікаціях таких відомих 
дослідників, як Н. Кондаков (1891), М. Петров (1897, 
1898), Д. Айналов та Є. Редін (1900), П. Муратов (поч. 
XX ст., б. н., б. р.), К. Широцький (1917), М. Сичов 
(1929), Ф. Ернст (1930) та ін.

Загалом до початку руйнування собору в різних дже
релах зафіксовано згадки про 16 мозаїчних зображень 
та до 41 фрескових.

Коли постало питання про знищення Михайлівського 
Золотоверхого собору, єдине, чого змогли добитися за
хисники пам’ятки (нарком освіти України В. Затонський 
називав їх «старьевщиками»), - це попереднього зняття 
із його стін найбільш цінних мозаїк і фресок. 11 квітня 
1934 р. Політбюро ЦК КП(б)У завалило рішення про 
проведення відповідних робіт та створення з цією метою 
спеціальної комісії у складі членів політбюро Попова, 
Балицького та Затонського. Всі заходи мали завершити
ся до 1 жовтня 1934 р.

Після зняття зі стін собору всі фрагменти були пере
везені до Державного історико-культурного заповідника 
«Музейне містечко «Києво-Печерська лавра»», на тери
торії якого почалися роботи по закріпленню та монта
жу мозаїк і фресок на нову основу.

Консервація та монтаж знятих мозаїк і фресок собору 
на нові основи продовжувалися майже до початку війни. 
За первинним задумом, вони мали бути зібрані в одному 
місці. Такої думки дотримувався, передовсім, В. Фролов. 
Видатний науковець і реставратор вважав, що найбільш 
доцільно експонувати демонтовані твори мистецтва усі 
разом і бажано поблизу від місця їх первинного розта
шування. Тож на другому поверсі південної зовнішньої 
галереї Софійського собору у Києві було облаштовано 
спеціальне приміщення. Додатково змурована 
напівкругла стіна повторювала форму апсиди вівтаря 
Михайлівського собору, в якій знаходилася мозаїка 
«Євхаристія». На ній ділянки мозаїки були змонтовані у
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1935 р., де вони знаходяться і дотепер. Логічно припус
тити (документи відсутні - авт.), що саме відтоді у фон
дах Софійського філіалу Музейного містечка також пе
ребувала переважна частина окремих фрагментів мозаїк 
та фресок.

Інші мозаїки та фрески після реставрації спочатку пе
ребували у Музейному містечку на території Києво-Пе
черської лаври, яке тоді підпорядковувалося Народному 
комісаріату освіти. В 1937 р. ціла низка пам’яток собору 
наявна у фондах та експозиції новоутвореного Держав
ного українського музею.

Однак, вже з 1938 р. відбувається процес концентрації 
мистецької спадщини Михайлівського Золотоверхого 
собору в Софійській філії Українського музейного 
містечка (від 7 березня 1939 р. самостійний музей 
«Софіївський заповідник» з низкою філій). За наказом 
Управління в справах мистецтв при РНК УРСР по акту 
від 10 лютого 1938 р. мозаїки «Святий Тадей», «Архиди- 
якон Стефан», фрески «Архангел Гавриїл», «Богороди
ця», шиферний барельєф із зображенням двох вершників 
та гробницю з Десятинної церкви, що була знайдена під 
час розкопок Михайлівського собору і складалася з семи 
шиферних плит, передали Софійському заповіднику.

На жаль, ідею зосередження в єдиному комплексі усієї 
спадщини Михайлівського Золотоверхого собору 
повністю реалізувати тоді так і не вдалося. Вже 1938 р. 
українська культура зазнала перших втрат пам’яток Ми
хайлівського собору - ціла низка унікальних мистецьких 
витворів опинилася в Москві, розпочавши відтоді свій 
кочовий шлях по російських музеях.

Ще у 1934 р. завідуючий музейним відділом Наркомо- 
су РСФРР Фелікс Кон в листі від 17 липня 1934 р. до на
ркому освіти України В. Затонського запропонував 
«виділити» для Третьяковської галереї дві мозаїки - 
«Дмитрія Солунського» та «Архидиякона Лаврентія» ( 
так атрибутовано в листі), а також одну з фресок. Ху
дожню цінність Михайлівських пам’яток добре розуміли 
і в Україні. В. Затонський відповів Кону категоричною 
відмовою.
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В 1938 р. у зв’язку з проведенням виставки до 750-річчя 
«Слова о полку Ігоревім», організатором якої виступила 
Третьяковська галерея, на її прохання до Москви на тим
часове експонування з Державного українського музею 
було передано мозаїку «Дмитрій Солунський» та ряд 
інших пам’яток. В архіві Національного художнього му
зею України зберігається оригінал акту передачі, датова
ний 23 липня 1938 р. Однак, передані на тимчасове експо
нування реліквії після завершення виставки так і не були 
повернуті в Україну. Нині вони розпорошені між Треть- 
яковською галереєю у Москві, Ермітажем та Російським 
музеєм у Петербурзі. Відомо, що Третьяковська галерея 
згодом не лише передавала частину цих творів на вистав
ки до інших закладів, де вони перебували по 10-15 років, 
що фіксується виданими каталогами, а й дозволяла собі 
проводити обміни, надалі заплутуючи визначення прав 
реальних власників пам’яток.

Нещодавно в науковому обігу з’явився новий доку
мент, який походить, з архіву Державної Третьяковської 
галереї у Москві. Частково він пояснює механізми «ек
спропріації» з України михайлівської спадщини. Це 
копія акту з незазначеною датою (імовірно 13.05.1939
р.), відповідно до змісту якого, нібито відбувся обмін 
унікальної давньоруської мозаїки XII ст. «Дмитрій Со
лунський» на декілька картин українських та російських 
художників середини-кінця XIX ст. Внаслідок перевірки 
фондової документації, проведеної за допомогою 
співробітників Національного художнього музею Ук
раїни, встановлено, що до музею дійсно надходили тво
ри живопису, направлені згідно з документом від 
13.05.1939 р. в Україну замість «Дмитра Солунського», 
за виключенням картини Платонова «Наймичка» (оче
видно, її так і не надіслали). В інвентарних картках цих 
творів вказано попередній інвентарний номер Треть
яковської галереї, що підтверджують і записи в інвен
тарних журналах, зроблені дещо пізніше. Крім того, ще 
до війни з Третьяковської галереї до Державного ук
раїнського музею надійшла велика колекція малюнків
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Трутовського (до 1 тис. од.). Вони перебували у погано
му стані і до того зберігалися не в мистецькому, а в 
архівному фонді Третьяковської галереї.

Разом з тим, дослідження, проведені в архівах Моск
ви, дозволили відшукати документи, які ставлять під 
сумнів версію т.зв.«обміну». їх аналіз дозволяє ствер
джувати, що Третьяковська галерея не повернула до 
Києва отримані на виставку мистецькі твори, в односто
ронньому порядку без згоди українських музейників, 
надіславши взамін них декілька картин. Після офіційно
го протесту 1941 р. Наркомосу України та категоричної 
вимоги повернути реліквії до Києва, документи про 
обмін були сфальсифіковані працівниками галереї. 
Розібратися надалі в ситуації завадила війна.

З початком Другої світової війни фонди Софійського 
заповідника не евакуювалися. У період німецької оку
пації Софійський заповідник припинив свою роботу. Че
рез деякий час на основі фондів та пам’яток Софійсько
го заповідника окупаційною владою було відкрито 
Архітектурно-історичний музей у м. Києві (в інших до
кументах - Архітектурний музей). Нещодавно виявлено 
унікальні матеріали Айнзатцштабу рейхслейтера А. Ро
зенберга, що документально фіксують вивезення ми
хайлівських мозаїк та фресок з Києва. Загальна кількість 
згаданих в німецьких документах пам’яток, що належать 
до михайлівської спадщини складає 28 оригінальних 
предметів та 1 копію. Серед оригіналів - 1 мозаїка та 27 
фресок. В тому числі 8 лицьових зображень, 18 фраг
ментів орнаментів, 2 зображення з невказаними сюжета
ми. їх було вивезено з Києва 7 жовтня 1943 року у двох 
вагонах. 18 жовтня 1943 ешелон прибув до Кракова. Зго
дом пам’ятки були зосереджені у старовинному замку 
німецького міста Гохштадт, що на Дунаї в Баварії. Після 
капітуляції фашистської Німеччини Гохштадт знаходив
ся в зоні відання американської воєнної адміністрації. 
Виявлені там культурні ціності пройшли обробку у 
Мюнхенському збірному пункті. Серед кількох тисяч 
карток цього пункту зафіксовані інвентарі, складені на 
ящики з пам’ятками Михайлівського Золотоверхого со
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бору. Тим самим остаточно встановлено кінцевий пункт 
воєнної одісеї цих реліквій.

В замку Гохштадт було знайдено цінності не лише му
зеїв Києва, а й Вінниці, Керчі, Львова, Харкова, Черні
гова та інших міст України. Внаслідок проведених з аме
риканською стороною переговорів, цінності україн
ських музеїв передали Радянській воєнній адміністрації у 
Німеччині (РВАН). З шифрованої телеграми уповнова
женого Міністерства зовнішньої торгівлі при РВАН ге
нерал-майора Леоніда Зоріна, надісланої ним до Моск
ви, відомо, що з американської зони окупації у вересні 
1946 року загалом перевезли 4 вагони музейних ціннос
тей (333 ящики).

Відомо, що 7 листопада 1947 року з Берліна до Моск
ви був відправлений ешелон спеціального призначення , 
в 11 вагонах якого знаходилося 2500 ящиків з музейними 
цінностями. Дещо пізніше окремим ешелоном вирушили 
8 вагонів з фондами українських музеїв, що направляли
ся до Києва.

Прибулі на початку грудня 1947 року до Києва куль
турні цінності приймала і розподіляла спеціальна 
комісія на чолі з начальником Управління музеїв Комі
тету в справах культосвітустанов А. Вікторовим. Ця ро
бота провадилася протягом 4 січня - 15 березня 1948 ро
ку. В актах комісії документально зафіксовано розкрит
тя двох ящиків, у яких була фреска із зображенням свя
того, що знаходилася в доброму стані, і мозаїка з Ми
хайлівського собору, яка «зовсім розсипалася». Крім то
го, зазначалося, що «решта 27 ящиків з фресками, мо
заїками і кресленнями, що належали, напевно, Академії 
архітектури, не розкривалися з метою уникнення руйну
вання експонатів». Іншим документом, що зафіксував 
повернення з Німеччини пам’яток Михайлівського собо
ру, є акт розкриття комісією Софійського заповідника 
Ящиків фресок (мозаїки в них не фігурують), що були пе
редані А. Вікторовим до Софії 20 червня 1949 р. Акт да
тований 25 червня 1949 р. Згідно до нього, до Софійсько
го заповідника тоді повернулися 10 ящиків з фреска

34



ми, майже всі з яких були дуже ушкоджені, а в трьох 
ящиках - взагалі уламки. У них зафіксовано: 5 лицьових 
зображень (з восьми вивезених) - «Пророк Захарія», 
«Архангел Гавриїл», «Діва Марія», «Невідома свята», 
ноги фігури (очевидно, нижня частина фрески «Пророк 
Самуїл»); зображення шестикінцевого хреста, атрибуто- 
ваний орнамент і 4 тоді не визначені комісією комплек
ти фрагментів. Після реставрації цих зображень у 1950- 
1951 рр. вони й понині знаходяться в експозиції та фон
дах Софійського заповідника. Однак це було менше пол
овини вивезеного нацистами з Києва.

Проте за даними Мюнхенської картотеки, з Німеччи
ни до СРСР було відправлено не 11, а 26 ящиків, у яких 
знаходилися предмети з Михайлівського собору. Зокре
ма, привертає увагу факт появи у повоєнні роки в 
найбільших музеях Росії - Третьяковській галереї та 
Історичному музеї в Москві, Російському музеї та 
Ермітажі в Петербурзі, Новгородському історико- 
архітектурному музеї-заповіднику значної кількості мо
заїк і фресок з Михайлівського собору. Отже незапере
чним є факт, що замість України, вивезені нацистами 
пам’ятки потрапили на територію Росії, їх було ро
зподілено між російськими музеями. Надалі інформація 
про факт перебування їх в Росії та про обставини, за 
яких вони там опинилися, старанно замовчувалася. На 
жаль, нечесно вчиняють і найбільші російські музеї: у їх 
сучасних каталогах робляться спроби сфальшувати дані 
щодо походження та шляху унікальних пам’яток культу
ри, перш ніж вони опинилися в їхніх фондах.

За підсумками проведених досліджень, в даний час на 
території Російської Федерації загалом перебувають що
найменше 25 оригінальних пам’яток мистецької спадщи
ни Михайлівського Золотоверхого собору мозаїк, фре
сок та їх фрагментів. Вони зберігаються у Державній 
Третьяковській галереї та Історичному музеї у Москві, 
Державному Російському музеї та Державному Ермітажі 
в С. Петербурзі, Новгородському державному історико- 
архітектурному музеї-заповіднику. Якщо з них виокре
мити 8 пам’ятки, які потрапили до російських музеїв ще
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до війни на виставку, то стає очевидним, що в повоєнні 
роки на території Росії з’явилося додатково ще щонай
менше 17 зразків мистецької спадщини Михайлівського 
Золотоверхого собору.

З точки зору моральних та міжнародно-правових 
норм, усі ці культурні цінності мають бути повернуті їх 
законному власнику - українському народу та зберігати
ся в музеях Києва.

Л авреню кВ . (Тернопіль) ,

ДО ПИТАННЯ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ 
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

(За матеріалами Тернопільського краєзнавчого музею)

У силу політичних обставин, нашої складної і трагічної 
історії поза межами України опинилися чимало видатних 
діячів науки, культури, мистецтва, уродженців Тер
нопілля. На їхні імена було накладено табу на довгі літа. 
Більшість з них відійшла у вічність на чужині, архіви опи
нилися у різних, часом випадкових людей, здебільшого у 
США та Канаді. Тому доводиться проводити пошукову 
роботу у дуже різних напрямах, аби повернути на 
батьківщину наші національні скарби. Останнім часом в 
результаті кількарічних наполегливих пошуків Тер- 
нопіслький краєзнавчий музей зав’язав контакти з відо
мим громадським діячем на еміграції, д-ром Романом 
Смиком і в результаті співпраці з ним став власником час
тини архіву видатного письменника, перекладача, літера
турознавця, уродженця с.Крогулець на Тернопіллі Богда
на Лепкого (1872-1941)1. Матеріали його стали основою 
трьох меморіальних музеїв, пов’язаних з життям письмен
ника. Один з них - меморіальний музей Богдана Лепкого у 
Бережанах якнайповніше відтворює постать письменника, 
його родинне оточення. Створений при підтримці мецена
та д-ра Р.Смика, він став одним з кращих відділів Тер
нопільського краєзнавчого музею.
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Після довгих пошуків Музей нав’язав контакти з до
чкою відомого композитора, диригента та музичного 
діяча, уродженця Тернополя Василя Безкоровайного 
(1880-1966)2, який велику частину свого життя провів у 
США, там він помер і похований. Через Нілю Стецьків- 
Безкоровайну вдалося повернути весь родинний архів та 
творчу спадщину композитора, а це майже 500 одиниць 
збереження, у їх числі майже 200 музичних творів В.Без- 
коровайного, які були в Україні або невідомі, або забуті.

Тісні творчі контакти має Музей з політичним та гро
мадським діячем із США Михайлом Ступкою, уроджен
цем с.Чернихів на Збаражчині. Він - автор декількох 
книг спогадів та інших публікацій, один з ініціаторів 
створення та меценат Інституту українознавства Гарвар- 
дського університету. На матеріалах його українознав
чих колекцій, переданих Музеєві, створено в експозиції 
новий розділ.

Нещодавно пошуки тернопільських музейників 
увінчалися ще одним успіхом: частина безцінного архіву 
знаменитої родини Гірняків3 зі Струсова, з якої вийшов 
видатний український актор і режисер Йосиф Гірняк 
(1895-1989) та шість його братів - діячів науки, культури, 
просвітництва, - повернулися на батьківщину і збагати
ли фонди Тернопільського краєзнавчого музю. Ще одна 
частина^ цього архіву зберігається в Українському музеї 
у Нью-Йорку.

При сприянні Національної комісії з питань повер
нення в Україну культурних цінностей при Кабінеті 
Міністрів України повернуте в Україну і передане Тер
нопільському музеєві скульптурне погруддя державного 
і військового діяча Симона Петлюри - робота видатного 
українського скульптора, уродженця села Варваринці 
Теребовлянського району Михайла Паращука (1878- 
1963)4, який усе своє свідоме творче життя вимушено 
провів поза межами України, переважно проживаючи у 
Болгарії. Там він і похований. А творчий доробок теж 
по світу розкиданий і надіємося все-таки хоч дещо по
вернути.

Проблемою для Тернопільського музею залишається
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історія 49 живописних полотен західноєвропейських ху
дожників XVIII-XIX ст., які були пограбовані і вивезені 
гітлерівцями у 1943 р. Проводиться робота по їх вияв
ленню та поверненню

До найвидатніших постатей в українській літературі 
XX ст. належить Улас Самчук (1905-1987)5 - таланови
тий письменник та публіцист, творами якого зачитува
лися його сучасники ще у 30-ті роки. Адже саме тоді по
явились його знаменита трилогія "Волинь", яка була 
представлена до Нобелівської премії. Але, на жаль, уже 
в цей час визнаний письменник не представляв жодної 
держави... Ще одна трагедія великого таланту. А скільки 
їх було розкидано по світу, обділених долею і наділених 
ярликами буржуазних націоналістів. їхню когорту по
повнив і вихідець з Волині Улас Самчук.

Народився письменник у с.Дермань, нині 3дол- 
бунівського району Рівненської області, але коли хлоп
цеві виповнилося 8 років, батьки переїхали у село Тиляв- 
ку на Тернопільщині (нині Шумський район). Тут він 
ріс, тут формувався його характер і світогляд. Навчався 
він у Кременецькій гімназії, яку закінчити не вдалося, бо 
перед випускними іспитами його забрали до польського 
війська. Уже тоді він був переконаним українцем, що не 
йшов на жоден компроміс з колонізаційним урядом 
Польщі. 1927 року він дезертирував з польської армії і з 
цього часу почалася його одісея поза межами України. 
Німеччина, Чехословаччина, Польща, потім лиш на 
декілька років Україна (чого не могли йому забути 
більшовики, адже Україна була окупована фашистами), 
потім знову Німеччина і, нарешті, Канада, у якій прожи
вав до останніх днів свого життя...

За час скитания по світу Улас Самчук не розгубив 
свого синівського почуття до рідної землі і свіченням 
цьому є його творчість. Адже все, що написане ним на 
вужині, пов’язані з Україною та її трагічною долею. Це і 
названа трилогія "Волинь", романи "Марія" (тема голо
домору в 1932-1933 рр.), "Чого не гоїть вогонь" 
(діяльність УПА), трилогія "Ост", кілька книг спогадів:
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"П’ять по дванадцятій", "На білому коні", "На коні воро
ному", "На твердій землі", це ряд прекрасних оповідань, 
які вийшли окремою книжкою "Віднайдений рай", а та
кож публіцистика, не перевершеним майстром якої був 
письменник.

Уласові Самчуку належить заслуга в об’єднанні ук
раїнських митців в Мистецький український Рух (МУР), 
який був створений 1945 р. у Німеччині та в заснуванні 
об’єднання українських письменників "Слово" у Канаді. 
Сьогодні Улас Самчук повертається в Україну і не ви
падково, що саме на Тернопільщину.' У селі Тилявка на 
Шумщині було вирішено створити Меморіальний му
зей. Архівом письменника у Торонто опікувалася Екзе
кутивний директор пансіонів ім.І.Франка, громадська 
діячка Канади д-р Євгенія Пастернак, з якою було 
зав’язано листування. Переговори щодо повернення 
архіву мали дещо затяжний характер, але при сприянні 
Національної комісії з питань поверення в Україну куль
турних цінностей при Кабінеті Міністрів України 1 груд
ня 1994 р. більша частина архіву Уласа Самчука була пе
редана для Музею у Тилявці. Дещо з архіву передано на 
зберігання Державному літературному музею України 
та Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. 
Отже, творча та епістолярна спадщина видатного пись
менника, безліч його особистих речей сьогодні знахо
дяться у Меморіальному музеї Уласа Самчука. Це 
унікальний випадок у музейній справі, адже всім нам 
відомом, що найчастіше доводиться буквально по зер
нині збирати матеріали для створення нового музею. Се
ред переданих матеріалів потрібно відзначити насампе
ред прижиттєві твори письменника: це декілька ком
плектів трилогії "Волинь" та роману "Марія", книги спо
гадів, збірка оповідань "Віднайдений рай" та інші твори, 
багато з яких у перекладі англійською мовою. Це також 
багато чисел збірника "Слово", де публікувались статті 
як самого Самчука, так і статті про нього. Це - щоденни
ки письменника, доповіді, виголошені ним під час різних 
урочин, шість папок листування. Безцінними є ма
теріальні речі побутового характеру, документи, безліч
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фотопортретів та інших фото. Про особистість письмен
ника промовляють художні роботи його власної галереї, 
серед яких - роботи видатних художників Кричевського, 
К.Трохименка, Я.Гніздовського та ін. Всього не пе
релічити. Така кількість матеріалів вимагає детального 
опрацювання і осмислення для розгадки особистості 
Самчука - письменника, людини, патріота.

Отже, проблем у поверненні на батьківщину наших 
національних скарбів не бракує, але одночасно є і мож
ливості у їх вирішенні, і їх треба максмально використо
вувати.

* Богдан Лепкий. Вибране/ЯІередмова М.І.Ільницького.-Львів.-1990.
2 Медведик Петро. Василь Безкоровайний//Джерело.-Тернопіль.-1994.
3 Гайдукевич Ярослава. Родина Гірняків//Свобода.-1995.-Липень.
^ Ониськів Михайло. Михайло Паращук.-Тернопіль.-1998.

Улас Самчук - видатний український письменник XX ст. Матеріали 
наукової академії.-Тернопіль-Кременець.-1994.

Вечерський В.В . (К иїв)

ПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ ВИЗНАЧНИХ ПАМ’ЯТОК 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Відтворення втрачених визначних пам’яток історії та 
культури в загальнодержавному масштабі було започат
ковано Указом Президента України Л.Д.Кучми від 9 
грудня 1995 року "Про заходи щодо відтворення видат
них пам’яток історії та культури". Цим Указом було 
створено Комісію з питань відтворення видатних пам’я
ток історії та культури при Президентові України, голо
вою якої призначено академіка П.Т.Тронька, передбаче
но створення Всеукраїнського фонду відтворення 
пам’яток*. Цим же Указом Кабінету Міністрів України 
було доручено розробити і затвердити довгострокову 
Державну програму відтворення визначних пам’яток
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історії та культури. Кабінет Міністрів України розробку 
цієї програми поклав на Держкоммістобудування, 
Мінкультури, Комісію з питань відтворення визначних 
пам’яток історії та культури при Президентові України, 
НАН України, Мінфін та Мінекономіки.

До розробки програми було залучено провідні науко
во-дослідні організації України - інститути Укрпроектрес- 
таврація, Укрзахідпроектреставрація, НДІТІАМ. Було 
зібрано пропозиції щодо відтворення пам’яток обласних, 
Київської і Севастопольської міських державних адмі
ністрацій, уряду АР Крим. На цій основі фахівцями інсти
туту Укрпропектреставрація та Управління охорони та 
реставрації пам’яток містобудування і архітектури Дер- 
жбуду (М.М.Кучерук, В.Ф.Отченашко, В.В.Вечерський) 
протягом 1996-97 років опрацьовано перелік пам’яток, ме
тодичні та організаційні засади їх відтворення.

Проект Державної довгострокової програми відтво
рення визначних пам’яток історії та культури України в 
1998 році було розглянуто і схвалено Науково-методич
ною радою з питань охорони та реставрації пам’яток 
містобудування і архітектури Держбуду України, 
Комісією з питань відтворення визначних пам’яток історії 
та культури при Президентові України, а також Мінкуль
тури, НАН України, Українським товариством охорони 
пам’яток історії та культури, Українським комітетом 
Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць 
(ІКОМОС). В ході доопрацювання перелік об’єктів, за
пропонованих до відтворення, був значно змінений.

На цій основі Кабінет Міністрів України ЗО грудня 1998
р. затвердив "Перелік визначних пам’яток історії та куль
тури, які потребують першочергового відтворення", дору
чивши Держбуду й Мінкультури за участю Комісії з пи
тань відтворення визначних пам’яток історії та культури 
при Президентові України розробити необхідні докумен
ти щодо порядку відтворення визначних пам’яток. "Пе
релік" включає 56 об’єктів з усіх регіонів України. 
Найбільшою кількістю пам’яток (11) представлено місто 
Київ.

Вирішення практичних питань відтворення конкрет
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них пам’яток регламентується нормативним докумен
том "Порядок розробки, погодження та затвердження 
проектної документації на відтворення втрачених 
пам’яток архітектурної спадщини" (затверджено нака
зом Держбуду України від 22 квітня 1998 року №86).

А 15 січня 1999 р. Держбуд за погодженням з Мінкуль- 
тури затвердив "Основні засади відтворення видатних 
пам’яток історії та культури України", що визначають за
гальну методологію вирішення проблем відтворення втра
чених пам’яток. Ці проблеми особливо загострились за
раз, після набуття Україною незалежності, оскільки 
пам’ятки, які уособлювали найвищі досягнення ук
раїнського народу в царині архітектури і пластичних мис
тецтв, мали значення провідних осередків духовності та 
культури, були насильно знищені, зокрема упродовж XX 
століття. Серед них такі всесвітньо відомі перлини істори- 
ко-архітектурної спадщини, як Успенський собор Києво- 
Печерської лаври, Михайлівський Золотоверхий монас
тир, Богоявленський собор Братського монастиря та інші 
пам’ятки у Києві2, Успенський собор у Полтаві та інші3.

За підрахунками фахівців, в Україні лише в XX 
столітті знищено близько 10 тисяч архітектурних 
об’єктів, які мали історико-культурну цінність. Щонай
менше по 700 з них збереглася фіксаційна документація 
різної міри докладності (описи, гравюри, малюнки, фо
тографії, креслення, окремі деталі тощо). Відносно пов- 
ною є фіксація тільки по 150 об’єктах4. Тому в основу 
формування "Переліку визначних пам’яток історії та 
культури, які потребують першочергового відтворення", 
було покладено критерії історичної, мистецької та куль
турної їх цінності, а також методологію реставрації.

Під реставраційним відтворенням пам’ятки ро
зуміється науково-обгрунтована відбудова будівлі, по
над 50% наземного об’єму якої втрачено. Відтворення 
пам’ятки є унікальним актом, що здійснюється у винят
кових випадках при наявності достатньої документації. 
Зважений відхід від такої позиції можливий лише в окре
мих випадках, з огляду на безпрецедентні акти ван
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далізму щодо об’єктів історико-архітектурної спадщини 
України.

Культурна багатоманітність України, наявність в 
ній різних історико-культурних регіонів, обумовили 
особливості укладання переліку визначних втрачених 
пам’яток історії та культури.

Визначними пам’ятками історії та культури 
національного значення визнаються об’єкти, що 
відповідають таким критеріям в сукупності, або одно
му з них:

- мали визначальний вплив на розвиток культури, 
архітектури, містобудування, митецтва України впро
довж тривалого історичного періоду;

- були безпосередньо пов’язані з історичними 
подіями, ідеями, віруваннями, видатними особистостя
ми, які справили визначальний вплив на перебіг 
національної історії, розвиток культури і мистецтва;

- репрезентують шедевр творчого генія, стали етап
ними творами видатних архітекторів чи інших митців;

- були унікальними витворами зниклої цивілізації 
чи мистецького стилю.

Відповідність кожного об’єкта цим критеріям 
оцінюється спеціалізованими науковими радами і є 
підставою для постановки питання про відтворення 
об’єкту.

"Основними засадами" передбачені критерії допус
тимості і правомірності відтворення. Згідно з ними, 
об’єкт відтворення має бути таким, як знищений 
внаслідок акту вандалізму, воєнних дій, стихійного ли
ха, пожежі, землетрусу тощо, інших причин руйнівно
го характеру.

Об’єкт відтворення має бути таким, втрата якого 
спричинила деформацію історичного містобудівного 
середовища, а його відтворення диктується вимогами 
повернення історичному ансамблю (комплексу) його 
містобудівної цілісності.

Об’єкт відтворення має бути забезпечений архівною 
фіксаційною документацією, необхідною для відтво
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рення (описи, обміри, проектні та виконавські креслен
ня, гравюри, малюнки, фото, макети).

Мінімально необхідний набір фіксаційної докумен
тації має включати:

- креслення плану і двох фасадів;
- натурну фотофіксацію - три загальні фото з різних 

точок та фото фрагментів чи деталей.
За документацію не можуть служити натурні фото

графії об’єкту без креслень.
Рішення про достатність чи недостатність джерель

ної бази до відтворення об’єкту ухвалює в кожному 
конкретному випадку спеціалізована наукова рада.

Відтворення об’єкту за відсутності архівної доку
ментації та натурних досліджень, на підставі лише на
укових реконструкцій, не допускається.

Об’єкт має відтворюватись, як правило, на його 
історичному місці, зафіксованому обмірами або збере
женими натурними залишками. Відтворення об’єкту 
на іншому місці, з причин пізнішої забудови його істо
ричної території, може допускатися тільки у винятко
вих випадках5.

Науково-дослідні та проектні роботи з рестав
раційного відтворення пам’яток здійснюються на 
підставі чинного законодавства України з питань охо
рони історико-культурної спадщини, Державних 
будівельних норм, нормативів з розробки і погоджен
ня документації для пам’яток історії та культури, з ура
хуванням рекомендацій міжнародних конвенцій і 
хартій із збереження історико-культурної спадщини.

До розробки науково-проектної документації залу
чаються, як правило, на конкурсних засадах, наукові і 
проектні організації, проектні колективи та окремі 
фахівці, які мають ліцензії на право здійснення науко
во-проектних робіт з реставрації. Це інститути Ук- 
рп^оектреставрація, Укрзахідпроектреставрація, 
Творча архітектурна майстерня "Ю.Лосицький" тощо.

В разі необхідності вирішення складних технічних 
задач відтворення пам’яток провадяться конкурси для
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пошуку кращих інженерно-технічних рішень. 1998 р. 
такий конкурс було проведено для пошуку оптималь
них технічних вирішень відбудови Успенського собору 
Києво-Печерської лаври.

Затвердження проектів здійснюється в установлено
му порядку за погодженням з Держбудом та Комісією 
з питань відтворення видатних пам’яток історії та 
культури при Президентові України.

Опрацюванню проектної документації завжди пере
дують археологічні, історико-архівні дослідження та 
інженерні вишукування.

Реставраційні та будівельні роботи з відтворення 
пам’яток виконуються спеціалізованими рестав
раційними та будівельними організаціями, які мають 
достатній досвід, належний виробничий потенціал і 
відповідну матеріально-технічну базу при наявності 
ліцензій на проведення таких робіт.

До відтворення пам’яток можуть залучатися різні 
організації України та інших держав через проведення 
тендерів, конкурсів на виконання робіт як в цілому, так 
і окремих їх видів. Поки що ці роботи в Україні ведуть 
лише реставраційні виробничі організації, об’єднані в 
корпорацію "Укрреставрація".

Для фінасового забезпечення відтворення пам’яток 
залучаються кошти державного та місцевих бюджетів, 
кошит юридичних та фізичних осіб, добровільні внес
ки і пожертви. Місцеві державні адміністрації та орга
ни місцвого самоврядування вишукують інші джерела 
фінансування відповідно до чинного законодавства 
України. Відтворення містобудівних комплексів і ан
самблів буде вестися, як правило, коштом інвесторів.

Зараз в Україні найактивніше відбудовують втра
чені пам’ятки у Києві: вже відновлено пам’ятки 
"Просвітителям Русі", церкву Успіння Богородиці Пи- 
рогощі на Подолі, ансамбль Михайлівського Золото
верхого монастиря, відтворюється Успенський собор 
Києво-Печерської лаври6. На черзі - церква Різдва 
Христового на Подолі, Володимирський собор у Хер
сонесі, кафедральні собори у Полтаві, Одесі, Сімферо
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полі, низка інших пам’яток першорядного значення.

* Пам’ятки України,-1996.-№3-4.-С. 126.
2 Геврик Т. Втрачені архітектурні пам’ятки Києва.-Нью-Йорк.-1987.-С. 

12-55.
3 Вечерський В. Поминальник української архітектури//Пам’ятки 

України.-1992.-№2-3.-С. 65-66.
4 Відтворення втрачених пам’яток: історичний та правовий аспекти 

//Пам’ятки України.-1994.-№3-6.-С. 134-147.
5 Методичні рекомендації наукового семінару Міністерства культури 

України "Відтворення втрачених пам’яток: історичний та правовий 
аспекти'7/Пам’ятки України.-1995.-№1.-С. 94.

6 Літопис відродження пам’яток//Пам’ятки України.-1997.-№2.-С. 116- 
121; №3.-С. 74-75; 1998.-№1.-С. 180-181.

Володимир Ленченко (Кит )

ПРОГРАМА ВІДТВОРЕННЯ ВИДАТНИХ ПАМ’ЯТОК 
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України постановою від 23 квітня 
1999 р. № 700 затвердив Програму відтворення видатних 
пам’яток історії та культури України. Нагадаємо історію 
розробки та особливості цього важливого документу, 
спрямованого на відродження національної історико- 
культурної спадщини.

На початку 1990-х років, після проголошення неза
лежності України, видатний письменник і громадський 
діяч, поборник відродження духовності й культури ук
раїнського народу Олесь Терентійович Гончар започат
кував громадський фонд з відтворення видатної пам’ят
ки національного зодчества - ансамблю Михайлівського 
Золотоверхого монастиря ХІІ-ХІХ ст. у Києві, знищено
го в 1930-х роках. У травні 1995 р. він звернувся до Пре
зидента України Л.Д.Кучми з проханням і пропозиціями 
підтримати цю справу: "Поетапне відтворення цього мо
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настиря, починаючи з Золотоверхого собору, - писав
О.Гончар, - стало б навіки славою і честю нашого наро
ду, засвідчило б що навіть у цих кризових умовах пере
магає творчий геній народу, будівнича мудрість суверен
ної нації".

Президент України Леонід Данилович Кучма надав цій 
ідеї національного значення, видавши 9 грудня 1905 р. 
Указ "Про заходи щодо відтворення видатних пам’яток 
історії та культури". Указом створено Комісію з питань 
відтворення видатних пам’яток історії та культури при 
Президентові України, яку очолив академік П.Т.Тронько; 
визначено головні завдання і напрямки діяльності Комісії; 
Кабінету Міністрів України за участю Комісії доручено 
розробити першочергові заходи щодо відбудови комплек
су Михайлівського Золотоверхого монастиря та Успенсь
кого собору Києво-Печерської лаври у м.Києві та Програ
му відтворення видатних пам’яток історії та культури Ук
раїни; передбачено створити фонд для фінансового та 
іншого забезпечення реалізації зазначеної Програми то
що. Зараз ці заходи в значній мірі реалізовано.

Комісія з питань відтворення видатних пам’яток 
історії та культури при Президентові України та її На
уково-методична рада (до них входять провідні 
працівники державних органів, вчені та фахівці, при
четні до питань охорони й відтворення історико-куль- 
турної спадщини), разом із Держбудом, Мінкультури та 
місцевими органами, активно працювали над визначен
ням та реалізацією стратегічних, концептувальних і 
практичних питань державної політики у цій галузі. 
Внаслідок копіткої кількарічної роботи з’явилася ця 
Програма.

Вона включає 56 об’єктів пам’яток Х-ХІХ ст. Тут ба
чимо видатні пам’ятки історико-архітектурної спадщи
ни, - собори, церкви, костьоли, мечеті, каплиці, палаци, 
садиби, містобудівні ансамблі, фортеці, замки тощо, - 
практично всіх мистецько-стильових напрямів з усіх 
регіонів України. Не перелічуючи всі пам’ятки Програ
ми, вкажемо деякі з них.

У Києві, поряд із Михайлівським Золотоверхим мо
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настирем і Успенським собором Києво-Печерської лав
ри, передбачено відтворити Богоявленський собор 
Братського монастиря XVII-XVIII ст., будинок 
Київського магістрату на Контрактовій площі XVIII ст. 
та інші видатні пам’ятки. У Севастополі в Херсонесі бу
де відбудовано Володимирський собор 1859-1877 рр., у 
Полтаві - Успенський собор 1748-1770 рр., у Кременчузі 
- Успенський собор 1804-1816 рр., у Кам’янці- 
Подільському - відновлена забудова Ринкової площі 
Старого міста XII-XVIII ст., у Львові - синагога "Золота 
Роза" 1582 р., у Феодосії - мечеть Селіма 1522 р. Понов
ляться замки у Чигирині, Ворожанах Тернопільської об
ласті та Корці Рівненської області. На о.Хортиця в м.За- 
поріжжі та на місці Кам’янської січі на Херсонщині пере
дбачено відтворити пам’ятки, пов’язані з історією за
порізького козацтва. Необхідно поновити фортецю Ко
дак неподалік Дніпропетровська. Споруди палацово- 
паркових ансамблів мають відновлюватися у Батурині, 
Тульчині, Білій Церкві, Шарівці на Харківщині.

Передбачено посприяти відбудові меморіальної кап
лиці над могилою гетьмана Петра Дорошенка у с.Яро- 
полці Московської області в Росії.

Звичайно, об’єкти-пам’ятки, що ввійшли до Програми, 
не вичерпують переліку втрачених пам’яток історико- 
архітектурної спадщини і робота над складанням реєстру 
втрат та реалізацією Програми буде продовжуватися. 
Важливу роль у подальшій роботі над вирішенням цієї 
проблеми мають відігравати краєзнавці України.

.Г орбик В. О  (К іт )

ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ 
, БАГАТОТОМНОГО "ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК

ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"

Пам’ятки історії та культури - важлива складова 
духовних надбань людства, матеріалізована історія, яка
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несе в собі багату й різнобічну інформацію про розвиток 
суспільства. Найдавніші пам’ятки людства є унікаль
ними документами минулого, важливим джерелом 
досвіду для наступних поколінь. Вік перших з них сягає 
глибин антропогенезу. Від епохи палеоліту протягом 
багатьох тисячоліть вони виступають єдиними свідками 
еволюції людства. В них закодовані політичні, релігійні, 
моральні, естетичні норми і цінності минулих поколінь. 
Відтворюючи етапи розвитку цивілізації, пам’ятки 
історії і культури водночас є джерелом історичного 
пізнання, важливим засобом формування світогляду 
наших сучасників. Еволюція нерухомих пам’яток 
яскраво мовить про еволюцію людини.

В цілому нерухомі пам’ятки історії і культури є 
важливою частиною наступності і спадковості в роз
витку культури, сприяють формуванню особистості, 
значною мірою визначають духовний потенціал нації.

За кількістю пам’яток, наявністю шедеврів України 
можна без перебільшення віднести до країн з багатою 
історико-культурною спадщиною. Чимало пам’яток 
мають загальнодержавне значення. Найбільш видатні з 
них - це Києво-Печерська лавра та Софія Київська за 
рішенням ЮНЕСКО включені до реєстру Всесвітньої 
культурної спадщини.

В умовах розбудови незалежної української держави і 
пов’язаних з нею процесів пробудження національної 
самосвідомості та духовного відродження українського 
народу ставлення до історико-культурної спадщини 
набуває особливої ваги. Без активного і всебічного 
використання надбань людства - пам’яток вітчизняної і 
світової культури - неможливо вирішити завдання 
докорінного оновлення духовного життя.

Тяжка доля спіткала історико-культурну спадщину 
України, коли утиски культури поєднувались з 
національними. Пам’ятки гинули не лише від природних 
факторів і жорстоких війн, які хвилями заливали 
Україну. Цілеспрямованого знищення зазнала нерухома 
спадщина від сталінського тоталітарного режиму, хру- 
щовської антирелігійної кампанії, порушення чинного
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законодавства.
Збереження пам’яток неможливо без їх наукової систе

матизації. Саме таке завдання стоїть перед численними ав
торами "Зводу пам’яток історії та культури України" - 28- 
томного енциклопедичного видання про нерухомі пам’ят
ки - археології, історії, архітектури і містобудування, мо
нументального мистецтва, що готується за рішенням Уря
ду від 3 вересня 1982 р. Важливим питанням для збережен
ня пам’яток, які опинилися у вкрай важкому стані, є не
обхідність отримання повної всебічної, науковоапробова- 
ної інформації про їх кількість, стан кожної пам’ятки. В 24 
областях України, Автономній Республіці Крим, містах 
Києві і Севастополі утворені редколегії і авторські колек
тиви, які працюють над відповідними томами Зводу. По
ряд з написанням розділів, окремих статей, добору ілюс
тративного, виготовлення картографічних матеріалів 
здійснюється досить інтенсивна пошукова науково- 
дослідницька робота. Під час роботи над томами "Зводу" 
виявлено і описано десятки тисяч пам’яток. На початок 
1998 р. кількість нерухомих пам’яток в Україні нарахову
валась 147 тис. Том зводу складається з грунтовного всту
пу про історико-культурну спадщину області (міста), ста
тей про окремі пам’ятки. Кожний том буде багатоілюстро- 
ваний, в ньому вміщуються чисельні картографічні ма
теріали, плани, схеми. Обсяг тому в середньому станови
тиме 100 авт. арк. Деякі з томів (по м.Києву, Львівській, 
Одеській областях, Автономній Республіці Крим інш.) бу
дуть складатися з декількох книг. Очолює роботу над 
підготовкою томів Зводу, найбільшої видавничої держав
ної програми в галузі культури, Головна редакційна ко
легія на чолі з віце-прем’єр міністром з питань гуманітар
ної політики. Науково-методичні принципи, концепцію 
Зводу розробили інститути гуманітарного профілю 
Національної академії наук України, головним чином 
співробітники відділу історико-краєзнавчих досліджень 
Інституту історії України НАН України.

Концепція "Зводу пам’яток історії та культури Ук
раїни" була вироблена після отримання Україною неза
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лежності. Вона включає принципи висвітлення культурної 
спадщини з позицій об’єктивності, історизму, бути віль
ною від ідеологічних нашарувань і суб’єктивних уподо
бань. Всі основні періоди і історично значимі явища по
винні знайти відповідне місце в томах Зводу.

Щодо проблем давньої історії - це, перш за все, поява і 
розселення на території України найдавнішої людини, 
існування першої землеробської трипільської культури, 
походження слов’ян, виникнення і формування Югівської 
Русі.

Під час підготовки Зводу значна увага приділяється не
достатньо вивченим пам’яткам дорадянської доби, які 
тривалий час, як і відповідні розділи історичної науки, за
ймали другорядне місце у вітчизняних наукових 
дослідженнях. Це стосується в першу чергу національно- 
визвольних змагань українського народу, його прагнень 
до незалежності і державності. Більш уважного ставлення 
вимагають пам’ятки козацтва, які яскраво відбивають са
мобутність, неповторність України доби середньовіччя.

У томах Зводу висвітлюється національно-визвольний 
рух більш пізнього часу; пов’язаний з діяльністю Кирило- 
Мефодіївського братства, громад, просвіт, народництва.

В Зводі представлені пам’ятки виробництва і 
техніки, які відображають етапи економічного і науко
во-технічного розвитку України. Це - вітряки, 
ремісничі майстерні, перші залізниці, фабрики, заводи, 
шахти, з яких починались ті чи інші галузі. В томах ви
дання досить повно представлені пам’ятки освіти, на
уки, культури. Це насамперед найбільш відомі на
вчальні заклади в Україні як Києво-Могилянська, Ос
трозька академії.

При написанні статей Зводу особлива увага звер
тається на переосмислення підходів до пам’яток 
радянськох доби: раніше перевага надавалась об’єктам 
пов’язаним з діяльністю більшовицької партії і радянської 
системи. Відновлення історичної правди, зосередження 
уваги на об’єктах пов’язаних з діяльністю інших партій, 
функціонуванням Центральної Ради, Гетьманату. 
Директорії - першочергове завдання. Слід залишити в
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пам’яті нащадків імена невинно репресованих, в тому 
числі представників інтелігенції. Особливої уваги 
вимагають загиблі під час масових голодморів 1921- 
1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.

Певна корекція вноситься і в концептуальні підходи 
щодо увічнення пам’яток Другої світової війни, які скла
дають найчисленнішу групу пам’яток томів Зводу. При 
увічненні цього періоду більша увага почала приділятися 
початковому найбільш трагічному періоду війни - вияв
лення частин Червоної армії, які перебували в оточенні, 
поховань воїнів, що загинули в полоні. Грунтовного і не- 
упередженого аналізу потребує історія ОУН-УПА.

Важливе місце в Зводі займають статті про пам’ятки 
архітектури, містобудування та монументального мистец
тва. Вони несуть інформацію про соціально-обумовлену 
поведінку людей та їх уявлення про навколишній світ. Ця 
інформація поєднує різні покоління, вона складає важливу 
частину колективної пам’яті етносу.

В цілому підготовка Зводу з різною активністю 
здійснюється в усіх регіонах України. Завдяки зусиллям 
міської редколегії і кваліфікованого авторського колекти- 
ва завершена і виходить друком 1 частина 1 книги тому 
"Київ", обсягом понад 100 авт. арк. Починається книга з 
віщування апостола Андрія. Показавши своїм учням на 
дніпрові кручі, він промовив: "На цих горах возсіяє благо
дать Божа, постане велике місто і буде багато церков". 
Висвітлено історію і культуру Києва від стоянок первісної 
людини до сучасності, описані унікальні архітектурні і 
мистецькі пам’ятники, релігійні споруди, осередки культу
ри. Здійснює редагування тому Київ, як і всіх інших томів 
Зводу, спеціально утворена Головна редакція при Ук
раїнській енциклопедії. Крім того завершується підготов
ка 2 частини 1 книги "Київ", рукопису тому по 
Чернігівській області, ведеться підготовча робота руко
писів інших томів.

Тривалість підготовки томів Зводу в значній мірі пояс
нюється недостатнім фінансуванням. Парадоксом є те, що 
ця найбільш масштабна видавнича державна програма в
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галузі культури фінансується не за рахунок державного, а 
місцевих бюджетів.

Підготовка і вихід томів Зводу активізує пошукову ро
боту, виявлення пам’яток, піднімає їх збереження на новий 
рівень. Звід дає можливість гідно репрезентувати важли
вий пласт української культури за кордоном.

А ндерс Г. (К иїв)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ПАМ’ЯТКООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Проблема охорони культурних цінностей привертала 
увагу вчених вже давно. їй  приділено увагу у працях за
рубіжних та вітчизняних дослідників, чия наукова спад
щина посьогодні зберігає актуальне значення. Дослі
дженням даної проблеми, тією чи іншою мірою присвя
чені також численні розробки представників правничої 
науки. Зокрема, серед українських фахівців слід відзна
чити праці В.І.Акуленко, В.С.Анджиєвського, Б.М.Ба- 
бія, А.С.Мацка, А.П.Ткача, в російській - А.ПІ.Арутю- 
няна, М.М.Богуславського, Л.Н.Галенської та ін. Крім 
правознавців пам’яткоохоронну тематику в Україні ак
тивно розробляли і розробляють археологи, історики, 
мистецтвознавці, архітектори - зокрема, О.М. Аланович, 
М.Ю.Брайчевський, В.О.Вечерський, В.А.Войналович, 
В.О.Горбик, С.З.Заремба, І.О.Ігнаткин, С.І.Кот,
О.О.Нестуля, Ю.А.Омельченко, Л.В.Прибєга, П.П.То- 
лочко, П.Т.Тронько.

Кінець XIX, початок XX ст. ознаменувався підвищи- 
ним інтересом суспільства до національно-культурної 
спадщини. Набирає сили рух, спрямований на її 
дослідження. Однак, до революції державна система за
конодавства в галузі охорони пам’яток була відсутня. 
Вивченням і збереженням пам’яток історії' займалися ме
ценати, численні комісії, наукові товариства, гуртки (на
приклад, Київська Археографічна комісія, Товариство
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Нестора-літописця, Товариство охорони пам’яток ста
ровини та ін .1

Після лютневої революції 1917 р. Україна спробувала 
започаткувати власну державну систему охорони 
пам’яток. Вперше було поставлено питання про повер
нення в Україну козацьких клейнодів2. Були створені і 
діяли спеціально створені підрозділи, що відповідали за 
охорону пам’яток історії і культури. З приходом до вла
ди гетьмана Скоропадського, в структурі органів охоро
ни пам’яток нічого суттєво не змінилося. Наступні спро
би покращити пам’яткоохоронну галузь відбулися за 
часів Директорії. Питання охорони пам’яток на місцях 
були передані до відання губернських та повітових 
комісарів освіти3. При Головному штабі військ УНР діяв 
культурно-освітній відділ, співробітники якого мали 
повноваження заборонити будь-які дії, направлені про
ти об’єктів культурної спадщини4.

Розглядаючи розвиток пам’яткоохоронної справи, в 
цей період треба відзначити, що вона стала частиною зга
даного державотворчого процесу. Були зроблені неодно
разові спроби прийняти грунтовні закони. Так, Уряд УНР 
розробив проект закону "Про охорону пам’яток старови
ни і мистецтва", проте реалізувати його не встиг. Такою ж 
була доля закону, розробленого за Директорії.

За Радянської влади, провідні діячі української куль
тури також всіма силами намагалися запобігти нищен
ню історичних реліквій. У лютому 1919 р. при Нарко- 
мосі України почав діяти Всеукраїнський комітет охоро
ни пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМІС), який 
став координаційним і виконавчим центром пам’яткоо
хоронної справи в 1919-1921 рр. Завдяки його діяльності 
були врятовані неоціненні культурні скарби, які стали 
основою музейного фонду України5. Спадкоэмець ВУ- 
КОПМІСу - Всеукраїнський археологічний комітет в 
19214 р. розпочав роботу над законопроектом "Про охо
рону пам’яток", і в 1926 р. його було затверджено уря
дом як "Положення про пам’ятки історії та культури". 
На допомогу Наркомату освіти був створений Ук
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раїнський комітет охорони пам’яток культури 
(УКОПК), проте за умов репресій 30-х рр. значного 
вкладу своєю роботою він зробити не встиг. Як і створе
ний 31.08.40 р. Комітет охорони та збереження історич
но-культурних, архітектурних і археологічних пам’яток 
України, який мав поєднати в собі всі управлінські 
функції в галузі охорони пам’яток6.

Під час Другої світової війни українські реліквії за
знавали нищівних ударів з боку обох армій. Багато 
пам’яток були викрадені і вивезені за межі України, за
знали значних втрат на шляху до тилу7. Обліком збитків 
займалася створена 26.04.1942 Надзвичайна державна 
комісія з установлення та розслідування злодіянь німець
ко-фашистських загарбників.

Спроба України в повоєнний період самостійно 
вирішувати проблеми охорони пам’яток виявилася не
вдалою. Створена відповідно до ряду рішень уряду влас
на система охорони об’єктів історико-культурної спад
щини (1945-1947) була скасована. Постанова Ради 
Міністрів СРСР від 14.11.1948 р. "Про заходи щодо 
поліпшення охорони пам’ятників культури" впровадила 
загальносоюзні принципи організації пам’яткоохорон- 
ної роботи8.

В грудні 1966 р. розпочало діяльність УТОПІК (Ук
раїнське товариство охорони пам’яток історії' і культу
ри), яке стало однією з основних організацій у пам’ятко- 
охоронній справі того часу9.

Отже, до середини 70-х рр. в Україні сформувалася 
певна система охорони пам’яток, законодавчу базу якої 
офіційно затвердив закон "Про охорону та використан
ня пам’яток історії і культури" 1978 р.

Здобуття Українською державою незалежності поста
вило перед нею цілу низку організаційних та правових 
проблем в галузі охорони пам’яток. 28 червня 1996 р. бу
ла прийнята Конституція України, в якій питання охоро
ни пам’яток знайшли своє відображення в ст. 54: "...Дер
жава забезпечує охорону пам’яток, та піших об’єктів, що 
становлять культурну цінність..."1®. На підставі постано
ви від 12.09.1991 р. №1545-ХІІ, котра встановила , щодо
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прийняття відповідних актів, законодавство колишнь
ого Союзу РСР, з питань, які не врегульовані законодав
ством України..., залишається дійсним, ...за умов, що во
но не суперечить Конституції України і її законам, Закон 
про охорону та використання пам’яток історії та культу
ри залишається чинним11.

Разом з тим, відбувається процес поглиблення і 
спеціалізації законодавства. 14.02.1992 р. прийнято "Ос
нови Законодавства про культуру", що визначило своїм 
пріорітетним напрямком "збереження, відтворення та 
охорону культурно-історичного середовища" (ст. З)12.

12.08.1992 р. був запроваджений "Державний реєстр 
національного культурного надбання", до якого зано
сяться пам’ятки всіх категорій. Останнім часом прийняті 
закони, необхідність впровадження яких висунуло жит
тя: закони України про Національний Архівний фонд та 
архівні установи, про бібліотеки та бібліотечну справу, 
музеї і музейну справу, були внесені зміни і доповнення в 
закон "Про основи державної політики у сфері науки і 
науково-технічної діяльності".

Прийняття цих законів показало, що в Україні посту
пово оформлюється концептуальне ставлення до 
пам’яток як до власності, кожен із елементів якої має 
цілком конкретну вартість і визначенні способи право
вого захисту. Але норми вказаних законів не мають 
оформленого підзаконними актами механізму реалізації, 
а для прямої дії є надто розпливчастими13.

І хоча в цілому Закон "Про охорону і використання 
пам’яток історії і культури" (1978 р.) передбачав досить 
ефективні заходи захисту пам’яток, незадовільно 
вирішувалося питання їх реалізації. Підзаконні акти 
(інструкція... 1986 р., і Положення... 1982 р.) готувалися 
роками, в результаті чого республіканські органи були 
позбавлені можливості самостійно вирішувати будь-яке 
питання. Тому закон перетворився на декларацію, а не 
на керівництво до дій. До того ж він був прийнятий, ко
ли не була ратифікована конвенція ЮНЕСКО про охо
рону культурної спадщини14. Для розвитку українсько-
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го законодавства, важливим являється відповідність до 
встановлених міжнародних норм. Це б сформувало 
відповідну правову позицію України.

У першому читанні Верховна Рада схвалила проект за
кону "Про ввезення і вивезення культурних цінностей", 
положення якого враховують основні документи міжна
родного нормативно-правововго характеру у даній сфері 
(Гаазька Конвенція 1972 р., Римська Конвенція 1995 р., до
кументи Ради Європи та ЄЕС 1992-1995)15.

В Україні не розроблено вимог реалізації міжнарод
них конвенцій. Так, наприклад, з вимогами Гаазької 
Конвенції (1954 р.) не узгоджено законодавство України 
"Про оборону". До статутів Збройних Сил України не 
внесені відповідні положення про створення спеціальних 
служб у військах, які могли б забезпечити дотримання 
цієї Конвенції і в мирний час виховувати особовий склад 
у дусі поваги до культури. Експонати музейного фонду 
не марковані емблемою ЮНЕСКО. Ці недоліки норма
тивного і практичного характеру доведеться усувати для 
набуття Україною міжнародного авторитету як право
вої і цивілізованої держави16. Стосовно внутрішніх 
справ, також не все бездоганно. Так, єдина управлінська 
функція розподілена між кількома відомствами, що су
перечить вимогам науки державного і адміністративно
го права. В Україні керівництво охороною пам’яток 
здійснюють Міністерство культури і мистецтв, Міністер
ство інвестицій і будівництва, Головне архівне уп
равління при Кабеніті Міністрів України.

До того ж, відсутнє єдина юридична термінологія в 
галузі охорони пам’яток. Між фахівцями до останнього 
часу точилися дебати стосовно цієї проблеми17. Однак, 
наприклад, для визначення об’єктів культурної спадщи
ни в Законі України "Про власність" застосовано термін 
"національні, культурні і історичні цінності", в Законі 
України про так звану "малу" приватизацію - термін 
"будівлі або окремі частини, які становлять національну, 
культурну і історичну цінність", в "Основах законодавст
ва про культуру" вжито одразу декілька термінів: і 
"пам’ятки історії та культури", і "культурні цінності", і
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"об’єкти культурного надбання". Законодавством також 
не врегульоване розмежування власності на нерухомі 
пам’ятки історії та культури18.

На цей час Верховною Радою України в першому чи
танні ухвалено новий проект закону України "Про охо
рону культурної спадщини". Він має покласти край всім 
юридичним колізіям в законодавстві, і врахувати кра
щий досвід у вітчизняній і міжнародній практиці цієї 
важливої галузі.

1 Історико-культурна спадщина України (XIX - поч. XX ст.).-Док. 32.-К.- 
1995.-С. 124.

2 Кот С , Нестуля О. Українські культурні цінності в Росії: перша спроба 
повернення (1917-1918).-К.-1996.

3 Історико-культурна спадщина України: Проблеми дослідження та 
збереження.-К.-1998.-С. 27.

4 Нестуля О. Визвольні змагання Українського народу і охорона пам’яток 
культури (1917-1920 рр.).-Полтава.-1993.-С. 72-76.

5 Кот С. Первый на Украине (к образованию ВУКОПИС)//Историческое 
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охорону культурної спадщини: Національний і культурний
аспекти/Щержавно-правова реформа України.-К.-1997.-С. 34.

Кот С.І. Терміни "пам’ятка" і "пам’ятник" в пам’яткознавстві//Праці 
центру пам’яткознавства.-Вип. І.-К.-1992.-С. ЗО.

1® Правові акти з охорони культурної спадщини.-К.-1995.-С. 6

Г ригор’єва Т.Ф . (К иїв)

З  ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВОГО 
КОМІТЕТУ ПО РОЗШУКУ СТАРОЖИТНОСТЕЙ КИЄВА

Перші спроби об’єднати дослідників Київа у 20-х рр. 
XIX ст. зробив митрополит Євгеній Болховітінов, кот
рий, будучи попечителем духовних учбових закладів, за
пропонував створити при Київській духовній академії 
наукове товариство. Саме цей заклад він мріяв підняти 
на вищі щаблі освіти, докладав багато зусиль для підви
щення рівня освіти студентів, намагався розбудити у них 
зацікавленість до дослідницької роботи. На жаль, спро
ба Євгенія Болховітінова створити у 1823 році наукове 
товариство на базі Київської духовної академії на знай
шла підтримки серед викладачів цього закладу. Друга 
нагода створити наукове історичне товариство появи
лась після відкриття (15.07.1834 р.). університету св.Во- 
лодимира. До Києва прибула група вчених високої 
кваліфікації. Серед них перший ректор - М.О.Максимо- 
вич, котрий переїхавши до Києва, став із зацікавленням 
вивчати старожитності міста, історію Київської Русі. 
При підготовці наукових праць та лекцій з російської 
словесності, він користувався унікальною бібліотекою і 
рукописним зібранням митрополита Євгенія, часто з 
ним спілкувався, радився з питань облаштування універ
ситету, скаржився на "китайську стіну" чиновничого за
силля. Бібліотекою митрополита, його колекціями ко
ристувались науковці багатьох університетів Росії, 
дослідники старовини, колекціонери. На основні ма
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теріалів його нумізматичної колекції барон С.І.Шодуар 
підготував вагому працю1.

Безперечно, що митрополит Євгеній розраховував на 
підтримку дослідників старожитностей м.Києва, зокре
ма, на М.О.Максимовича, котрий взяв на себе левову 
частину науково-організаційної роботи. Після виконан
ня необхідних формальностей в кінці 1835 року при 
Київському учбовому окрузі було створене історичне то
вариство - Тимчасовий комітет по розшуку старожит
ностей Києва. Очолив комітет попечитель Київського 
учбового округу Є.Ф. фон Брадке. Прийняти участь в 
роботі виявили бажання професори Київського універ
ситету - В.Ф.Цих, С.М.Орнатовський, Г.М.Данилович, 
С.Ф.Зенович, історик, археолог М.Ф.Берлинський, чи
новник з особливих доручень при київському, волинсь
кому, подільському генерал-губернаторі Кіндрат Лох- 
вицький, поміщик О.С.Анненков та інші.

Своїм першочерговим завданням Тимчасовий комі
тет по розшуку старожитностей Києва визнав підведен
ня підсумків тієї роботи, що була проведена до 1836 ро
ку. На підставі зібраних матеріалів підготували підсум
кову статтю. Вона була опублікована в "Журнале минис
терства народного просвещения" за 1836 рік - "О ходе от
крытия древностей в Киеве до начала 1836 года". Слідом 
за цим, у 1837 р. було вирішене наступне, не менш важ
ливе, питання про створення при Київському універси
теті музею старожитностей. Створенням музею передба
чалось, хоча б в деякій мірі, припинити розбазарювання 
цінних знахідок, а концентрація їх в одному місці дозво
лила б грунтовно вивчити і оцінити їх, що принесло б 
велику користь історичній науці. Посаду охоронця му
зею обійняв Кіндрат Лохвицький. Але відомом, що мит
рополит Євгеній разом з М.О.Максимовичем робили 
спробу перевести з Одеси до Київського університету 
викладача Рішельєвського ліцею Миколу Никифорови
ча Мурзакевича з наміром, що саме він стане охоронцем 
і наглядачем запланованого музею. Митрополит 
Євгеній і М.Н.Мурзакевич познайомились у 1834 році.
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Молодий дослідник історії та пам’яток Півдня України 
сподобався митрополиту своєю зацікавленістю історією 
країни, дослідженнями і публікаціями про генуезькі, та
тарські, грецькі, слав’янські пам’ятки. Протягом 1835- 
1836 рр. вони листувались, М.Мурзакевич радився, кон
сультувався з митрополитом з різних питань наукових 
досліджень, відвідав його у 1835 році. Вони мріяли про 
створення історичного товариства в Києві, про видання 
журналу, по-справжньому зайнятись справою вивчення 
старожитностей. Тому, коли появилась така нагода мит
рополит Євгеній, спираючись на підтримку М.О.Макси- 
мовича, порушив перед попечителем Київського учбово
го округу питання про переведення до Київського 
університету М.Мурзакевич.аАле Є.Ф. фон Брадке 
відповів, що за розпорядженням міністра народної 
освіти, це місце призначене іншому2. Смерть митропо
лита (напочатку 1837 року) перекреслила ці плани. А 
місце охоронця посів третій претендент - Кіндрат Лох- 
вицький. Першими експонатами музею стали предмети, 
знайдені у 20-х роках під час археологічних розкопок у 
Києві, особисту колекцію передав К.Лохвицький. З 
намірами схилити до пожертв музею рід-кісних пред
метів, усім посадовим особам були розіслані листи з 
інформацією про відкриття музею старожитностей і з за
прошенням надсилати речі, знайдені не тільки у місті 
Києві та його околицях, а й з інших районів, якщо вони 
мають відношення до м.Києва і княжої доби. Через 
декілька років музей нараховував 122 предмети старо
житностей3. До музею передав цінні знахідки з пантіка- 
пейських курганів М.О.Максимович; мідний перстень, 
сережку і перстень із срібла, знайдених в кургані побли
зу села Водокія Радомисльського повіту Київської гу
бернії - поміщик Едуард Боярський; обломок сокири 
давнього походження, знайденої біля містечка Клевань 
Ровенського повіту Волинської губернії - старший учи
тель Клеванської гімназії Якутович4 та інші.

Одним з перших питань, котре постало перед Тимча
совим комітетом по розшуку старожитностей і потребу
вало негайного втручання, було питання про укріплення
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і створення надійних умов зберігання Золотих воріт у
м.Києві. Справа в тому, що після звільнення воріт від 
землі, вони стали нахилятись на південно-східну сторо
ну. Після обстеження професором архітектури В.І.Бе- 
ретті пам’ятки, за його пропозицією, було прийнято 
рішення - укріпити стіну контрфорсами з бутового каме
ню і встановити залізні стяги між стінами, поставити 
огорожу. За чернетками креслень В.І.Беретті, інженер 
Ф.Мехович склав проект і кошторис ремонтних робіт, і 
після затвердження їх Будівельним комітетом міста, ви
конав ці роботи. Підрядна ціна їх складала 2400 крб.5

Надто гостро прореагував К.Лохвицький на це 
рішення, вбачаючи в ньому відсторонення його від под
альшої участі в долі пам’ятника, котрий він відкрив. 
Обурювався, писав, що "у залишках Золотих воріт про
ламали 4 наскрізні дири, в котрі просунули металеві 
штирі... які потім замазали свіжим вапновим розчином і 
тим самим без всякої необхідності піддали руйнації вось- 
мивікову святу давнину. Так же, критично виступав про
ти спорудження контрфорсів, що на його думку, спотво
рювали Золоті ворота, котрі без будь-якої нової підроб
ки стояли 800 років і ще можуть простояти стільки ж”. 
Основна причина цих випадів, мабуть, полягала у тому, 
що до його думки члени комітету не прислухались. Він 
вийшов із складу комітета6. Посаду охоронця музею 
посів професор О.І.Ставровський. Незважаючи на при
йняті заходи по збереженню Золотих воріт вони і надалі 
залишалися під постійним наглядом, адже руїни перебу
вали під відкритим небом, піддавались впливу атмос
ферних опадів і температурних перепадів, що впливало 
на фізичний стан пам’ятки.

Протягом 1837-1838 років Тимчасовий комітет по ро
зшуку старожитностей Києва проводив археологічні ро
зкопки, в основному, на території Верхнього міста. Зок
рема, на Андріївській горі, де на думку К.Лохвицького, 
існували стародавні кріпосні ворота. Цю версію спрос
товували М.Берлинський і М.Максимович. Але в зв’язку 
з тим, що тут планували прокласти дорогу, голова
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комітету Є.Ф. фон Брадке і воєнний губернатор Києва 
дозволили провести археологічні дослідження. На ці за
ходи із коштів Комітету було виділено 200 крб. Після 
проведення розкопок версія К.Лохвицького про розта
шування в кріпосному валу-воріт, побудованих князем 
Святославом Ігоревичем - не підтвердилась7.

В районі Десятинної-Трьохсвятительської церков і Ми
хайлівського монастиря - (в саду колежського асесора Ко- 
рольова) вели пошуки монастиря св.Феодора і залишків 
кам’яного храму, побудованого у XII ст. князем Мстисла
вом Володимировичем (де він і його син були поховані). 
Під час розкопок, що проводив член комітету професор 
історії університету О.І.Ставровський (нагляд здійснював 
О.Анненков) були знайдені фундаменти, підвал з гробни
цею, побудовані з такої ж цегли, як і церква св.Ірини. В 
зв’язку з тим, що власник садиби не дозволив розривати 
землю під кухнею, археологічні роботи були згорнуті. 
Знайдені речі із золота і срібла поступили до музею 
київських старожитностей. Власнику садиби комітет вип
латив 800 крб. за збитки заподіяні під час розкопок, 
О.І.Ставровському, що проводив їх на території Ми
хайлівського Золотоверхого монастиря - 200 к р б /

Починаючи з 1837 року О.Анненков власним коштом 
вів пошуки древнього монастиря св. великомученика Ди- 
митрія, що на його думку, знаходився нижче Ми
хайлівського Золотоверхого монастиря. Зі східної сторони 
він відкрив фундаменти, котрі, після обстеження і вивчен
ня, були визнані стародавніми. Про місцезнаходження в 
давнину тут монастиря розповідали легенди, поширюва
лись перекази, збереглись вони і в назвах, зокрема, 
Дмитрівського яру тощо. В цьому ж районі, на території 
Трьохсвятительської церкви, О.Анненков вів пошуки 
однієї з найстаріших церков - храма св.Василія, побудова
ної за часів князювання Володимира. Після руйнації на її 
залишках була побудована Трьохсвятительска церква. 
Знайдені предмети і особливо цегла (плінфа) свідчили, що 
церква св.Василя була побудована з аналогічного ма
теріалу як і Десятинна церква.

Комітетом передбачалось продовження археологічних
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досліджень стародавньої церкви св.Ірини, фундаменти 
котрої у 1833 році частково відкрив К.Лохвицький. Для 
того, щоб зробити вірні наукові висновки, необхідно було 
провести археологічні дослідження в повному обсязі. Але 
з власником садиби, вірніше - саду, де передбачалось про
вести розкопки, комітет домовитись не зміг і роботи по 
дослідженню залишків Іринінської церкви були призупи
нені. На південь від Іринінської церкви, на думку К.Лох- 
вицького, необхідно було шукати місце поховання 
київського князя Діра. Г.М.Данилович і М.Ф.Берлинсь- 
кий не поділяли його припущень і вважали, що тут знахо
дилось християнське кладовище, однако проведення архе
ологічних досліджень в цьому районі визнали доцільним.

Як бачимо, в перші роки своєї діяльності Тимчасовий 
комітет по розшуку старожитностей Києва не розширив 
коло питань своєї дослідницької роботи і взагалі, не пла
нував виявлення і обстеження пам’яток по всій території
м.Києва. Поза його увагою залишились рукописні та 
архівні зібрання, що знаходились під загрозою фізично
го знищення. Тому стає зрозумілим, чому людина, яка 
віддала стільки енергії і сил для створення комітету, а са
ме митрополит Євгеній Болховітінов, його роботу вва
жав млявою, що викликало скептичну оцінку як сучас
ників, так і самих членів цього науково-громадського 
об’єднання. В одному з листів до М.Мурзакевича митро
полит Євгеній писав: "Наш комітет по розшуку старо
житностей спить безпробудним сном ...комітет описав 
те, що було відкрито до нього, а сам так нічого і не 
відкрив9. Мабуть, з цієї причини митрополит, не покла- 
даючись на комітет, продовжував самостійно обстежу
вати територію Київської губернії, знайомиться із за
лишками земляних валів і фортець, городищами і курга
нами. Мав наміри скласти реєстр урочищ, що стане в на
годі при розшифровці літописних відомостей.

Тимчасовий комітет по розшуку старожитностей 
Києва не зумів розгорнути роботи по вивченню 
пам’яток Києва не тільки тому, що "бажаючих обробля
ти це поле"10 було недостатнім, а, на нашу думку, із при

64



чин політичного характету, пов’язаних з Київським 
університетом, де протягом 1836-1838 рр. діяв осередок 
таємного товариства "Содружество польского народа", 
котре було розкрите. По справі було заарештовано 115 
чол., в тому числі 35 студентів. 11 з них - засудили до ви
щої міри покарання, змінивши потім вирок на тюремне 
ув’язнення. В грудні 1838 року попечитель Київського 
учбового округу Є.Фон. Брадке (він же голова Тимчасо
вого комітету по розшуку старожитеностей Києва) був 
звільнений з посади, його місце посів бувший мінський 
цивільний губернатор С.І.Давидов. З січня 1839 року 
університет закрили на рік, призупинили прийом сту
дентів, викладачам рекомендовано протягом року пра
цювати над підготовкою посібників, розробляти курси 
лекцій тощо. Ці події, як відомо, пов’язані з повстанням 
(1830-31 рр.) польського народу за своє визволення, його 
новим вибухом у 1838 р. в результаті чого був закритий 
Віленський університет, призупинено діяльність Київ
ського. Безперечно, ці події вплинули на діяльність Тим
часового комітету по розшуку старожитностей Києва, 
котрий до 1842 року існував лише формально, а у 1843 р. 
при Київському університеті була створена Тимчасова 
комісія по розбору древніх актів - з іншим колом за
вдань.

Досягнення Тимчасового комітету по розшуку старо
житеностей Києва за обсягом не великі, але вони збуди
ли громадську думку, дали поштовх до вивчення історії 
і пам’яток свого міста, активізували і об’єднали людей, 
зацікавлених у вивченні своєї землі. *

* Записки Николая Никифоровича Мурзакевича с примечаниями 
кн.В.Д.Дабижа//Русская старина.- 1887.-№3.-С. 652-653.

2 Отчет Министерства народного просвещения за 1838 Г.//ЖМНП.-1838.- 
Ч. 22.-С. 60.

3 Там само.-С. 86.
4 Отчет о действиях Временного комитета по изысканию древностей в 

Киеве в 1837 году//ЖМНП.-1938.-Ч. 18.-С. 79.
 ̂Висоцкий С.А. Золотые ворота в Киеве.-К.-1982.-С. 34.
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6 Отчет о действиях Временного комитета по изысканию древностей в 
Киеве 1838 Г.//ЖМНП,-1839.-Ч. 21.- Т. Ш.-С. 77.

7 Там само.-С. 67.
8 Мурзакевич Н. Автобиография.-СПб.-1886.-С. 120-121.
® Письма высокопреосвященного Евгения митрополита Киевского 

Н.Н.Мурзакевичу//Киевские епархиальные ведомости.-1868.-№10.-С. 385.
Ю Максимович М.О. Соб. соч. в 2-х Т.-1873.-Т. Н.-С. 39-50.

Ю ренко С.П. (Кит)

XI АРХЕОЛОГІЧНИЙ З ’ЇЗД ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 
У ВИВЧЕННІ І ЗБЕРЕЖЕННІ 

АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
(до 100-річного ювілею)

Цього року минає 100 років відтоді, як у серпні 1899 
року у Києві відбувся XI Археологічний з’їзд (далі - АЗ). 
Знаменно, що саме на ньому В.В.Хвойкою та О.М.Пок- 
ровським впереше було зроблене повідомлення про ро
зкопки поселення в с.Трипілля на Київщині, що згодом 
дало назву окремій археологічній культурі, всесвітньо- 
відомій в наш час.

Тематика доповідей XI АЗ була різноманітною, що в 
значній мірі пояснюється великою кількістю наукових 
дисциплін, охоплених його програмою. Всього було за
слухано 135 доповідей, з них 5 на загальних засіданнях, 
решта - на відділеннях. Науковий рівень з’їзду був 
суттєво знижений тим, що через заборону виступати ук
раїнською мовою, 23 реферати дослідників з Галичини 
залишилися не зачитаними.

Роботу загального засідання започаткува виступ го
лови з’їзду графині П.С.Уварової, присвячений викла
данню археології в російських університетах. Зважаючи 
на велике значення, яке на той час набула археологія, во
на запропонувала звернутися до уряду з проханням про 
запровадження в університетах кафедр археології і не 
лише вітчизняної, але і всіх народностей, які могли мати
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вплив на розвиток культури народу. П.С.Уварова наго
лосила на бажаності створення комісії з обговорення і 
складання необхідних для викладання археології про
грам та видання методик по різних галузях археології із 
залученням до цієї роботи наукових товариств.

Другу, загального значення проблему було піднято 
проф.О.І.Маркевичем у доповіді "Про збереження ста
ровинних пам’яток". Зв’язок між названими доповідями 
очевидний: належне відношення до пам’яток давнини 
може бути досягнуте при умові поширення знань про 
них. Проект Марковича передбачав в першу чергу збір 
даних про старожитності, які нагально потребували охо
рони, і при наявності таких встановлення охорони і на
гляду за ними з боку різних наукових товариств та місце
вих органів влади.

В руслі зазначеної проблеми була і доповідь М.В.До- 
внар-Запольського про діяльність губернських архівних 
комісій за останні три роки (на побажання попереднього 
X АЗ у Ризі 1896 р.). Не зважаючи на назву "архівних", 
діяльність цих комісій була досить різнобічною: розгляд 
справ місцевих архівних установ, археологічні обстежен
ня і поповнення знахідками зібрань місцевих музеїв, охо
рона пам’яток давнини, видання вчених праць та істо
ричних джерел, влаштування публічних читань 
краєзнавчого спрямування. З’їзд прийняв рішення про
сити уряд виділити всім комісіям щорічну субсидію в 
розмірі 1500 крб.

Важливим надбанням АЗ, XI зокрема, стали зводи 
археологічних матеріалів, без яких важко було б 
зорієнтуватися у величезній масі знахідок, кількість 
яких збільшувалася із проведенням подальших розко
пок. Такого роду зводи, у вигляді або археологічних 
карт, або реєстру старожитностей того чи іншого 
регіону, були вкрай необхідними для введення до на
укового обігу нових джерел. Найчастіше до АЗ готува
лися саме археологічні чи історичні карти. Так, на XI 
АЗ були представлені: "Археологічна карта Волинсь
кої губернії" проф. В.Б. Антоновича з зазначенням 1105 
пам’яток: "Археологічна карта Поділля" священика
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Ю.Сіцінського, складена на основі друкованих, руко
писних джерел та повідомлень волосних статистичних 
комітетів 1873 року; "Історична карта Чернігівської гу
бернії до XVI ст.", підготовлена проф.П.В.Голубовсь- 
ким та Е.О.Кивлицьким. Для зручності остання 
поділена на дві самостійні карти: одна охоплює давній 
період до 1300 р., інша - від 1300 р. до початку 
XVI ст. 1

Окрім карт, до XI АЗ були підготовлені огляди різного 
роду старожитностей, виявлених розвідками та обстежен
нями певних регіонів. Так, В.Г.Ляскоронський, який за до
рученням Підготовчого комітету з’їзду провів розвідки в 
Посуллі, зробив повідомлення "Про городища, довгі 
(змієві) вали і кургани в басейні р.Сули), у якому дав то
пографічну характеристику обстежених пам’яток, виділив 
чотири категорії городищ, вперше детально охарактери
зував маловідомі на той час змієві вали, поширені в Ліво
бережній Україні2

Підсумки результатів архіологічного вивчення епохи 
каменю на Волині і його перспективи на майбутнє знайш
ли відображення в грунтовному дослідженні проф. 
В.А.Антоновича3. Подібні, узагальнюючого характеру, 
огляди археологічних джерел підготували проф.Житинсь- 
кий на тему "Знахідки кам’яного віку в басейні р.Стир" та 
проф.Копф - "Про старожитності Лебединського повіту 
Харківської губернії".

Велике зацікавлення у присутніх викликало повідо
млення В.В.Хвойки про відкриття нової ранньої "домі- 
кенської" культури, яка належала найбільш високій 
цивілізації у Східній Європі і за якою згодом закріпилася 
назва трипільської4. У др. пол. 90-х рр. XIX ст. вчений ро
зкопав поселення цієї культури поблизу сс.Жуківці, Стай
ки, Халеп’я, Щербанівка, Трипілля в басейні Дніпра, здо
був великий і різноманітний матеріал, що дозволило йому 
окреслити місце трипільської культури в колі архео
логічних культур Східної Європи. Цікаво, що вже тоді 
висловлювалися думки як про слов’янську, так і про 
фракіську приналежність її населення та близькість до Се
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редземноморських культур. Невдовзі доповіді вченого 
про відкриття і дослідження трипільської культури були 
заслухані на XIII та XIV АЗ, на XII Міжнародному з’їзді 
доісторичної антропології та археології у Парижі, на Кон
гресі у Флоренції. Довгий і складний шлях вивчення 
трипільської культури, започаткований В.В.Хвойкою 
.продовжується і досі. На сьогодні лише в Україні відомо 
більше 300 трипільських поселень та 200 поховальних 
пам’яток5.

Значна увага членів з’їзду була приділена проблемам 
історичної топографії, особливо пам’яток княжої доби. 
Проф. В.В.Антонович визначив місце знаходження літо
писних міст Шумська та Пересопиці, О.І.Бунін, постави- 
ши питання: "Де знаходилося місто Липецьк і Воргол, а 
також інші міста, згадані у літописі під 1283-84 рр.?", запе
речив тогочасні припущення вчених і вказав на городище 
за 200 верст на південь від м.Суми, як на місце давнього 
Липецька, а з Ворголом він пов’язав городище за дві вер
сти від м.Воргола Глухівського повіту. П.І.Троїцький у 
рефераті "Давнє місто Лопосня, його місцезнаходження і 
пам’ятки" навів археологічні дані, які підтвердили припу
щення М.Погодіна про те, що місто Лопосня належало 
чернігівським князям і знаходилося на березі р.Оки, поб
лизу устя р.Лопосні, де є городище.

Детальний опис курганного поховального обряду на 
Волині був представлений у рефератах В.Б.Антоновича, 
К.М.Мельник, С.С.Гамченка; Д.І.Яворницький повідо
мив про результати досліджень курганів в Херсонській гу
бернії.

Надзвичайно актуальними і важливими були грунтовні 
доповіді теоретичного спрямування "Про необхідність ви
роблення номенклатури і системи опису доісторичної ке
раміки" (В.О.Городовцова), в якій автор запропонував ро
зроблені ним зразки табличної класифікації керамічного 
матеріалу та "Значення керамічних знахідок для культур
ної історії чорноморської колонізації" (Е.Р. фон Штерна). 
На той час достатньо добре була розроблена кераміка 
класичного світу, але ще багато доробок потребувала кла
сифікація візантійської, арабської, італійської кераміки.
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Під час роботи з’їзду діяли виставки: старожитностей у 
приміщенні університету св.Володимира (де проходили 
самі засідання) та залах Музею старожитностей та мистец
тва; рукописів та стародруків (в приміщенні центрального 
архіву університету), яка репрезентувала 190 рукописів та 
зразків друку всіх південно-руських друкарень XVI-XIX 
ст. Багатством експонатів (1127) вражала картографічна 
виставка, організована бібліотекарем університету 
В.О.Кордтом, де експонувалися карти від 32 установ і при
ватних осіб. Для дослідження вітчизняної історії особливо 
важливим були: Генеральна карта України 1648 р., 
Спеціальна карта України 1680 р., три карти нижньої течії 
Дніпра, надруковані анонімно у 1662 і 1668 рр. в атласах 
невідомого голандського картографа і видавця Йблея. Ці 
карти стали доступнимки дослідникам завдяки публікації 
їх В.О.Кордотом до XI АЗ 6.

Екскурсійна програма для учасників з’їзду передбача
ла огляд Києва з поясненнями В.Б.Антоновича та 
М.І.Петрова, Лаври і Видубецького монастиря під ке
рівництвом В.З.Завітневича, поїздку до сіл Китаєво та 
Гребені для огляду кургаів та поселень, розкопаних до 
з’їзду В.В.Хвойкою.

XI АЗ прийняв рішення про проведення наступного XII 
АЗ у 1902 р. у м.Харкові.

Археологічні з’їзди, в тому числі і XI, були могутнім 
чинником здобуття та поширення історичних знань, про
будження інтересу до минулого краю серед широких 
верств населення, активізації діяльності місцевих това
риств краєзнавчого спрямування, губернських архівних 
комісій, земств і т.п. Зусиллями кількох поколінь дос
лідників були закладені надійні підвалини для подальших 
широкомасштабних історико-краєзнавчих досліджень, 
реєстрації, систематизації та збереження пам’яток минув
шини України. *

* Труды XI Археологического Съезда в Киеве 1899 г.- 1901.-T. l.-C. 1-133, 
196-353.
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“ Там само.-С. 404-457.
3 Там само.-С. 141-147.
4 Там само.-С. 768-797.
5 Словник-довідник археології.-К.-1996.-С. 286.
6 В.Корд. Материалы по истории русской картографии.-К.-1899.-Вып. 1; К.- 

1910,-Вып. 2.

Нестуля О. (Полтава)

ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК СТАРОВИНИ В УКРАЇНІ (1917 р.)

Вже в перші місяці після повалення царизму, в умовах 
демократизації життя суспільства, стрімкого зростання 
політичної та національної свідомості українського на
роду проблеми збереження його історико-культурної 
спадщини опинилися в центрі уваги широких кіл науко
вої та творчої громадськості, за ініціативою якої в Ук
раїні були створені та розпочали плідну діяльність ряд 
пам’яткоохоронних комітетів, товариств, спілок, музеїв.

Характерною ознакою пам’яткоохоронного руху вес- 
ни-літа 1917 р. в Україні стало також виникнення ряду 
товариств та організацій національних меншин. Зага
лом, слід відзначити надзвичайно уважне ставлення Ук
раїнської Центральної Ради до проблем національних 
меншин в Україні. Воно проявилось, зокрема, на Ук
раїнському національному конгресі в квітні 1917 р. , на 
якому було заслухано доповіді Ф.Матушевського і 
П.Понятенка а також схвалено резолюцію про місце і 
роль національних меншин України в українському 
національно-визвольному русі (1). У програмних висту
пах М.С.Грушевського, інших лідерів Центральної Ради 
постійно наголошувалось на тому, що права національ
них меншин в Україні будуть повністю задоволені.

Відтак, вже весною 1917 р. в Україні почали виникати 
різноманітні як політичні, так і культурноосвітні ор
ганізації та товариства поляків, євреїв, греків і т.д. Вони 
ставили перед собою досить широке коло завдань. При
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цьому чільне місце серед них займали і питання збере
ження історико-культурної спадщини національних мен
шин в Україні.

Особливо активно працювали на цій ниві представ
ники польської інтелігенції, які мали досвід відповідної 
роботи ще до Лютневої революції. Тоді збереженням 
пам’яток польської культури в Російській імперії за
ймався відділ опіки над рухомим майном евакуйованого 
( в роки першої світової війни) польського населення та 
пам’яток старовини і мистецтва при польському 
комітеті допомоги жертвам війни, який знаходився в 
Москві. На Україні в кінці 1916 р.- на початку 1917 р. 
відповідну роботу очолював уповноважений Польсько
го комітету Г.В. Дроздовський (2).

Відразу після повалення самодержавства голова 
Польського комітету А.Лєдніцький звернувся до викон
кому об’єднаних громадських організацій м.Києва з 
проханням сприяти Г.В. Дроздовському у виконанні 
його обов’язків (3). Незабаром до виконкому звернувся 
сам Г.В.Дроздовський. У своїй доповідній записці він, 
зокрема, привертав увагу до пам’яток польської культу
ри, які знаходились у розпорядженні органів поліції 
Проскурова і Городка, та просив виконком допомогти в 
організації їх охорони. На таку ж підтримку він розрахо
вував і в налагодженні справи збереження польських 
пам’яток в Києві і в Київській губернії. Окрім того 
Г.В.Дроздовський просив виконком дозволити передачу 
виявлених в установах колишнього царського режиму 
пам’яток польської культури у розпорядження Польсь
кого комітету та продовжити збір відповідних даних в 
Україні (4).

Прохання польських пам’яткоохоронців знайшли 
повну підтримку з боку виконкому об’єднаних гро
мадських організацій м.Києва. Вже 14 березня 1917 р. за
ступник голови виконкому Д.Григорович - Барський ви
дав Г.В.Дроздовському посвідчення на право "прийняти 
від агентів поліції і урядових закладів на збереження 
пам’ятки польського мистецтва і старовини, евакуйовані
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з Галичини" (5), а незабаром були задоволені і інші про
хання Г.В.Дроздовського. "Всі вимоги схвалені виконко
мом, — повідомляв він в середині березня 1917 р.
А.Лєдніцькому, - Повна підтримка. Найбільш широкі 
повноваження" (6).

В березні 1917 р. науковці та діячі культури польсько
го походження приступили до створення національного 
пам’яткоохоронного товариства. Спочатку конститую
валось Польське товариство збереження пам’яток старо
вини в Києві. Вже в березні воно організувало цикл 
лекцій з історії та культури польського народу ( 7). Зго
дом у Києві виникло Польське товариство краєзнавче 
на Русі, яке також ставило перед собою завдання збере
ження пам’яток польської культури (8). Закономірно 
члени обох товариств швидко знайшли спільну мову. 
Зрештою, в травні 1917 р. за ініціативи співробітників 
секції інформації Ліквідаційної комісії в справах Царст
ва Польського, створеного на базі Польського комітету 
після лютневої революції, в Києві постало Польське то
вариство охорони пам’яток старовини в Україні (9), в 
організації якого особливо важливу роль відіграли 
О.Г.Гансен, Л.Л.Грохольський, Г.В.Дроздовський, 
К.Л.Іваницький, В.Ф.Матушевський, Ф.К.Потоцький, 
Ф.К.Пуласій, А.А.Червинський. (10)

В статуті товариства зазначалось, що воно має "за ме
ту оберігати від пошкодження, знищення, а також вив
чення усіляких пам’яток старовини, мистецтва і культу
ри в Україні та в прилеглих до неї областях". Зокрема, 
товариство передбачало організувати реєстрацію та 
фіксацію пам’яток культури, вжити заходів до заснуван
ня власного музею та спеціальної бібліотеки з історії 
культури польського народу. Воно не відкидало можли
вості придбання у свою власність як рухомих, так і неру
хомих пам’яток, якщо їм загрожувала небезпека. Щоб 
зберегти пам’ятки архітектури та історії, товариство 
планувало позначити їх спеціальними таблицями з 
інформацією про цінність охоронних об’єктів. Значна 
увага в статуті приділялась також питанням популяри
зації пам’яток через видавничу та лекційну діяльність
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товариства, влаштування виставок, бесід.
У відповідності до статуту товариство складалось з 

дійсних членів(засновники, покровителі, звичайні), 
членів-"соревнователей” та почесних членів. Керувало 
роботою товариства обране на загальних зборах 
дійсних членів правління. Для вирішення пам’яткоохо- 
ронних завдань воно могло створювати секції, комісії, 
запрошуючи до роботи в них не лише членів товариства, 
а й необхідних у конкретних випадках фахівців, ор
ганізовувати місцеві відділення товариства (11).

Діяльність польських пам’яткоохоронців досить 
швидко набула розголосу в Україні. Весною — на почат
ку літа 1917 р. до них почали звертатися за конкретною 
допомогою власники колекцій польських пам’яток ста
ровини, бібліотек тощо (12). Привернула вона увагу і 
членів ЦКОПСІМУ, які вже на своїх організаційних збо
рах 12 травня 1917 р. заслухали інформацію про заходи 
Польського товариства охорони пам’яток щодо засну
вання в Україні польського музею (13).

Таким чином, пам’яткоохоронний рух польської 
інтелігенції став складовою процесу становлення гро
мадських та державних пам’яткоохоронних інституцій в 
Україні. 1

1. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле ( 1914 - 1918) // 
Укр.іст.журн. - 1992. - №6. - С.141.

2. Державний архів Російської Федерації. - Ф.5115. - оп 2. - спр. 108. - Арк. 
41,49.

3. Там само. - Арк.73.
4. Там само. - Арк.93.
5. Там само. - Арк.68.
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Світлана Нестуля (Полтава)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ 
(1921 - 1933 рр.)

Фахові інтереси значного кола представників наукової 
та творчої інтелігенції України безпосередньо пов’язані з 
пам’ятками історії та культури українського народу. Вони 
— об’єкт наукових студій істориків та археологів, етног
рафів та мистецтвознавців. Художники, архітектори, 
письменники й композитори нерідко знаходять в них 
безцінне джерело натхнення для своїх творчих доробок.

Не випадково саме учені та діячі культури вже в 
другій половині XIX — на початку XX ст. почали 
об’єднуватися в пам’яткоохоронні, наукові та культуро
логічні товариства, які ставили за мету дослідження та 
збереження історико-культурних скарбів України.

Цей же лейтмотив домінував в проектах ор
ганізаційного забезпечення завдань дослідження та охо
рони пам’яток, розроблених науковцями та діячами 
культури України за радянської влади.

При цьому була, по - суті, збережена наступність 
пам’яткоохоронних традицій і, більше того, — започатко
вані раніше не лише форми та напрямки пам’яткоохорон- 
ної роботи, а й її зміст. Думається, в першу чергу, саме цим 
пояснюються ознаки недовіри до державних пам’яткоохо
ронних органів з боку вищого партійно - державного 
керівництва країною, які почали з’являтися вже в 1920 р.

Після утворення восени 1918 р. Української Академії 
наук (УАН) відповідні функції почали виконувати також 
деякі комісії та комітети. Так, вже в 1919 р., за 
денікінської окупації Києва, був створений Комітет охо
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рони пам’яток мистецтва й старовини під керівництвом 
академіка Д.Багалія. В травні - червні 1920 р., коли Київ 
захопили польські війська, подібний комітет очолив ака
демік М.Біляшівський.

Відтоді не припинялися спроби створити при УАН 
постійно діючий центр координації зусиль пам’яткоз- 
навців та пам’яткоохоронців. В другій половині 1920 р., 
першій половині 1921 р. докладалося немало зусиль, аби 
заснувати при УАН Археологічний комітет. Друга пол
овина 1921 р. пройшла під знаком гуртування учених та 
митців навколо Археологічної комісії УАН.

На жаль, жоден з проектів, кожен з яких мав право на 
існування, оскільки значно поліпшував би стан ор
ганізаційного забезпечення охорони та дослідження 
пам’яток, втілити в життя не вдалося. Окрім об’єктивних 
труднощів ( відсутність фінансування та підтримки з бо
ку держаних органів) на заваді реалізації зазначених 
проектів стали ще й протиріччя між певними групами 
учених та діячів культури. Одні, з них, змирившись з 
суспільно - політичними реаліями початку 20-х років, 
погоджувались на створення при УАН чисто ака
демічної пам’яткознавчої інституції з правом коорди
нації наукових студій пам’яток історії та культури. Інші 
— продовжували боротися за надання Археологічному 
комітету, а згодом і Археологічній комісії, адміністра
тивних повноважень.

Врешті - решт, аби не загубити саму ідею академічно
го науково - координаційного центру, на початку 1922 р. 
спільне Зібрання ВУАН ухвалило утворити при Ака
демії Археологічний комітет з консультативними 
функціями з обсягу охорони та дослідження пам’яток. 
При цьому за висновками Археологічного комітету з 
пам’яткоохоронними ініціативами до органів влади 
зверталися керівники ВУАН. Об’єктивно це сприяло 
зростанню авторитету комітету. За короткий час він 
зумів поширити сферу свого впливу на територію усієї 
України і вже в 1922 р. поставив перед Наркоматом 
освіти республіки питання про надання комітету
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адміністративних повноважень вищого державного 
пам’яткоохоронного органу.

За умов здійснення проголошеної незабаром політи
ки "українізації", офіційні владні органи не змогли зігно
рувати авторитет та досвід пам’яткоохоронної роботи 
діячів науки і культури України, які, навіть без підтрим
ки держави, зуміли створити при ВУАН ряд установ 
пам’яткознавчої та пам’яткоохоронної спрямованості. 
На тлі занепаду державних пам’яткоохоронних органів 
вони довели свою життєздатність. Визнанням цього ста
ло прийняте в 1924 р. рішення НКО УСРР про рео- 
ганізацію Археологічного комітету у Всеукраїнський 
(ВУАК) та надання йому прав координації пам’яткоо
хоронної та пам’яткознавчої роботи в Україні.

ВУАК відбувся в середині 20-х років як наслідок ти
танічної праці учених, митців, які об’єдналися навколо 
нього. Авторитет Комітету значною мірою визначався 
авторитетом і впливом не лише в наукових та культур
них колах, а й серед широкого загалу таких провідних 
діячів науки і культури України, як академіки 
М.Біляшівський, М.Василенко, В.Бузескул, А.Кримсь- 
кий, В.Різніченко, О.Фомін, М.Шарлемань, Д.Явор- 
ницький, М.Болтенко, Д.Гордєєв, Ф.Ернст, В.Козловсь- 
ка, П.Курінний, В.Ляскоронський, М.Макаренко, А.Но- 
сов, М.Рудинський, Ю.Сіцінський, С.Таранушенко, 
архітектори В.Безсмертний, О.Кобелєв, В.Осьмак, ху
дожники М.Бойчук, В.Кричевський, В.Лесючевський, 
Ю.Михайлів, А.Середа, А.Таран, реставратори М.Кас- 
перович, Д.Кіплік, М.Сичов та ін., які активно працюва
ли у складі ВУАКу.

Саме вони домоглися того, що за ВУАКом закріпили
ся повноваження головного органу Наркомату освіти 
УСРР з питань координації пам’яткоохоронних дослі
джень. Характерно, що ці функції Комітет продовжував 
виконувати навіть після створення в 1926 р. в структурі 
Наркомосвіти головної інспектури охорони пам’яток 
культури та Українського комітету охорони пам’яток 
культури, на які Комісаріатом були покладені відповідні 
обов’язки. Без експертизи ВУАКу не приймалось також
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жодне відповідальне рішення ВУЦВК, РНК УСРР, 
інших органів влади і управління з питань охорони 
пам’яток.

При цьому необхідно враховувати той факт, що реор
ганізація Археологічного комітету у Всеукраїнський не 
була підкріплена ні належним фінансуванням, ні штатни
ми можливостями останнього. Більше того — невідпо
відність між обов’язками та обсягом завдань, які вирішу
вав Комітет, та його фінансовим і матеріально-технічним 
забезпеченням навіть посилилась. Відтак, зросло наванта
ження на дійсних членів Комітету, які в більшості, викону
вали свої обов’язки на громадських засадах.

Незважаючи на це, за короткий час вони зуміли нала
годити постійну та багатопланову роботу Комітету. На
йважливіші питання його компетенції виносились на об
говорення пленумів ВУАКу. Постійний характер почала 
носити робота президії Комітету — його оперативно-ро
зпорядчого органу. Поступово структуризувались та
кож відділи ВУАКу — археологічний та мистецтв.

Представницькими були комісії, створені при Комітеті 
: золотарська, ‘‘трипільська, софійська, по студіюванню 
пам’яток монументального мистецтва, кавказознавства. 
Кожна з них об’єднувала провідних фахівців з того кола 
проблем пам’яткознавства, які вона досліджувала. При 
цьому до роботи в складі комісій залучалися не лише чле
ни Комітету, а й інші науковці та діячі культури України, 
Росії, Азербайджану, Грузії, Білорусії.

Необхідно наголосити на тому, що члени ВУАКу, 
продовжуючи традиції фундаторів академічних пам’ят- 
кознавчих та пам’яткоохоронних інституцій, надзвичай
ну увагу приділяли налагодженню організаційних 
зв’язків з відповідними науковими, державними та гро
мадськими установами й організаціями. Цій меті була 
підпорядкована популяризаційна та видавнича діяль
ність Комітету. Широкий суспільний та науковий резо
нанс отримали "Короткі звідомлення ВУАКу" за пам’ят- 
кознавчі досліди, організовані Комітетом привселюдні 
засідання, виступи в засобах масової інформації, вистав
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ки. Члени Комітету брали активну участь в підготовці та 
роботі всесоюзних та республіканських наукових та на
уково-практичних конференцій з проблем пам’яткознав- 
ства, музейництва, охорони пам’яток. Досить скоро ав
торитет Комітету визнали провідні наукові установи й 
музеї не лише в Україні, а й за її межами. Організаційні 
зв’язки з ВУАКом встановили десятки краєзнавчих та 
пам’яткоохоронних товариств, окремих поціновувачів 
старовини з різних соціальних кіл. Така широка 
підтримка Комітету змусила рахуватися з ним органи 
влади і управління.

Безперечно, авторитет ВУАКу зростав на грунті пов
сякденної конкретної праці його членів, активної позиції 
Комітету на пам’яткоохоронній ниві. Популяризуючи 
завдання ВУАКу, його високоповажні члени, водночас, 
сприяли усвідомленню широким загалом важливості й 
необхідності дослідження та збереження історико-куль- 
турної спадщини. Так що не випадково 20-ті роки нази
вають зоряним часом українського краєзнавства. Так са
мо, як не буде перебільшенням твердження про те, що 
Комітет сприяв становленню краєзнавчих та пам’яткоо
хоронних осередків — постійними консультаціями, кон
кретними завданнями по організації обліку пам’яток, 
догляду за ними, їх досліджень.

Здійснюючи координацію пам’яткознавчих студій, 
члени Комітету активно залучали до них співробітників 
музеїв України — не лише столичних, а й периферійних. 
Спільна робота в експедиціях поруч з досвідченими уче
ними стала для багатьох з них справжньою школою на
укового зростання, а результати досліджень — джере
лом поповнення фондів і експозицій музеїв, розширення 
можливостей їх наукового пошуку та масової ек
скурсійної роботи.

Впродовж середини — кінця 20-х років ВУАК висту
пав не лише координатором, а й ініціатором багатьох 
пам’яткознавчих експедицій. За його безпосередньої 
участі розроблялись і втілювалися в життя плани широ
комасштабних археологічних досліджень Ольвії та тери
торії Дніпрельстану, старожитностей трипільської куль
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тури та ранньослов’янських пам’яток, систематичного ха
рактеру набули мистецтвознавчі студії. Пам’яткоохорон- 
на діяльність членів Комітету, представництво ВУАКу у 
складі відповідних міжвідомчих комісій та комітетів спри
яла вирішенню багатьох проблем збереження історико- 
культурних скарбів українського народу.

Таким чином, в середині 20-х років ВУАК став одним 
з помітних чинників науково-культурного процесу в Ук
раїні. Комітет, максимально скориставшись з можливос
тей, які відкрилися у діячів науки і культури за умов 
здійснення політики "українізації" сприяв реалізації по
тенціалу своїх членів та добровільних помічників.

Розпочатий більшовицькою партією та органами 
влади з кінця 20-х років наступ на ВУАН, академічні ус
танови та учених дореволюційної формації значно обме
жив можливості членів ВУАКу впливати на стан охоро
ни та дослідження пам’яток. Однак, до початку 30-х 
років вони наполегливо оберігали статус Комітету, 
підтримували налагоджені раніше творчі зв’язки з на
уковими установами, музеями, громадськістю. Втім, 
пам’яткоохоронці виявилися безсилими супроти адміні
стративних методів вирішення організаційних проблем. 
Відтак, зрештою, змушені були змиритися з тим, що во
лею НКО УСРР Комітет став лише одним з академічних 
пам’яткознавчих центрів, який без належного фінансу
вання не мав можливості проводити навіть планові архе
ологічні дослідження та мистецтвознавчі студії. Створе
ний в 1929 р. при НКО УСРР Український комітет охо
рони пам’яток культури перебрав від ВУАКу також 
його пам’яткоохоронні функції.

Обмеження повноважень ВУАКу край негативно поз
начилось на функціонуванні системи органів і установ 
дослідження та охорони пам’яток. Розбалансувались на
лагоджені в процесі практичної роботи організаційні 
зв’язки між державними пам’яткоохоронними органами, 
науковими інституціями та громадськістю. Були відки
нуті їх демократичні за своєю суттю підвалини, які забез
печували відкритість і прозорість рішень з питань ор
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ганізації досліджень та охорони пам’яток, можливість 
долучення до їх прийняття та виконання усіх зацікавле
них установ і відомств, громадськості. Держава цинічно 
відмовилась від використання величезного досвіду, на
укового потенціалу та самопожертви авторитетних уче
них і діячів культури України, які об’єднались навколо 
ВУАКу, ліквідувавши, врешті-решт, і сам Комітет.

Заремба С. (К иїв)

ЗЛОЧИН ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Сьогодні державний атеїзм відходить у небуття, рес
тавруються архітектурні церковні споруди, будуються 
нові храми. Але без глибокого вивчення джерел войов
ничого атеїзму, історії нищення української церковної 
культури, при наявності кількох церковних конфесій в 
Україні, не можливо відновити і зберегти правічні цер
ковні пам’ятки.

Звідки ж в Україні традиції нищення пам’яток церков
ної архітектури, аж не тільки радянська влада проводи
ла їх нищення.

З введенням на Русі-Україні християнства на місцях, 
де були значні поселення, почали виникати церкви. Як 
правило, вони виникали там, де стояли дохристиянські 
капища.

На місці, де стояв Перун з іншими богами свого куль
ту, було побудовано Василівську церкву, а поруч виник 
Михайлівський монастир. Поблизу іншого язицького 
святилища князь Володимир наказав поставити Деся
тинну церкву. Дітей володимирових охрестили в озерці, 
поблизу якого, очевидно, теж було якесь капище, бо в 
минулому столітті в Хрещатому яру (так назвали яр 
після хрещення) було знайдено частину срібної руди від 
якогось язицького божества.

Як писала газета "Рада" (Київ, 25.07.1913 р.), що сотні 
церков, камяниць, ратуш, мурів нищаться у нас щороку; 
це ганебні факти, але вони померкнуть зовсім у
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порівнянні з тою гибельною руїною, яка неминуче наста
не, коли самих рішучих заходів не буде зроблено проти 
цього та інших подібних цьому фактів руйнування 
прадідівського надбання, то пропаде вся наша стара куль
тура, все, чим ми пишаємося й що різнить нас від других 
народів та дає грунт до дальшої культурної роботи.

Художник Г.К.Лукомський об’їздив багато 
російських і українських міст і прийшов до того ж вис
новку в справі збереження старовини, до якого й наш 
співробітник (К. - ІІІ-й) в статті "Прояви архітектурного 
вандалізму" (в цьому ж числі газети).

Собор в Острозі (Волинськ. губ.) старої основи, був в 
руках католиків, але не довго. Його спалили, щоб не 
діставався більше католикам, які встигли одначе вклас
ти в нього готичні деталі - віконні рами та інше. Пізніше 
його майже зруйнували. Років 20-30 тому собор відбуду
вали в тупих, черствих формах псевдовізантійського сти
лю. Візантійський стиль в його російському варіанті - це 
єдине, до чого могла піднятися тодішня російська 
архітектурна творчість. Перебудовує під цей штаб охо
че, але зберігати готове ніяк не спроможеться. Не зроб
лено поки що майже нічого для ремонту Луцького замку 
XVII століття, не зважаючи на асигновані гроші. Довго 
була занедбана і знаменита Кам’янець-Подільська фор
теця. Тепер її вжили під помешкання для арештанського 
відділу. В цій же газеті за цей же рік і число в статті 
"Прояви архітектурного вандалізму" зазначено, що по
руйновано надзвичайної краси дерев’яну церкву XVIII 
ст., найстарішу у всій околиці, що стояла в повітовому 
місті Косові, а другу в Лозині під городом Ягелонським, 
недалеко від Львова, що походила ще з XVII ст. Ця ос
тання церква зруйнована до щенту, а між там вона була 
цінна по своїй конструкції, правда дуже простій і ар
хаїчній, з плекатою банею і дуже гармонійно сполучала
ся з околицею.

Пропав Манявський скит, що мав колись велику роль 
в історії Правобережжя і був намальований Кирилом 
Устиновичем, перебудовуються деякі давні будинки у са
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мому Львові, нищаться українські церкви, на місце яких 
москофільське духовенство виводить часто зразки баналь
ної архітектури в Московському синоідальному штабі, 
"прикрашаються" московськими церковними банями.

Тут необхідно погодитися з академіком П.Т.Тронь- 
ком про те, що у розробці регіональних аспектів історії 
церкви своєчасною була б підготовка і публікація фун
даментальних праць з історії монастирів, які протягом 
останніх семи десятиріч зображувались лише як 
розплідники мракобісся і центри реакції1.

В перші місяці після приходу більшовиків нова влада 
почала широкий наступ на релігію та пам’ятки 
релігійної культури. Так, газета "Більшовик" 15 квітня 
1919 р. в статті "Геть ідолопоклонство" зазначає: "Над 
будинком, де засідала колишня міська дума, поставлена 
постать Михайла-Архангела з мечем в руках. Комісія, 
що наглядає справи міста, розпорядилась аби було зня
то з думського будинку Михайла-Архангела, а на його 
місце поставлено червоного прапора".

Ця ж газета від 19 квітня 1919 р. в статті "Геть буржу
азні пам’ятки" повідомляла, що колегія Київського ко
мунального господарства прийняла постанову про зне
сення пам’ятників Миколі І, Кочубею та Іскрі, Боб- 
ринському, Дрентельну, Столипіну. Ті пам’ятки, що яв
ляли собою художню вартість, рекомендувалося переда
ти до музею. Але вони довго валялися в дворі "Арсена
лу", більшість з яких була переплавлена на гільзи для 
снарядів для Червоної Армії. Незабаром настав час для 
вивезення, нищення церковних пам’яток.

Вже 5-го жовтня 1918 р. Рада Народних Комісарів в 
Москві прийняла постанову "Про регістрацію, прийом 
на облік і охорону пам’ятників мистецтва і старовини, 
що знаходяться у володінні приватних осіб, церкви і ус
танов"2. Декрет підписав заступник Народної Комісії 
Освіти Покровський і управляючий справами Ради На
родних Комісарів В.Бонч-Бруєвич. В декреті зазначало, 
що прийняття на облік пам’яток, які знаходяться у 
віданні власників, товариств, релігійних общин, можуть 
бути примусово вилучені і передані на зберігання у
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відання державних органів.
Безумовно, заклики про збереження пам’яток старови

ни, в тому числі церковних, запершу були прогресивними, 
але з часом вони перетворилися в кампанії їх нищення. 19 
квітня 1919 р. Всеукраїнський Комітет з охорони пам’ят
ників мистецтва і старовини розіслав на місця відозву, що 
закликала не розкрадати, не нищити пам’ятники, в тому 
числі церквні. "Наші бабусі виплели мережива, вишили 
церковні книги, ризи і підризники, зіткали плахти. Все це 
наше, всім цим ми гордитися можем"3.

Але ще 2 квітня 1919 р. Рада Народних Комісарів Ук
раїни видала Декрет "Про історичні та художні цін
ності". В ньому чітко було зазначено: "Будови і помеш
кання художньо-історичного значення в межах УРСР, 
як-то: древні храми, монастирі, часовні, мечеті, кость
оли, синагоги, кірхи визнати як такі, що знаходяться під 
охороною Народного Комісаріата Освіти і не підляга
ють ні реквізиції, ні захопленням будь-якими відомства
ми і установами"4.

Але це був початок встановлення радянської влади, 
для оволодіння народними масами вона лицемірно заяв
ляла, що всі культові споруди бере під свій захист. При 
цьому в перші роки радянської влади заохочувалися до 
цієї роботи вчені. Так, 1 серпня 1921 р. Надзвичайна 
комісія історико-філологічного відділу ВУАН звернула
ся до Київського Губкомісу про необхідність збереження 
Києво-Печерської Лаври, зокрема, "що постановка на 
дзвіниці радіостанції, яка вимагає перевантаження лег
кої конструкції бані, для неї небезпечна"5. Відозву підпи
сав неодмінний секретар АНУ академік А.Кримський.

В цьому ж році громадськість виступила на захист Ми
хайлівського монастиря, в якому з дозволу Губревкома 4- 
м танковим загоном проводилося знищення кам’яної ого
рожі і воріт (побудовані більше 200 років тому)6.

Отже, робота державних і каральних органів по ро
зколу і ліквідації духовенства в 20-30-х рр. призвела до 
великих втрат церковних пам’яток, в першу чергу цер
ковних, духовного обездолення не тільки українського,
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але і єврейського, польського та ін. народів, що прожи
вають в Україні.

* П.Т.Тронько. Краєзнавство у відродженні духовності та культури.-К.- 
1997.-С. 66.

2 Державний архів Київської області (далі - ДАКО).-Ф.Р 4156.-Т. 1, сир. 
З.-Арк. 29-29 зв.

3 ЦДАВО України.-Ф. 1738, on. 1, спр. б.-Арк. 286-288.
^ Там само.-Арк. 187-188.
^ ДАКО.-Ф.Р 4156, on. 1, спр. 5.-Арк. 20-20 зв.
6 Там само.-спр. 17,-Арк. 92; спр. 14.-Арк. 10.

Титова О.М . (К иїв)

ХРОНОЛОГІЯ НЕОЛІТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК СЕРЕДНЬОГО 
ПОДНІПРОВ’Я

Під час підготовки «Зводу пам’яток історії та культу
ри» у науковців виникає ціла низка проблем етно-куль- 
турної та хронологічної інтерпретації пам’яток, зокрема, 
археології. Питання визначення хронологічного місця 
неолітичних поселень Київщини, Черкащини, частково 
Полтавщини та Дніпропетровщини, що в останні роки 
виділені автором у окрему археологічну культуру, стали 
темою даного дослідження.

До києво-черкаської неолітичної культури віднесені 
пам’ятки дніпро-донецького типу, які знаходяться у Се
редньому Подніпров’ї і поділяються на київський та чер
каський локальні варіанти1.

Неолітичні мешканці відчували на собі культурний 
вплив як з боку економічно більш розвинутих земле
робських і скотарських племен буго-дністровської, 
сурсько-дніпровської, середньостогівської, трипільської 
культур, так і з боку мисливсько-рибальських племен 
культури ямково-гребінцевої кераміки. Часто ці контак
ти визначали специфічні особливості конкретних типів 
пам’яток.
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Єдиним критерієм абсолютної хронологічної оцінки 
пам’яток первісної доби є дати, що одержані методами 
точних наук, зокрема радіовуглецевим аналізом. Для 
києво-черкаської культури таких дат нема. Тому дату
вання її проводиться шляхом синхронізації з іншими до
бре датованими названими методами культурами, через 
виділення хронологічно обгрунтованих імпортів, 
своєрідних рис етно-культурного взаємовпливу, які про
являються у матеріальному комплексі цих культур.

Планіграфічні та стратиграфічні спостереження на 
пам’ятках києво-черкаської культури, типологічні та 
хронологічні особливості інвентаря особливо п’яти 
виділених автором за типологічно-статистичним аналі
зом груп кераміки, дозволяють поділити час їх існування 
на три періоди: ранній, розвинутий, пізній. Хроно
логічна специфіка матеріалів всередині періодів дала 
можливість ділити кожний з них на два підперіоди — 
а,б. Своєрідність розвитку неоліту у Черкаському По
дніпров’ї відобразилась у відсутності пам’яток 1а 
(раннього) підперіоду та пізнього періоду. Черкаська 
група синхронна 16 підперіоду і всьому розвиненому 
періоду Київщини.

Для визначення нижньої дати неоліту Середнього 
Пдніпров’я необхідно зупинитися на питанні про його 
походження на цій території. Типологічна схожість 
крем’яних виробів пізньомезолітичних та ранньоне- 
олітичних стоянок Середнього Подніпров’я свідчить 
про складання раннього неоліту на місцевій пізньоме- 
золітичній основі, а саме на базі дніпро-прип’ятської 
культури з рудоостровським та загайським (с. Козинці 
на Переяславщині) типами2. Пам’ятки першого типу яв
ляють собою підоснову раннього неоліту Київщини, а 
традиції пізньомезолітичних пам’яток типу Загай із 
значними південними впливами простежуються у раннь- 
онеолітичних комплексах Черкащини — у значному ро
зповсюдженні трапецій, мікролітизмі та пластинчатості 
крем’яного інвентаря (Більки, ранні шари Бузьків, Пи
щиків, Старосілля-Міст).
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В.М.Даниленко відмічав існування приазовсько-кук- 
рекського типу пізньомезолітичних пам’яток у Черкась
кому Подніпров’ї (Андрусівка, ур.Чернече у Медве- 
дівці)3. Кукрекський вкладень виділений серед ранніх 
матеріалів із Успенки. Культурні впливи Кукрека про
стежуються у крем’яному комплексі із Старосілля-Діжо- 
ва. Відчувається кукрекський імпульс разом з буго- 
дністровським впливом на матеріалах ранньонеолітич- 
них пам’яток Київщини (Лазарівка, Бородянка).

За радіовуглецевими датами, пізньомезолітичні 
пам’ятки існували до кінця VI тис. до н.е А

Наявність у ранньонеолітичних комплексах Київщи
ни 1а підперіоду аналогій соколецькому посуду буго- 
дністровської культури дозволяє датувати перші середи
ною-початком II половини V тис. до н.е.

У керамічних матеріалах пам’яток Київського 
Подніпров’я 16 підперіоду (Грині, Віта Литовська,Ви
шеньки) наявні плечисті плоскоденні горщики, прикра
шені багатострічковими композиціями в оточенні крап
кових ямок, які характерні для печерської фази буго- 
дністровської культури і синхронні з пам’ятками культу
ри лінійно-стрічкової кераміки, що датуються кінцем V 
— початком ІУтис. до н.е.

Типологічне співставлення найраніших неолітичних 
матеріалів Черкащини з анологічними знахідками з 
Київщини дозволяють датувати їх також V — початком 
ІУтис. до н.е.

Неолітичні пам’ятки розвинутого періоду Київсько
го Подніпров’я існували довгий час. За трипільськими 
імпортами, верхня їх межа датується кінцем III чверті 
ІУтис. до н.е. Цю дату підтверджують і палінологічні 
визначення із нижнього шару поселення Вишеньки5.

У деяких керамічних комплексах трипільських посе
лень, які з’явилися у межиріччі Південного Бугу та 
Дніпра на заключній фазі раннього етапу Трипілля і ро
зповсюдилися на етапі В-1, виявлені фрагменти посудин, 
що мають аналогії у кераміці з Гриней на Київщині 
(Красноставка, Гребені)6. Це свідчить про взаємовпливи 
сусідніх племен у Па підперіоді неоліту, кінець якого да
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тується серединою IV t h c . д о  н.е. Початок підперіоду 
синхронізується з кінцем самчинського та савранським 
етапами буго-дністровської культури. На пам’ятках пер
шого (Сокольці, Глинське.інші), що датуються почат
ком ГУтис. до н.е., відчутний вплив населення дніпро-до- 
нецького ареалу, який яскраво проявився в окремих 
формах та системах орнаментації буго-дністровських 
посудин.

У середині ІІб підперіоду населення Черкащини 
асимілюється чи частково посувається племенами ене- 
олітичних середньостогівської та трипільської культур. 
Енеолітичні матеріали звичайно відділяються від не
олітичних стратиграфічно — вони перекривають останні. 
В Успенці середньостогівська кераміка відділяється від не
олітичної планіграфічно, займаючи східну частину посе
лення. Тут виділено особливу групу кераміки з перехідни
ми від неолітичної до середньостогівської рисами, що 
свідчить про асиміляцію місцевого населення прийшлими 
племенами. У Дереївському неолітичному могильнику в 
трьох випадках витягнуті неолітичні поховання в окремих 
ямах тобто пізні неолітичні поховання) перекриті середнь- 
остогівськими похованнями. Цікаві дані про взаємовпли
ви місцевих та прийшлих племен простежуються у ке
рамічних матеріалах з поселення Старосілля-Діжова, Мо- 
люхов Бугор.

Наведені факти дозволяють пов’язувати верхню дату 
існування неоліту на Черкащині з появою тут населення 
середньостогівської культури, яка датується за трипіль
ськими імпортами серединою IV тис. до н.е. Уламки 
трипільської кераміки, виявлені у Бузьках, Пищиках, 
Кам’яних Потоках, Успенці, Старосіллі, відносяться до 
етапу В-І. Це дає підставу для перенесення верхньої межі 
підперіоду ІІб неоліту черкаських пам’яток на початок II 
половини IVthc. д о  н.е. Такий внесок підтверджує дату
ванні верхнього горизонту нижнього неолітичного ша
ру Луком’я за трипільськими імпортами серединою — 
початком другої половини IVthc. д о  н.е. У цей же час на 
лівобережжі Черкаського Подніпров’я з’явилися племе
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на другого етапу культури ямково-гребінцевої кераміки 
типу верхнього неолітичного шару Луком’я та 
своєрідної групи кераміки із Бузьків.

У кераміці Черкащини Иб підперіоду є аналогії посу
динам Микільського могильника. Цей некрополь за 
трипільськими керамічними імпортами синхронізується 
з етапом А Трипілля, тобто нижня дата підперіоду ІІб 
визначається кінцем І половини ІУтис. до н.е. Ще одним 
підтвердженням цього можна вважати віднайдену в Пи
щиках кераміку типу Борисівки (кінець етапу А).

Іа підперіод неоліту Черкащини вкладається у межі 
початку — кінця І половини ІУтис. до н.е. Він синхрон
ний з савранською фазою буго-дністровської культури. 
Це визначається за наявністю значної схожості у фор
мах, орнаментації посуду, за присутністю типово буго- 
дністровської графітної кераміки серед матеріалів з 
Бузьків, Успенки, Дереївки, Старосілля-Діжової.

Неолітичне населення півдня Київщини у другій пол
овині ІУ — на початку III тис. до н.е. витісняється чи 
асимілюється племенами трипільської культури (етапи 
В-ІІ — С-І). У цей час складається особливий тип 
трипільської культури, у якому відмічається при загаль
ному переважанні трипільських рис наявність деяких 
місцевих традицій, що чітко відмічається у керамічному 
виробництві (особливі групи кераміки виділені у 
Микільській Слобідці 3, Вишеньках), новому для 
Трипілля поховальному обряді — трупопокладенні7. На 
більшості неолітичних поселень розвинутого періоду 
пізніше (майже скрізь це простежується стратиграфічно) 
з’являється трипільське населення етапу В-ІІ — С-І.

На деяких поселеннях Київщини, особливо на 
півночі, неолітичне населення існувало у пізньому не
оліті з 2 підперіодами: ІІІа підперіод синхронний етапу 
В-ІІ — початку етапу С-І (неолітичні шари перекрива
ються матеріалами лукашівського типу). Верхня дата 
існування пізньонеолітичних поселень визначається се
рединою III тис. до н.е. (імпорти посуду софіївського ти
пу, синкретична кераміка з рисами пізньотрипільського 
та культури лійчастого посуду керамічного виробницт
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ва, зокрема на поселенні Мнево-Ліс).
Синхронізація неолітичних пам’яток Середнього 

Подніпров’я з матеріалами сусідніх культур дозволяє да
тувати києво-черкаську культуру серединою V — почат
ком III тис. до н.е. (черкаський варіант — IV чвертю V — 
кінцем III чверті IV тис. до н.е.). 1
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Русской равнини.-М.-1984-С.5-13.
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' Круц В.А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья.-К.- 
1977.-С. 120-138.

Р акА М .(К т в) 

БРОВАРЩИНА В ДАВНИНУ

На історичній, географічній карті України Броварщи- 
на особливо нічим не вирізняється. На туристичній карті 
позначено лише два об’єкти: пам’ятник чекістам у Ка
линівці та будинок штабу Щорса у Семиполках. А чи 
знаємо ми скільки видатних, непересічних і, навіть, 
геніальних людей ходили дорогами нашого краю, якими 
ходимо ми щодня.

Чим глибше ми пірнаємо в історію рідного міста, тим 
більше неймовірних та цікавих фактів ми дізнаємося. 
Ось, наприклад, кажуть, що місто Гоголів, Броварсько
го району, у часи безвладдя було столицею України, що 
Бог уберіг нас від планованого Чорнобиля на бро-

90



варській землі - будівництва АЕС у Погребах. Не
ймовірно, але факт. З давніх-давен люди вважали, що 
Броварі - ключ від Києва. У кожному з наших сіл сотні 
старовинних назв кутів, річок, долин, озер, що забува
ються, виходять з ужитку, ідуть у небуття зі смертю лю
дей похилого віку, в житті яких вони були невід’ємним 
елементом та атрибутом. Але це ж німі свідки нашої 
історії, втратити які - просто гріх.

Перші поселення на території Києва та його оклицях 
виникли близько двадцяти тисяч років тому. Це широко 
підтверджено археологічними матеріалами. У V-III ти
сячолітті до н.е. на території нинішніх Дарниці, Троєщи- 
ни і далі лівим берегом Десни до Крехаєва - Євминки бу
ли масові поселення трипільців. Для них характерні жит- 
ла-землянки, культування ячменю, проса, поширення ке
рамічних і кремнієвих виборів. У казках проті часи ка
жуть: "За царя Гороха, коли людей було трохи". У бро- 
варських переказах говориться, що землянки давніх 
язичників були засипані піском, бо більшість дослідже
них трипільских поселень розташовані на піщаних нами
вах Десни-Дніпра. В урочищі Узвіз (Євминка) стався об
вал берега, і ще до революції там виявили давнє 
трипільське поселення, велику кількість посуду, глиняні 
фігурки людей, знаряддя праці. Трипільська цивілізація 
мала значні досягнення і в землеробстві, і в астрономії, і 
в будівництві великих поселень. Вона використовувала 
втрачені знання древніх цивілізацій. Саме трипільці, 
очевидно, започаткували найдавнішу систему літочис
лення, яка налічує вже 196 століть. Можна припустити, 
що трипільці передали свої знання, своє літочислення 
нащадкам - полянам-землеробам. Дослідження трипіль
ської культури ведуть не лише українські археологи, а 
також археологи з різних країн. Так, археолог Селліван 
вважає, що перші коні були приручені в степах України 
за 4350 років перед Різдвом Христовим. Світову 
першість винайдення колеса деякі вчені також надають 
давнім матеріальним, історичним культурам степової 
України. Результати досліджень нью-йоркського антро
полога Девіда Ентоні, який вивчав сліди від вуздечок на
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зубах давніх коней за музейними колекціями Росії та Ук
раїни, в одній із колекцій знайшов найдавніший слід. 
Вуглецевий аналіз відносить цей експонат до IV тися
чоліття до н.е. Родоначальником верхової їзди, як ствер
джують американські вчені, був якийсь сміливець із 
річкових трав’янистих долин Дніпра-Десни.

Особливість трипільської культури Броварщини є 
існування тут войовничого родоплемінного об’єднання 
софійських племен (за назвою села Софїївки Баришів- 
ського району), матеріальна культура якого пов’язана з 
широким виробництвом зброї, торгівлею з Грецією. Це 
місцевий варіант трипільської культури третього тися
чоліття до н.е. Трипільці тут схожі на скіфів, які цінува
ли зброю, військову доблесть, сповідували культ меча.

Дослідження могильника-некрополя на 195 поховань 
(поблизу Красного хутора) лісового масиву Броварсько
го бору теж свідчать про войовничість трипільців Бро
варщини. Тут знайдено вісім бойових сокир, декілька 
мідних кинджалів, наконечники дротиків і стріл, тощо. 
Але археологічно перспективні високі береги Десни, 
вкриті й досі лісами давньої Остерської пущі, археолога
ми практично ще не досліджувались.

Землероби-трипільці запровадали на території Бро
варщини свою культуру вогневого землеробства. Лісове 
землеробство, лугове скотарство, рибальство, бортницт
во, гончарство стали базою постійних трипільських по
селень у Подесенні. При підсічному трипільському зем
леробстві дерева в лісі звалювались в кружок верхівками 
до купи, а на весні, як підсохнуть, спалювались. Це був 
пал, паленина, поле. Трипільське землеробство в лісово
му краї відрізнялось від традиційного. В лісах піщані 
землі було легше обробляти, це не степовий чорнозем. 
Спалений ліс давав не тільки добриво, а й звільнення від 
дикої рослинності, зменшення затрат сили на обробіток 
полів. Саме на таких землях трипільці ввели нову куль
туру - просо. Його сіяли на таких кружках, бо воно пот
ребувало сухих грунтів та жаркого літа і через це не бо
ялося посухи. Ця культура вирощування "царського
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проса" збереглася до наших часів. У броварському пере
казі про походження хліба розповідається, як колись хліб 
родив такий, що колоски були від землі й до вершків. А 
пізніше Бог за невдячність забрав у людей хліб і на про
хання собаки залишив тільки один колосок. З того часу й 
харчуються люди собачою часткою хліба1. Трипільські 
поля були круглої форми, як і поселення, де житла стави
ли по колу. Ймовірно, що ставились поселення саме на 
полях. У наших лісах збереглися старовинні назви - Даш
кові кружки, Орловський, Климов, Борсуків, Нициков, 
Довгий кружки і багато інших. Підсічна система земле
робства потребувала до 12 полів, які засівалися по 3-4 ро
ки, і 40 років поки виростав новий ліс. Ось чому кружків 
було багато. Пізніше там, де грунти багатші або удобрені, 
кількість полів зменшувалась до 6-7 полів, постає трипіль
ська система перелогів і толоки. Така історія давнього 
броварського землеробства.

В той час трипільцям була притаманна язичницька 
віра. Якщо проаналізувати всі давні сліди язичництва 
наших предків за переказами старих людей, постає саме 
космічна теорія броварського язичництва.

Наші пращури поклонялися космосу. Люди вважали 
сонце, місяць, зорі, землю, грім, блискавку, райдугу жи
вими істотами. Кажуть, що раніше люди вважали сонце 
за святе і молилися до сонця, коли воно сходить. Коли 
помічали на сонці чорні плями, чекали наближення 
кінця світу. Сонце було правим оком Бога, а місяць - 
лівим. Сонце і місяць - батьки всіх зірок.

Наші предки знали, що в середині землі горить во
гонь, бо там якийсь Маковій запалив свою будку. Люди 
вважали, що вогонь - то жива істота, яка може говорити, 
але його мова незрозуміла для людей. Через блискавку 
вогонь небесний вітається із земним. Люди мали звичай 
хрестити вогонь, щоб його не вкрав чорт. Воду наші 
предки вважали священною, а місце, де зникала вода, за
клятим. Язичницька віра наших предків була пов’язана з 
різноманітними сучасними екологічними та космічними 
факторами.

В язичництві були поширені різні легенди. Найбільш
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давньою і поширеною легендою броварського язич
ницького фольклору є легенда, початки якої можна 
віднести до трипільських часів: "Колись пливла по річці 
(Десні) цариця на золотому човні. Знялася буря, і цари
ця впустила у воду свою дитину. І прокляла вона це 
місце, тому чиста вода стала глиною, болотом"2.

Ці події пов’язують з болотом Оврут. Воно визначне 
тим, що це чи не єдине з боліт Російської імперії, про яке 
згадується в географічному словнику Максимовича за 
1801 рік. За Максимовичем, болото Оврут простягалося 
на 25 верст. Люди назвали це місце Оврут, бо "врут" від 
древньослов’янського - "швидка вируюча вода". Ім’я тієї 
всесильної богині-цариці - Дана, персонаж східно
слов’янської міфології. Але це не зовсім так, бо Дана - 
богиня релігії матріархату, персонаж індоєвропейської 
міфології. У більшості випадків вона виступає, як річко
ва богиня, богиня водної стихії.

Культ Дани поширений на теренах Індії, Середземно
мор’я, Європи. Вона володарка вод, а також дала своє 
ім’я всім великим річкам - Дніпру (Данапру), Дунаю, До
ну, Дністру, Десні, Двіні. Вона родоначальник цілих на
родів - датчан, данайців. Найпоширеніше в світі ім’я Да
на-Анна-Ганна походить від її імені. З її ім’ям перегуку
ються й імена римської богині Діани та литовської Юра- 
ти, що жила на дні моря в бурштиновому палаці (лит. 
"Юра" - море).

їй  приносили жертву - дань, данину. А в релігійні свя
та танцювали ритуальні танці - данці (англ, "dance", 
лемківське "данці") і співали величальні релігійні гімни - 
молдавські дойни, латвійські дайнави, українські "ой да- 
на-дана". Броварська легенда про Дану - одна з 
рідкісних легенд, що зберегла елементи культури, мови, 
релігійно-філософського світогляду трипільського часу.

Трипільський період в історії нашого краю тривав не 
одне тисячоліття. Археологами виявлено сліди 
трипільської культури в Пухівці, Зазим’ї, Погребах, Ви- 
гурівщині, Літочках, Рожнах, Княжичах, Броварах. Але 
на зміну трипільській приходить скіфська цивілізація,
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культура залізного віку, культура степових кургаів, що 
проіснувала майже тисячу років.

З літописних джерел відомо: найдавніше історичне на
селення Броварщини - це сіверське плем’я слов’ян. Такі 
історично-етнографічні племенні формування виникли 
значно раніше літописних часів. Деякі відомості про 
скіфську культуру та про ті часи збереглися в переказах. В 
наших лісах, у Броварському лісі і в Гаях, багато кургаів 
та древніх могил. У переказах розповідається: "Як ті орди 
були розбиті, то воїнів ховали в лісах"3. А князя-богатиря 
Чорного (що заснував Чернігів) поховали у великому кур
гані язичницького центру на Десні. Разом з князем у моги
лу поклали й оздоблені турові роги. До атрибутів 
релігійного культу вони не належать, напевно то пов’яза
но з якимись обставинами особистого життя князя, з 
трубізьким ореалом легендарних золотих турів.

У ті далекі часи природно-географічні умови були 
близькі до сучасних. Броварський край має унікальне 
стратегічне положення біля переправ через Дніпро. Та
кого унікального положення не має ні Переяслав, ні 
Чернігів. Це був ключ від Києва зі сходу, край, оточений 
Дніпром і Десною, болотно-лісовими масивами Остра, 
Трубежа, Альти, майже острів, окремійша земля. Кордо
ни цієї землі визначає лінія давніх городищ: Літки-Семи- 
полки-Заворичі-Русанів. Ця лінія простежується і далі на 
Бориспільщині: Стариця-Бориспіль-Вороньків-Вишень- 
ки. Сюди збігалися в давнину історичні сіверські шляхи: 
Дукова дорога, Бакаївський шлях, Соляний шлях на 
Крим, Залозний шлях на Дон, лівобережна Царградська 
дорога, Татева дорога.

За броваським переказом про цю сиву давнину 
"якийсь пар польський, оженився на дівчині-калині" і, 
що для нас найважливіше, заснував легендарне 
князівство Бровар. У переддень становлення Київської 
Русі відбувся процес історичного й етнографічного фор
мування в нашому краї. По Трубежу населення скіфсько- 
сіверського походження, на правобережжі Дніпра-Десни 
- з домішкою трипільсько-полянського. В ці часи із 
зміною населення і було втрачено багато старовинних
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назв сіл, але навіть зараз у багатьох назвах сіл відчу
вається їх давнє походження.

* Грушевський М. Історія України-Руси.-К.-1992.
^ Максимович. Географический словарь Российской империи.-СПб.-180і. 
З Толочко П. Киевская Русь.-К.-1995.

Охріменко Ю .М . (Киш ) 

ХТО МІНУВАВ УСПЕНСЬКИЙ СОБОР?

Пам’ять - невмируща. Обережне ставлення до пам’яті 
пращурів є своєрідним мостом у часі - зв’язуючою ни
ткою поколінь.

Протягом багатовікової історії лаврські будови неод
норазово руйнувалися. Проте минав час, і вони відрод
жувалися з руйновищ та попелу руками талановитих 
майстрів. Так до нашого часу збереглися залишки Ус
пенського собору.

Колись на правому березі Дніпра височів Успенський 
собор. Строгі монументальні форми Успенського собо
ру та єдину його високу баню добре було видно не 
тільки при під’їзді з боку міста, але й із Задніпров’я. Со
бор став своєрідним еталоном давньоруського шестис- 
товпного хрестовокупольного храму. За його зразком 
тоді будувалися культові споруди в багатьох містах 
Київської Русі. Літопис повідомляє, що закладини собо
ру відбулися у 1073-1078 рр., а розпис у 1083-1089 рр.

Спочатку - це тринефна шестистовпна хрестовоку- 
польна одноверха споруда великих розмірів. У розписах 
інтер’єру собору, за літописом, брали участь видатні 
давньоруські художники Алімпій і Григорій. Збереглися 
давні шиферні плити XII ст. із зображенням сцен на те
ми античної міфології, фрагменти мозаїк (у 1949 р. по
вернені з Німеччини). У XIII-XIV ст. під час навал храм 
не раз руйнували, та його знову відбудовували. Зберег-
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лися гравюри 1661 і 1693 рр., які свідчать про зміни в пе
ребудові Успенського собору. Великі реставраційні ро
боти проведено 1723-1729 рр. під керівництвом архітек
тора І.Коландіна, після руйнівної пожежі 1718 р. розмір 
його було значно збільшено. Внутрішнє й зовнішнє де
коративне оздоблення в стилі українського бароко над
ало храмові легкості й пишності. Було встановлено 
різьблений дерев’яний з позолотою чотириярусний іко
ностас. Живопис в інтер’єрі виконали в 30-х рр. XVIII ст. 
майстри лаврської іконописної школи під керівництвом 
художника С.Лубенського. На стінах були зображення 
історичних осіб - царів, князів, гетьманів, митрополитів. 
У 1772-1776 рр. розписи майже повністю поновили май
стри лаврської іконописної школи під керівництвом 
З.Голубовського. Поновлення настінного живопису 
проводилось і в кінці XIX - на поч. XX ст. Успенський 
собор розписали в аскетично-канонічному дусі група 
іконописців під керівництвом художника В.П.Вере- 
щагіна. У роки радянської влади Успенський собор був 
перетворений на музей. У період тимчасової окупації 
Києва німецько-фашистськими загарбниками у листо
паді 1941 р. собор було зруйновано. Існує безліч версій 
знищення цієї пам’ятки, але якій з них вірити?

Гітлерівські війська зайняли Печерський монастир 20 
вересня 1941 р. Територія його (найвища в Києві), розта
шована в центрі давньої цитаделі - була призначена 
німцями під батареї зенітної артилерії та квартири для 
солдатів і офіцерів. Вибухи на Хрещатику почалися 24 
вересня. Тоді німці обшукаши центр міста й повиймали 
тонни вибухівки з-попід головних громадських будівель. 
Днів через сорок нові вибухи на Хрещатику зруйнували 
будинок міської Ради. Якщо гітлерівці знали про те, що 
найдавніша церква Печерського монастиря також 
замінована, це означає, що вони або не могли, або не 
поспішали вийняти з-під неї міни.

Усталилась думка, що Успенський собор Києво-Пе
черської Лаври висадили в повітря фашисти. Свідчення 
очевидців і документальні докази стосовно осінніх подій 
1941 р. дають дещо іншу картину. Руйнування соборної
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Успенської церкви пов’язане з подібним руйнуванням 
інших будівель, яке здійснили радянські збройні сили, 
котрі відступали, та їх агенти. Беручи до уваги, що ра
дянські загони підкладали міни під такі громадські уста
нови, як музей Леніна та будинок Верховної Ради УРСР, 
можемо не сумніватися, що вони могли замінувати і го
ловну церкву Печерського монастиря.

Недавно опубліковане повідомлення німецької 
розвідки подає додаткову інформацію: "Президент Сло
ваччини Тісо відвідав Київ 3 листопада 1943 р. і заїхав до 
Лаврського монастиря. Він прибув зі своїм почтом 
близько 11 год. 40 хв. і відбув з монастирської площі 
близько 12 год. ЗО хв. У середині собору стався невели
кий вибух. Один вартовий помітив три постаті, що 
втікали. їх застрелено. Кілька хвилин по тому стався 
грандіозних вибух, який зруйнував усю будівлю собору. 
Вибухова речовина, ймовірно, була закладена зазда
легідь. Детонація не сталася раніше тільки завдяки до
сконалому оточенню кордоном і дбайливій охороні всієї 
будівлі. Очевидно, цей акт треба розглядати, як замах на 
життя президента Тісо. Трьох ймовірних злочинців не 
можливо було ідентифікувати, бо в них не було ніяких 
паперів".

Це повідомлення керівництва німецької розвідки у 
Києві було опубліковане лише влітку 1977 р. в Англії, і є 
переконливим доказом сумлінності англійських науко
вих видань, що загальновизнано у світі. Отже, Йозеф 
Тісо, в супроводі генералітету та інших високих чинів 
окупантів вранці 3 листопада 1941 р. прибув до Києва й 
відвідав Лавру. З метою гарантування безпеки "високо
го гостя" та його супроводу на світанні того ж дня 
німецькі жандарми терміново виселили всіх жителів 
Лаври й прилеглих до неї кварталів. Та про цей візит, 
очевидно, стало відомо агентам радянської розвідки, за
лишеним у Києві, і, цілком логічно, було вирішено зни
щити цю групу фашистської еліти шляхом висадження у 
повітря заздалегідь замінованого Успенського собору - 
надто вже серйозним виявився "об’єкт полювання", та
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ще й не сам, а з цілою зграєю "крупної дичини". Але, ма
буть, не спрацювало щось у дистанційному управлінні 
вибуховим пристроєм, ймовірно, радіокерованому, тому 
й з’явилися "троє невідомих", щоб привести його в дію 
навіть ціною власного життя. Та запізно- майже через 
дві години після від’їзду Тісо з супроводом, коли вже бу
ло знято посилену охорону. Якщо врахувати, що деякі 
об’єкти, котрі радянські війська при відступі замінували 
радіокерованими мінами, були висаджені у повітря у 
1943 році за радіокомандами з-за лінії фронту, то ця 
версія видається найвірогіднішою.

Данило Кулиняк в одній із своїх статей розповідав 
про те, як отримав лист від колишнього політв’язня 
Панька Василевського з Дрогобича, в якому йшлося про 
те, як було знищено Успенський собор Києво-Печерсь
кої лаври "Матеріал цей настільки важливий і сен
саційний, що Данило і подав його без жодного редагу
вання, поправок чи скорочень, у статті "Хто мінував со
бора?" в журналі "Пам’ятки України" . Коли мінували 
собор, то було зроблено три види запалів: радіосигна
лом, електрозапалом від "машинки", а окрім того, вогне
вий - шнуром. Пункт спостереження діяв постійно так, 
щоб у полі зору була в’їздна брама...

Було зауважено, як до брами під’їхали три лімузини, 
але не встигли роздивитися крізь бінокль - хто саме 
пішов до Лаври в собор. Вирішили зробити паузу: мов
ляв, будуть або молитися, або оглядати кілька хвилин. 
Подали сигнал на радіопідрив, а він не спрацював. Тоді 
"крутонули", але також не сталося вибуху. Тоді задіяли 
аварійну групу в Лаврі, яка чи то направила електроза- 
пал, чи підпалила шнур...

Однак, поки бігали, метушилися з направою, "гість", 
побувавши в соборі, вийшов з нього, і щойно дістався 
лаврської брами, як пролунав запізнілий вибух. Згодом 
з’ясувалося, що то був лише Тісо - глава Словакії, а не 
хтось на літеру "Г": Гітлер, чи Герінг, чи Гімлер, чи Геб
бельс.

Олег Коверно у статті, зверненій до редакції журналу 
"Пам’ятки України", наголошував на тому, що екскурсо
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вод Києво-Печерської лаври розповідав відвідувачам 
музею, що собор висадили у повітря не фашисти, а ра
дянські партизани. Мотивував він цей факт хронікаль
ними кінокадрами, які йому недавно пощастило побачи
ти. З побаченого, він переповідав, як з храму вийшов 
Е.Кох й одразу за ним стіни собору, зригнувшись, обва
лилися.

Таке трактування знищення Успенського собору су
перечить, спогадам Андрія Гуржія, опублікованих в 
"Пам’ятках України" (№4, 1989 р.). До того ж, якщо Ус
пенський собор було підірвано о 22 чи 23 годині, то чи 
можна було зняти камерою цей страшний вандалізм вза
галі?! От і виникає питання: чи дійсно існують якісь кіно
кадри? Іван Лисий оповідав свою версію зруйнування 
Успенського собору, дуже схожу, але з іншими питання
ми: в Успенському соборі мало відбутися богослужіння 
на честь відновлення української державності. Чекали 
Коха. Однак Кох не з’явився, а годинниковий механізм 
міни спинити було неможливо...

Час вибуху - 22 чи 23 година - пізній для такої відпра
ви. То де ж правда, а де вигадка?

Розглянувши безліч версій руйнування Успенського 
собору, можна дійти до висновку, що не можна поверну
ти час, щоб зрозуміти, де правда, а де вигадка, тому за
лишається лише розмірковувати та припускати.

Успенський собор зруйновано у 1941 р. За його 
відсутністю ансамбль Києво-Печерського державного 
історико-культурного заповідника втратив об’єднуючу 
домінанту, яка забезпечує зв’язок монастирських 
будівель, споруд, природного ландшафту у єдине компо
зиційне ціле.

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 24 сер
пня 1963 р. №970 "Про впорядкування справи обліку та 
охорони пам’ятників архітектури на території Ук
раїнської РСР" під охорону держави взяті руїни Успенсь
кого собору (1073 р.).

Питання відбудови Успенського собору вирішується 
з 1979 р. Прийнято декілька постанов Уряду. Інститутом
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"Укрпроектреставрація", Держкоммістобудування Ук
раїни на замовлення дирекції Києво-Печерського дер
жавного історико-культурного заповідника; розроблено 
ескізний проект відбудови Успенського собору.

Проте відбудова була затримана у зв’язку з гострою 
дискусією навколо технічного вирішення фундаментів 
собору. Нещодавно розпочалось будівництво собору і 
через деякий час на схилах Дніпра знову красуватиметь
ся відновлений Успенський собор.

1 Пам’ятки України.-№4.-1991.-С. 48-54.

Дятлов В. А . (К иїв)

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТОК 
КИЄВО-ГНИЛЕЦЬОГО МОНАСТИРЯ

Навесні 1832 р. в урочищі Гадючий яр біля підкиївсько- 
го с.Лісники місцеві хлопчини показали ректору Київської 
Духовної Академії архімандриту Інокентівю (Борисову) - 
відомому тоді на всю Російську імперію вченому богосло
ву - підземелля, аналогічні печерам Києво-Печерської лав
ри. Архімандрит був вражений: на відміну від лаврських 
печер, дещо перероблених у XVII-XVIII ст. на зразок 
римських катакомб, підземелля Гадючого яру зберегли 
первісність інтер’єру. Отець Інокентій також щиро здиву
вався, що ніколи раніше не чув про таку історичну пам’ят
ку1. Для подиву були всі підстави: адже о.Інокентій вже 
понад рік перебував у Києві, переведений сюди з Санкт- 
Петербурга, до служіння у якому протягом 1819-1823 рр. 
навчався у Київській духовній академії2, а киянам печери 
Гадючого яру були більш-менш відомі.

Перші загальнодоступні відомості про ці підземелля 
місяться у книзі "Патерикон", виданій у 1635 р. у Києво- 
Печерській лаврі. "Патерикон" - здійснена польською мо
вою окрема редакція і водночас перше друковане видання 
"Києво-Печерського Патерика". Останній є збіркою са-
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мостійних, переважно домонгольського часу, агіог
рафічних творів (про життя лаврських ченців-подвиж- 
ників), впереше оформленої не пізніше 1406 р. і потім не- 
одроназово перероблювалось. За "Патериконом", один з 
засновників та перших настоятелів лаври, преподобний 
Фодосій Печерський (бл. 1036-1074 рр.), в одному з лав
рських сіл мав печеру, де, за власним звичаєм, таємно 
усамітнювався майже на весь Великий Піст. Даний епізод 
є і у "Житії" Фодосія, що складене на межі ХІ-ХІІ століть, 
дійшло до нас у списках (найранніший з відомих датується 
ХІІ-ХІІІ ст.), вміщене у деяких редакціях "Патерика", 
старіших за "Патерикон" та використане при створенні ос
таннього. В основному тексті видання 1635 р., так і попе
редніх редакцій "Патерика", назва загадкового села 
відсутня. Однак, на полях "Патерикону" проти відповідно
го місця є примітка: "В Лісниках, де Глинецький був мо
настир". У 1661 р. вийшло перше друковане видання "Па
терика" церковно-слов’янською мовою, яке так само було 
й самостійною редакцією твору. З деякими змінами цей 
"Патерик" багаторазово перевидавався до 1902 р. Тут теж 
є відповідна примітка на полях, але інакше сформульова
на: "Отхождаше тай в пещеру на село Лесники"3. У 1826 р. 
митрополит Київський Євгеній (Болховітінов) у своєму 
"Описании Киевопечерской Лавры", використавши "Па
терикон" та друкований церковно-слов’янський "Пате
рик", зазначив, що Гнилецький монастир (митрополит, 
слідуючи за "Патериконом", називає обитель Глинець- 
кою) виник після подвигів преподобного Феодосія4. 
Відомі також згадки про печери Гадючого яру у ділових 
паперах під 1752,1768,1785 та 1819 рр.5 Деякі з виявлених 
у підземеллях написів свідчать про неофіційне відвідуван
ня пам’ятки ще у XVIII ст.6

Але не тільки печери знайшов о.Інокентій в Гадючому 
урочищі: поряд з підземеллями знаходилися залишки 
якоїсь кам’яної будівлі. Місцеві жителі казали, що колись 
тут був монастир, нагромадження цегли називали Церко- 
вшцем7, а навколишню землю - Гнилеччиною або Глинеч- 
чиною8. Цікаво, що саме о.Інокентій, раніше не знайомий
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з пам’яткою, відіграв в історичній долі останньої видатну 
роль: у 1833 р. архімандрит добивсь передачі урочища з 
державного земельного фонду до церковного відання. Че
рез два роки о.Інокентій пристосував вхід до печер для 
відвідування всіма бажаючими, розкопав Церковшце й 
визнав за належне ототожнювати руїни з залишками "Па- 
териконівського" Глинецького монастиря, а також пока
зав урочище першому ректору Київського університету 
М.О.Максимовичу, з яким дружив. У 1840 р. вийшла пер
ша книга редагованого М.О.Максимовичем альманаху 
"Киевлянин". Тут було опубліковано першу спеціальну 
статтю-повідомлення про печери Гадючого яру, написану 
професором Київської духовної академії І.П.Максимови- 
чем. У примітці до статті редактор альманаху навів висно
вок Інокентія з розкопок Церковища. У тому ж році сам 
М.О.Максимович, досліджуючи у Києві деякий архівний 
матеріал, знайшов документальне підтвердження думок 
Інокентія. Виявилося, що: ур.Гадючий яр відоме з початку 
XVI ст., але фігурує в актах того часу і пізніше виключно 
як Гнилець або Гнилеччина; вже найраніший з докумен
тів, де йдеться про Гнилеччину, згадує й те, що колись в 
урочищі існував монастир (в одному з документів під 1616 
р. говориться, що у Гнилеччині є руїни Богородицької 
обителі, зруйнованої татарами). Висновки М.О.Максимо- 
вича були такими: Гнилецький монастир засновано лав
рськими ченцями на місці подвигів преподобного Фео
досія наприкінці XI або у XII ст.; примітка в друкованому 
"Патерику" базується, мабуть, на раніших лаврських пи
семних джерелах або переказах; як і лавра, Гнилецька оби
тель народилася як печерна, а вже потім стала наземною. 
Ці положення вчений виклав у праці "О монастыре Гни- 
лецком", опублікованій у 1841 р. в другій книзі "Киевляни
на"9. Так Гнилецький монастир було залучено до науково
го обігу. Подальші дослідження підтвердили унікальність 
пам’ятки, про яку подбав архімандрит Інокентій. 1

1 Дива печер лаврських.-К.-1997.-С. 7-25, 101-111; Погодин М. Венок на 
могилу високопреосвященного Иннокентия, архиепископа Таврического.-М.- 
1867.-С. 101-103.
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2 Буткевич Т. Иннокентий Борисов, бывший Архиепископ Херсонекий.- 
СП6.-1887.-С. 16-19, 33-34, 45-49.

3 Абрамович Д. Києво-Печерський Патерик.-К.-1930.-С. І-ХХІІ (Вступ), 39, 
65; Патерик или Отечник Печерский...-К.-1661.-Л. ОГ; Patericon abo zywoty ss. 
Oycow Pieczarslich...-K.-1635.-S. 44.

4 Евгений (Болговитинов), митрополит. Описание Киево-Печерской 
Лавры.-К.-1826.-е. 62-63.

 ̂ Дело по сообщению Киевской духовной дикастерии о уничтожении 
отысканной в лесах между селениями Лесниками и Переговом древней пещеры. 
1819 г.//Центральний державний історичний архів України в м.Києві.-Ф. 128, оп. 
1 заг., спр. 1446; Закревский Н. Описание Киева.-М.-1868.-С. 706; Максимович 
М.А. Соб. соч.-Т. 2.-К.-1877.-С. 296-297; Описи Київського намісництва 70-80-х 
років XVIII ct.-K.-1989.-C. 170-171.

б Обозрение Киева в отношении к древностям.-К.-1847.-С. 13.
 ̂Максимович М.А. Собр. соч.-Т. 2.-С. 292.

8 Паломник Киевский, или Путеводитель по монастырям и церквам 
Киевским...-К.-1842.-С. 13.

 ̂Максимович М.А. Собр. соч.-Т. 2.-С. 292-304; його ж. Письма о Киеве и 
воспоминание о Тавриде.-СПб.-1871.-С. 51-52; Киевлянин.-Кн. 1.-К.-1840.-С. 63- 
68.

М ельник H .L (К иїв)

З  ІСТОРІЇ ФАОРІВСЬКОГО (ВОЗНЕСЕНСЬКОГО) 
ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ КИЄВА

Історія жіночих монастирів Києва бере свої початки 
з Київської Русі. З цього періоду відомі Миколаївський 
монастир, заснований великою княгинею, св. Ольгою, 
Ірининський монастир, що заснував Ярослав Мудрий, 
та Андріївський (Янчин) заснований біля І086 року Все
володом Ярославичем. Але Батиєве нашестя стерло їх з 
лиця київської землі. Тільки в другій половині ХУІ 
століття з’являються перші вказівки про існування 
Флорівського монастиря в нижній частині м.Киева, так 
званому Подолі, біля підніжжя гори Кисилівки. Окрім 
цього монастиря, на той час згадується ще два жіночих
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монастиря: Печерський Вознесенський (1566 р.) та Іор- 
данський (заснований (1615-16 р.), а в 1713 р. з'єднаний 
з жіночим Богословським монастирем (заснований 1621
р. і закритий у 1808 році).

Першим документом, що засвідчив існування 
Флорівського монастиря була грамота від 17 травня 
1566 р. польського короля Сигизмунда Августа Київ
ському протоієреєві Іакову Гулькевичу та його потом
кам на володіння Київським православним монастирем 
Флора і Лавра1. Гулькевичі тримали монастир в 3-х по
коліннях (сам Іаков, його син Богуш й онук Іоанн). Ма
теріальний стан монастиря в цей період був плачевний: 
інокинь було небагато, земельні володіння незначні, 
декілька келій і одна дерев’яна церква Флоро-Лаврська. 
Такий вбогий стан монастиря пояснювався пожежею 3-4 
листопада 1639 р. та нерадивим ставленням Гулькевичів.

Іоанн Богуш Гулькевич 12 травня 1642 р. відмовився 
від своїх прав на володіння жіночим Флорівським монас
тирем2. На той час Іоанн був законником Києво-Печерсь
кої Лаври і в 1642 р. переведений в Слуцький монастир 
(Мінської губернії). Тому і постало питання про подальшу 
долю Флорівського монастиря. Свої права він передав 
ігумені Агафії Гуменицькій та іншим інокиням з умовою, 
що монастир буде назавжди належати до православної 
церкви. Документ було затверджено київським митропо
литом П.Могилою3. Агафія Гуменицька добилася гра
моти від польського короля Владислава ІУ(27 грудня 
1646 р.), що підтверджувала привілеї монастиря, тобто 
право на самостійне управління4.

Наступною важливою подією в історії Флорівського 
монастиря був указ Петра І (1711р.) про перенесення 
Печерського Вознесенського жіночого монастиря на 
Подол і з’єднання його з Флорівським. Звідси і назва 
Флорівський Вознесенський. Приводом до цього стало 
те, що місце на якому стояв Печерський Вознесенський 
монастир здалось цареві найбільш придатним для 
будівництва гарматного двору (Арсеналу)5.

Об’єднання цих монастирів привело до зміцнення 
їхнього матеріального стану. Флорівський Вознесенсь-
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кий монастир стає одним з найбільших в Києві.
Розквіт монастиря багато в чому залежав від старань 

і благочестя настоятельниць та інокинь. Наведемо пе
релік відомих настоятельниць монастиря з 1640 — по 
1895 роки. Першою відомою ігуменією була Єфросінія 
Ульська, яка померла в 1640 чи на початку 1641 років. Її 
наступниця Агафія Гуменицька походила із знатного ро
ду, її брат Федор Гуменицький займав посаду київсько
го судді. За часів її ігуменства значно збільшились зе
мельні володіння монастиря, не без допомоги брата. З 
1660 р -  монастирем управляла Олександра, з 1665 -  Се
рафима, далі -  Ангеліна (згадується 1687 р.). Подальші 
відомості про ігумень монастиря відносяться вже до по
чатку 18 сторіччя. Так з 1712 р. ігуменство 25 років три
мала Марія Магдаліна Мокієвська; за нею 3 роки керу
вала монастирем її донька Памфинія Мокієвська. З 1741 
по 1753 рр., Указом київського митрополита Р. Забо- 
ровського, ігуменство прийняла Анастасія Перевиська, 
в миру Олена-де-Жанті (баронесса де Жанті), яка була 
звинувачена в самодурстві і поганому ставлені до ма
теріальних потреб інокинь; у 1753-1760 рр. -  Іустина То- 
дорська; з 1760 р. -  Феодора Сморжевська; з 30.01.1771 -  
13.12.1785 р. — Каллісфена (княгиня Катерина Милос- 
лавська); її наступниця Августа (графиня Анна Павлівна 
Апраксіна, урожена княгиня Ягужинська), померла 
3.01.1801 року. З 1801-1806 рр. монастирем управляла 
Марія Магдаліна (в миру Марія Тернавіот); з 1806 — 
1812 рр. ігуменія Пулькерія ( в миру княгиня Прасковія 
Микитівна Шаховська, померла 9.08.1812 року); Сма
рагда Норова (ігуменство 22.08.1813 -  7.12.1832 рр.); 
Смарагда Набокова (31.12.1832 -  18.09.1834 рр.); Юве- 
налія Махайлович управляла монастирем 8 місяців по 
смерті Набокової, але в травні 1835 р. -  ігуменство отри
мала Фоманда до 26.09.35 р., коли знов була затвердже
на Ювеналія Михайлович. Серафима Вонлярлярська 
(*1808 + 10.07.1833) затвердежена на ігуменство 
22.12.1847 року). Агнія Гриндлинч до вересня 1865 р. 
Парфенія Абадаш до 1881 р. (відома ще тим, що писала
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прекрасні вірші на релігійну тематику). Єлєазара Губерт 
з 1881 р ( в миру баронесса Олена Губерт). У 1895 р. -  на 
ігуменстві була ще Єлєазара Губерт6.

За час з 1566-1895 рр. монастир переживав як часи 
стабільності і благодаті, так і падіння, що пояснювалося 
нестабільністю політичної ситуації на українських зем
лях (Визвольна війна, Руїна, залежність від Російської 
імперії). Період з 1566 по 1710 рр. -  це час становлення 
монастиря, збільшення земельних володінь і укріплення 
матеріального становища та статусу. З 1711 до 1786 ро
ку - період безперервної боротьби монастиря за земел
ьні володіння, перевага економічно-господарської діяль
ності, що привело до негативної реакції суспільства. Ка
терина II видала указ 10 квітня 1786 року, в якому зазна
чалось, що всі земельні володіння монастирів, в тому 
числі і Флорівського, відходять у казну. Таким чином 
було покінчено з цією мирською, не характерною для 
чернецтва, сторінкою діяльності монастирів і почалася 
орієнтація на внутрішню, власне чернечу сторону діяль
ності. Флорівський Вознесенський монастир отримав 
ігуменство першого класу. Цей статус передбачав отри
мання коштів з казни -  2409 рублів 80копійок (залишені 
мельниця, рибний ставок і біля 80 десятин землі).

Страшним лихом для Флорівського Вознесенського 
монастиря були пожежі, які на протязі 3-х століть зни
щували його дерев’яні споруди (1639, 1651, 1718, 1811, 
1821 років). До пожежі 1811 р., всі будівлі на території 
Флорівського монастиря, крім настоятельського дому, 
були дерев’яні. Пожежа 1811 р. на Подолі більш всього 
знищила Флорівський монастир, були навіть людські 
жертви7.1 тільки з 1822 р. ігуменя Норова започаткува
ла кам’яне будівництво, яке поступово витіснило всі де
рев’яні будівлі.

В результаті кам’яної перебудови на тлі Флорівського 
Вознесенського монастиря до кін. 19 століття постало 5 
кам’яних церков: Вознесенська, Казанська, Тихвинська, 
Воскресенська і Троїцька (цвинтарна)8.

Флорівсько-Вознесенський монастир володів значни
ми цінностями, серед яких найбільш значущими були
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ікони: чудовтворний Руднянський образ Божої матері 
(др.пол.17 ст.); ікона Руднянської Божої матері, точна 
копія оригіналу (кін. 17 ст., або поч.18 ст.); Трембовльсь- 
ка ікона Божої матері (Теребовльська) (кін. 17 ст.); ікона 
Нерукотворного Образа (1678) -  всі у Вознесенській 
церкві та ікона Божої матері с Предвечним младенцем 
(«Призри на смирение) (друг.пол.17 ст.), що знаходилась 
в Казанській церкві9.

Окрім ікон, Флорівський жіночий монастир володів 
цілим рядом інших церковних реліквій як то: хрести, 
Єванглія, дискоси, чаші, дарохранительниці тощо.

На початку XX століття Флорівський монастир 
виділявся, поміж чисельних релігійний закладів Подолу, 
підтримкою від місцевої шляхти і високомистецьким 
гаптуванням, яке виконували черниці. Однак, у 1920 рр. 
монастир було замкнуто радянською владою, а будівлі 
обернено на гуртожиток для робітників — металістів.

Генеральний план реконструкції м.Києва 1935 р. пе
редбачав загальну перебудову міста, в тому числі й пе
ребудову Подолу, у зв'язку з перенесенням столиці 
УРСР з Харкова. Планувалось, що на Подобі «будуть 
створені нові парки на Флорівській та Щекавицьких го
рах, на схилах Кирилівки, на території Бабиного Яру, 
Лук'янівського (старого) та єврейського кладови
щах...»10. Згідно з цим планом, всередині 30-тих рр., кла
довище Флорівського монастиря, одно з найстаріших у 
місті, обернено на територію для розваг. Одночасно 
зник іконостас (18 ст.) з головної церкви Воскресіння, 
церква св.Трійці на кладовищі, мальовничі ротонди над 
фонтанами в монастирському дворі1 11.

Монастир було відкрито після Другої світової війни.

1 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. — Спб., 1865. 
— Т.1 — №145.

2 Там само. — №52.О
J Там само.
^ Там само. — №59.
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^ Малиженовский Н. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) мо
настырь // Киевския Епархиальные ведомости. — 1895. — №7.

6 Там само. — №6,7,9, 11, 13.
^ Краткое историческое сведение о монастырях киевской митрополии. — 

Кіевь, 1832.
о
° Маниковскнй Ф. Историческо-статистическое описание Киево-Фло- 

ровскаго Вознесенскаго, женскаго монастыря. — К., 1894.
^ Малиженовский Н. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) мо

настырь // Киевския Епархиальные ведомости. — 1895. — №13.
^  Хаустов П. Генеральный план реконструкции Киева // Архитектура 

СССР. -  М.,1938. — №5.
11 Геврик Тит. Втрачені архітектурні пам’ятки Киева. Український музей. 

— Нью-Йорк, 1982.

К ріш евьский С .Б ., Соболь Т.Г. (Б ердичів) 

РЕЛІГІЙНІ ХРАМИ ТА ЇХ МІСЦЕ В ІСТОРІЇ БЕРДИЧЕВА

Бердичів розташований на правому березі р.Гни- 
лоп’ять, яка впадає в р.Тетерів. Перші письмові відо
мості про Бердичів збереглися в старовинному літопису 
Биховця та Густинському літописному зводі. Там зга
дується, що в 1320 р. литовський князь Гедимін заво
ював Волинь і місцевість сучасного Бердичева була под
арована ним його дружиннику. В акті про розподіл зе
мель між Польщею та Литвою, складеному при Сигиз- 
мунді Августі в 1546 р. Бердичів згадується як литовське 
поселення. Його землі простягайся від Чорного шляху 
та прилягали до урочища Митники, яке складало тоді 
межу між Литвою і Україною. Бердичів належав тоді 
польській родині Тишкевичів (Тимофійовичів. Тимофій 
по-малороськи - Тишко, Тимофійович - Тишкович або 
Тишкевич). Спочатку родина була православною.

В 1593 р. київський воєвода Януш Тишкевич фінансу
вав над річкою П’яткою (сучасна Гнилоп’ять) будівниц
тво фортеці.

В родині Тишкевичів зберігаються чудотворна Ікона 
Божої Матері. На козацькій війні Тишкевич був
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тяжко поранений. Увісні йому було видіння: Ікона в ото
ченні монахів. Він одужав і став шукати їх по всій Європі 
та знайшов у Кракові. Це були монахи Ордену Босих 
Кармелітів. В 1627 р. почалися переговори з Орденом та 
почато будівництво монастиря.

19 липня 1630 р. в Люблені Федір Тишкевич офіційно 
передає дарчу на монастир Ордену Босих Кармелітів. 
Відбувається переоформлення військової споруди в 
культову.

В інтер’єрі храму було встановлено великий орган на 
вісімнадцять голосів з пневматичним устроєм передачі 
від клавіатури до клапанів. Цей орган по своїм позитив
ним якостям був другим в Європі після Паржського.

В 1760 р. в фортеці відкриваються друкарня, готель, 
лікарня, аптека, бібліотека, бурса, школа для хлопчиків. 
Вона стає осередком культури, як в ті часи майже всі 
релігійні заклади. Надзвичайно зросла популярність 
бердичівської ікони Богоматері. Через це сама бер
дичівська фортеця, в стінах якох вона зберігалася, при
дбала назву "фортеці Найсвятішої Панни Марії".

В 1793 р. відбувалась подія, яка дуже сильно вплинув- 
ла на історичні події на Україні взагалі, і Бердичева зок
рема - це другий розподіл Польщі, за яким Правобереж
на Україна відійшла до Росії. Царському урядові не спо
добалась влада польського духовенства і культурні та 
економічні досягнення монастиря пішли на спад.

Відродження монастиря та костьолу відбувалося до
вго, лише у 1991 р. історичне коло замкнулося і об’єкт 
було передано в руки віруючих та монахів.

У м.Бердичеві є ще один релігійний храм, який нале
жить католицькій громаді. Він займає належне місце в 
історії Бердичева. Це костьол св.Варвари. Його у 1759 р. 
побудувала дружина власника Бердичева Варвара 
Радзівіл. Відомий він тим, що в 1850 р. в ньому вінчався 
відомий французький письменник Оноре де Бальзак з 
Евеліною Ганською. У 1930 р. костьол був націоналізо
ваний і перебудований під клуб фізкультурників. Потім 
переобладнаний під ДЮСІП, а у 1992 р. повернений
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віруючим.
Найстарішою православною церквою в Бердичеві бу

ла Михайлівська церква. Вона знаходилась поблизу ого
рожі раніше не існуючого сучасного Кармелітського мо
настиря, на місці якого стоїть тепер кам’яний будинок 
кармелітів. Ця старовинна церква побудована набагато 
раніше монастиря Василем Тишкевичем. Існують такі 
припущення, що саме сюди, в Михайлівську церкву, пе
реніс Василь Тишкевич Чудотворний образ, який 
зберігався в родині, але, коли для поклоніння іконі стали 
стікатися паломники, це породило заздрість з боку 
римського духовенства, яке зробило вказівки і ікону си
лою забрали з Михайлівської церкви і перенесли до Кар
мелітського монастиря. Коли ж в позаминулому столітті 
Руське греко-уніатське духовенство стало вимагати по
вернення в Михайлівську церкву Чудотворної ікони, то 
кармеліти підбурили польських конфедератів Барського 
спалити церкву. Церква була спалена у 1794 р.

В місті була соборна православна Успенська церква, 
яку побудували у 1815-1937 рр. За допомогою бер
дичівських купців вона була побудована на тому самому 
місці, де більше 200 років стояла дерев’яна церква, яка 
називалась так само. Стара церква знаходилась в сере
дині нової, так що богослужіння в ній не переривалося 
до закінчення нової. Над дверима дерев’яної церкви був 
надпис: "Сея церковь сооруджена в 1611 году". В Ус
пенському Соборі знаходився хрест, зроблений у Москві 
із срібного блюда. На ньому у 1816 р. купці Бердичева 
підносили хліб імператору Олександру І, який проїзджав 
через Бердичів, повертаючись з Парижу. На користь 
церкви від найму кам’яних крамниць, які побудовані на
вкруги церкви, надходили прибутки до 2000 тисяч срібла 
на рік. З цих прибутків в минулі часи утримувалась цер
квою богодільня.

Від назви цієї церкви отримала назву площа - собор
на, яка і сьогодні носить цю назву. Сам собор був зруй
нований у 1934 р.

Свято-Микольська дерев’яна церква (з 1997 р. - Со
бор) була приходською, а у 1834 р. приписана до Ус-
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ленської соборної. Побудована у 1748 р. Щодо її споруд
ження існують цікаві спогади. Відомо, що Бердичів у XVII 
ст. належав Тишкевичам, від них спадок отримали Завіші, 
а коли князь Микола Радзівіл одружився з Варварою 
Завішанкою, Бердичів перейшов в родину Радзівілів. Вар
вара, сповідаючи греко-уніатську віру, побудувала Свято- 
Микільську церкву і внесла в цю церкву ікону Божої Ма
тері Ченстоховської в окладі із срібла.

В церкві є чудова ікона святителя і чудотворця Мико- 
лая. І хоча немає спогадів і записів про її чудотворні 
якості, богомольці православного сповідання, які прихо
дили з далеких країн, щоб вклонитися іконі Божої Матері 
в кармелітському монастирі, рахували своїм обов’язком 
вклонитися і чудотворному образу Святого Миколая. 
Пізніше дерев’яна церква згоріла. На її місці побудували 
нову, кам’яну, яка збереглася до наших часів.

На лівій стороні річки Гнилоп’яті, у пригороді, так зва
ному Загребіллі, стоїть Троїцька кам’яна церква, яка була 
причислена до 6-го класу сільських церков. Вона побудо
вана у 1836 р. і відкрита для віруючих і нині.

Бердичів колись називали "маленьким Єрусалимом". 
Євреї завжди складали більшість населення, тому не див
но, що колись на кожній вулиці міста була своя синагога, 
вони об’єднували людей за фахом. Кірм того, вони були за 
сучасними поняттями законодавчою і виконавчою вла
дою у своїх об’єднаннях. Крім цього, що синагоги були 
релігійними храмами, в них священнослужителями-равві- 
нами - вирішувалось багато громадських питань.

У 1850 р. в Бердичеві була побудована Хоральна сина
гога. Її відвідували лише багаті люди. В ній, одній з пер
ших Хоральних синагог Російської імперії, був хор і ор
ган. З хору вийшло багато відомих співаків опери - коли
шніх канторів - Новаківський, Бліндман, Бахман, Блюмен- 
таль та інші. У 1929 р. її перебудували під клуб, а пізніше і 
по сьогодні її приміщення займає рукавична фабрика.

На той час Бердичів вважався найосвідченішим містом 
і визначав національний дух та стан народної освіти 
євреїв.
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Хоральна синагога не збереглася, зараз до послуг 
єврейського населення і релігійної громади синагога, по
будована в кінці минулого століття. Через те, що втрачені 
документи раввінату, ніяких згадок про неї не збереглося.

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной Рос- 
сии.-СПб.-Т. 3.-1862; Археологическая летопись Южной 
России.-К.-1904.-№6.-С. 240-241; Архив Юго-Западной 
России.-К.-1890.-Ч. З.-Т. 2; Батюшков П.Н. Волынь.- 
СП6.-1888; Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический 
словарь.-СПб.-Т. 3.-1892; Волынские епархиальные ведо- 
мости.-СПб.-№2, 3; Выписки из календаря Юго-Западно
го края на 1873 год; Городские поселения в Российской 
империи.-СПб.-Т. 2.-1861; Субботин А.П. В черте еврейс
кой оселости.-Вып. П.-С.-Петербург.-1897.

М ірош никН .С . (Киш )

ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА РЕСТАВРАЦІЮ СОБОРНИХ ХРАМІВ

Проблема дослідження та реставрації соборних 
храмів здавна була однією з найважливіших у теорії та 
практиці архітектури. В різні часи до цих питань відно
силися по-різному, але особливо актуальними вони є 
сьогодні, коли зміни у суспільному житті потребують 
пошуків нових ідеалів та цінностей, відродження 
національних традицій. Змінюється також ставлення до 
монастирських комплексів1.

Саме питанням аналізу найвідоміших соборів та дея
ких інших монастирських споруд з метою їх відроджен
ня та реставрації присвячено дуже багато наукових 
праць, монографій та публікацій провідних вчених- 
архітекторів2. Але у цих працях переважно подано 
аналіз архітектурно-художньої виразності, стилів, а та
кож історії створення того чи іншого собору. Проте 
складність сучасного стану розвитку архітектури монас
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тирських комплексів, підвищення вимог до естетичних 
якостей їх оточуючого середовища, потреба в ком
плексній реставрації багатьох об’єктів, а також не
обхідність будівництва нових соборів вимагають пере
гляду, уточнення та доповнення деяких теоретичних 
положень, що склалися традиційно у фаховій літературі.

Щоб вирішити проблему, насамперед відродження та 
реставрації монастирів, що будувалися у різні часи, тре
ба простежити передумови появи кожного типу будівлі 
на території монастирського комплексу та виявити фак
тори, які впливають на їх стилістику, архітектурно-ху
дожню та планувальну композицію. Насамперед, це сто
сується соборів, бо вони є композиційним ядром будь- 
якого комплексу3.

У будь-якому монастирі простежувалась, так би мо
вити, концентричність зон забудови: (собор - у центрі, 
келії навколо нього, огорожа - навкруги келій). У цьому 
принципі стародавні архітектори відображали своє уяв
лення про всесвіт в цілому, де все спрямовано до центру 
(собору), інакше кажучи, до Бога, який є причиною і 
кінцевою метою всього існуючого4.

У цій системі собор був безсумнівною домінантою 
усього комплексу, завдяки чому його відокремлювали 
різними засобами, як головне ядро будь-якого монасти
ря. Собор - це найбільш важливий за ідеологічним зна
ченням об’єкт монастиря. Його панування підкреслюва
лось не тільки місцезнаходженням, але й розмірами, 
формою завершення, видом покриття верхів та ін. Со
бор, як правило, був вищим, ніж інші будівлі, більш ла
конічним, з великою кількістю верхів, які були позоло
чені. Хрест на соборі, як правило, був золотий, при тому 
що всі інші хрести могли бути металевими або навіть де
рев’яними.

На жаль, за нечисленими винятками, муровані храми, 
які збереглися до нашого часу, не мають свого первісно
го вигляду. В періоди хаосу міжусобних війн, татарської 
навали і загального розподілу Київської Русі між князя
ми, храми були занедбані і часто руйнувались. Після до
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вгого часу занепаду (кін. XII до серед. XV століття) 
відроджується і розвивається козаччина, зміцнюються 
організовані християнські братства, які беруть на себе 
опіку над церквами, і вже за часів Богдана Хмельниць
кого (1640-1657 р.) відбувається реставрація і відбудова 
занедбаних і напівзруйнованих церков, і це стає загаль
ним явищем. В той час українські архітектори на базі ба
роко створили цілком відмінний, динамічний і само
бутній стиль - стиль українського бароко. В цьому стилі 
була реставрована більшість напівзруйнованих храмів.

В храмовій мурованій архітектурі періоду Гетьманщи
ни XVII-XVIII ст. можна виділити два основні типи. Пер
ший з них пов’язаний з відродженням планово-просторо
вих вирішень давньоруських храмів з впливами західного 
(литовського і польського) бароко. Всі ці храми тринефні, 
шестистовпні, з виділеним трансептом, три-, п’яти-, семи- 
банні з двоярусним західним приділом5.

Спрощеним варіантом цих канонічних схем є кубічні 
чотиристовпні, п’ятиверхі храми епохи пізнього бароко. 
Другий тип розвивав плановопросторові композиції, 
традиційні для народного монументального будівницт
ва. Переважали п’ятидільні, п’ятиверхі та дев’ятидільні, 
дев’ятиверхі храми, а також менші тридільні, триверхі 
церкви6

На Україні головні храми монастирів мають декілька 
спільних рис, вони переважно тринефні, шестистовпні з 
трьома апсидами, п’ятиглаві. Вони є прототипами 
давньоруських храмів і виконані у формах архітектури 
бароко. Такі церкви як Трапезні, Лікарські, Обетні, 
значно меншого розміру, мають виглях однонефних 
об’ємів з напівкруглими, п’ятикутними або квадратними 
апсидами, переважно однокупольні7.

І в архітектурному, і в ідеологічному плані храми мо
настирів завжди відігравали дуже важливу роль у сис
темі міста чи поселення, починаючи з віддаленої христи
янської давнини, головний собор монастиря, як і весь 
комплекс, був невідкладною частиною профілю міста. У 
всі історичні часи і у всіх країнах храми (незалежно від 
того, яку релігію вони проповідували) були невід’ємно,
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органічно пов’язані з усією архітектурною тканиною (а 
поза містом та великими поселеннями - з ландшафтом) і 
були її часткою.

Дуже важливо подивитися на храм не тільки як на 
витвір архітектури та мистецтва, а очима віруючої лю
дини, бо саме для неї створювались ці унікальні споруди. 
І храм, і ікона, по ствердженню богословів, - це "образ 
Бога", "образ небесного світу", "небо на землі". Велике 
призначення храму, його духовність, відбита у богос
лужінні, святих таїнствах, обрядах, священних речах - от 
що впливало у всі часи на його зовнішній вигляд та 
зміст. Символічне призначення храму обумовлює його 
несхожість на будь-яку іншу будівлю або приміщення 
монастиря. За допомогою архітектури храму, створено
го людськими руками, церква возводить віруючу люди
ну до бачення речей не тільки незримих, але і непідлег
лих ніякому відображенню. "Храм, - прямо каже один з 
сучасних Православних богословів архімандрит Ев- 
логій, - ніколи не будувався по зовнішнім, тільки есте
тичним принципам. Велике призначення храму, його ду
ховність, відображена у богослужінні, святих таїнствах, 
святих речах, - от що становило у всі часи його вигляд та 
внутрішній зміст". Монастирський храм пояснювався як 
"земне небо", називали його також "оком Божим". Тому 
композиційне панування храму над забудовою було не
обхідним, очевидно, не тільки для того, щоб храм мож
на було бачити звідусіль, але і щоб храму-оку було вид
но оточення. Тут доцільно згадати Євангельське 
уподібнення храма тілу людини: християнин - це "храм 
Бога живого". Христос інакомовно казав про майбутнє 
розп’яття: "зруйнуйте храм сей, і я у три дні воздвигну 
його", причому Євангеліст пояснює: "...Він казав о храме 
тіла свого" (Іоанн II, 19, 20). Це відобразилось і у давнь
оруській архітектурній термінолоії, що підкреслив 
Д.С.Ліхачов. У храмі були голова, шия, бровки, сюди, як 
бачимо, вписується символіка "ока". Монастирський 
храм, як і будь-який інший, з точки зору християнської 
ідеології, це "дім Божий", дім молитв, місце, "яке освяче
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не особливою присутністю Божественної благодаті, не
обхідної кожній людині для духовно-моральної доскона
лості"8.

Кожний храм має свою назву. Назву йому дає голов
ний, центральний престол, котрий може бути освячений у 
пам’ять будь-якої події у житті Іісуса Христа або Богома
тері, у честь однієї з ікон, а також у пам’ять святих угод
ників. В багатьох місцях Біблії сказано, що поклонятися 
Богу у дусі та істині можна на будь-якому місці, але для 
особливої священної події, якою була Евхаристія, було 
знайдено особливе приміщення (Ев. від Марка. 14, 15). Це 
і був перший християнський храм, де впереше відбулося 
головне танство християнської церкви - Евхаристія або 
Літургія.

Хрестовидна форма вказує на орудіє спасіння - хрест 
Христов. Взагалі хрест є графічно-символічним відобра
женням трійці: вертикальний елемент - Бог-отець; направо 
і наліво відоходять від нього - Бог-син та Бог-дух святий.

Можливо, одна з головних вимог православного хра- 
мобудівного канону має відношення не до самого храму, 
не до його планувальної композиції або архітектурного 
етилу, а до певного розташування на місцевості. Який би 
храм не був задуманий, великий або, навпаки, скромний, 
але вівтар його повинен бути спрямований на схід, а тому 
вісь усієї будівлі повинна буди спрямована в напрямку 
схід-захід, тому що символом майбутнього є схід, минуло
го - захід. Як стверджують богослови, храм на схід тому, 
що загублений нами рай знаходився на сході", тому, "що зі 
сходу прийде коли-небудь на гріховний рід людський 
страшний суд". "Початок цього дня, його схід і сим
волізується сходом сонця, - сходом". Зі сходу прийшла на 
Київську Русь християнська віра. Зрозуміло, що храмів у 
честь свят та святих осінньо-зимового часу будували дуже 
багато, але всі їх орієнтували, як правило, на ті точки го
ризонту, де сходило сонце у дні їх закладення. Не треба, 
однак вважати, що усі монастирські храми спрямовані 
виключно на схід сонця. Деякі з них мають напрям на гео
метричний схід, який знаходили, як вважають, по Пол
ярній зірці. (Церква Бориса та Глеба у Вишогроді 945 р.,
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Михайлівський собор Видубецького монастиря, од- 
ноіменний собор у Переяслав-Хмельницькому). Можли
во, що суто східна орієнтація двох останніх храмів вик
ликана тим, що закладали їх у "Михайлів день", тобто 
восени. Як встановили дослідники, вибіркова та чітка 
орієнтація була властива не тільки самим храмам, а й 
вікнам другочасних церков, точніше кажучи, вікнам ал- 
тарних апсид - вузьким та високим прорізям, які нагаду
ють амбразури. За давнім храмобудівним правилом во
ни повинні бути розташовані суворо по вісі апсидних 
півкол, але не завжди. Будівничі храмів іноді зміщували 
алтарні вікна у південний бік, щоб продовжити на дея
кий час сонячне світло, але разом з південним зміщенням 
апсидних вікон, були виявлені випадки їх північного 
зміщення. Це пояснюється спрямовуванням вікон, при
пустимо Трапезної церкви, на головний собор монасти
ря.

Таким чином, ми можемо говорити, що при знай
омстві з Православним храмобудівним каноном, який 
уявляє собою по суті символіку храму, відображену у 
формі рекомендацій, адресованих його будівельникам, 
привертає до себе увагу одна обставина: Храмобудівний 
канон має набагато менше правил, ніж, скажімо іконо
писний канон. Взагалі існує всього три незаперечних 
правила:

1. Трьохчастність основної архітектурної композиції 
планування храму.

2. Чітко визначена кількість верхів.
3. Орієнтація храму (схід-захід).
Як бачимо, з усього вище сказаного, символіка го

ловного монастирського храму має дуже і дуже велике 
значення. По суті, кожна частина споруд має своє сим
волічне пояснення, що, в свою чергу, обумовлює форму 
як цілої будівлі, так і маленьких її фрагментів. Тому не 
рахуватися з цим при проведенні реставраційних та 
оновлювальних робіт не можливо. Нові часи приносять 
нові архітектурні ідеї і конструкційні вирішення. Проек
туючи нові храми східного образу, виникає потреба вра
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ховувати кількість основних аспектів: сакральне, мистець
ке шукання, історичну культуру, часовий контекст. Тобто, 
в поєднанні творчої не поверхове механічне поєднання 
традицій та сучасності, а глибоке проникнення до сутності 
цих речей. В новій українській храмовій архітектурі, на 
жаль, немала частка саме еклектичних творів. Примітив 
виходить переважно там, де до проектування і будівницт
ва не причетний архітектор. На відміну від еклектичних 
спроб є й цікаві твори, з вмілим, творчим поєднанням тра
дицій української храмової архітектури з сучасними засо
бами і стилем, глибоким проникненням в суть, символіку 
речей. Це будівлі, запроектовані з розрахунком на вжи
вання наявних тепер будівельних матеріалів і на споруд
ження їх методом сучасної техніки.

Українська храмова архітектура сягає тисячоліть, про
йшла через багато стилів, і кожен з них вносив щось нове, 
характерне тільки для нього. Завдяки цьому, архітектура 
українських монастирських храмів східного образу є така 
своєрідна, цікава та різноманітна. 1 2 3 * * 6

1 Арнольд А. Устойчивость церковных сооружений византийской и 
славянськой школ.-СПб.-1910.-34 с.

2 Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст.- 
К.-1981.-159 с.; Дерев’яні храми України: Шедеври архітектури: Каталог 
виставки.-Нью-Йорк.-1987.-112 с.; Довгань І. Архітектура українських 
церков.-Львів.-1997.-111 с.

3 Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст.- 
К.-1981.-159 с.; Димитрій (Патріарх). Церковне будівництво Західної 
України/Міжнародна школа церковної архітектури.-Львів.-1998.-68 с.

^ Димитрій (Патріарх). Церковне будівництво Західної України 
/Міжнародна школа церковної архітектури.-Львів.-1998.-68 с.

 ̂ Корж А. Споруди українського майста Степана Ковніра.-К.-1971.-12 с.
6 Там само.
^ Довгань І. Архітектура українських церков.-Львів.-1997.-111 с.; Огляд 

української церковної архітектури ХІХ-ХХ ст./Ю.Корбин. Arcfdsa, Calif. - 
1983.-168 с.; Рожко В.Є. Православні монастирі Полісся: Історико- 
краєзнавчий нарис.-Луцьк.-1996.-221 с.

® Довгань І. Архітектура українських церков.-Львів.-1997.-111 с.
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К олосок Б. (Кит)

ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ КАФЕДРАЛЬНОГО КОСТЬОЛУ 
СВ.ТРІЙЦІ У ЛУЦЬКУ

Луцький кафедральний костьол св.Трійці був збудова
ний у 1539-1544 рр. єпископом Юрієм Хвальчевським. 
Після пожежі 5 вересня 1781 р. не відбудовувався. Існує 
зображення храму середини XVIII ст., а також залишки 
фундаментів на території двору пам’ятки архітектури 
"Монастир шариток"1. Реконструкція архітектурно-пла
нувальної і об’ємно-просторової структур костьолу є важ
ливим і цікавим завданням історії архітектури України.

Костьол поєднав у собі сакральні й оборонні функції, 
тобто був храмом-твердинею. Таке поєднання фукнцій 
було дуже характерне для попередніх історичних 
періодів, коли існувала небезпека не лише від зовнішніх 
ворогів, але навіть від сусідських наїздів, що були звич
ним явищем2. Більшість цих храмів з часом була перебу
дована, а частина - зруйнована. Є підстави вважати, що 
на Волині в період з середини XV ст., коли почастішали 
татарські набіги, до половини XVII ст. майже всі храми 
пристосовувались до оборони. Характерними приклада
ми є, крім костьолу св.Трійці, костьол єзуїтів3, бійниці 
якого можна оглядати ще й нині, Братська церква Воз
движения Чесного і Животворящого Хреста Господня, 
про оборонні риси якої довідуємося з архівних доку
ментів4, синагога, умовою будівництва якої було при
стосування до оборони5.

Серед волинських храмів-твердинь, що повністю або 
частково збереглися до наших днів, добре відомими при
кладами є церква Іоанна Милостивого в селі Малі За- 
гайці (тепер Шумський район Тернопільської області), 
Троїцька церква в селі Тростянець Ківерцівського рай
ону Волинської області, Успенська церква Зимненського 
монастиря та низка інших.

Хоча в усіх храмах оборонного типу суміщались сак
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ральна і оборонна функції, цього суміщення, як правило, 
не було у внутрішніх приміщеннях, які чітко розподіля
лись за функціями. Звичайно основні об’єми нижнього 
ярусу храмів відводились для потреб культу, а 
приміщення фортифікаційного призначення влаштову
вали над ним, на перекриттях нав, бабинців, вівтарів. 
Зовнішні стіни на рівні другого ярусу здебільшого мали 
два ряди бійниць (для дальнього й ближнього бою). 
Бійниці влаштовували також в комунікаційних 
приміщеннях - галереях, коридорах або вежах.

Найбільш близькі до луцького костьолу св.Трійці 
зразки логічно шукати серед храмів, які також мали 
вежі. Таким близьким за часом будівництва і віддаллі 
зразком є Успенська церква Зимненського монастиря. Її 
закладання датується 1495 р.6 Дослідник архітектури 
монастиря Г.Н.Логвин до цієї дати відносив споруджен
ня на церкві чотирьох веж. Проте пізніші дослідження 
реставраторів (головний архітектор проекту Є.І.Осад- 
чий) виявили, що вежі з’явились на церкві лише в сере
дині XVII ст., тобто не за 50 років до будівництва луць
кого храму, а на століття пізніше. Як з’ясувалось, дві 
західні вежі в зимненській Успенській церкві були пос
тавлені на перекриття, а існування інших ставиться під 
сумнів. Отже, ці вежі не можна розглядати як органічний 
елемент споруди. Сказане не дає підстав вважати Ус
пенську церкву Зимненського монастиря аналогом 
костьолу св.Трійці. Все ж прозахідна орієнтація влас
ників церкви, численні її перебудови7 вже після споруд
ження луцького костьолу роблять вірогідними запози
чення архітектурних прийомів та елементів, ужитих у 
Луцьку, для застосування їх при перебудовах у Зимно.

Згідно з цим припущенням варто звернути увагу на 
зміни, як сталися з Успенською церквою під час перебу
дов. Автори її наукової реставрації вважають, що 
первісно вона не мала внутрішніх стовпів, мала дерев’яні 
перекриття, згідно з готичними традиціями її стіни 
підсилювались контрфорсами. Потім в інтер’єрі з’явилось 
чотири стовпи, а над вже мурованими склепіннями по 
кутах споруди - круглі вежі. До середини XVII ст. вона
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була не тинькована, декорована вибіленими нішами, мала 
вузькі високі вікна, пояс оборонного ярусу над 
склепіннями, стрімкий двосхилий дах, муровані декоро
вані фронтони з заходу і сходу8.

Цікавими для нас є церкви-фортеці з вежами на сусідніх 
з Волинню територіях - в Білорусії і Польщі. Один з таких 
храмів кінця XV - початку XVI ст. зберігся в селі 
Синковичах Зельвенського району Гродненської області 
Білорусії. Немає одностайної думки щодо датування 
церкви. В 1915 р. її датували 1410 р.9, в 1965 р. - 1490 р .10, 
а в 1996 р. - першою половиною XVI ст.11 Вона 
загального типу, тринна, триапсидна, чотиристовпна, з 
чотирма круглими баштами по кутах нав. Нави в плані 
утворюють ромб з розмірами 17,5x13 м. вони майже 
однакові по ширині. Товщина зовнішніх стін 1,5 м, а на 
рівні оборонного поясу ще товстіша. Вузького хрещатого 
профілю стовпи підтримують хрещаті склепіння. Апсиди 
півкруглі. Перекриття південної апсиди зірчасте, інші 
хрещаті. Вікна зі стрілчастими арками. Високий дво
схилий дах обмежений з заходу і сходу декорованим 
фронтоном. Основний зовнішній декор зосереджений на 
західному фронтоні. Це композиція з 5 ярусів п’ятикутних, 
аркових і овальних ніш. Бійниці в стінах також є 
важливим декоративним елементом. Оборонну систему 
храму створюють башти і два рядка бійниць, 
розташованих в стінах над склепіннями нав. На вівтарній 
стіні бійниці відсутні12.

Принципово подібну до синковичівської схему 
побудови має церква в Малому Можейкові Лідського 
району Гродненської області. Подібним чином мінялось 
також її датування: в 1915 р. називалась дата 1407 р.13, а в 
1996 р. - перша половина XVI ст.14- Ця церква значно 
гріше зберегла свій первісний вигляд через капітальні 
ремонти кінця XIX ст. Розміри в плані її нав близькі до 
попередніх - 15x13,5 м. Найзначнішою відміною її від 
попередньої церкви в Синковичах є влаштування замість 
трьох апсид однієї майже на усю ширину трьох нав. 
Відмінним є кожен елемент споруди. При цьому
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зберігається вже згаданий принцип організації розподілу 
сакральних і фортифікаційних функцій, а також поділ 
внутрішнього простору опорними стовпами на нави. В 
Маломожейківській церкві діаметр західних башт - 
близько 4,5 м, а східних - близько 3 м. Товщина стін дося
гає 2 м15. Обидві церкви мають риси готичної архітектури.

Церква в селі Комаї Вітебської області збудована в 
1603-1606 рр. її також близький до квадрата план має 
простору півкруглу апсиду, а інтер’єр - загальний 
характер. Про оборонне призначення храму свідчать дві 
башти з круглими амбразурами, що фланкують західний 
фасад. Висота башт 16 м., а діаметр більше 5 м. Єдиною 
декоративною прикрасою є чотири аркові ніші в вархній 
частині головного фасаду16.

По сусідству з Білоруссю, в 16 км на північний схід від 
Білостоку, в місті Супрасль, у 1503-1510 рр.17 базиліанами 
було збудовано оборонну церкву, одну з найцікавіших на 
території Польщі. Її планувально-об’ємна структура 
набагато складніша від вже розглянутих нами храмів 
становить симбіоз елементів візантійсько-руських, 
готичних і оборонних. План цієї церкви містить в собі вже 
розглянуті елементи церков в Синковичах і Малому 
Можейкові. Це три розділені чотирма опорами нави, 
чотири башти по рогах об’єму нав, оборонний ярус над 
перекриттям нав. До нав примикає три апсиди, вони 
гранчасті, значно видовжений прямокутник нав має 
розміри близько 23x15 м. Нави його західної частини 
(одна третина прямокутника по довжині) майже однакові 
по ширині, а в останній частині середня нава значно 
ширша. Тому різними є пари опорних стовпів і характер 
перекриття над вказаними частинами. Перекриття над 
сіньми та навами мають складні готичні візерунки з 
нерв’юр.

Але найбільш характерною ознакою церкви в Супраслі 
є її завершення. Поділені арковими нішами чотири 
високих кілеподібних фронтони, центральна баня на 
високому барабані, чотири стрункі й високі, як у 
мінаретах, башти свідчать про сильні візантійські впливи. 
Значним декоративним елементом споруди є машикулі
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(бійниці для підніжного обстрілу), ряд бійниць над сіньми, 
вживання цегли різного кольору.

Усі розглянуті нами оборонні храми з баштами (не 
беремо зараз до уваги церкву в Зимно) зводились раніше 
(крім церкви в с.Комаї) луцького костьолу св.Трійці і то
му могли буди зразками для запозичень при споруд
женні останнього. Ясно, що католицький кафедральний 
костьол не міг мати таких помітних ознак візантійських 
впливів, як в розглянутих церквах, хоча й будувався в се
редовищі домінування візантійських традицій в архітек
турі. Слід сподіватись, що при його спорудженні намага
лись застосувати найновіші досягнення архітектури ка
толицького світу, особливо Рима та земель північної 
Італії. Підтверженням цьому є вказівка в описі Луцького 
замку 1552 р. на покриття королівського палацу "ро 
wloski"18, тобто про проникнення в цей час на Волинь 
зразків італійського ренесансу.

Який зразок костьолу був взятий за основу при спо
рудженні луцького св.Трійці, що було запозичено з 
інших храмів, а що було новацією, можливо, частково 
з’ясувалося б при ретельних археологічних досліженнях 
залишків підмурків костьолу. Наявне його зображення 
на іконі св.Ігнатія і дослідження біолокаторів ще не да
ють підстав для достатньо конкретних висновків.

Згідно з зображенням план костьолу мав бути видов
женим. Це підтверджується кресленням О.Синозацького 
та В.Тисейка. Розміри нав за їх планом (приблизно 26x18 
м) близькі до храму в Супраслі (приблизно 23x15 м). На 
малюнку ікони це не базиліка зі значно вищою са
мостійно освітленою через верхні вікна середньою на
вою, а загальна споруда, в якій висота всіх нав однако
ва, або середня незначно вища. Однак тут слід врахову
вати, що костьол перебудовувався, а при перебудовах 
досить часто базиліки перероблялись на зальні споруди 
і навпаки19. Можна сподіватись, що чотири башти луць
кого костьолу розміщались на кутах нав подібно до 
башт в Синковичах, Малому Можейкові та Супраслі, 
хоча на середину XVIII ст. з чотирьох наріжних башт
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збереглася лише північно-західна. В кафедральному 
костьолі повинен бути добре розвинутий пресвітерій, де 
збирався капітул - орган управління і суду на території 
єпископії.

Як бачимо, без археологічних досліжень немає 
достатніх підстав для детальної реконструкції плану
вально-просторової структури костьолу, проте розглянуті 
тут храми все ж дають певну уяву про те, яким гіпотетично 
міг бути луцький костьол св.Трійці.

Додаток: Схема розташування костьолу св.Трійці у 
Луцьку. Опрацювання Б.В.Колоска. 1- Верхній замок. 2 
- Ворітна башта Верхнього замку. З - Королівський палац. 
4 - мур Окольного замку. 5 - рів. 6 - міст. 7 - дім князя- 
біскупа Ю.Хвальчевського. 8 - паркан від Глушця. 9 - 
дерев’яна Блудовська вежа. 10 - місце костьолу св.Трійці 
за Г.Н.Логвином. 11 - стіна з городень Окольного замку. 
12 - анеліка, капітул. 13 - дерев’яна Пінська вежа. 14 - 
залишки мурованої вежі Окольного замку (?). 15-19 - 
пам’ятка архітектури "Монастир шаріток". 20 -
кафедральний костьол св.Трійці. 21 - дерев’яна
Перемильська вежа. 22 - дім при дзвіниці, аптека пана 
Жолтовського. 23 - Дзвіниця костьолу св.Трійці. 24 - 
дерев’яна Ворітна вежа Окольного замку. 25 - костьол 
єзуїтів. 26-27 - колегіум єзуїтів. 28 - вежа Чарторийських 
Окольного замку, перебудована єзуїтами в 1616-1617 р. за 
участю італійського архітектора Якуба Бріано. 29 - 
територія міста. *
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рис.-Київ, 1990.-С. 87, 91-92.
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овини XVII ст. (військовий аспект)//Київська старовина.-1997.-№3-4.-С. 94- 
113.
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Ієвлева В.П. (К иїв)

СПОРУДИ КИЇВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ XIX - ПОЧ. XX ст.
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ МІСТА

Промисловий розвиток Києва к. XIX - поч. XX ст. обу
мовлюється стійкою тенденцією до розміщення підпри
ємств біля основних зовнішніх транспортних комунікацій 
міста, якими було Дніпро та київська залізниця.

Відкриття залізничного руху в напрямку Москва- 
Курськ-Київ (1863-1868 рр.) та Київ-Балта-Одеса (1870- 
1871 рр.) дало значний поштовх до розвитку господарсь
ких функцій Києва та подальшого територіального ро
звитку міста по правий бік р.Либідь1.

У 1910 р. постановою Київської міської думи розши
рюється територія міста за рахунок приєднання кількох 
передмість. Це Верхня та Нижня Соломянки, Протасів 
та Кучменів Яри, Батиєва Гора2, що на той час вже ста
новили невід’ємну частину міста.

Початок забудови Нижньої Солом’янки пов’язаний з 
освоєнням земель, що належали університету. Так ви
никло тогочасне, переважно з садибною забудовою, 
університетське містечко, а згодом з’явилася ще одна 
житлова група, досить специфічна за своїм призначен
ням, що обслуговувала київську залізницю. Мова йде 
про громадсько-житлове утворення - селище залізнич
ників при Головних Київських залізничних майстернях 
під назвою "Залізнична колонія"3.

Перші будинки "Залізничної колонії" були дерев’яни
ми, а згодом почали будувати муровані. На початок XX 
ст. "колонія" набула свого остаточного вигляду як 
цілісний містобудівний об’єкт. На цей час відбуваються 
зміни і у залізничному господарстві - модернізується 
станція "Київ-I" й з’являється нове депо.

Планувальна структура "колонії", що вирішена в 
"лініях", майже повністю збереглася до нашого часу (це
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сучасні вулиці: Брюлова, Фурманова, частково - Лука
шевича та Богданівська). Крім одно- та двоповерхових 
житлових будинків з садибними ділянками, тут споруд
жуються громадські об’єкти: пансіон та технічне учили
ще (1886 р.), корпуси залізничної лікарні (1890-ті рр.), 
птитулок (1900 р.) та ін.4

Будівництво "Залізничної колонії" пов’язане з ім’ям 
О.В.Кобєлєва, цивільного інженера за фахом, пізніше 
професора Київського політехнічного інституту та авто
ра більш як двохсот архітектурних споруд по всій Ук
раїні. Найвідомішими спорудами О.В.Кобєлєва в Києві 
є державний банк (1902-1905 рр.) та Вищі жіночі курси 
(1911-1913 рр.). Крім того, О.В.Кобєлєв - автор ряду 
крупних вокзалів Російської імперії. З 1887 по 1912 рр. 
О.В.Кобєлєв працює в управління Південно-західної 
залізниці на різних посадах, в т.ч. й завідувачем архітек
турного відділу, де він втілює у проект ідею "колонії", а 
потім керує її будівництвом. За проектом селище 
залізничників разом з групою залізничних майстерень, 
становить єдиний комплекс щодо організації праці, на
вчання (технічне училище) та побутового обслуговуван
ня (лікарня, пансіон при технічному училищі, притулок, 
їдальня та інш.). Першим кроком в напрямку здобуття 
професійної освіти майбутніми залізничниками стала 
технічна залізнична школа, що була побудована в 1876 
р., на основі якої у 1884 р. було створене залізничне учи
лище широкого профілю5.

Під керівництвом О.В.Кобєлєва, крім лікарні та при
тулку, були побудовані споруди хімічної та механічної 
лабораторій, адміністративний корпус, а також ряд ви
робничих приміщень6.

З виникненням на початку XX ст. нової станції "Київ- 
товарний", Київська залізниця збагатилася ще трьома 
солідними господарськими спорудами: Товарною кон
торою Південно-західної залізниці (1902-1907 рр.) та до
сить крупними на той час складськими приміщеннями- 
пакгаузами, 1904 р. (довжина споруд біля 400 м), арх. 
О.М.Вербицький. Для порівняння: перший Київський
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залізничний вокзал, ст. "Київ-І" (1868-1870 рр.), мав до
вжину 460,5 м.

Взагалі, Київська залізниця на межі XIX та XX ст. яв
ляла собою дуже розвинутий на той час транспортно- 
господарський комплекс: залізничні майстерні, два депо, 
товарні станції, а також "Залізнична колонія" (ана
логічна колонія була побудована в Харкові в 1895 р.)7.

На початку XX ст. Головні залізничні майстерні були 
найбільшим підприємством Києва, там працювало 2,5 
тис.робітників8.

Вони використовувались і як дослідний полігон у вив
ченні механізмів залізничних двигунів. На початку 80-х 
років, за ініціативою відомого вченого та інженера- 
фахівця з залізничного транспорту О.П.Бородіна, була 
організована перша з Росії залізнична лабораторія по 
вивченню двигунів системи "Компауд". За свої дослідні 
розробки О.П.Бородін був удостоєний премії Назо 
(французьке товариство цивільних інженерів)9.

Таким чином, Головні залізничні майстерні разом з 
"Залізничною колонією" являли собою явище європейсь
кого рівня. Виникнення в к. XIX - на поч. XX ст. в 
Російській імперії робітничих поселень типу залізничних 
колоній було обумовлене втіленням передових на той 
час ідей комплексного розміщення виробничих, житло
вих та обслуговуючих споруд за єдиним планувальним 
рішенням на досить компактній за розмірами території 
(звичайно, що ні про які санітарні розриви між вироб
ництвом та житлом або санітарно-захисні зони не було 
ніякої мови!!!). Такі угрупування, посилаючись на 
київський приклад, вирішувались з певним приорітетом 
у бік виробництва, як основи життєзабезпеченості меш
канців міста.

Система обслуговування Київської залізниці на по
чатку XX ст. була досить розвинена: новому транспор
тному засобу, як перспективному, відводилось належне 
місце у загальному міському господарстві. Тому й есте
тика залізничних споруд відповідала певному архітек
турному рівню разом з їх суть утилітарним призначен
ням (депо, склади, будинки залізничних постів тощо).

129



Не тільки споруди вокзалів, а й збережені до нашого 
часу численні споруди Київської залізниці, з повним пра
вом можна вважати значними за своєю історико- 
архітектурною цінністю. Серед історичної забудови при- 
залізничної території найбільше привертають до себе 
увагу (навіть незважаючи на сучасний стан утримання та 
суттєві зміни щодо первісного вигляду) слідуючі об’єкти:

- споруди Головних залізничних майстерень (зараз 
Київський вагоноремонтний завод - КВРЗ) в складі: ме
ханічна лабораторія, 1881 р., цех для ремонту потягів, 
1868 р., сильно перебудований, має цінність як об’єкт 
історії; електровагоноремонтний цех, де в 1921-1922 рр. 
працював М.О.Островський; пам’ятка історії;

- споруди депо "Київ-пасажирський" (колишня ст. 
"Київ-I", к. 90-х років XIX ст., сучасне Локомотивне де
по), пам’ятка історії;

- комплекс споруд станції "Київ-товарний": Товарна 
контора Південно-західної залізниці (1902-1907 рр.) та 
два ідентичні пакгаузи, 1904 р., пам’ятки архітектури 
місцевого значення;

- споруди депо та залізничних майстерень на ст. 
"Київ-Московський" (колишня ст. "Київ-2", 1890-1906 
рр-;

- громадські та житлові споруди "Залізничної ко
лонії": професійно-технічне училище №17 (колишній 
притулок), 1900 р., пам’ятка архітектури; споруда 
пансіону (зараз спортзал та учбові майстерні училища); 
хімічна лабораторія, пам’ятка історії (зараз санітарно- 
епідеміологічна станція Міністерства шляхів сполучення 
та дорожна хіміко-технологічна лабораторія).

Окрему містобудівну цінність складає комплекс "ко
лонії" в межах означених вище вулиць.

Із значними змінами дійшли до нашого часу споруди 
залізничної лікарні: в 1975 р. перебудовано споруду го
ловного корпусу лікарні, в стані перебудови перебуває 
колишня амбулаторія.

За історико-архітектурною інвентаризацією забудо
ви Києва, що була проведена співробітниками
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НДІТІАМу в 1983-84 рр., під керівництвом Ясієвича В.Є., 
обстежено призалізничну територію з комплексом 
"Залізничної колонії". За цією роботою було запропонова
но надати "колонії" статус пам’ятки містобудування місце
вого значення10.

На жаль, незважаючи на дані пропозиції щодо цієї те
риторії та встановлення в 1987 р. охоронних зон для 
об’єктів спадщини на КВРЗ, а також ігноруючи окремі 
значні архітектурні об’єкти "колонії", було проведено 
розширення вул.Лукашевича за рахунок історичної за
будови. При цьому було знесено цінні історичні будівлі: 
пансіон (1886 р.), клуб КВРЗ (1868.р.), будинок по 
вул.Лукашевича, 13; а також цілий квартал між вулиця
ми Лукашевича та Ползунова (зараз там знаходиться 
платна стоянка), внаслідок чого вул.Ползунова стала по 
суті внутрішньою вулицею вагоноремонтного заводу.

Досить своєрідний склад збережених історичних 
об’єктів залізниці припускає неоднозначну позицію про
ектувальників щодо цієї території. Справа не тільки в 
правомочності подальшого збереження та утримання в 
належному стані об’єктів спадщини. В загальноміському 
розпланувальному контексті правобережна частина су
часного Києва, саме через наявність в значній близькості 
від центру міста розвиненого залізничного господарства 
й досі поділяється на дві частини. Залізничний "кори
дор" чітко відмежовує центральний розпланувальний 
район міста, а також виправдовує існування промисло
вої зони, яка традиційно пов’язана з залізницею.

Додатковою складністю щодо цієї території є ще існу
юча (переважно в колекторі) р.Либідь, катастрофічний 
стан якої вимагає негайних рятувальних заходів разом з 
регенерацією значної території, куди невід’ємною части
ною входить й залізничне господарство.

Сучасному стану речей протистоять пропозиції дея
ких архітекторів щодо розширення існуючого вокзалу, 
що видаються під гаслом нібито його реконструкції. Під 
ці пропозиції, мабуть, розчищено від забудови тери
торію "колонії". Це мало узгоджується з офіційною про
позицією Головкиївархітектури щодо формування ново-
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го залізничного вокзалу на Сирці, який має прийняти на 
себе основні як пасажирські, так і вантажні функції пра
вобережного Києва. Тобто, майбутні перетворення що
до загальної залізничної мережі міста аж ніяк не узгод
жуються з пропозиціями щодо розширення існуючого 
господарства станції "Київ-пасажирський".

Повертаючись до провідної тези, з якої почато стат
тю, необхідно зауважити: сучасний Київ не втратив зна
чення як потужний залізничний вузел саме завдяки своїй 
розвиненій структурі залізничного господарства, яка на- 
протязі століття залишалася майже незмінною, і яка не
явно була підтримувана співіснуючою тут промисловою 
зоною.

Але настали інші часи, й вирішення залізничної про
блеми столиці ускладнюється з одного боку сусідством 
досить значної промислово-комунальної території, а з 
другого - існуючою технологічною системою залізнич
ного включення за береговою схемою, більш характер
ною для вантажно-сортувальних станцій.

Й на останок: київські архітектори велике значення 
приділяють панорамному розкриттю міста з боку 
Дніпра, і не завжди згадують про те, що безпосереднє 
знайомство з містом в багатьох випадках починається з 
видів на привокзальну територію та залізничне гоподар- 
ство, які повною мірою можна вважати "візиткою 
міста". *

* До речі, ще наприкінці XIX - поч. XX ст. Либідь була досить замітною 
рікою, вода якої довний час використовувалась як питна, в річці ловилася 
риба, а влітку можна було купатися, що й робили курсанти Кадетського 
корпусу (Н.Сементовский. Киев, его святыни, древности, достопамятности.- 
К.-1900).

, 2 История Киева.-Т. 2.-К.-1984.-С. 317.
2 Историко-архитектурная инвентаризация застройки Киева. Соломен- 

ка/Звіт НДІТІАМ, рук., інв. №1370.-К.-1984; Звід пам’яток історії та культури 
України.-Т. З, рук., авторська ред. УЕ.-К.-1997.-С. 118-119.

4 Историко-архитектурная инвентаризация застройки Киева.

132



Соломенка/Звіт НДІТІАМ, рук., інв. №1370.-К.-1984; Генплан залізничної 
колонії/архів НДГТІАМ, №1-14393.

5 Историко-архитектурная инвентаризация застройки Киева. Соломен
ка/Звіт НДГГІАМ, рук., інв. №1370.-К.-1984.

6 Там само.
^ Там само.
8 История Киева.-Т. 2.-К.-1984.-С. 311.
® Звід пам’яток історії та культури України.-Т. З, рук., авторська ред. УЕ,- 

К.-1997.-С. 122-123.
І® Историко-архитектурная инвентаризация застройки Киева. Соломен

ка/Звіт НДІТІАМ, рук., інв. №1370.-К.-1984.

Кокот ко Н.В. (Хмельницький)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗ
НЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945 РР.) - ОДИН З  ВАЖЛИВИХ ЕТАПІВ 

РОБОТИ НАД ЗВОДОМ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ

З 1987 року триває робота над Зводом пам’яток 
історії та культури Хмельницької області. За цей період 
співробітниками обласного відділу охорони пам’яток 
культури проведена велика пошукова робота: на тери
торії Хмельниччини виявлено та взято на облік і під охо
рону держави 234 поховання періоду 1941-1944 рр.

На жаль, велика кількість цих могил безіменна. Але 
якщо прізвище воїнів, що загинули у 1941 р. під час обо
ронних боїв, встановити майже неможливо через 
відсутність архівних матеріалів, то дані за січень-квітень 
1944 р. зберігаються в Архіві Міністерства оборони 
Російської Федерації.

Тричі - у 1985, 1989 та 1995 рр. - працювали у ньому 
співробітники відділу. В результаті складена картотека 
на більш ніж три тисячі нововиявлених прізвищ воїнів- 
визволителів, що загинули на території області у січні- 
квітні 1944 року.

Один з численних прикладів пошукової роботи - 
дослідження поховань Теофіпольського району Хмель
ницької області.
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Дев’ять братських могил знаходяться на обліку та під 
охороною держави, ще три могили (2 братські і 1 оди
ночна) додатково виявлені з 1987 по 1990 роки, автором 
досліджені і знаходяться на тимчасовому охоронному 
режимі, братська могила у с.Малий Лазучин потребує 
подальшого вивчення.

Серед цих поховань - 11 братських могил радянських 
воїнів - у смт.Теофіполь, у селах Гальчинці, Малий Лазу
чин, Святець, Турівка, Човгузів, Шибено, по дві 
братські могили у смт.Базалія і с.Єлизаветпіль, одна 
одиночна могила у с.Ільківці, одна братська могила 
жертв фашизму на трасі Базалія-Теофіполь, тут поховані 
розстріляні мирні жителі.

На підставі вивчення даних Архіву Міністерства обо
рони Російської Федерації, списків облвійськкомату ви
явлені прізвища 116 раніш невідомих радянських воїнів, 
а всього досліджено 421 прізвище, створено персональну 
картотеку на 299 радянських воїнів.

Прізвища 116 виявлених воїнів підлягають занесенню 
на меморіальні плити: 20 прізвищ на плити братської 
могили смт.Теофіполь, 16 - братських могил смт.Ба
залія, 69 - с.Єлизаветпіль, 7 - с.Святець, 4 - с.Турівка.

Згідно з архівними документами у ході боїв за визво
лення Теофіпольського району пропали безвісти 4 воїни 
з 9 мех. корпусу.

На меморіальні плити братської могили смт.Те
офіполь помилково занесені: прізвище єфрейтора 6 
гв.мех. корпусу Лебедева Олександра Кириловича, 1923 
року народження, загинув 21 квітня 1944 року у
с.Білозірка Ланівецького району Тернопільської об
ласті, де і похований; мол.сержанта 16 гв. мех. бригади 6 
гв. мех. корпусу Шикаренка (за даними МО РФ його 
прізвище Шипоренко) Анатолія Степановича, 1925 року 
народження, загинув 3 березня 1944 року у с.Малі Кале- 
тинці Білогірського району Хмельницької області, де і 
похований.

А ось приклад дослідницької роботи над досліджен
ням братської могили с.Святець цього ж району. До
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1991 року вважалося, що тут поховано 11 воїнів з 8-ої 
стрілецької дивізії 23 стрілецького корпусу 60-ої армії, 
що загинули 5 березня 1944 року при визволенні села від 
фашистських окупантів.

На підставі вивчення даних АМО РФ виявлені прізви
ща 7-ми раніше невідомих воїнів з 16 гв., 49 механізова
них бригад 6 гв. механізованого корпусу, 22 гв. міномет
ного полку 10 гв. танкового корпусу 4-ої танкової армії, 
що загинули 4 і 5 березня 1944 року під час боїв за визво
лення від фашистських окупантів села Святець. Згідно з 
даними райвійськкомату виявлені прізвища двадцяти 
двох воїнів, з них прізвища 7-ми воїнів, що загинули 4-5 
липня 1941 року у ході оборонних боїв частинами 129 
кавалерійського полку 14 кавалерійської дивізії, прізви
ща 15 воїнів, що загинули з 4 по 11 березня 1944 року під 
час боїв за визволення від фашистських окупантів сіл 
Вовківці, Воронківці, Човгузів.

У 1956 році останки воїнів з поховань у цих селах бу
ли перенесені до братської могили с.Святець.

Підводячи підсумки до сказаного вище, треба додати, 
що не всі документи Архіву Міністерства оборони 
Російської Федерації, що стосуються визвольних боїв на 
території Хмельниччини, досліджені, що проблеми, 
пов’язані з визволенням та вивченням поховань періоду 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., остаточно не 
вирішені; десятки, а може й сотні прізвищ не відомі. Всі 
ці питання треба розв’язувати негайно. Пройшло вже 54 
роки від дня закінчення війни, кожного 9-го травня ми 
бачимо, як рідшають колони ветеранів, і нам лишається 
тільки пам’ять, а мета цієї роботи - увічнення пам’яті 
кожного загиблого.

Архів Міністерства оборони Російської федерації.-Ф. 
16 гв. МБр, оп. 2, спр. 9.-Арк. 5; ф. 49 МБр, оп. 2, спр. 19.- 
Арк. 24; ф. 299 міномет, полку, оп. 2, спр. 5.-Арк. 365; ф. 
10 гв. ТК, оп. 2, спр. 43.-Арк. 209.
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Ж уравель Г.Г., А ндрієць В А . (Полтава)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК 2-ОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
НА ПОЛТАВЩИНІ

Від початку розгортання широкомасштабної та сис
темної роботи по дослідженню пам’яток 2-ої Світової 
війни на Полтавщині минуло більше 10 років. Поштов
хом до цього стала підготовка в 1987 році Зводу 
пам’яток історії та культури та операція "Згадаймо всіх 
поіменно", ініційованої в тому ж році Українським това
риством охорони пам’яток історії та культури. Наукова 
підготовка історичних статей про пам’ятки Великої 
Вітчизняної війни вимагала архівних досліджень, пошу
кова ж робота в рамках операції "Згадаймо всіх поімен
но" - практичного обстеження території області з метою 
виявлення поховань та місць жорстоких боїв з німецько- 
фашистськими загарбниками. До цієї важливої справи 
було залучено науковців вищих учбових закладів, му
зеїв, архівів, членів товариства охорони пам’яток, окре
мих краєзнавців.

Складність у вивченні пам’яток 2-ої Світової війни, 
особливо ж періоду 1941 р., полягала, насамперед, у 
відсутності матеріалів ЦАМО Росії. З цією метою було 
організовано понад 100 виїздів в архіви м.Подольська 
Московської області та Санкт-Петербурга. Опрацьовані 
матеріали Державного архіву Полтавської області та 
архіви загсу м.Полтави. З плином часу, а це майже понад 
40 років, відійшли в небуття очевидці тих подій, що ус
кладнило практичну пошукову роботу. Обласному орг
комітету операції "Згадаймо всіх поіменно" та відділом 
охорони пам’яток Полтавського краєзнавчого музею 
булр складено план дослідницької та пошукової роботи 
в усіх районах області. Результати пошуку висвітлюва
лись спеціальною рубрикою "Згадаймо всіх поіменно" в 
кожній районній газеті. Полтавською обласною ор
ганізацією Українського товариства охорони пам’яток
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створено документальний фільм "Мамина шкатулка", 
який було показано в кінотеатрах, вузах, школах області. 
Внаслідок проведеної роботи за останні 12 років на Пол
тавщині виявлено 316 пам’яток періоду 2-ої Світової 
війни. Серед них - 160 братських, 155 одиночних могил 
воїнів. Встановлено прізвища близько 10 тисяч воїнів, які 
захоронені на території області в безіменних могилах. 
Зокрема, за даними ЦАМО Росії, майже завершена робо
та по дослідженню та встановленню прізвищ воїнів 
м.Полтави, Новосанжарського, Котел евського,
Чутівського районів. Сформовані картотеки на нововияв- 
лені прізвища воїнів по Зіньківському - 2234і чол. , Гло- 
бинському - 1966 чол.2, Лохвицькому - 226 чол.3, Гадяць- 
кому - 685 чол.4, м.Комсомольську - 450 чол.5

В 1998 р., напередодні 55-річчя визволення м.Полтави 
від німецько-фашистських загарбників, відділом охоро
ни пам’яток Полтавського краєзнавчого музею внесено 
пропозицію до Полтавської міської Ради народних депу
татів про увічнення пам’яті 670 захисників міста. Члена
ми товариства охорони пам’яток історії та культури, мо
лодіжно-спортивним товариством "Святовіт" віднайдені 
забуті могили бійців 226 стрілецької дивізії 38 Армії 
Південно-Західного фронту, що тримали оборону в рай
оні Полтавського аеродрому (1941 р.), 434 та 680 
стрілецьких полків 169 стрілецької дивізії, які загинули 
під час оточення в районі с.Сапожине Полтавського 
району та інш. Всього близько 50 поховань. На основі 
архівних даних науковцями Полтавського краєзнавчого 
музею разом з працівниками Кобеляцького райвійськко- 
мату встановлено місця поховань воїнів, які загинули у 
1941 році при обороні сіл Порубаї, Колісники, Да- 
бинівка, Лісники, Генералівка, Боцули, Григоро-Брига- 
дирівка Кобеляцького району, а в 60-х роках перезахо- 
ронені до братських могил сіл Дабинівки, Григоро-Бри- 
гадирівки, Комендантівки цього ж району.

Не залишилось поза увагою пошуковців дослідження 
могил - жертв фашистського геноциду. Дані про них бу
ли зовсім мізерні. Перші кроки в цьому напрямі були 
зроблені обласним фондом "Пошук", створеного в 1994
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році за участю обласної організації товариства охоро
ни пам’яток історії та культури, відділу охорони 
пам’яток Полтавського краєзнавчого музею та мо
лодіжно-спортивного товариства "Святовіт". Обсте
ження кладовищ та опитування свідків дало певні ре
зультати. До реєстру пам’яток Полтавської області 
внесено 60 могил жертв фашизму. На основі матеріалів 
Державного архіву Полтавської області встановлено 
кількість та прізвища загиблих. В 1998 році фондом 
"Пошук" внесено пропозиції до обласної комісії в спра
вах увічнення пам’яті жертв війни та політичних реп
ресій про увічнення пам’яті жертв фашизму.

Вивчення пам’яток 2-ої Світової війни в П ол
тавській області продовжується. На сьогодні ми маємо 
певні результати пошукової та дослідницької роботи в 
цьому напрямі:

а) 325 нововиявлених пам’яток включені до реєстру 
пам’яток області;

б) внесено пропозиції до місцевих органів влади про 
увічнення пам’яті загиблих воїнів (1941, 1943 рр.) та 
жертв фашизму (1941-1943 рр.) по м.Полтаві, Лохвиць- 
кому, Новосанжарському, Кременчуцькому, Коте- 
левському, Глобинському районах області - 12000 чо
ловік;

в) складено словник нововиявлених пам’яток та 
суттєво доповнені наукові статті тома Зводу пам’яток 
історії та культури по Полтавській області. * 2 3

* Центральний архів Міністерства оборони Росії.-Ф. 1111, оп. 2, спр. 46; 
ф. 1130, оп. 2, спр. б.

2 Там само.-Ф. 1599, оп. 2, спр. 11.
3 Там само.-Ф. IX відділ, спр. 101-4-12, вх. 20805; ф. 1617, оп. 2, спр. 9.
^ Там само.-Ф. 1361, оп. 2, спр. 6; ф. XI відділ, спр. 101-975, вх. 40798.
^ Там само.-Ф. 1536, оп. 2, спр. 35; ф. 1271, оп. 2, спр. 6.
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Данилю кЮ .З. (Київ)

СТВЕРДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
У ПАМ’ЯТКООХОРОННІЙ РОБОТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 

40-Х - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х РР.

В другій половині 40-х рр. союзні і республіканські 
уряди схвалили ряд важливих документів, спрямованих 
на поліпшення пам’яткоохоронної роботи. Йдеться, 
перш за все, про постанову Ради Міністрів СРСР від 14 
жовтня 1948 р. "Про заходи до поліпшення охорони 
пам’яток культури" та прийняту на її виконання 
відповідну постанову Ради Міністрів УРСР від ЗО грудня 
1948 р. Згідно з ними, реальний контроль за пам’яткоо- 
хоронним законодавством пам’яток історії, археології, 
архітектури, мистецтва покладався на комітети у спра
вах культурно-освітніх установ, у справах мистецтв та 
управління, в справах архітектури при Раді Міністрів 
України. Одночасно з цим затверджувалося положення 
про охорону пам’яток культури України, доручалося у 
найкоротші терміни провести облік і реєстрацію істори- 
ко-культурних об’єктів, передбачалося виділення коштів 
для реставрації пам’яток, які перебували в орендно-гос
подарському користуванні.

Внести наукові засади в пам’яткоохоронну роботу 
ставила перед собою за мету науково-методична рада 
при Президії Академії наук України за участю представ
ників зацікавлених міністерств та відомств1.

Оцінюючи позитивні кроки державного керівництва 
СРСР та УРСР по збереженню історико-культурної 
спадщини не можна, не звернути увагу на Інструкцію 
про порядок обліку, реєстрації, утримання і реставрації 
пам’ятників архітектури, що перебувають під держав
ною охороною, затверджена головою Комітету у спра
вах архітектури при Раді Міністрів СРСР 8 квітня 1949 р. 
В згаданому документі давалося визначення понять 
пам’яток архітектури, їх класифікація, загальна характе
ристика, які виходили з загальнолюдських уявлень істо-
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рико-культурної спадщини в духовному житті 
суспільства^.

На жаль, схвалені в кінці 40-х - на початку 50-х рр. до
кументи розходилися з реальною практикою пам’яткоо- 
хоронної роботи, в якій як і раніше продовжував доміну
вати класовий підхід в оцінці досягнень минулого. Яс
кравим свідченням цього може служити лист голови 
Президії Верховної Ради України М.С.Гречухи на ім’я 
першого секретаря ЦК КП(б)У Л.Г.Мельникова від 5 
травня 1952 р. Останній, відвідавши Станіславську об
ласть, визнав недоцільним збереження цілого ряду 
архітектурних пам’яток і виділення на їх реставрацію 
державних коштів. Серед них - будинок колегії єзуїтів, 
костьол єзуїтів, костьол бернардинців, ворота костьолу 
бернардинців, костьол домініканців, будинок військової 
бурси, замок графа Потоцького, руїни замку Залойсько- 
го, церкви, костьоли, монастирі, часовні, дзвіниці різних 
православних, римсько-католицьких, єзуїтських та 
інших релігійних культів і монашеських орденів, а також 
різні замки і особняки австрійських і польських магнатів 
тощо3.

"Можливо, - писав в своїй доповідній записці 
М.С.Гречуха, - що деяка частина з цих "пам’ятників" і 
являє собою якусь архітектурну цінність, та й то хіба ли
ше культової архітектури, а переважна більшість всіх 
цих єзуїтських, римо-католицьких і інших храмів, а та
кож замків і особняків всяких мартинців, мжевських, 
еверестів, гіршів, куропатів, селецьких, потоцьких, за- 
мойських тощо навряд чи становить яку-небудь 
вартість, як пам’ятники історії чи культури нашого на
роду. Я вже не кажу про те, скільки коштує державі до
гляд та утримання їх. Лише в 1949 році на розпізнавання 
цих станіславських "пам’ятників" витрачено біля 60 ти
сяч карбованців і ні один з них, здається, не занесений до 
державного реєстру.

Я вважаю, що потрібно було б доручити спеціальній 
комісії розібратись взагалі з цими пам’ятниками і особ
ливо в західних областях і ті з них, що дійсно являють со
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бою історичну чи культурну цінність, відібрати і занести 
до державних фондів, всі ж інші, що не мають особливої 
цінності для історії і культури нашого народу, і лише на
гадують радянським людям про ганебне стародавнє ми
нуле, виключити з державних реєстрів, як нікому не
потрібний мотлох, а самі будівлі використати для госпо
дарчих і культурних потреб трудящих"4.

Ознайомившись з листом М.С.Гречухи, перший сек
ретар ЦК КП(б)У Л.Г.Мельников доручив начальнику 
управління у справах архітектури В.М.Орєхову ретельно 
перевірити викладені факти і подати свої пропозиції до 
ЦК КП(б)У. Відповідні доручення в даному напрямку 
давалися також по лінії відділу міського господарства 
ЦК КП(б)У. Споряджена останнім комісія показала, що 
в період 1944-1951 рр. на основі літературних і архівних 
джерел в цілому по республіці взято на облік 2276 
пам’ятників архітектури, з них по семи західних облас
тях України - 998.

Список взятих на облік пам’яток архітектури в 
західних областях викликав у комісії "особливу триво
гу". З 998 архітектурних пам’яток 288 складали дерев’яні 
церкви, 190 - кам’яні церкви, 173 - костьоли, 39 - монас
тирі, 77 - палаци і замки5. "Велика кількість дерев’яних і 
кам’яних церков, костьолів і палаців, - вважали заступ
ник завідуючого відділу міського господарства ЦК 
КП(б)У Гончар та завсектором відділу міського госпо
дарства ЦК КП(б)У Клековків, - опинилися в списку 
пам’ятників архітектури тому, що управління у справах 
архітектури не провело повного обстеження їх в натурі, 
а також не проаналізувало і не визначило архітектурно- 
художньої історичної цінності кожної споруди"6.

Комісія ЦК КП(б)У висловила свої рекомендації, які 
були поширені на території всієї республіки. Так, з ме
тою перегляду державних реєстрів пам’яток республіки 
утворювалася спеціальна комісія у складі віце-президен
та Академії архітектури України Северова Н.П, началь
ника Управління у справах архітектури при Раді 
Міністрів України Орехова В.М., заступника голови 
Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів України
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Яценко В.Ф., директора Інституту історії і теорії архітек
тури Академії архітектури України Цапенко М.П., 
завідуючого сектору культури Управління справами Ра
ди Міністрів України Кобеляцького С.І., начальника 
відділу охорони пам’яток Управління у справах архітек
тури при Раді Міністрів України Я.В.Горбенко. їм  дору
чалося до 15 грудня 1952 року організувати натурне об
стеження архітектурних пам’ятників і виробити остаточ
ний варіант державного реєстру, подавши його на розг
ляд уряду7.

Отже, вже в кінці 40-х - на початку 50-х рр. за дору
ченням партійно-державного керівництва України в рес
публіці здійснювався перегляд державних реєстрів 
архітектурних пам’яток, внаслідок чого з нього вилуча
лися цінні культові споруди, кращі зразки цивільної 
архітектури тощо.

Свій подальший розвиток негативні процеси, започат
ковані на рубежі 40-50-х рр., отримали в першій половині 
60-х рр. Так, 14 червня 1961 р. Рада Міністрів України вик
лючила з списку пам’ятників 364 об’єкти. Одночасно з цим 
Держбуд УРСР та облвиконком зобов’язувалися продов
жувати роботу по виявленню пам’ятників, що "не мали 
історико-культурного значення"8.

Не пройшло і півроку, як на розгляд уряду республіки 
були подані нові пропозиції про зняття з державного 
обліку ще 137 об’єктів. Заради справедливості, не
обхідно відзначити, що Рада Міністрів УРСР в ряді ви
падків стримувала виконкоми місцевих Рад, які надто 
захопитися "коригуванням" державного списку пам’ят
ників. Наприклад, не знайшли підтримки в уряді рес
публіки пропозиції Львівського і Миколаївського об
лвиконкомів про зняття з державного обліку 74 об’єктів, 
як не маючих особливої історико-культурної цінності.

Та все ж, переглядаючи перелік об’єктів, виключе
них із списку в січні 1962 року, важко повірити, що не 
мали цінності понад 70 архітектурних пам’яток XV- 
XVIII ст. Серед них - монастир Бригідок у Луцьку 
(1624 р.), Миколаївська церква в смт.Локачі Волинсь
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кої області (1609 р.), Успенська церква в м.Рахові Закар
патської області (XVIII ст.), костьол в с.Костіїв Не- 
стерівського району Львівської області (1480 р.), кость
ол Лаврентія в с.Тайкури Ровенської області (1710 р.), 
замок в Гусятині Тернопільської області (1630 р.), кость
ол в с.Зіньків Віньковецього району Хмельницької об
ласті (1450 р.) та багато інших.

Всього ж, в січні 1962 року було знято з державного 
обліку: по Львівській області - 40 об’єктів, Волинській - 
28, Закарпатській -15, Чернівецькій -11, м.Києву - 8, За
порізькій - 6, Одеській - 5, Ровенській - 5, Чернігівській - 
5, Вінницькій - 4, Хмельницькій - 4, Харківській - 2, Тер
нопільській - 2, Миколаївській -1 , Полтавській -1 , Хер
сонській -1 .

Погодившись з виключенням об’єктів із списку 
пам’ятників, Рада Міністрів УРСР водночас дозволила 
"виконкомам обласних і Київської міської ради депу
татів трудящих вирішувати питання про дальше вико
ристання, реконструкцію, або знесення споруд, виклю
чених з списку пам’ятників архітектури Української 
РСР"10.

Робота по коректуванню списку пам’ятників продов
жувалась і в наступні роки. Протягом 1962-1963 рр. ви
конкоми місцевих Рад внесли на розгляд уряду рес
публіки пропозиції про зняття з обліку ще 361 об’єкту. 
Однак, при їх детальному розгляді Рада Міністрів УРСР 
погодилась про вилучення із списку пам’ятників 241 
об’єкту11.

Отже, на початку 60-х років з державного обліку було 
знято понад 740 пам’ятників архітектури. В державному 
списку залишилось 1344 споруди (586 цивільного та 758 
культового призначення)12.

Аналізуючи документи Ради Міністрів УРСР про так 
зване впорядкування справи обліку пам’ятників архітек
тури на території Української РСР, не можна не відзна
чити, що позиція уряду в 1963 році дещо відрізняється 
від його ж позицій в 1961-1962 рр. Наприклад, якщо на 
початку цієї роботи Рада Міністрів республіки віддавала 
долю пам’ятника, знятого з державного обліку, повністю
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на розсуд виконкомів місцевих Рад, то в 1963 році вона 
націлювала останні на практичне використання пам’яток, 
зобов’язувала культові споруди, що не використовувались 
під молитовні будинки і зняті з державного реєстру, пере
давати соціально-культурним і побутовим закладам, "не 
залишаючи їх в безгосподарному стані" (курсив наш-авт.). 
Крім того, Держбуду УРСР та Міністерству культури в 
1963-1964 рр. доручалося обстежити зняті з обліку архітек
турні споруди, провести фотофіксацію, описи, замальовки 
виявлених в них творів монументального живопису, 
скульптури, високохудожньої різьби, окремих архітектур
них зразків і фрагментів, а також вирішити питання про їх 
збереження в музеях і спеціальних сховищах13.

Таким чином, в другій половині 40-х - першій половині 
60-х рр., незважаючи на позитивні кроки в пам’яткоохо- 
ронній роботі, схвалення відповідних нормативних актів у 
справі збереження історико-культурної спадщини посту
пово стверджувалися негативні тенденції, які знайшли 
своє виявлення в скороченні державних реєстрів пам’яток, 
вилученні з них цілого ряду винятково цінних об’єктів. I II

I ЗП УРСР.-1948.-№23-24.-Ст. 91.
3 Законодавство про пам’ятки історії та культури.-К.: Політвидав 

України, 1970.-С. 335-392.
3 Центральний державний архів громадських об’єднань України.-Ф. 1, оп. 

24, спр. 1562,-Арк. 70.
^ Там само.-Арк. 70-71.
3 Там само.-Арк. 18.
6 Там само.-Арк. 18-19.
^ Там само.-Арк. 20-21.
8 Центральний державний архів вищих органів влади України.-Ф. 2, оп. 

10, спр. 63,-Арк. 48.
9 Там само.-Арк. 28-48.
111 Там само.-Арк. 27.
II Там само.-Спр. 1427.-Арк. 101.

Там само.
13 ЗП УРСР.-1963.-№8.-Ст. 76.
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Корнилова В.О ., Степаненко Т.Л., 
Ф едоренко Л .В .(Х арків)

УКРАЇНСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО В МЕМОРІАЛЬНИХ 
ДОШКАХ ХАРКОВА

Самобутнім краєм на багатокольоровій карті Ук
раїни є Слобожанщина. У північно-східній частині 
Слобідської України козаками XVII ст. було закладено 
місто-фортецю Харків. На кінець XIX ст. місто стало 
адміністративним центром Слобідської України, а 
пізніше сформувалось як крупний торговельно-промис
ловий і культурно-просвітницький центр не тільки в Ук
раїні, а і у масштабах всієї Європи. Багато поколінь тво
рили історію міста. Кожний період висував творчих 
діячів, котрі опинилися немов би на вершині наукового і 
культурного життя Слобожанщини, а через їх творчість 
прокладало шлях духовне життя всього народу України.

Історико-культурне надбання Харкова містить чима
ло ресурсів для вивчення минулого і сучасності, а зна
чить -  для оновлення і збереження історичної пам’яті. 
Без неї ж неможливе національне відродження України.

Одним із механізмів формування історичної пам’яті 
мешканців і гостей Харкова є знайомство їх з численни
ми меморіальними дошками міста. Ще зовсім недавно 
вони були знаряддям ідеологічних маніпулювань, при
свячувались заздалегідь розробленим і затвердженим 
офіційними органами влади схемам подій. Наприклад, з 
жовтневим переворотом 1917 р. на Харківщині було 
пов’язано більше 200 пам’ятників. 118 пам’ятників при
свячено В.І. Леніну. При встановленні меморіальних до- 
шок перевага також надавалась політичним та держав
ним діячам Радянської України. Так, у місті було відкри
то десятки меморіальних дошок Ф.Е. Дзержинському. 
Пам’ятними знаками увічнювались історичні події, не 
пов’язані з містом. Скажімо, у Харкові були встановлені 
меморіальні дошки на честь П з’їзду РСДРП, який про
ходив у Мінську (1903 р.). Особливої художньої цінності
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вони не мали і служили лише своєрідним ідеологічним 
символом Радянської влади.

Разом з тим, з політично спекулятивних міркувань 
вилучались неприємні владі явища, постаті, а то й цілі 
процеси. Багато історичних тем замовчувалось, а 
прізвища наукових і культурних діячів, чия творча 
діяльність була тісно пов’язана з містом, майже не зга
дувались, а якщо і згадувались, то лише в негативному 
плані. Все це вело до збочення, кон’юктурного 
висвітлення історії рідного краю.

Сучасна концепція краєзнавства усуває «білі плями» 
в багатовіковій історії Харківщини, відновлює імена ба
гатьох видатних наукових та культурних діячів нашого 
краю, в тому числі і на меморіальних дошках.

Відомо, що у період українського національного 
відродження центром інтелігентських сил Слобожанщи
ни був Харківський університет, заснований 1805 р. Тут 
пліч-о-пліч працювали вчені, котрі очолювали різні га
лузі наук, завдяки їх діяльності в Харкові перехрещува
лися майже всі європейські культури, і він стає духовним 
перехрестям заходу і сходу, перехрестям шляхів, що ве
дуть у різні країни світу.

Видатним ученим, нашим земляком був Олександр 
Опанасович Потебня (1835-1896), з ім'ям якого 
пов’язується харківська філологічна школа як певний 
науковий напрямок. Вона характеризувалася загальною 
увагою до проблем славістики й україністики, зокрема, в 
першій половині XIX в. вчений набув світового визнан
ня як глибокий дослідник слов'янських мов, фольклору, 
поетики, філософії, мови.

Нашим відомим земляком був і Леонард Леопольдо
вич Гіршман (1839-1921) - фундатор вітчизняної офталь
мології. У 1884 р., будучи професором Харківського 
університету, він створив при ньому клініку очних хво
роб. 'А починаючи з 1908 р. і до кінця днів працював у 
міській офтальмологічній лікарні, що була побудована 
на зібрані харків'янами кошти. Слава лікаря притягала 
до Харкова тисячі хворих з усіх кінців Росії та із-за кор
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дону. За своє життя він прийняв близько 1 млн. хворих1. 
Ім’я Л.Л. Гіршмана привласнено науково-дослідному 
інституту очних хвороб у Харкові й одній з центральних 
вулиць міста.

У Харкові жив і приніс славу місту відомий історик, 
академік Української Академії наук, видатний 
дослідник української культури Дмитро Іванович Ба
талій (1857-1932). У своїй автобіографії він писав: «... 
підводячи підсумки й оглядаючись на своє минуле, я 
міг би сказати: 50 років на стражі української нації і 
культури»2. Він лишив після себе близько 200 робіт в 
галузі археології України, історіографії, архівної спра
ви, з історії української громадської думки. З них 71 
робота присвячена історії Слобідської України, 73 - 
історії української культури і освіти. Ці праці багато в 
чому залишаються і сьогодні єдиним банком фактів з 
історії Слобожанщини і Півдня колишньої Російської 
имперії3. Д.І. Багалія слушно називають «літописцем 
Слобідської України», і ці слова відтворені на ме
моріальній дошці.

Щойно повертається із забуття ім’я Гната Мартино
вича Хоткевича (1877-1938) -  актора, режисера, педа
гога, співака-бандуриста. 30-ті роки виявились особли
во трагічними для українського кобзарства та лірниц- 
тва. У грудні 1933 р. на пленумі Всеукраїнських 
профспілок робітників мистецтва кобза і бандура були 
оголошені «класово-ворожими» інструментами, 
оскільки вони «орієнтують музичний фронт на часи 
гетьманів і козацької романтики». Гната Хоткевича 
спіткала важка доля, його звинуватили в участі в анти- 
радянській українській націоналістичній організації, і 
у 1938 р. засудили до розстрілу. Тільки у вересні 1991 р. 
на головній будівлі Харківського політехнічного інсти
туту було відкрито меморіальну дошку на честь 
будівника української культури Г. Хоткевича і випус
кника цього вузу 1900 р.

З Харковом були пов'язані мабуть чи не самі яскраві 
сторінки творчості геніального культурного діяча Ук
раїни XX століття, одного з яскравих лідерів ра

147



дянського театру Леся Курбаса (1887-1942). У 1926- 
1933 р. він створив у Харкові театр «Березіль», що про
славив українське театральне мистецтво за межами на
шої країни самобутньою естетичною концепцією. Ім'я 
Курбаса стоїть в ряду з іменами Станіславського, 
Неміровича-Данченко, Мейерхольда, Вахтангова, Рей- 
нгарда та інших діячів світової сцени. Сам Курбас був 
цілим театральним інститутом, тому, що виховав 
більш 40 режисерів-професіоналів, з яких половина 
самі стали організаторами і керівниками театрів, педа
гогами і вихователями. Ш колу Курбаса пройшло 
декілька сотен українських акторів4.

Харків по праву вважається одним із визнаних 
центрів наукової і технічної думки. У цьому й заслуга 
Миколи Павловича Барабашова (1894-1971) - видатно
го астронома, засновника Харківської школи плане
тознавства. Вивчення фізичних умов на Місяці та 
інших планетах стало справою всього життя вченого і 
його численних учнів. М.П. Барабашов був одним із 
редакторів і автором «Атласу відкриттів сторони 
Місяця». Його дослідження про планети набули особ
ливого значення в зв'язку з початком космічної ери, 
епохи міжконтинентальних подорожей. «Людина 
всесвіту» - так образно називали знаменитого вченого- 
астронома.

У ряду видатних земляків Харківщини - Борис Чи- 
чибабін (1928-1994) - мудра, стійка Людина, таланови
тий Поет, відомий сьогодні широкому колу людей. За
арештований у 1946 році за нібито антирадянську про
паганду, Чичибабін був реабілітований у 1956 р. Він не 
був кон'юнктурним автором, а завжди залишався са
мим собою - кришталево чесним, скромним, мужнім. 
Його вірші осяяні глибоким внутрішнім світлом і є чу
дом словесного мистецтва.

Феномен видатних діячів науки і культури 
Харківщини в тому, що вони підтверджували гуманізм 
як принцип суспільного розвитку, розробляли не 
тільки оригінальні наукові ідеї, але і нові моральні
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цінності. Все це консолідує народ України і грає знач
ну роль у демократизації суспільства, підвищенні куль
турного рівня і наукової свідомості громадян.

' Енциклопедія українознавства. -  T. 1. -  К., 1993. -  С.384.
2 Автобіографія акад. Дмитра Івановича Багалія // Ювілейний збірник 

на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці 
життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. -  К., 1927. -  С.137.

3 Кравченко В.В. Д.И. Багалей: научная и общественно-политическая 
деятельность. -  Харьков, 1990.

4 Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, 
документа. -  Балтимор, Торонто, 1989.

К учерова О. (К иїв)

СУСПІЛЬНА РОЛЬ ЖІНКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 
В ДОХРИСТИЯНСЬКУ ДОБУ

Формування високоморального та гармонійного 
суспільства не можливе без зародження (чи відновлення) 
міцних сімейних зв’язків, в яких провідну роль відіграє 
жінка. На неї покладено одну з найважливіших функцій 
родини -  виховання дітей. Але у різні часи суспільство 
по різному оцінювало роль жіноцтва, чому передував 
певний історичній розвиток.

Початковій стадії вселюдської цивілізації відповідає 
доба раннього палеоліту, коли до рук наших предків 
вперше потрапили знаряддя праці (хоч і дуже 
примітивні). У цей період люди займалися лише зби
ральництвом, не було чіткої статевої диференціації при 
розподілі трудових обов'язків, і наші предки більше по
ходили на тварин, бо піклувалися лише про здобуття їжі. 
Однак, з появою найпримітивніших засобів для полег
шення праці (плоскі видовжені камінці для копання 
грунту, загострені палиці для роздовбування плодів), по
чався перший період розумового розвитку людства.

У період середнього палеоліту людина ввійшла, вже
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підкоривши вогонь. Саме завдяки цьому наші пращури 
змогли вижити в час всесвітнього похолодання, вико
риставши в комплексі вогонь, одяг із шкіри і перші жит- 
ла-печери. Технічне досягнення цього періоду полягає у 
функціональній диференціації знарядь праці: з'являють
ся спеціалізовані інструменти, призначені вже для пол
ювання (гостроконечник і скребло). Людина, побачив
ши, що за допомогою вогню можна приготувати якісну 
їжу тваринного походження, розширила коло своєї 
діяльності, зробивши перехід від збиральництва до пол
ювання.

В період пізнього палеоліту сформувалась перша в 
історії система соціальних відносин, названа родовим 
ладом. "У ній лік рідні вели за жіночою, материнською 
лінією, чим визначався і характер шлюбу: чоловік при
ставав до громади жінки і ставав ії членом" (М. Брай- 
чевський). Родина була універсальним колективом, що 
виконувала не лише шлюбні, а й господарські, згодом - 
військові та охоронні функції. Релігія, мистецтво та мо
раль були злиті в єдину систему, де на першому місці бу
ли все-таки релігійні вірування.

Переломним етапом в історії людства стала епоха не
оліту, коли суспільство перейшло від приватновласниць
ких форм господарства до відтворювальних (землево
лодіння й тваринництво). Розвиток цих галузей передба
чав осілий спосіб життя, що послаблювало родові зв'яз
ки і поклало початок формуванню територіальної общи
ни. На території України ця доба позначена існуванням 
Трипільської культури, формування якої припадає на 
кін.У-поч. IV тис. до н.е.

Ідеологічні уявлення трипільських племен порівняно 
зі світоглядом людини палеолітичної доби зазнали істот
них змін, як у самому мисленні і ставленні до природи, 
так і в релігійних віруваннях. Погляд збирачів та мис
ливців був спрямований униз, на землю, бо від неї зале
жало їхнє фізичне існування. Тому й боги, яким вони 
поклонялись, за їх уявленням, жили в деревах, каміннях, 
водоймах. Натомість хлібороб зводив свій погляд на не
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бо, з яким пов'язувалась доля врожаю.
Поступово стародавні мисливські культи та обряди 

були трансформовані в символи скотарства, насамперед 
родючості. З цим пов'язували, як і в період палеоліту, 
жіночі божества, виготовлені з глини, кісток, каменю - 
вони зустрічаються в усіх поселеннях раннього неоліту. 
У пізніший час вони замінюються зображеннями юних 
дів з витонченими плавними лініями і різноманітними 
знаками: спіралями, змійками, трикутниками, ромбами з 
крапкою, що символізують ідею жіночої плодючості. 
При їх виготовленні в деякі частини домішували борош
но і зерна злаків, останні інколи клали в середину.

Це дає нам повні підстави говорити, що матріархат і 
надалі панував у тодішніх хліборобсько-скотарських 
племенах, про що красномовно свідчать археологічні 
знахідки (модель глиняного трону з двома жіночими 
статуетками замість спинки - символ влади ) . Разом з 
культом жінки розвивався і культ бика, що уособлював 
собою чоловічу сторону плодючості. Обидва ж вони 
символізували священну пару.

Наявність дуже невеликої кількості чоловічих фігу
рок із збільшеними статевими ознаками також свідчить 
про перевагу жіночого елементу в тогочасному 
суспільстві. Знаходили чоловічі статуетки здебільшого 
коло печей, що свідчить про зв'язок чоловіків з культом 
вогню, це можливо, і дало початок віруванням у до
машнє божество Діда-домового . Удавнину кожен рід 
вибирав кілька жінок, які ставали охоронницями роду, 
виконували своєрідну роль жриць, які захищали рід і ви
конували певні функції: Родова Мати, Водяна Мати, 
Лісова Мати. Згодом вони були замінені культом зем
левласницьких (хліборобських) богинь: богині-землі, бо- 
гині-ниви, богині-води. У пізніший час у релігійних віру
ваннях наших предків розвивається пантеїзм (язичницт
во), в основі якого лежав культ жіночого божества пло
дючості.

З цього часу почав видозмінюватись культ Берегині: 
вона стає хатньою богинею, захищає оселю, родину від 
хвороб та лютого звіра. Берегиня зображувалась у виг
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ляді жінки із застережливо піднятими руками, і, за 
однією з гіпотез, надалі цей образ трансформувався в 
символічне зображення тризуба, що за часів Київської 
Русі став національним гербом.

Відомими першобогинями родючості та небесними 
"господинями" світу були рожаниці (мати і донька), яких 
уявляли у вигляді напівжінок, напівлосиць. їх культ 
сформувався і розквітнув за часів матріархату. Згідно з 
повір'ями, вони жили на небі й отожнювалися з найваж
ливішими зоряними орієнтирами: з Великою і Малою 
Ведмедицею (в давні часи Велика і Мала Лосиця). 
Функції їх трансформувались відповідно до розвитку 
суспільства: спочатку вони опікувалися мисливством, 
згодом - хліборобством і скотарством. За часів патріар
хату, коли "повелителем світу" став Род, культ Рожаниць 
знайшов свій відгомін в образах богині Лади та її донь
ки Лелі.

У пізніші часи матріархату виникають культи інших 
богинь, але вони лише трохи урізноманітнювали функції 
попередніх. Прикладом тому може стати Дана - богиня 
води, що породила на світ любов та землю, Желя - сим
вол печалі, скорботи, Коляда - богиня неба, мати сонця, 
Мокоша - богиня родючості, жіночого рукоділля, за
ступниця вагітних і породіль (перейняла свої функції від 
Берегині), Своба -символ волі, Сива - богиня вагітних 
жінок, Слава - покровителька перемоги та мисливської 
вдачі. Як бачимо, ці богині виконують лише певні 
функції ранніх жіночих божеств, культ яких розпався з 
приходом патріархату.

Послаблення ролі жінки й посилення чоловічої ролі в 
громадському житті було дуже довготривалим і не без
конфліктним процесом, що приводив навіть до зброй
них сутичок.

Значна частина жінок не могла примиритись із 
панівною роллю чоловіків. Це неприйняття патріархату 
породило одне із надзвичайно цікавих явищ в історії 
людства - амазонство, що стало останнім спалахом 
жіночого бунту на фоні подальшого владарювання чо
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ловіків, його слід розглядати (разом з матріархатом), як 
останні спроби захисту суспільства від шовінізму чо
ловіків.

Глобальні зміни в суспільному устрої наших пра
щурів почали відбуватися в другій половині 1 тис. до н. 
е. Разом із витисненням сарматів - племен, де права 
жінок і чоловіків були майже однаковими в усьому, - 
зникли з території України й доісторичні матріархальні 
звичаї, на зміну яким прийшов новий лад. Отже, кінець 1 
тис. н.е. став вирішальним у встановленні патріархату. 
На цей час припадає велика міграція народів Сходу: че
рез територію сучасної України проходять гуни, болга
ри, авари, угри на ін. Формується нове сприйняття 
жінки: на неї дивляться як на тендітну, беззахисну істоту, 
що майже не здатна на самостійне існування без 
підтримки чоловіка. На той час таке твердження було 
досить правильним, адже повсякчас доводилось родині 
оборонятись від кочових набігів інших племен, підтри
мувати свій матеріальний добробут тяжкою фізичною 
працею, тому і головою родини стає чоловік, що був ос
новним виконавцем цих робіт.

Роль жінки у ранньому та середньовічному 
суспільстві на території України зазнала великих змін у 
процесі еволюції мислення і життєдіяльності. Вона від 
повноправної господині в домі та покровительки усього 
живого перейшла у цілком залежне від чоловіка стано
вище. Це ми яскраво можемо простежити не тільки на 
прикладі релігійних культів, а й через обов'язки жінки в 
побуті, чим і визначалась її роль: від повелительки до 
музи-натхненниці. Скажімо так, історична доба дикту
вала свої умови, в яких жінці чимдалі доводилось посту
патися своєю роллю в сім'ї і суспільстві. Якщо у 
ранньому середньовіччі її намагалися утиснути фі
зичними методами (не виключались побої, катування, 
умертвлення дівчат у разі багатолюдності роду), то 
Християнство за допомогою системи "слухняності і 
покірності" вже документовано зробила жінку "рабою 
мужа своего". Таке поняття другорядності на віки 
утвердилося у свідомості жіноцтва і лише на зламі
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тисячоліть вони знову намагаються вибороти собі 
рівні права з сильною половиною, прагнучи скоріше 
до біархату, ніж до матріархату чи патріархату.
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Гудченко З.С. (Киш)

ДУХОВНО-ОБРЯДОВИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Здавна людина відчувала себе часткою Всесвіту, і всі 
її уявлення, звичаї, обряди, повсякденний побут були 
пов’язані з довкіллям. Наші пращури обожнювали 
сонце, місяць, зорі, поклонялися природним стихіям, 
молилися біля священних дерев та каменів, приносили 
жертви богам.

Відлуння такого прадавнього світогляду наших 
пращурів збереглося і до наших часів, хоч первісний сенс 
певних ритуалів часто лишався поза свідомістю 
виконавців.

Цілий комплекс обрядів виконували, зокрема, при 
будівництві хати, бо хату селянин уявляв собі як 
зменшену модель Всесвіту і водночас як захисток від 
непідвладних йому явищ Природи. Подвійне ставлення
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до будівництва житла мало прояв у виборі місця для 
майбутньої споруди, у її закладанні, зведенні, 
завершенні, освяченні, у входинах до нової оселі, у 
подальшому житті в ній.

Місце для хати обиралося, виходячи з практичних 
міркувань, але водночас враховувалась відповідність 
ритуальним вимогам.

Хату на Україні завжди ставили чолом на південь, 
південний схід чи на схід сонця. Для^неї шукали на 
садибі сухе, добре інсольоване місце. Його визначали 
такими способами:

- звечора клали на місце майбутньої хати хліб і сіль 
- як ніхто не порушить за ніч, то можна будувать;

- після заходу сонця таємно клали на усі чотири кути 
майбутньої хати купки жита у такій послідовності: 
покуть, піч, причілково-затильний кут, кут біля 
дверей; якщо до ранку жито лишалося незайманим, то 
місце вважалося вдалим;

- сприятливе й таке місце, де лягала рогата худоба;
- стежили, де сніг розтане попереду, там і хату треба 

ставити;
- набирали у лісі мох, посипали його зерном, а 

зверху теж мохом накривали, і так залишали на шість 
днів, починаючи з понеділка - якщо хтось розгребе, то 
місце жиле.

Не можна будувати хату на згарищі; на місці, де 
вдарила гроза; на колишній дорозі чи стежці. Як 
виступе роса на зерні, покладеному у кутку майбутньої 
хати, то там теж не можна будувати, бо хата буде 
мокра. Несприятливими вважалися місця, де були 
знайдені кістки, де хтось поранився до крові, де 
перекинувся віз.

Н а початку зведення хати запрошували батюшку 
благословить, а після закінчення освятить.

Внутрішній простір хати обмежувався квадратом 
або прямокутником. Своєрідною віссю хати слугувала 
діагональ між покуттю і піччю. Покуть завжди 
орієнтована на схід сонця або північний кут і 
символізує пітьму. Ці орієнтири пов’язують людину з
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зовнішнім світом. Таким способом "система уявлень 
про зовнішній світ проектується на внутрішній простір 
житла"1- (пер. З.Г.).

Для початку будівництва обирали проміжки часу, 
найбільш сприятливі з господарської і релігійної точок 
зору. Це були дні пам’яті святих, крім того - вибрані дні 
тижня, а саме - вівторок або четвер.

Обрядові дії, пов’язані з будівництвом, складалися з 
трьох циклів: перший - освячення землі за закладини, 
другий - зведення стін, третій - завершення даху. Після 
закінчення кожного циклу господар влаштовував 
частування майстрів та інших учасників будівництва.

Як свідчать археологи2, під підвалини споруди на кут 
інколи закладали кінську голову. Повсюдно ж і до 
сьогодення зберігся такий обряд: зверху підвалин на 
покуті продовбували дірочку, в неї клали свячену сіль, 
проскурку чи хліб, срібні гроші.

Посередині хати ставили "квітку" ("гільце", "вільце") - 
символ "світового дерева" - тим самим маркуючи місце 
розгортання світа з жертви"3.

Сенс ритуалу полягав у впровадженні ідеї 
відтворення, багатства, добробуту родини.

Далі зводили стіни і вкладали на них міцну колоду - 
сволок. Сволок дублював образ "світового дерева", і 
його покладення вважалося кульмінацією будівництва 
хати. Цей ритуал подекуди супроводжувався обмоту
ванням сволоку рушниками і хустками - "щоб було теп
ло в хаті"4. Після вкладання сволоку на стіни хазяїн 
частував теслів, а вони розгортали сволок і брали собі 
рушник чи хустку. Далі врубували в обов’язку стін 
крокви, на них ставили з дерева "квітку", яка відповідала 
образу світового дерева. Пили могорич, так зване 
"кроква"5.

Завершували стріху, обмазували й побілювали хату. 
По закінченні кожного з головних етапів будівництва 
хазяїна підкидали ("гутали" на Житомирщині), вітали.

Вхідчини робили в певні дні тижня, зранку. Перш ніж 
оселитися, в хату впускали на ніч півня чи кота.
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Вважалося, що кіт, скажімо, виганяє зло з хати. Якщо 
він приживається, не втікає, то можна тут жити і хазяїну, 
- щасливе місце.

При входинах передусім опановували покуть і піч. 
Попереду вносили ікону, ставили її на божник, під ним 
діжу, на стіл клали хліб і сіль. Ікону вносив хазяїн, а 
хазяйка рогач та кочергу, якими вона хрестила кути 
хати. Був і такий звичай: учиняли хлібину в діжі, 
приносили в нову хату, сажали хліб в піч і випікали. В 
деяких селах при входинах гукали домового: "Домовий, 
домовий, ходім на нове хазяйство!".

На святкування входин кликали своїх рідних, 
близьких, сусідів, а також будівельників. Накривали на 
стіл, гуртом молилися і обідали.

Усі оберегові дії мали убезпечити родину господаря 
хати від лихих сил довкілля, догодити силам добра, 
зробити життя в новій оселі веселим і щасливим.

Господарські споруди теж розміщували на сухих 
ділянках. На початку їх будівництва подекуди клали 
гроші під стіни на кутах.

Церкву завжди ставили на ділянці, що підносила, 
підкреслювала особливу роль храму в житті людини, в 
забудові та довкіллі. Церква була і є для кожного 
парафіянина місцем духовного очищення, спілкування з 
вищими сутностями. Це було і місцем, де селяни 
відчували себе єдиною громадою, де кожний був рівний 
перед Всевишнім. У лиху годину ворожої навали церква 
нерідко слугувала останнім притулком парафіян. 
Вивчаючи давні церкви з точки зору біоенергетики, 
дослідники дійшли висновку про значну енергетичну 
активність цих ділянок, сприятливість їх для здоров’я 
людини. Невипадково віруючі знаходили у храмі 
легкість, силу, піднесенність, душевну рівновагу.

Якщо церква була зруйнована або спалена, її 
відновлювали на попередньому чи наближеному до 
нього місці, намагаючись включити старий вівтар в 
обрис відтворюваної церкви. Гадаємо, так робилося 
тому, що місце першої церкви було оптимальним в усіх 
відношеннях і мало особливо високу святість.
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Найвагоміші події в житті селян були пов’язані з 
церквою. Служба Божа супроводжувала не тільки 
релігійні свята, але й особистий життєвий шлях кожної 
людини від народження до смерті (христини, весілля, 
поховання). В критичні моменти, коли усій сільській 
громаді загрожувала смертельна небезпека (посуха, 
ворожа навала, пошесть тощо), до церкви збиралися 
цілим селом, служили колективний молебень, 
провадали хресний хід, який мав "окреслити" 
просторове чарівне коло навкруг села з метою 
захистити його від лиха.

Є відомості про більш давнє оберегове дійство - 
обмотування церкви довгою полотняною стрічкою з 
жіночих наміток, з’єднаних короткими кінцями. Це 
теж різновид магічного кола6 .

Формотворення об’єктів народної архітектури 
визначалося насамперед факторами довкілля, такими 
як рельєф, рослинність, підсоння, грунти, водні 
джерела, місцеві будівельні матеріали. Вони впливали 
на регіональну самобутність традиційної забудови 
різних куточків України, на силует, пластику, ритміку, 
колорит, пропозиції, на об’ємно-просторове рішення 
окремих будівель, ансамблів садиб, містобудівного 
комплексу цілого поселення. В цьому велике значення 
мали і етнічні традиції краю.

З композиційних засобів формотворення дещо дета
льніше розглянемо пропорції. Пропорції є властивістю 
світу взагалі і один з основних засобів гармонізації 
середовища людини.

Виконаний дослідниками 4, 5, 7, 8, 9 аналіз пам’яток 
народного житла, культових споруд в деяких регіонах 
України (Карпатах, Слобожанщині, Поліссі, Наддні
прянщині) виявив, що народні майстри будували 
переважно у співвідношеннях так званого золотого 
перетину та інших пропорційних систем. Таке 
співвідношення, покладене в основу давньоруського 
житла, мають, зокрема, сторона квадрату і його 
діагональ.
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Принцип золотого перетину є космічною законо
мірністю. Йому підпорядковані сонячні галактики і 
кожне земне створення, в тому числі і людина: усі її 
органи, члени, молекулярна структура, нарешті людське 
око, воно має властивість сприймати як гармонійні ті 
об’єкти, що відповідають пропорції золотого перетину. 1

1 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян.- 
Л.: Наука, 1983.-С. 129.

2 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси.-М.: Наука, 1988.-С. 163.
3 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян.- 

Л.: Наука, 1983.-С. 60.
4 Там само.-С. 83.
5 Архів УФЕЦ, ІМФЕ НАНУ. Запис Колос Т. М.-1999.-Кас. №3.
6 Щербаківський Д.М. Сторінка з української демонології (Вірування 

про холеру)//Українці: народні вірування, повір’я, демонологія.-К.: Либідь, 
1922.-С. 540-541.

Щ ербина І.В. (Х арків)

СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ВЕСІЛЬНОЇ ПІСЕННОЇ ТРАДИЦІЇ НА СЛОБОЖАНЩИНІ.

В дослідженнях слобожанського фольклору XVIII - 
поч. XX ст. подаються лише описи весільної обрядовості 
з наданням поетичних текстів весільних пісень та 
приспівок. Як правило, вони мали імперичний характер 
дослідження і не давали змоги аналізувати музичну 
структуру пісенного супроводу, а звідси остаточно з'ясу
вати семантику того чи іншого весільного обряду з пов
ноцінним визначенням його ритуально-магічної функції.

Вперше науковий підхід до весільної обрядовості 
зробили видатні науковці О.О.Потебня і М.Ф.Сумцов. 
Цінність праць Потебні визначається фундаменталь
ною розробкою щодо пояснення як ритуальних атри
бутів, так і аналізу поетичного тексту пісень. Він пер
шим звернув увагу на наобхідність комплексного
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дослідження ритуальних пісень з поширеним викорис
танням їх музично-стильового аналізу [ 5, с.9 ]. Але 
спеціальним дослідженням весільної обрядовості він не 
займався. Пріоритет у світовій етнографії в розробці та 
класифікації весільного обряду, зокрема пісень, нале
жить М.Ф.Сумцову. Він же першим відзначив цінність 
матеріалів щодо описів весільної обрядовості на Слобо
жанщині і підкреслив необхідність їх у фаховому ком
плексному дослідженні. [ 7, с.9, 90-94].

Перші нотовані зразки пісень Слобідського краю бу
ли зроблені В.Ступницьким у 1929р.[ 6 ]. Він констату
вав, що слобожанську народну пісню з музичного боку 
не досліджено, а її музична структура подекуди набула 
цікавих особливостей і потребує фахового дослідження[ 
6, с.З].

В дослідженні народного побуту, зокрема весільного, 
на Слобожанщині налічуються певні часові перерви. Це 
стосується 30-70-ті рр. XX ст. Останнім науковцем, кот
рий систематично збирав і досліджував українську наро
дну пісню Харківщини, був Гнат Мартинович Хоткевич 
(1877 -1938). А пісенна традиція цього регіону довгі ро
ки знаходилася в стані духовного геноциду.

Пожвавлення краєзнавчого, зокрема етномузико- 
логічного, інтересу припадає на кінець 80х років XX ст. 
Проголошення незалежності України легітимізувало по
силення цього напрямку. Однак і на сьогодні фонди 
співочої традиції на Україні, зокрема, на Харківщині, 
знаходяться в катастрофічному стані. Самим най
більшим недоліком збирання польового пісенного ма
теріалу є, можна сказати, недостатність матеріально- 
технічної бази дослідників, а звідси і недостатність ното
ваних зразків не тільки весільних пісень та приспівок, 
котрі почали з'являтися у більшій кількості лише на
прикінці 70х років XX ст. і були надруковані лише у 90х 
роках XX ст. в маленьких фольклорних збірниках [1 - 4].

На Харківщині активним збиранням польового ма
теріалу займаються як фахівці, так і любителі різних 
вікових категорій. Провідну роль в цьому русі викону
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ють наукові співробітники Харківського обласного цент
ру народної творчості, зокрема, члени гурту «Муравський 
шлях». На базі ХОЦНТ періодично друкуються нотовані 
збірники пісень (зібраних, починаючи з кінця 70х років 
XX ст.) з наданням до них детальних коментарів [ 1 -  3 ]. 
Вони являють собою дуже велику цінність, бо являються, 
мабуть, єдиним повним джерелом до вивчення весільної 
музичної традиції на Харківщині.

У фольклорному кабінеті ХОЦНТ накопичена дуже 
цінна фонотека, в якій знаходяться записи народних 
пісень, зокрема весільних, як у сольному виконанні носіїв 
слобожанської традиційної пісенної культури, так і в гур
товому. Більшість з музичного матеріалу потребує ро- 
зшифровки з метою їх опублікування. Багата фонотека 
ХОЦНТ надає змогу науковцям дослідити не тільки му
зичну структуру пісень Слобожанщини, а і її виконавчі 
особливості відносно того чи іншого ритуалу при різних 
життєвих обставинах. Одночасно вона є цінним джерелом 
для дослідження вокальної культури мешканців різних 
осередків Слобідського краю.

Значною подією для музичної фольклористики став 
вихід у світ праці Новікової Л. «Пісні Слобідської Ук
раїни» [ 4 ], серед яких подаються і весільні пісні одного 
села, записані з голосу однієї виконавиці. Оригінал запису 
виконання пісень, надрукованих в цій збірці, знаходиться 
в фонотеці ХОЦНТ.

Крім пасивно-побутової форми існування обряду, 
весілля відображено в організаційно-пропагандистській 
формі побутування, входячи у репертуар системи 
сільських гуртів - носіїв фольклору, самодіяльних колек
тивів української або російської пісні, інструментальних, 
пісенно-обрядових колективів. На Харківщині такі колек
тиви діють приблизно в кожному п’ятому селі. Розвиває та 
пропагує творчість цих колективів ХОЦНТ, на місцях - 
працівники клубних закладів області.

Дослідницько-виконавська форма побутування, на 
відміну від концертної, спрямована на досконале пере
йняття вилученого у часі фольклорного твору в комплексі 
його знаково-естетичних чинників, як складову обряду,
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святкування, певної форми ліричного виказування. Як по
тяг фахівців міста до відродження обрядів та їх виспіву в 
Харкові існують ансамблі «Муравський шлях», «Горли
ця», «Слобожане», театр народної музики України «Обе
реги», що складається з фольклористів, музикантів, 
студентів, дітей та викладачів Харківської державної ака
демії культури, Харківського державного інституту мис
тецтв...

В школах, гімназіях, ліцеях м. Харкова велика увага 
приділяється вихованню учнів з залученням фольклорно- 
етнографічних матеріалів Слобожанщини. З особливою 
цікавістю діти беруть участь у фольклорно-етнографічних 
експедиціях під час перебування їх у літніх фольклорно-ет
нографічних таборах, які щороку упоряджує обласна 
станція юних туристів. Експедиційні матеріали за участю 
учнів оброблюються на сучасному науковому рівні.

З 1992 року при кафедрі українського народного співу 
та музичного фольклору ХДАК працює кабінет фолькло
ру та етнографії Слобідської України, а також фольклорні 
ансамблі за участю студентів ХДАК під керівництвом вик
ладачів Осадчої В.М., Новгородової А.В., Кулик А.В. 
Однією з задач кабінету фольклору та етнографії є фонду
вання та систематизація матеріалів, зібраних у фольклор
но-етнографічних експедиціях. В кабінеті накопичена 
змістовна фонотека фольклорних творів, зібраних викла
дачами та студентами ХДАК під час фольклорної практи
ки та самостійних творчих виїздів.

На сьогодні природно те, що весільна обрядовість, як 
невіддільна складова частина слобожанської культури у 
різних формах побутування, зберігається і вивчається. 
Цей процес одночасно сприяє вирішенню окремих питань 
до збагачення духовності та культурного рівня народу. 
Він формує почуття упевненості в самоцінності націона
льних ідеалів і закріплення його в психології, стилю мис
лення людини і т. ін. 1

1. Дружки та бояри на Слобожанському весіллі. /Добірка етнографічних 
матеріалів та нотацій. /Упорядник, автор нотацій та вступної статті
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В.М.Осадча. -Х.,1993. -20 с. ОЦНТ, лабораторія фольклору.
2. Обрядові пісні с.Кручин Богодухівського району Харківської області. 

Упорядник, автор нотацій та вступної статті ведучий науковий співробітник 
В.М.Осадча. -X., 1993 -12 с., ОЦНТ, лабораторія фольклору.

3. Обрядові пісні с.Яковенкове Балаклійського району Харківської обл. 
/Упорядник, автор нотацій та вступної статті, старший науковий співробітник 
Д.О. Лебединський. Рецензент, ведучий науковий співробітник В.М.Осадча. - 
X., 1993 -С.10-14. ОЦНТ, лабораторія фольклору.

4. Пісні Слобідської України. Фонографічна збірка. Пісні Харківщини. 
Вип.2. Збирацька робота, розшифровка нотних текстів та упорядкування 
Л.Новікової. -X., 1996. -187 с.

5. Потебня А.А. Объяснение малорусских и сродных народных песен. 
Вып. 2. Колядки и щедривки./ Отдельный оттиск из «Русского 
Филологического Вестника»/ -Варшава, В тип. М.Земкевича и 
В.Ноаковского, 1887. -809 с.

6. Ступницький В. Пісні Слобідської України. Фонографічний запис. -X.: 
1929.-29с.

7. Сумцов М.Ф. Слобожане. Історично-етнографічна розвідка.-Х., 1918,- 
240 с.

Петрова Н .О . (О деса)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ КОРОВАЙНИХ ОБРЯДІВ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ВЕСІЛЛІ ОДЕЩИНИ

Одним з найважливіших компонентів в культурі кож
ного народу є весільна обрядовість, яка складається з 
взаємозв’язаних циклів: дошлюбного спілкування мо
лоді, передвесільного циклу, власне весілля та після- 
весільного циклу обрядів. В свою чергу, кожен з цих 
циклів складається з ряду ритуалів та обрядових дій: сва
тання, договір, заручини, оглядини, запросини, дівич- 
вечір т.ін., деякі з них і досі зберігаються в весільній об
рядовості населення Одещини, про це свідчать спостере
ження автора, зроблені під час роботи етнографічних ек
спедицій 1995-1998 рр. на Одещині: в Саратському 
(с.Михайлівка), Білгород-Дністровську (с.Русько Іва- 
нівка, с.Чистоводне), Берегівському (с.Яковлівка),
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Килійському (с.Мирне, с.Десантне, с.Шевченково,
с.Фурманівка) районах. Опит було проведено серед 
жінок та чоловіків 1907-1940 рр. народження.

В весільній обрядовості українців та росіян Одещини 
збереглися загальноросійські стародавні звичаї та обря
ди, але переважають риси південно-російської весільної 
обрядовості та досить чітко простежується вплив ук
раїнського традиційного весільного обряду1. Тра
диційно передшлюбні дійства розпочиналися з обряду 
виряджання дочки (сина) на «запросини». Запрошува
лися родичі на весілля і приготування весільного хліба. 
Ці дії відбувалися, як правило, протягом одного дня2. 
Дослідники весільної обрядовості росіян Півночі відно
сять передшлюбні дійства («дівишник», молодіжна гос
тина у нареченого) до циклу передвесільної обрядо
вості3. Що стосується українського традиційного 
весілля, то, враховуючи функції подібних обрядодій, ук
раїнські дослідники вважають, що їх варто віднести до 
власне весільного обряду^, оскільки при спільних рисах 
східнослов’янського весільного обряду в цілому в ук
раїнській обрядовості виділяються структурно-функ
ціональні відмінності5. Під структурою розуміється пев
на послідовність взаємозв’язаних дій з певним ритуаль
ним значенням і групуванням їх по етапах обряду6. В ук
раїнському весіллі група передшлюбних дій була значно 
розвинена і мала явно санкціонуючий характер. Про це 
свідчать посад наречених та розплетення коси, саме це 
дозволяє включити її до власне весільного циклу. Для 
даного етапу весілля притаманне обрядове зближення 
сімейно-родових колективів двох сторін шляхом взаєм
них пригощань, обрядового обміну подарунками. Неро
зривний зв’язок передвесільної та власне весільної обря
довості притаманий не тільки українцям, а також і тра
диціям інших народів, зокрема, карельським весільним 
обрядам, в яких за висловом Ю.Ю.Сурхаско досить 
важко відокремити власне весільний обряд від пере
двесільного, оскільки на практиці багато обрядів могло 
виконуватися і в тому і в іншому7.

164



Здебільшого весілля починалось у п’ятницю із запро
шення коровайниць та приготування весільного хліба, 
що знайшло відображення у весільній пісні «П’ятниця- 
початниця»8. Весільний коровай посідає особливе місце 
в структурі традиційного весільного обряду багатьох на
родів. Стійкий символ хліба в обрядовому житті людини 
свідчить про його давні традиції, значне смислове й 
функціональне навантаження. Найдавніші джерела про 
звичаї та побут східних слов’ян свідчать, що коровай 
фігурує як необхідний атрибут весілля. Жодна весільна 
трапеза не обходилася без короваю та сиру9. В докумен
тах XIV ст. згадуються весільні чини - «коровайники»10. 
Коровай, весільні вінки, гільце, запалені факели, пізніше 
свічки - неодмінні атрибути древніх весіль, символи бога 
сонця. Ці предмети, на думку М.Ф.Сумцова, в обрядово
му їх вживанні мали таке ж значення і відігравали в на
родному життя таку ж роль, як у більш пізній час іконо
пис та релігійна скульптура1*. Існує багато записів 
весільного обряду на Україні, які містять відомості про 
багатоплановість ритуалу виготовлення і розподілу ко
роваю, та весільного печива, що включав ряд обрядодій 
під обов’язковий супровід весільних пісень. М.Ф.Сум- 
цов відзначав, що серед слов’янських народів по повноті 
обрядового вживання хліба перше місце займає мало
руське весілля12. Грунтовно досліджуючи обрядовий 
весільний хліб, він підкреслював, що неможливо зібрати 
й систематизувати всі часткові прояви обрядового хліба 
на весіллі з причини їх численності й різноманітності13.

Спроба охарактеризувати весільний хліб за су
купністю ознак - часом виготовлення, формою, оздоб
ленням і за функціональною навантаженістю зроблена 
В.К.Борисенко14. Вона відмічає, що найбільш пошире
ною формою весільного хліба на Україні була висока 
кругла паляниця, оздоблена квітами, шишками, пташ
ками з тіста, яка називалася «коровай», другий вид: 
весільні деревця чи гілочки з відповідними назвами: «ко
ровай», «гільце», «теремок», «дивень», «дівування», 
«ріжки». До третього виду можна віднести різноманітні 
вироби прямокутної, продовгуватої, плетеної форми,
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прикрашені барвінком, калиною, колосками жита чи 
пшениці. Ці вироби в окремих регіонах називаються: 
«калач», «лежень», «батько», «покраса», «пара», «пол
юбовники», «велика весільна шишка» тощо. Окрему 
групу складають численні, невеликих розмірів хлібчики, 
булки, фігурки з тіста з досить різноманітними назвами: 
«шишка», «верч», «калачик», «гуска», «голубка», «кач
ка», «сова», «борона»15.

Види весільного хліба можна поділити за 
функціональними особливостями: хліб періоду сватан
ня, який символізує згоду чи відмову від шлюбу; печиво, 
що готується для запрошення гостей і обдаровування 
коровайниць; хліб для благословення, вітання молодих; 
коровай для обдаровування родин наречених, його 
різновид - для дружок молодої; хліб для обміну між 
сім’ями молодих, що символізує поєднання двох родин, і 
його різновид - хліб для «викупу» нареченої; весільне пе
чиво, яке призначалося тільки для батьків молодих; хліб 
для освячення шлюбного ложа молодих.

За нашими спостереженнями, виготовленню обрядо
вого печива придавалося неабияке значення. Частіше 
всього у п’ятницю спеціально запрошені жінки збирали
ся в домівках молодих і приступали до його виготовлен
ня. Кількість жінок обов’язково мала бути парною, це 
булди родички, або сусідки, але тільки ті, що вже взяли 
шлюб та мали щасливу долю і обов’язково - дітей. На 
Одещині випікали «дівчачий» коровай - круглий вели
кий хліб, прикрашений фігурками з тіста, стрічками, 
квітами т.ін., «лежень» - великий продовгуватий хліб з 
різноманітними прикрасами - він лежав перед молоди
ми на весіллі, а також «шишки» - булочки, які за формою 
нагадують соснові шишки. «Шишками» запрошували на 
весілля, їх дарували гостям під час обдаровування. Об
ряди, пов’язані з виготовленням весільного печива вико- 
нувадись окремо в оселях «женіха» та «нєвести» («моло
дого» та «молодої»). Виготовлення короваю, лежня та 
шишок супроводжувалося обрядовими архаїчними 
діями та піснями, іноді й жартами. На жаль, до нашого
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часу збереглися далеко не всі пісні, які виконувались під 
час коровайних обрядів, ось деякі з них, що існують й 
досі:

Короваю, короваю, я тебе вбираю 
В розовому цвіті, щоб не билися діти .

А також:
Наша піч регоче, короваю хоче,
А припічок посміхається, короваю сподівається 16.
Щоб наречені жили дружно, коровайниць зв’язували 

рушником, всю роботу вони мали виконувати гуртом. 
Щоб молоді увесь вік прожили в парі, на виготовлення 
короваю запрошували парну кількість жінок, які, як вже 
зазначалося вище, мали перебувати в першому шлюбі, 
жити в злагоді та мати дітей.

Можна дійти висновку, що в традиційному ук
раїнському весіллі коровайний обряд був досить розви
неним, важлива роль при виготовленні та випіканні 
весільного печива відводилася родині загалом та окре
мим її особам (мати, коровайниці, староста). Коровай
ницям обов’язково віддячували за роботу. Важливе 
функціональне призначення короваю: магічне, правове, 
естетичне - зумовило його стійке побутування впродовж 
сторіч. *

* Чижикова Л.Н. Свадебные обряды русского населения Украины 
//Русский народный свадебный обряд.-Л.-1978.-С. 159-180; Чижикова Л.Н. 
Русско-украинские этнокультурные связи в южных регионах Украины 
//Культурно-бытовые процессы на юге Украины.-М.-1979.-С. 12-74; 
Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні.(Історико-етнографічне 
дослідження).-К.-1988.-192 с.

2 Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні.-С. 42-43.
3 Гура А.В. Опыт выявления структуры севернорусского свадебного 

обряда //Русский народный свадебный обряд.-Л.-1978.- С. 84.
4 Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні.-К.- 

1974.-С. 63; Борисенко В.К. Весільні звичаї...-С. 43; Пономарьов А.П. 
Українська етнографія.-К.-1994.-С. 272.

5 Борисенко В.К. Весільні звичаї...-С. 43.
^Чистов К.В. Типологические проблемы изучения восточно-славянского
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Ю Казаченко А.И. К истории великорусского свадебного обряда 

//Советская этнография.-1957.-№1.-С. 67.
1 1 Сумцов Н.Ф. Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы.- 

К.-1885.-С. 8.
12 Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях.-Хары<ов.-1885.-С. 56.

Там само.-С. 59.
14 Борисенко В.К. Весільні звичаї....-С. 45-46.
15 Там само.
16 Петрова Н.О. Обряди передвесільного циклу: за матеріалами 

етнографічних досліджень українського населення Одещини//Археология и 
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Ш евчук О.В. (К иїв)

]МУЗИЧНО-ПОБУТОВИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРИ ГАЛИЦЬ
КОГО ДУХОВЕНСТВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Реальний стан суспільно-культурного життя Галичи
ни - цієї маленької частини Австро-Угорщини, як і на 
поч. XIX ст., так і в його другій половині, продовжує ха
рактеризуватися недорозвиненістю багатьох його форм. 
Суспільні події в останній чверті XVIII ст., а це остаточ
на руйнація Катериною II залишків козацької рес
публіки (1775), як і перетворення Галичини на малу 
провінцію імперії Габзбургів (1772) надовго позбавляє 
роз’єднану Україну перспектив економічного, політич
ного і національно-культурного розвитку. Торкаючись 
цієї сторінки історичного минулого та її наслідків для 
XIX ст., видатний український диригент О.Кошиць оз
начує її як "темряву національної неволі", як "втрату 
національної пам’яті", як звуження палітри народної
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творчості: "пісня нидіє і з провідної позиції сходить у 
вузькі межі родинного життя \

Якщо на Сході України в 30-40-ві рр. ще доводиться 
згадувати про залишки високорозвинених форм маєтко
вої культури, то Західна Україна, не маючи своєї знаті та 
дворянства, не могла похвалитися такими. Тобто, му
зично-культурна ситуація в Галичині такою мірою 
невідрадна, як і суспільне життя загалом. На цьому тлі 
польська культурна гегемонія дає про себе знати повсяк
час і щодо цього вираз про те, що "серед українців (...) 
були лише хлопи та попи"2 , на жаль, не перебільшення 
з боку поляків. Провідна суспільна верства, а це - духо
венство3 - ще надто слаба економічно, політично, духов
но та інтелектуально, щоб впливати на формування 
освіченості і культури краю4.1 все ж саме цій суспільній 
групі судилося стати першими будителями народу в 30- 
ті рр. ("Русалка Дністрова"), громадськими діячами, ор
ганізаторами культурного, зокрема, музичного життя. 
Саме священики були зв’язуючою ланкою в обміні куль
турними цінностями між містом і селом, для яких часто 
парафії Перемишля, Львова, Станіслава чергувалися з 
парафіями близьких навколишніх, а то й віддалених сіл. 
Через них здійснювався обмін музичною інформацією: 
чисто народні мелодії або характерні для інших інто
наційні звороти входили в музичний побут міста, а 
звідти вже популярні в міському середовищі авторські 
пісні або перероблені народні пісні з іншим текстом по
верталися в село, де адаптувалися, ставали улюбленими 
і перетворювалися на народні. Події 1948 року "весни 
народів" - кульмінаційні для українського руху в Гали- 
чині, підготували грунт для економічних, а також 
суспільно-культурних змін. Вони збудили стихійні наро
дницько-патріотичні інтенції громадськості Галичини і 
в ньому не останню роль почав відігравати музичний 
фактор. Його вплив рухався у двох напрямках: 1) через 
осмислення етнічної самоідентичності; 2) через культур
ний вплив із Східної України. Перший напрям виявляв
ся в інтересі до власних фольклорних джерел, до рідного 
слова - в поезії, на церковному крилосі, в любуванні хо
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ровою палітрою творів М.Бортнянського, в самоутвер
дженні себе як етносу в контексті культур слов’янських 
народів. Діставши імпульс ще в 1-ій пол. XIX ст. Та не 
закріпившись економічно і професіонально, не діставши 
широкої громадської підтримки в силу суперечностей в 
середовищі галицької суспільності5, цей напрямок за
консервувався на рівні любительського та аматорського 
музикування.

Другий напрям, що пов’язувався з 60-ми рр. XIX ст., 
ознаменований появою Шевченкових поезій, творів ук
раїнського письменства. В Галичині зазвучало запашне 
українське слово, ожили сторінки української історії, 
зокрема, козаччини, залунали мелодично багаті ук
раїнські пісні, музичні твори М.Лисенка. Вони принесли 
нові суспільні та музичні ідеї і відразу ж прийнялися тут. 
Молодша частина галицького духовенства - найбільш 
мобільна - гімназисти, семінаристи, студенти університе
ту підхопили ініціативи наддніпрянців, зробили їх 
суттєвим аргументом у боротьбі проти польської куль
турної експансії. Більше того, українські пісні у 80-ті рр. 
через блискучі артистичні акції галицької молоді заво
йовують симпатії в середовищі інших народів - поляків 
та німців Буковини. Вони склали популярну частину ре
пертуару деяких польських хорів6. За цих умов музично- 
побутовий аспект культури Галичини репрезентує свій 
специфічний музично-звичаєвий уклад, обумовлений як 
музичними, так і позамузичними факторами краю.

За умов відсутності абетки, літературної мови, а отже 
власної літератури, поезії початкові форми прояву його 
(30-50-ті рр.) ще недостатньо виразні і значні, але вони 
присутні і помітні. Провідна соціальна група міського 
населення Галичини - священики - в явній меншості в 
оточенні добре розвинутої німецької і польської куль
тур, змушена покірно спілкуватися мовою цих народів у 
домашньому вжитку і в школі. Інша частина священиків,
т.зв. русофіли, розчаровані слабкістю русинства, на ан- 
тикатолицьких настроях перекинуться в табір "єдіной і 
нєдєлімой" Росії, обстоюватимуть ідеологію чужої дер
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жави, пишатимуться досягненнями цієї культури. Перша 
частина галицького духовенства, кількісно менша, стане 
двигуном усіх починань в Галичині, друга, значно чи- 
сельніша, матеріально сильніша, буде значним гальмом 
культурного розвитку Галичини упродовж великого ча
сового проміжку7. Перші представники молодшої гене
рації 60-80 рр. XIX ст., другі - т.зв. - старі русики. Ос
танні не зрозуміють і не підтримають появу альманаху 
"Русалка Дністрова" з її мовою на основі народно; і цим 
зрадять її авторів, зокрема, М.Шашкевича. Однак 
обидві частини суспільної верстви глибоко, десь на 
біологічному рівні відчували свою етнічну окремішність 
і в інтернаціональній зденаціоналізованій культурно- 
відсталій атмосфері свої духовні запити почали виявляти 
через музику. Це проявилося в конкретних видах музич
них орієнтацій, формах музикування та типах інтерпре
тацій, що склало відповідний архетип масової музично- 
культурної поведінки соціуму.

Музичні орієнтації галицького духовенства віддзер
калювали їх причетність до народно-пісенних витоків, 
рідної мови, водночас до музичних джерел, що пов’язу
вали їх з міським музичним побутом польського, німець
кого музичного оточення, як і тих, що струмували з са
диб зукраїнізованих польських дідичів Правобережної 
України. Інакше кажучи, музичні орієнтації зазначеної 
групи населення формували специфіку її музичної мови 
через запозичення характерних, типових, популярних в 
чужому оточуючому музичному побуті чинників, які на 
українській пісенній основі, в межах цього ж музичного 
досвіду, у процесі живого побутування набували якісно 
інших рис і становили, відмінний від традиційного се
лянського, музично-побутовий діалект міста.

З огляду на нерозвиненість музичної освіти в 50-60-х 
рр. XIX ст. музична поведінка галицького суспільства 
проявилася у дозвіллєвих формах аматорського музику
вання на рівні дому, шкіл і вулиці, в рамках громадських 
та офіційних заходів. Хоровий і сольний спів, вокально- 
інструментальне і ансамблеве інструменталне музику
вання та форми танцювального дозвілля становили жан
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рову основу міського побутового музикування в Гали
чині в другій пол. XIX ст. Під типами інтерпретацій слід 
розуміти способи опрацювання музичного матеріалу і 
його виконання. Характерним зразком цього типу є чо
тириголоса композиція для чоловічого квартету або хо
ру зі строгою вертикальною гармонічною фактурою. 
Хрестоматійним виразом цього стали дві хорові збірки: 
"Боян" В.Матюка (1884) та "Кобзар" А.Вахнянина, 
П.Бажанського (1885). Обидві збірки, як свідчить Ф.Ко- 
лесса, стали модними серед музикуючої молоді 80-х рр. 
Чотириголоса фактура в них застосовується тотально 
без огляду на жанрову різницю вміщених народних 
пісень, пісень-романсів, старогалицьких мелодій. Її дже
рела - це т.зв. кантички, різдв’яні колядки, церковні 
літургійні піснеспіви, многоліття, німецькі "Liedertafel" і 
польські, чеські, сербські маршові пісні. Основу аранжу
вання складали народні т.зв. галицько-руські і ук
раїнські пісні пізнього походження та старогалицькі - 
ліричні, маршові, танцювальні пісні. Стильову уніфіко- 
ваність в опрацюванні пісень можна пояснити почасти 
відсутністю в ХІХ-му століття розуміння диференціації 
на народну і псевдо-народну музику, селянську і міську, 
хоч і було чітке усвідомлення різниці між церковною і 
світською музикою. Власне кажучи, під народною ро
зуміли здебільшого популярну, поширену і улюблену 
пісню. Водночас запроваджена шкільна система освіти 
на німецькій основі регулювала також і музичну. Відо
мо, що в 40-ві рр. спів по нотах грунтувався на виконанні 
німецьких пісень і був основою т.зв. "Singstund" і в пере- 
миській гімназії8. Однак, ще у 80-ті рр, - за словами 
Ф.Колесси, - у Стрийській гімназії великою попу
лярністю користувався збірник німецьких чоловічих 
квартетів "Regensburger Liederkranz" ("Регензбурзький 
вінок пісень"), а також чеські і сербські пісні в укладі 
Ф.Трвачовського9.1 це в той час, коли вже пізнали і по- 
справжньому оцінили твори М.Лисенка.

Характерним музичним продуктом культурницької 
діяльності галицької священичої верстви XIX ст. є т.зв.
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старогалицька пісня. В широкому значенні старогалиць- 
ка пісня - це питоме явище міської побутової культури 
Галичини в XIX ст. - у вузькому - це пісня літературного 
походження, аналогічна до пісень-романсів Східної Ук
раїни. Я.Головацький чи не першим вжив до цих пісень 
визначення пісні "образованого сословія"10. У Споминах 
А.Вахнянина зафіксовано, що в 50-60-ті рр. за цими 
піснями закріпився термін "руські світські пісні". На поч. 
XX ст. С.Людкевич у Передмові до 1 тома збірника "Га
лицько-руські народні мелодії" звертає увагу на пісні
т.зв. культурного походження" або впливу на пртивагу 
до щиро народних пісень або "консервативно-наро
дних"1̂  Нарешті, в 30-ті рр. XX ст. Б.Кудрик у статті 
"Про чужі впливи в українські музиці"12 послуговується 
терміном старогалицька пісня і відносить її походження 
до середовища галицького духовенства поч. XIX ст. 
1938 р. С.Людкевич у рецензії "Сурма". Концерт старо- 
галицьких пісень", а відтак 1956 р. в статті "Старога
лицька пісня XIX ст", виголошеній у Львівській консер
ваторії, розбуджує інтерес музичної громадськості до 
цього музичного явища Галичини.

Образно-жанровий зміст старогалицьких пісень 
охоплює такі її види: патріотичні, ліричні та застольні. 
Патріотичні пісні набули особливої гостроти в період 
1848 р. та зберегли свою актуальність протягом XIX ст. 
Найпопулярніші серед них: "Мир вам, браття", "Я щас
ний, руську матір маю, "Щасть нам, Боже". Ліричні пісні 
репрезентують т.зв. думки-елегії. їм властиві типові ро
мантичні мотиви самітності, журби, зради, соціальної 
нерівності ("Що ж я бубу бідний діяв", "А тись поїхав, 
менесь понехав", "Ах я нещасний, що маю діяти), почут
тя туги за рідною стороною ("На чужині загибаю"), за 
молодістю ("Сумно, марно по долині"), за втратою 
близької людини ("Сонце ся сховало", "Як ніч мя пок
риє", "Там, де Чорногора"). Нарешті, вид застольних 
пісень належать до одного з найулюбленіших в музично
му побуті Галичини до сьогодні. ("Станьмо, браття в ко
ло", "Дай же, Боже, добрий час", "Як засядем, браття, ко
ло чари").
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Значення старогалицьких пісень для культури краю 
простежується не лише через музичний побут 
інтелігенції і напівінтелігенції, а й стосується сільського 
та загалом музичного побуту широких демократичних 
верств Галичини. Додамо, що витоки пісень січових 
стрільців - також в старогалицькій пісні. Нарешті її роль 
в становленні професійної музики Галичини XIX ст. - 
аксіома, що не потребує доказів. Отже галицьке духо
венство підтримало появу національно-означених форм 
побутової музики, стало її носієм та засновником більш 
досконалих форм індивідуальної композиторської твор
чості. * 12

* Кошиць О. Про українську пісню й музику.-К.-1993.-С. 28.
2 Субтельний О. Україна. їоторія.-К.-1991.-С. 195.
3 Такою буде ситуація до поч. 80-х рр., коли на суспільну арену вийдуть 

представники світської інтелігенції - юристи, вчителі, учені, письменники, 
урядовці.

4 В Австро-Угорщині лише духовенству була доступна вища освіта, 
здебільшого богословська.

 ̂Торкаючись мотиву "про відспівану пісню", "про змарновані таланти" 
щодо деяких галицьких композиторів, С.Людкевич нерідко звинувачує у 
цьому суспільність краю і закидає йому "запустілу ниву нашого духовного 
життя".-В кн.: Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії.-К.-1973.-С. 217.

6 Директор польського співочого т-ва "Ехо" у Львові Ян Галь аранжував
12 українських пісень для мішаного хору у супроводі фортепіано.

7 Старими русинами в Галичині називали представників української 
верхівки з середовища священиків. Вони ж учасники революційних подій 1848 
p.-Субтельний О.-С. 279. Серед визначних галичан-композиторів XIX ст. 
І.Лаврівський, В.Матюк вважали себе русофілами.

 ̂Вахнянин А. Спомини з життя.-Львів.-1908.-С. 25.
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РОЛЬ М УЗЕЇВ  
В ЗБЕРЕЖ ЕННІ 

ІСГОРИКОЛЮЛЬТУРНОІ 
СПАДЩ ИНИ





Денисенко О.А. (м.Кт в)

РОЛЬ БІБЛІОТЕК І МУЗЕЇВ
У ЗБЕРЕЖЕННІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.)

Одним з найважливіших чинників багатогранної і 
різноманітної за своїми проявами духовної розбудови в 
суверенній Україні є розширення культурного фонду на
роду, активне включення до нього духовної спадщини. 
Важливе значення в цьому процесі відіграє об’єктивне 
неупереджене відновлення в історичній пам’яті народу 
його минулого, імен тих, хто в різні часи творив і збага
чував культуру, що увійшла до духовної скарбниці Ук
раїни, усвідомлення історичних традицій народу, вив
чення досвіду культурного будівництва в різні періоди.

Особливий інтерес у цьому плані становить період 
Української держави, яка існувала з квітня по грудень 
1918 р. і була часом небаченого розвитку культури. У 
тісному зв’язку із завданнями державного та культурно
го будівництва в Українській державі вирішувались про
блеми національного відродження, збереження істори- 
ко-культурного надбання народу.

Цими питаннями опікувались широке коло наукових 
та культурних діячів, громадські і державні установи. В 
складі Міністерства народної освіти та мистецтва Ук
раїнської держави було утворено Головне управління 
мистецтва і національної культури, яке очолив відомий 
чернігівський громадський і культурний діяч П.Я.Доро- 
шенко.

В його структурі діяли 6 відділів, в тому числі 
архівно-бібліотечний і охорони пам’яток старовини і 
мистецтва, який координував і музейну роботу. Відділ 
охорони пам’яток старовини і мистецтва, очолював зна
ний фахівець історико-культурної спадщини, один з 
ініціаторів створення в Києві першого загальнодоступ
ного музея М.Ф.Біляшівський.
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В музеях, бібліотеках, архівах були зосереджені 
значні масиви речових і документальних пам’яток. На 
початку XX ст. в Україні діяло 36 музеїв, а разом з музе
ями навчальних закладів їх чисельність сягала 100. 
Своїм існуванням всі українські музеї завдячували са
мовідданій праці наукових подвижників, меценатів, 
діяльності ряду наукових і громадських товариств. 
Особливо значними музейними осередками були 
Київський художньо-промисловий та науковий музей, 
музей Полтавського губернського земства, Чернігів
ський земський та історичний музеї, музей Архівної 
комісії, Катеринославський крайовий музей, музей ста- 
рожитностей при Київському університеті. Велику 
цінність мали приватні музеї, колекції та збірки В.Тар- 
новського, О.Поля, О.Бобринського, Ф.Штейнгеля, Б. і 
В.Ханенків, А.Терещенка. Співробітники секції музеїв 
відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва вирішу
вали питання, пов’язані із заснуванням нових музеїв, 
особливо в провінції, наданням їм фінансової допомоги, 
забезпеченням відповідними кадрами, комлектуванням 
музейних фондів, обладнанням експозицій. 20 червня 
1918 р. міністр народної освіти М.П.Василенко звернув
ся до Ради Міністрів з доповідною запискою, в якій про
сив асигнувати на негайні потреби по дослідженню і 
охороні пам’яток старовини і мистецтва 100 тис.крб. 
Частина цих коштів передбачалась на фінансування му
зеїв. Це дало можливість фінансувати діяльність 
Вінницького художньо-промислового і наукового, Хер
сонського археологічного, Хорольського народного му
зеїв. Безпосередню участь співробітники відділу охоро
ни пам’яток старовини і мистецтва брали у створенні ек
спозиції ряду всеукраїнських музеїв, таких як Національ
на картинна галерея, Військово-історичний музей, за
повідник в Асканія-Нова.

Сотні тисяч цінних документів, пов’язаних з різними 
періодами історії нашої держави, численні стародруки 
зберігаються в місцевих і центральних сховищах держави. 
В структурі діяв архівно-бібліотечний відділ, очолюваний
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В.Модзалевським, який здобув визнання у наукових колах 
як дослідник історії Української козацької держави. Пи
таннями архівів, музеїв та бібліотек займався і одноімен- 
ний відділ Міністерства віросповідань з трьома відповід
ними секціями - архівною, музейною і бібліотечною.

В охороні і збереженні культурного надбання ук
раїнського народу значну роль відіграла подвижницька 
діяльність великого загалу науковців, діячів культури, 
що особливо виявилася під час створення Національної 
бібліотеки Української держави (тепер Національна 
бібліотека України ім.В.І.Вернадського). Бібліотека ро
зпочала свою діяльність із утворення 23 серпня (5 верес
ня) 1918 р. Тимчасового Комітету (ТК), до складу якого 
увійшли акад.В.І.Вернадський, акад.А.Ю.Кримський, 
акад.С.О.Єфремов, Г.П.Житецький, В.О.Кордт. Вона 
планувалась як "велика книгозбірня всесвітнього типу, 
яка б зосередила в собі все, що витворено людською 
думкою та життям по всіх науках". З перших днів діяль
ності ТК він розпочав політику збирання фонду 
Національної бібліотеки, оскільки сподівання на те, що 
основу національної книгозбірні складуть фонди міської 
бібліотеки чи бібліотеки "Общественного собрания" ви
явились марними. На перших засіданнях обговорюва
лась можливість придбання колосальних за складом та 
змістом бібліотек В.Антоновича, Б.Гринченка, В.Біло- 
зерського, В.Науменка, НТШ. Символічно, що першою 
книгою, яка започаткувала бібліотеку у Києві, стала 
книга, що надійшла від П.В.Скрипчинського "Краткое 
описание Киева, содержащее исторический перечень се
го города, также показание достопамятностей и древ
ностей онаго. Собранное надвирним советником Мак
симом Берлинским".

Найважливішим завданням і обов’язком майбутньої 
бібліотеки передбачалося створення і постійне збагачен
ня фонду її спеціального підрозділу "Україніка" в на- 
йширшому розумінні цього слова. Другим за значенням 
після відділу "Україніка", присвяченому літературі про 
Україну та український народ, був відділ рукописів та
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стародруків. Серед перших надходжень відділу руко
писів - рукописні збірки та архіви С.Голубева, 
О.Кістяківського, І.Лучицького, П.Я.Дорошенка та 
інших. Завдяки особистим зв’язкам членів ТК були вста
новлені стосунки з родинами багатьох видатних гро
мадських, наукових і культурних діячів України, які вва
жали за честь передати свої бібліотеки до Національної 
книгозбірні. Дехто навіть разом з книгами передавав 
відповідні старовинні меблі. Для збереження бібліотек 
на місцях пропонувалось створення місцевих бібліотек, 
зокрема Волинської, в якій повинні зосередитись всі ма
теріали про Волинь. Поряд з приватними архівами і 
бібліотеками до Національної книгозбірні планувалось 
передати книги, які зберігались в церковних, монас
тирських бібліотеках і яким загрожувала небезпека. 
Піднімались питання про видачу охоронних листів влас
никам бібліотек та архівів, які зберігали свої рарітети 
вдома і ще не вирішили їх подальшу долю. Так, до 
правління ТК звернулася вдова відомого українського 
літературознавця Б.Гринченка з проханням видати їй 
охоронного листа. Єдиною її умовою було зберігання 
разом з бібліотекою старовинних шаф, в яких знаходи
лись книги. На засіданнях ТК регулярно піднімались пи
тання про необхідність придбання бібліотек Інституту 
шляхетних дівчат, Кадетського корпусу, Жандармсько
го управління, Духовної академії, 1-ї Київської гімназії, 
"Просвіти" ім.Т.Г.Шевченка.

Завдяки напруженій і самовідданій праці співробіт
ників бібліотеки, членів Тимчасового комітету, крає- 
знавців-аматорів, фонди національної книгозбірні по
повнювались цінними матеріалами і документами, ста
ровинними книжками, які репрезентують нашу багату 
історію і культуру і по-справжньому являються культур
ним надбанням народу.

Таким чином, охорона і збереження історико-куль- 
турної спадщини в Українській державі за доби гетьма
нату, була невід’ємною частиною загального державот
ворчого процесу українського народу, розглядалася як
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найважливіше джерело культурного відродження 
країни. Велику роль в цих процесах відіграли музеї, 
архіви та бібліотеки, в яких завдяки високій свідомості і 
відданості передової частини української інтелігенції був 
не тільки зібраний, але врятований і збережений для 
майбутніх поколінь основний масив історико-культур- 
них цінностей. * 1

Центральний державний архів вищих органів влади України.-Ф. 2201, оп.
1, спр. 222, 329, 330,1206, 1207; ф. 2457, on. 1, спр. 1, 3, 6, 7,40, 50; Інститут ру
копису Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського.-Ф. 1.224404; ф. 
42, спр. 311, 312; Архів Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадсько- 
го.-Оп. 1, спр. 1, 11, 13; Нестуля О. Біля витоків державної системи охорони 
пам’яток культури в Україні.-Київ-Полтава.-1993; Дубровина Л.А., Онищен
ко О.С. Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 
1918-1941 .-К.-1998.

М аньковська Р.В. (К иїв)

ПІДГОТОВКА МУЗЕЙНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ 
(20-30-ті рр.)

В кінці 20-х - протягом 30-х рр. особлива увага 
приділялась кадровим питанням. В офіційних докумен
тах термін "нові кадри" увійшов у всі сфери суспільного 
життя і визначався найважливішим завданням тому, що 
саме їм відводилась основна роль по втіленню в життя 
намічених планів.

З кінця 20-х рр. рішуче набирає сили тендеція тран
сформації соціальної функції музею як суспільного 
інституту. Із наукових або культурно-просвітницьких 
закладів музеї перетворюються в політико-просвіт- 
ницькі, в центри пропаганди сталінської моделі побудо
ви соціалізму. Все це не могло не позначитись на 
взаємовідносинах уряду і певної частини інтелігенції, 
яка, в силу моральних установок, не могла втілювати в 
життя схематизм і вульгаризацію в музейній справі, які
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насаджувались зверху. Тому в кінці 20-х рр. першочерго
вим завданням стає створення нових кадрів музейних 
працівників, при цьому йшлося не тільки про підготовку 
чергової партії спеціалістів, а про створення таких 
кадрів, які змогли б здійснити "соціалістичну рекон
струкцію" музеїв. Для реалізації цього завдання було ро
зроблено ряд заходів, направлених на формування сис
тем музеєзнавчої освіти. Одночасно були визначені ос
новні напрямки кадрової політики: освіченість і інтелек
туальний рівень перестали бути критеріями проф
есіоналізму, соціальне походження і партійна прина
лежність перетворились в основний фактор при 
вирішенні кадрового питання. Звичним стала розправа з 
"соціально ворожими елементами", тобто, нащадками 
дворян, поміщиків, духовенства, купців та інших непро- 
летарських прошарків населення.

На І Всеросійському музейному з’їзді в привітанні по 
сприянню соціалістичному будівництву в країні підкрес
лювалось, що по відношенню до музейних працівників за
клик "організовуйте і підіймайте прапор боротьби проти 
політичної нейтральності і аполітизму" повинен розгляда
тися як актуальний лозунг "...не будемо закривати очі на 
той факт, що до недавнього часу наші музеї були не тільки 
сховищем хламу предметів, але в значній мірі хламу 
людського, не будемо замовчувати, що до недавнього ча
су в музеях приховували цей людський хлам"1.

Тоталітарна система знищувала музейників-проф- 
есіоналів, замінюючи їх політично-свідомими кадрами: 
"...Існує помилкове твердження, що на роботу в музеї 
потрібно висувати тільки людей "музейно" підготовле
них. Практика показала, що політично свідома людина 
швидко оволодіває музейною справою і стає гарним 
працівником"2. Всі посади в державних, окружних та 
місцевих музеях затверджувались НКО УСРР. Так, ди
ректор Першотравневого окружного музею в листі до 
сектору науки повідомляє, що звільнилась посада завіду
ючого соціально-економічним відділом і просить реко
мендувати відповідну кандидатуру, а керівник Бер
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дичівського державного музею пропонує затвердити на 
посаду завідуючого відділом О.А.Квітку3.

Поширення набули короткострокові курси, які не да
вали глибоких знань ні з суспільно-політичних дис
циплін, ні в області музеєзнавства. Поверховість - основ
на риса їх, а з нею не можливо підготувати навіть екскур
совода, тому що ця професія має свою специфіку, свої за
кони майстерності, які не можна осягнути без теоретич
ної підготовки і об’єму знань в певній галузі науки. Кур
си штампували пропагандистів-ремісників.

В січні 1934 р. за рішенням Президії ВУЦК були ор
ганізовані Вищі музейні курси з стаціонарною і заочною 
формою навчання, які готували кадри для всього Союзу. 
Термін навчання тривав 2 роки і серед 50 чоловік, що бу
ли набрані в перший рік, були представники із України. 
Відмінні успіхи мав голова профкому Т.Д.Ялинич, 1906 
р.н., вихованець дитячого будинку, в 1928 р. закінчив 
Полтавський педагогічний технікум4.

В 1936 р. була розроблена система підготовки та пе
репідготовки музейних кадрів, що включала семінари та 
практикуми при музеях, 1-3-х місячні курси перепідго
товки, десятиденні методичні семінари5.

В Києві при історичному музеї в 1936-1937 рр. відкри
лись курси по підвищенню кваліфікації музейних 
працівників, діяла аспірантура, також при музеї Ук
раїнського мистецтва, музеї революції, Волинському 
державному науково-дослідному, Одеському державно
му історико-археологічному музеях6.

На жаль, музейна аспірантура в тих умовах, в яких 
вона існувала, виявилась не життєдійною. Учбові плани 
складались не на основі наукових даних, а експеримен
тально, виходячи з досвіду роботи. Відсутнім було на
укове і методичне керівництво для створення і роботи 
музейної аспірантури зі сторони вищестоячих відомств. 
Розробка спеціальних музеєзнавчих проблем потребува
ла особливої, специфічної теоретичної і практичної 
підготовки, яку не могли забезпечити заклади, які готу
вали дослідників з іншої галузі науки. До 1937 р. 
аспірантура була ліквідована, тому що не мала не
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обхідного штату викладачів, матеріально-технічної бази 
для навчання.

Форма вузівської підготовки музейників широкого 
поширення не набула. В Києві в Художньому інституті 
був відкритий музейний відділ, на якому готувались 
музейні працівники, мистецтвознавці для художніх му
зеїв7. Студенти проходили практику в київських музе
ях. В 1931 р. НКО УСРР запровадив планомірний ро
зподіл випускників мистецьких вузів та технікумів8.

Разом з тим, в кінцевому вигляді система музейної 
освіти в Україні не сформувалась. В різний час існува
ли лише її окремі ланки. Все це позначилось на 
освітницькому та професійному рівні музейних 
працівників, слід зазначити, що, якщо в 1925 р., за да
ними музеїв всіх категорій (СРСР), доля музейних 
спеціалістів з вищою освітою складала 66,7%, то в 1940 
р. вона зменшилась до 37,3%, до 1936 р. тільки третина 
наукових працівників мала профільну музею 
спеціальність^.

Падіння професійного і наукового рівня складу му
зеїв проходило на фоні декларованих успіхів 
суспільства в області освіти. П ов’язана ця 
невідповідність, по-перше, з тим, що в результаті реп
ресій був майже знищений вузький прошарок 
інтелігенції, по-друге, рівень забезпеченості музеїв ви
сококваліфікованими кадрами залежав від оплати і 
умов праці. В результаті чого звужувалась база кадро
вого потенціалу, не високою була якість роботи (в 1936 
р. - по сумісництву працював кожний третій 
працівник).

Різке звуження кадрового потенціалу музейників бу
ло спричинене масовими репресіями, девальвацією 
престижу професії музейного працівника, трансфор
мацією соціальної значимості музею, як суспільного 
інституту, його постійно звинувачували у гальмуванні 
темпів соціалістичного будівництва, не зважаючи на 
його специфічні риси.

Під репресивну машину до 1936 р. потрапило не
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менше третини працівників центральних музеїв. В се
редньому ж музеї позбулись приблизно кожного чет
вертого працівника. За період 1928-1939 рр. наукові 
колективи майже повністю оновились, при цьому була 
штучно розірвана спадкоємність поколінь музейних 
працівників. Тоталітарний режим розправився з му
зеєзнавцями, які відстоювали своєрідність української 
культури, досліджували національну тематику. Серед 
них: Д.Яворницький, Ф.Ернст, С.Гіляров, В.Дубровсь- 
кий, Е.Рудинська, Ф.Козубовський, Є.Спаська, В.Коз- 
ловська, Ф.Шміт, П.Курінний та ін.

Перетворення музеїв із наукових і культурно- 
освітніх закладів в політико-просвітницькі вимагало 
нових кадрів. Всі форми підготовки нових музейних 
спеціалістів не давали можливості отримати певну сис
тему знань, основу науки. Змінився і тип музейника: 
якщо на початку 20-х рр. - це ерудит, знавець і 
дослідник пам’яток, то в кінці 30-х рр. - це музейник, 
який працює по заданій пропагандистській схемі. 1

1 Труды І Всероссийского музейного сьезда.-М.-1931.-С. 21.
2 Беляев Д. Воспитывать и смелее выдвигать новые кадры//Советский 

музей.- 1937.-№9-10.-С. 54.
3 ЦДАВО України.-Ф. 166, on. 9, спр. 1485.-Арк. 12, 29.
4 Венедиктов К. Кузница музейных кадров//Советский музей.-1937.-№9- 

10.-С. 60.
3 Поздняков Н. Подготовка и переподготовка кадров//Советский музей.- 

1937.-№9-10.-С. 56.
6 ЦДАВО України.-Ф. 166, on. 9, спр. 1485.-Арк. 4, 5, 24.
^ Калениченко Л. Изограмота в подготовке музейных кадров//Советский 

музей.-1935.-№1.-С. 70-71.
8 ЦДАВО України.-Ф. 166, on. 9, спр. 1485.-Арк. 8, 9.
9 Юренева Т.Ю. Формирование кадров советских музейных работников. 

1917-1941.-М.-1991.-С. 12.
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Бонь 0.1. (К анів)

ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ НАУКИ 
ТА МИСТЕЦТВА ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ НЕРУХОМИХ 

ПАМ’ЯТОК (20-30-х рр. XX ст.)

Серед багатої музейної палітри України 20-30-х рр. 
XX ст. особливе місце займає Музей українських діячів 
науки і мистецтва. Він не тільки зміг розгорнути широку 
науково-дослідницьку діяльність, а й привернув увагу 
науковців і громадськості. Ще з кінця XIX століття серед 
української інтелігенції зріла думка про необхідність 
створення музею найвидатніших митців та науковців ук
раїнської землі. Реалізувати цю ідею стало можливим 
після заснування в Києві М.С.Грушевським Українсько
го наукового товариства в 1907 р. З того часу київські та 
провінційні учені, колекціонери, прихильники ук
раїнської науки почали передавати до УНТ цілі колекції. 
Так утворився Музей Українського наукового товарист
ва. Природно, що значну частину колекцій становили 
матеріали, пов’язані з відомими діячами наукового та 
громадського руху. Спочатку за браком приміщення ці 
вартісні для української культури речі не експонувались, 
а складались по шафам та скриням1.

Це, безперечно, робило їх недоступними не тільки для 
науковців-дослідників, а і для поверхового огляду. А на 
той час в Музей УНТ було передано, крім великої 
кількості рукописних, друкованих та іконографічних ма
теріалів, цілі комплекси меморіальних речей. Після зруй
нування в 1914 р. Музею П.О.Куліша в Борзні, УНТ при
дбало велику кількість рукописів та книг з бібліотеки 
письменника та його дружини О.М.Куліш. Дещо 
пізніше, як дарунок дітей славетного композитора 
М.В.Дисенка, Музей отримав кабінет та його архів. 
Надбанням Музею УНТ також стали рукописні ма
теріали родини Лазаревських, в період революції пере
дано кабінет письменника І.С.Нечуя-Левицького з 
архівом, що зберігся2.
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Новий поштовх до формування фондів Музею надала 
передача УНТ, згідно заповіту відомого мецената 
В.Ф.Симиренка, будинку по вулиці Трьохсвятительскій, 
23 (тоді - Жертв Революції, нині - Десятинна, 9). Це, хо
ча і не дало змоги розгорнути в певній мірі музейні ко
лекції, але з’явився окремий відділ українських діячів, 
що займав три кімнати. Та матеріальна скрута 1920-1921 
рр. не дала змоги активізувати працю музею і він зали
шився практично невідомим для широкої громади.

Після приєднання в червні 1921 р. УНТ до Всеукраїн
ської Академії наук, Музей товариства було розподілено 
між різними установами ВУАН3. Очолив Музей діячів, 
як стала називатись його меморіальна частина, академік 
Олекса Петрович Новицький. На жаль, джерела под
ають дві дати затвердження О.П.Новицького директо
ром Музею українських діячів. Завірена копія трудового 
списку вченого 28 січня 1930 р. називає 4 березня 1924 р. 
без посилання на рішення історично-філологічного 
відділу ВУАН4. Тоді як власноруч написаний, дуже де
тальний трудовий список за 1889-1933 рр. називає 21 бе
резня 1924 р., посилаючись на протокол засідання 1-го 
відділу ВУАН №7 від 13 березня 1924 р.5 Більш 
вірогідною є, напевне, друга дата.

Отримавши призначення, Олекса Петрович незаба
ром підняв в історично-філологічному відділі питання 
про вироблення плану роботи музею. Але через 
мінімальні фінансові можливості відділ ухвалив обмежи
тись лише збереженням зібраних речей. Дещо пізніше, 28 
червня 1926 р., за пропозицією О.П.Новицького Спільне 
зібрання Академії перейменувало установу на Музей ук
раїнських діячів науки та мистецтва6. Ця назва, на дум
ку вченого, краще відповідала змісту музейних колекцій, 
тому що під час згаданого розподілу Музею УНТ части
на матеріалів меморіального характеру була передана 
до академічної Комісії громадських рухів та інших ака
демічних установ7 .

Практично в 1924-25 рр. музей знаходився в стадії 
створення експозиції та систематизації матеріалів. Ос
новну частину часу було присвячено упорядкуванню та
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інвентарізації спадщини Музею УНТ. Робота ця була 
надзвичайно копіткою, тому що збірки хоч і були дуже 
цікавими, але лежали неупорядковані. І академік, що 
мешкав з сім’єю в тому ж будинку по Трьохсвяти
тельській, 23, у вільний від організаційної та наукової 
роботи час виконував цю складну роботу. До інвентаря 
за 1924-25 рр. було записано 2500 цінних експонатів8.

Одночасно академік О.П.Новицький розробив на
укову концепцію Музею українських діячів науки та 
мистецтва. Не відокремлюючи видатних науковців та 
митців із загального кола діячів, з того оточення, з яко
го вони вийшли, яке впливало на них і зумовлювало їх 
діяльність.

О.П.Новицький разом з Євгенією Яківною Рудинсь- 
кою, що була призначена ученим консерватором Музею 
діячів, починає листування з музейними закладами Ук
раїни з метою виявлення меморіальних матеріалів ук
раїнських діячів наукового та мистецького руху та коор
динації діяльності музеїв у збережнні матеріалів та 
пам’яток, пов’язаних з видатними українцями. Музей, з 
ініціативи Олекси Петровича, розіслав до місцевих му
зеїв анкети. Анкета мала 12 запитань, метою яких було 
визначити кількість та характер предметів, що стосува
лись життя та діяльності діячів та прохання збирати такі 
речі для Музею українських діячів науки та мистецтва9.

Та праця Музею не обмежувалась лише цими напрям
ками. В полі зору музейників були і нерухомі пам’ятки 
меморіального характеру. Так, 3 вересня 1927 р. 
О.П.Новицький звернувся з листом до Новоград-Во- 
линського виконкому, де запитував в якому стані пере
буває будинок, де народилась українська поетеса Леся 
Українка та просив встановити мармурову дошку з та
ким написом: "У цьому будинкові 13 лютого 1971 р. на
родилася наша славетна письменниця Леся Українка". А 
вже, 13 вересня Музей дякував Новоград-Волинському 
педтехнікуму за зусилля по збереженню цієї пам’ятки19. 
28 грудня 1927 р. Музей звернувся до Київського ОВК з 
проханням впорядкувати могилу видатного українсько-
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го історика Володимира Боніфатійовича Антоновича, 
поновивши її огорожу п. За свій обов’язок Олекса Пет
рович вважав підтримати клопотання про надання кра
щого помешкання синові М.В.Лисенка Остапові.

За наполяганням Олекси Петровича Новицького та 
поданням ВУАН Київська міськрада пропонувала 
відділові комунального господарства влаштувати ме
моріальні дошки на будинках де жили в останні роки 
М.Лисенко, В.Антонович, М.Біляшівський та впорядку
вати могилу Володимира Антоновича. Саме до Музею 
звертався за підтримкою Кабінет виучування Поділля в 
справі встановлення меморіальних дошок на будинках в 
Києві, де проживав М.Коцюбинський12. Дещо пізніше, 
11 квітня 1928 р., окркомгосп просив повідомити текст 
згаданих дошок. Та ЗО травня Київська міськрада за 
відсутністю коштів пропонувала 500 крб., що були не
обхідні на це, виділити в 1928/29 бюджетному році13.1 от 
14 листопада 1928 р. окркомгосп повідомив, що на бу
динку №95 по вулиці П’ятакова, де жив М.В.Лисенко та 
на будинку №40 по вулиці пролетарській, де жив В.Б.Ан
тонович встановлено меморіальні дошки14.

Разом із накопиченням відомостей про діячів Олекса 
Петрович намагався активізувати діяльність місцевих 
ОВК та інспектур освіти по збереженню меморіальних 
пам’яток та могил. Так, Прилуцька округова інспектура 
народної освіти повідомляла про заходи окрмузею по 
охороні могил культурних діячів Прилуччини. Будинки, 
в яких вони жили, на жаль, в більшості не збереглись, па
лац Г.П.Галагана в Сокиренцях використовувався під 
агрошколу, будинок, де жив М.І.Костомаров, був зайня
тий наросвітою під дитячу колонію. До відома Музею 
діячів доводилось, що з родичів та близьких знайомих 
видатних людей, що проживали тоді на Прилуччині, 
прийомний син М.І.Костомарова О.М.Кисіль передав 
частину матеріалів про свого вітчима до Києва, а саме 
автограф своїх спогадів про перебування історика і гро
мадського діяча на Прилуччині, деякі фото М.Костома- 
рова в молодості тощо. З Вінниці повідомляли, що під 
охороною знаходився тільки будинок М.Коцюбинсько-
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го, а могили П.Ніщинського, Д.Марковича, М.Євшана 
в дуже загрозливому стані. Склеп і пам’ятник на могилі 
Н.Ніщинського зруйновано, а сліди двох інших могил 
навіть важко відшукати15. Усі речі, пов’язані з діячами, 
Вінницький округовий музей та Музей Поділля без огля
ду на національності, передавали до Музею ім.М.Коцю- 
бинського у Вінниці. В кінці повідомлення висловлюва
лась думка, що справа охорони пам’яток українських 
діячів тільки тоді поліпшиться, коли за прикладом НКО 
СРСР вдасться добитись утримання відповідної комісії з 
адміністративними функціями при НКО УСРР.

В травні-червні 1928 р., отримавши від ВУАН на на
уково-операційні видатки 450 крб., в додаток до того, 
що було отримано до 1 червня 426 крб., та від Шев
ченківського ОВК 150 крб., Музей діячів зміг провести 
виставку, присвячену І.Нечуй-Левицькому16. Біло
церківська окрінспектура народної освіти підтримала 
прохання Музею про виділення 150 крб. на фотографу
вання місцевості де жив і пращовав І.Нечуй-Левицький 
на Білоцерківщині, при умові, що в інспектурі залишить
ся по одному примірнику. Ухвалено також інспектурою 
просити ОВК встановити меморіальну дошку на будин
ку письменника в Богуславі, перейменувати одну з ву
лиць та організувати при окрмузеєві куточок літерату
ри17.

Ще одним напрямком діяльності Музею українських 
діячів науки та мистецтва було здійснення наукових 
відряджень до місць, пов’язаних з видатними особами. 
Неодноразово в справах Музею виїжджали О.П.Но- 
вицький, Є.Я.Рудинська (у вересні 1927 р. до Чернігова, 
Борзни, Могилева-Подільського)18. Пізніше, 8 серпня 
1928 р. Музей відрядив художника Ф.Красицького, щоб 
зфотографувати і замалювати могилу П.Куліша, оселю 
його, краєвиди сіл Оленівки, Кулішівки, хутора Мот- 
ронівьси, м.Борзни19.

Продовжував О.П.Новицький роботу по увічненню 
українських діячів меморіальними дошками в Києві. 
Знову звертався академік О.П.Новицький до Київської
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міськради по вже відпрацьованій схемі. 12 травня він від 
імені Музею запитував, скільки дошок може встановити 
міськрада та просив сповістити про це управу впорядку
вання окркомгоспу. Потрібні адреси та написи Музей 
зобов’язався надати додатково20.1 коли справа у вересні 
позитивно вирішилась - було виділено 500 крб., до упра
ви впорядкування було подано список на п’ять дошок: 
по вулиці П ’ятакова, б. 97 - Лесі Українці, по б.ІПевчен- 
ка, б. 17 - М.Коцюбинському, на Артема, 41, де в 1911- 
1916 рр. жив І.Нечуй-Левицький, в Георгіївському про
вулку, 11 - в 1917-1920 рр. жив Г.Нарбут та на вул .Воро
шилова, де жив медик академік Ф.Яновський21.

Академік О.П.Новицький надалі планував розшири
ти подорожі (відрядження) співробітників Музею з ме
тою створення картотеки на всі українські меморіальні 
матеріали місцевих та столичних музеїв. Надзвичайно 
важливим та складним видався для Музею українських 
діячів науки та мистецтва 1930 рік. Чотири з половиною 
місяці перебувала під арештом Євгенія Яківна Рудинсь- 
ка, звинувачена в причетності до "СВУ". Стан здоров’я 
О.П.Новицького та сімейні негаразди змушували все 
менше займатися справами Музею. Та разом з тим, для 
закінчення подорожі, присвяченої І.Нечую-Левицькому 
та на експедицію в Крим та на Кавказ "Шляхом твор
чості Лесі Українки" планувалось виділити 546 крб. Ака
демік О.П.Новицький звертався до Шевченківського ок- 
рмузею з проханням прояснити питання про гранітну 
скелю в м.Стеблеві, на батьківщині І.Нечуя-Левицького, 
якій загрожувало руйнування. Він просив дізнатися чи 
загрожує це руйнування могилам батька і діда Івана Се
меновича та яка установа проводить вибух22.

Після звільнення в 1930 р. повернулась до активної 
роботи в Музеї українських діячів науки та мистецтва 
Є.Я.Рудинська. На слідстві в 1934 р. вона визнавала, що 
повинна була працювати на основі "нової методології", 
але повністю зламати себе їй не вдалось, що пізніше ста
ло формальним приводом до переслідування ученої23. В 
кінці 1930 р. вимушений був відійти від роботи в Музеї 
діячів О.П.Новицький. Через скорочення штатів прак
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тично вся робота Музею лягла на плечі ученого консер
ватора. Та, не дивлячись на те, що музей не мав власних 
коштів, Є.Я.Рудинська звернулась в березні 1932 р. до 
Київської інспектури охорони пам’яток культури з про
ханням виділити 600 крб. на створення карти меморіаль
них пам’яток, серед яких значну кількість становили не
рухомі пам’ятки24 Дещо пізніше Музей діячів подав до 
інспектури список могил діячів і просив видати охоронні 
грамоти на них. Одночасно повідомляв про повалення 
пам’ятника О.Русова та про загрозу руйнування могили 
С.Руданського в Ялті та просив ВУКОПК спільно з Ял
тинським виконкомом запобігти її руйнуванню25.

Та, на жаль, плідна праця Музею українських діячів 
науки та мистецтва була невдовзі перервана передачею 
його у відання НКО, коли він залишився практично без 
фінансування. А 27 березня 1934 р. Є.Я.Рудинська була 
заарештована і заслана на 5 років у м.Котлас26. Оціню
ючи зусилля співробітників Музею українських діячів 
науки та мистецтва по охороні нерухомих меморіальних 
пам’яток, можна стверджувати, що вони привертали 
увагу центральних та місцевих органів влади до цієї про
блеми, що дозволило зберегти пам’ять про видатних ук
раїнців та місця з ними пов’язані.

' Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені
B. І.Вернадського (далі - IP НБУВ).-Ф.Х.-№18694.-Арк. 2.

2 Там само.-Арк. 1.
3 Історія Академії наук України. 1918-1993.-Київ: Наукова думка, 1994.-

C. 43.
4 IP НБУВ.-Ф. 279.-№2801.-Арк. 1.
 ̂ Там само.-Ф. 291.-№312.-Арк. 27 зв.

6 Там само.-Ф.Х.-№31171-31300.-Арк. 12.
^ Там само.-№18694.-Арк. 2.
8 Там само.-Ф. 279.-№907.-Арк. 40.
9 Там само.-Ф.Х.-№31024-31061.-Арк. 5.
Ю Там само.-Арк. 29-30.
І* Там само.-Арк. 21 зв.
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*2 Там само.-Арк. 10 зв., 77-78.
*3 Там само.-Арк. 109.
14 Там само.-Арк. 128.

Там само.-№30887-30923.-Арк. 47, 51-51 зв.
16 Там само.-№31171-31300,-Арк. 82, 84.
17 Там само.-Арк. 107.
1® Там само.-№31024-31061.-Арк. 32.
19 Там само.-№31171-31300.-Арк. 119.
20 Там само.-№31062-31168.-Арк. 36.
21 Там само.-Арк. 96.
22 Там само.-Арк. 43.
23 Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі - 

ЦДАГОУ).-Ф. 263, on. 1, спр. ФП-26867.-Арк. 7.
24 IP НБУВ.-Ф.Х.-№31170.-Арк. 78.
25 Там само.-Арк. 121.
26 ЦДАГОУ.-Ф. 263, on. 1, спр. ФП-26867.-Арк. 1,11.

Константинов В. О. (К иїв)

З  ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ОДНОГО З  ПЕРШИХ МУЗЕЇВ 
ЛИСИЧАНСЬКА

Дослідження розвитку музейної справи в нашій країні 
- один із важливих напрямів наукових пошуків в музео- 
логії.

У фондах Національної бібліотеки України 
ім.В.І.Вернадського НАН України зберігається цікаве 
видання "Известия Лисичанского музея", т. 1, випуски 2- 
4 за 1921 р., де висвітлюється історія музейної справи Ли- 
сичанська. Офіційні джерела, такі як "Історія міст і сіл 
УРСР. Луганська область" подають інформацію, що в 
1964 р., з ініціативи гірничого інженера пенсіонера 
Г.М.Копейко створено міський краєзнавчий музей на 
громадських засадах1. Подальший пошук і аналіз знай
дених архівних та друкованих джерел дозволили встано
вити слідуюче.

В період національно-визвольних змагань ук
раїнського народу (1917-1921 рр.), коли в суспільстві
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особливо загострились почуття національної гідності, 
прагнення відродити культуру свого народу, в країні от
римав широкого поширення рух по вивченню історії 
рідного краю. Краєзнавці збирали історичні пам’ятки, 
складали археологічні карти, виявляли місцеві ресурси, 
що сприяло розвитку народного господарства. Зібрані 
ними колекції стали основою для створення багатьох 
краєзнавчих музеїв, в яких висвітлювалась історія краю. 
В цій корисній справі важливу роль відігравав Наркомат 
народної освіти УРСР та його губернські відділи, в тому 
числі і Донецький, який знаходився в м.Луганську.

7-8 травня 1920 р. в Донецьку проходила губернська 
конференція профспілки робітників освіти і соціалістич
ної культури. На ній з доповіддю виступив завідуючий 
музейно-екскурсійною секцією при позашкільному 
підвідділі губернського відділу народної освіти вчений- 
археолог Р.А.Локтюшев. В своїй доповіді він поставив 
питання про необхідність створення центрального гу
бернського краєзнавчого музею Донецького краю, який 
би в свою чергу сприяв створенню районних музеїв. 
Підкреслювалось про необхідність координаційної ро
боти Центрального губернського краєзнавчого музею з 
районними музеями2. Центральний губернський крає
знавчий музей незабаром був створений в Луганську у 
1920 р.3

У 1920 р. Донецька губернія налічувала 13 районів, в 
тому числі Лисичанський, який в свою чергу мав 13 во
лостей. До складу Лисичанського району входила і Вер- 
хнянська волость з центром в с. Верхнє, яке знаходилось 
на відстані 5,4 км від Лисичанська4. Село Верхнє (3-тя 
рота) було засноване 1754 р., а Лисичанськ - 1795 р.5 У 
1927 р. с.Верхнєє стає робітничим селищем, а у 1965 р. 
воно увійшло в межі м.Лисичанська6. Введення в дію 28 
квітня 1892 р. содового заводу, який з 1895 р. став міцно 
займати перше місце в країні по виробництву соди7, 
сприяло розвитку села. 15 червня 1920 р. при содовому 
заводі був відкритий робітничий клуб - перший робітни
чий клуб в Лисичанську. Значну допомогу надав Лиси-

192



чанський відділ народної освіти, який був створений 13 
травня 1920 р. 8 Силами та коштами членів клубу був за
снований музей9. Це єдине знайдене мною друковане дже
рело, де згадано про музей в с.Верхньому на початку 20-х 
років, але ніяких більше даних про цей музей в книзі не
має. Треба додати, що в селі Верхньому 29 липня 1920 р. 
вийшов перший номер стінної газети "Укроста" - видання 
Лисичанського повітового відділення Донецької губернії. 
В газеті друкувалися відомості з життя країни, Донецької 
губернії та Лисичанського району. В газетному відділі 
Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського 
НАН України зберігаються випуски газети за 1 і 4-е липня 
та 10-12 серпня 1920 р. В 1921 р. в с.Верхньому був відкри
тий сільський будинок з глядацьким залом на 350 чоловік 
та бібліотека. Почала виходити раз на два тижні стінна га
зета "Сілянське життя"10.1 зовсім не дивно, що цей населе
ний пункт привертав до себе увагу високоосвічених людей 
і вчених різних галузей знань, які були не байдужими до 
організації музею. З’ясувати остаточно, чи був на початку 
20-х років в Лисичанську краєзнавчий музей дозволила 
виявлена стаття КА.Угринського "Музей местной приро
ды и научная работа любителей", яка була надрукована 
окремим виданням у 1921 р. за сприянням Лисичанського 
відділу народної освіти.

На обкладинці зверху є напис: "Лисичанский местный 
музей". В статті повідомляється, що місцевий музей був 
створений в липні-вересні 1920 р. і знаходився в примі
щенні заводської школи в с.Верхньому11. Завідував му
зеєм вчений-ботанік К.А.Угринський. На звороті обкла
динки надруковано, що ця стаття мала бути вміщена в 
першому випуску "Известий Лисичанского музея" і була 
доставлена в Попаснянську типографию ще у жовтні 
1920 р. При пожежі в топографії рукопис загинув і тепер 
знову стаття написана. Ця цікава і змістовна стаття і 
нині може бути корисною для краєзнавців.

Стаття розкриває мету і завдання краєзнавчих музеїв, 
які тоді називались місцевими. Автор висловив свою 
особисту думку, що такс музей, його призначення і про 
необхідність проведення музеями наукової роботи. Він
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вважав, що існує кілька типів музеїв: промислові, ху
дожні та наукові. До останніх автор відносив музеї 
місцевої природи, які своїм завданням вважають збиран
ня, збереження і наукову обробку предметів місцевої 
природи - рослинності, тваринного світу, мінеральних 
об’єктів, пам’яток старовини минулого краю. Подібні 
музеї інколи в коло своїх завдань включають збирання 
народних пісень, оповідей, вивчення народної ху
дожньої творчості і т.п. Майже завжди такі музеї мають 
метеорологічну обсерваторію, інколи і астрономічну. 
Подібне завдання поставив собі і Лисичанський музей1*.

К.А.Угринський вважав місцевість, де він жив, ціка
вою як в промисловому відношенні, так і геологічному 
та загально географічному. Крім того, історична доля 
краю майже не вивчена і заслуговує на увагу, адже в 
Харківській, Київській губерніях можна і зараз робити 
цікаві наукові відкриття, знаходити для науки різні види 
рослин та тварин і т.д. Він вважав, що допомогти в 
цьому може два фактори: це виникнення мережі місце
вих музеїв, де будуть сконцентровані об’єкти досліджен
ня та організація наукової роботи місцевих любителів, 
які можуть зробити науці величезні послуги.

Автор цілком вірно писав, що наукова робота пере
дбачає видання наукового часопису. В ньому працівни
ки музею та краєзнавці мали б змогу надрукувати ре
зультати своїх досліджень. Крім того, такий журнал 
вміщував би статті фахівців, які допомагали місцевим 
любителям в обробці музейних колекцій. І, нарешті, му
зей повинен ставити перед собою завдання видавати по
пулярні брошури, розраховані на широке коло читачів.

Далі К.А.Угринський повідомляє, що Лисичанський 
музей вже має колекції, як навчального, так і наукового 
характеру по флорі і фауні краю, збірки окам’янілостей, 
карти і т.п. Музей мав вже змістовну бібліотеку, де були 
мащке всі довідники по флорі Росії, література по енто
мології та іншим галузям знань. Краєзнавець, який ба
жав розпочати наукову роботу, мав можливість в музеї 
отримати крім літератури також технічні відомості, ад

194



реси фахівців і т.п. 13
Лисичанський місцевий музей, як наукова установа, 

вже в жовтні 1920 р. налагодив випуск журналу "Извес
тия Лисичанского музея". Допомогу у виданні цього ча
сопису надав Лисичанський відділ народної освіти. За 
період з жовтня 1920 р. по березень 1921 р. було підго
товлено чотири випуски: перший випуск загинув під час 
пожежі в типограф», а 2-4 випуски побачили світ. В чет
вертому числі часопису була надрукована провідна стат
тя професора О.С.Федоровського, яка зорієнтовувала 
читача в збиранні археологічних матеріалів. В журналі 
також подається огляд астрономічних явищ на наступ
ний рік.

За задумом працівників музею в подальшому "Извес
тия Лисичанского музея" мали намір друкувати огляди 
наукових відкриттів, статті з геології, ботаніки, архео
логії, історії місцевого краю, досягнень техніки. Поряд з 
цим планувалось вміщувати спеціальні дослідження, 
статті по загальним питанням природознавства, по му
зейній справі, новини наукової літератури, хроніка на
укового і музейного життя. Маючи в своєму розпоряд
женні багаторічні регулярні записи спостережень елек
тричної станції содового заводу, музей друкував огляди 
метеорологічних елементів та дані стосовно р.Донця14. 
Не всі музеї можуть похвалитись виданням свого науко
вого журналу.

В підготовці до випуску "Известий Лисичанского му
зея" приймали участь: М.В.Клоков, Є.М.Лавренко, асис
тент М.О.Ремізов, К.А.Угринський, проф. О.С.Федо- 
ровський та інші. Редактором видання був К.А.Угринсь- 
кий. Усі випуски готувались і набирались працівниками 
музею в с.Верхньому, а друкувались в "Советской типог
рафии" м.Лисичанська.

Цікаво було знати, хто за фахом ці люди і як склала
ся їх подальша доля. Проведені пошуки дали можливість 
трохи висвітлити це.

Редактор К.А.Угринський був вченим-ботаніком і 
мав наукові праці в цій галузі.

Найбільш досвіченим з археологічних питань в
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редколегії був професор О.С.Федоровський - археолог, 
історик, викладач. Він був відомий своїми працями: 
"Дневник раскопок Верхне-Салтовского могильника" 
(1914 р.); "К истории города Харькова" (1916 р.) і 
цінного посібника з вітчизнознавства "Природа и насе
ление Слободской Украины Харьковской губернии" 
(1918 р.) та інших.

Асистент Микола Олексійович Ремізов (1885-1995) 
вчений-геолог, згодом став професором Харківського 
університету. Все своє життя присвятив дослідженню 
грунтів України та Центрального Кавказу. Автор на
укових праць з цього питання15.

Євген Михайлович Лавренко, 1900 р.н., вчений-гео- 
ботанік. Вивчав рослинність та флору степів України. 
Автор майже 400 наукових праць. В 1969 р. обраний 
академіком АН СРСР, був президентом всесоюзного 
ботанічного товариства та головним редактором "Бо
танического журнала". Його наукова і педагогічна 
діяльність в основному була пов’язана з Харківським 
та Ленінградським університетами16.

Михайло Васильович Клоков (1896-1981) згодом 
став одним з найбільш відомих вчених в галузі флорис
тики, систематики, ботанічної географії, історії флори 
і, перш за все, флори півдня Європейської частини 
СРСР. Автор багатьох наукових праць, професор, лау
реат Державної премії СРСР. Працював в Харківсько
му університеті, заповіднику "Асканія Нова", Інституті 
ботаніки АН УРСР (м.Київ). Цікаво, що Михайло Ва
сильович писав вірші, був одним з найстаріших ук
раїнських поетів, мав літературний псевдонім - Михай
ло Доленко і з 1934 р. був членом Спілки письменників 
СРСР, як поет та критик17.

Поданий вище матеріал переконливо свідчить про 
те, що перший краєзнавчий музей в Лисичанську був 
ствррений ще у 1920 р., але як складалася подальша до
ля цього цікавого закладу та його видання "Известия 
Лисичанского музея", потребує ще додаткових 
досліджень і, в першу чергу, в архівах Донецького со
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дового заводу, міст Лисичанська та Луганська.

1 Історія міст та сіл Української РСР. Луганська область.-К.: УРН, 
1968.-С. 472.

2 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі - 
ЦДАВО України).-Ф. 166, on. 1, спр. 939.-Арк. 181-182.

3 Мезенцева Г.Г. Музеи Украины.-К.-1959.-С. 85.
4 ЦДАВО України.-Ф. 166, on. 1, спр. 939.-Арк. 41.
5 Подов В.И. Легенды и были Донбасса.-Луганск.-1998.-С. 56-57.
6 Історія міст та сіл Української РСР. Луганська область.-К.-1968.-С. 

462, 468.
2 Лопатин Н.В. У колыбели Донбасса. К 250-летию Лисичанска. - 

Луганск.-1960.-С. 11.
8 ЦДАВО України.-Ф. 166, on. 1, спр. 939.-Арк. 57.
^ Лопатин Н.В. Вказ. праця.-С. 176-177.
Ю Там само.-С. 177.
11 Угринский К.А. Музей местной природы и научная работа 

любителей.-Лисичанск.-1921 .-С. 6.
12 Там само.-С. 2.
13 Там само.-С. 5.
14 Там само.-С. 6.
15 Николай Алексеевич Ремизов. Геолог. (1885-1955)//Ученые записки 

Харьковского университета.-Т. 73. Записки геологического факультета.-Т. 
13.-1956.-С. 201-202.

16 Александрова В.Д., Карамышева З.Д. Евгений Михайлович Лав- 
ренко (К 70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности) 
//Ботанический журнал.-1970.-Т. 55.-X95.-C. 735-861; Лисенко Т.І. Євген 
Михайлович Лавренко (до 85-річчя з дня народження ботаніка, 
географа)//Український ботанічний журнал.-1985.-Т. 42.-X93.-C. 95.

1 ̂  Доборочаева В.Н., Заверуха Б.В. Михаил Васильевич Клоков (К 70- 
летию со дня рождения и 50-летию научной и педагогической 
деятельности)//Ботанический журнал.-1966.-Т. 51.-Х9І1.-С. 1672, 1678; 
Макаров А. Наука приходит в поэзию//Радуга.-1965.-Х91.-С. 167-172.
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Ф едорів Т.Ф. (с.С т рийУ гринівІвано-Ф ранків. обл.)

МУЗЕЙ СТЕПАНА БАНДЕРИ.

Степан Бандера мешкав у Старому Угринові з 1909 
по 1933 р., аж до часу свого арешту за організацію зама
ху на міністра внутрішніх справ Польщі Б.Перацького, 
відповідального за так звану політику "пацифікації" на 
Західній Україні1. Згодом у колишньому помешканні 
Бандерів оселився новий місцевий парох о.Володимир 
Соломка, що змінив о.Андрія Бандеру, в 1934 р. до ста- 
роугринівської церкви В’їзду Господа в Єрусалим при
йшов новий священик о.Дмитро Березовський2. Ще за 
життя останнього (а помер він 1959 року), частина бу
динку була перетворена на школу, а 1978 року, коли бу
ло побудоване сучасне приміщення сільської школи - бу
динок Бандерів деякий час пустував. Громада села нама
галась викупити приміщення, яке насправді з самого по
чатку було власністю громади, адже 1893 р. його було 
збудовано спільними зусиллями селян як резиденцію для 
священиків, однак районна влада вирішила продати ха
ту місцевому жителю, ветерану Червоної Армії, поста
вивши умову: будинок має бути зруйнований, а на його 
місці має постати нова забудова...

Відродження садиби почалось з 1989 р., коли на 
подвір’ї, на якому виріс Степан Бандера, відбувся мітинг 
і було встановлено символічний хрест. На тому ж місці 
14 жовтня 1990 р. був відкритий перший на Україні 
пам’ятник Степану Бендері. Двічі (ЗО січня 1990 р., 10 
липня 1991 р.) новітні вандали знищували монумент і 
двічі (ЗО червня 1991 р., 17 серпня 1991 р.) він відроджу
вався з руїн4.

Для гідного вшанування С.Бандери та його славної 
родини велике значення мало створення в рідному селі 
Провідника ОУН державного історико-меморіального 
музею у травні 1996 р.5 З того часу почалась цілеспрямо
вана робота по нагромадженню речових матеріалів, 
архівних документів та інших експонатів, пов’язаних із
198



життям та діяльністю Степана Бандери, створюється ма
теріальна база для повноцінної діяльності установи.

До історико-меморіального комплексу входять: час
тина родинної оселі Бандерів (одна кімната з восьми), 
бронзовий пам’ятник Провідникові ОУН, пам’ятний 
знак та залишки перших монументів, капличка Покрови 
(зруйнована 1982 року й відновлена у 1989), "пивниця" 
(тут планується розмістити частину експозиції), крини
ця. Крім того, заслуговують на увагу і потребують за
хисту пам’ятний знак на місці перезахоронения Марти 
Бандери, могила матері Степана-Мирослави та діда 
Глодзінського, церква, у якій служив о.Андрій Бандера, 
колишнє приміщення початкової школи, побудоване ще 
в другій половині XIX ст., символічна могила Січових 
Стрільців, пам’ятний знак на місці загибелі Проводу 
ОУН-УПА Калущини 18 листопада 1950 р.

На жаль, зусилля працівників музею по створенню 
нової експозиції гальмуються через відсутність не
обхідних матеріалів, коштів на виготовлення якісних фо
тографій, копій документів, на художнє оформлення.

За таких умов головний акцент робиться на 
дослідницькій та фондовій роботі, що потребує порівня
но менше коштів. Зібрано і впорядковано чимало ма
теріалів, які використовуються для популяризації 
національно-визвольної боротьби 30-50-х рр. під прово
дом Бандери. Працівники історико-меморіального му
зею є активними учасниками культурно-масових за
ходів. На основі зібраних документів та матеріалів ство
рено ряд тематичних виставок, як меморіального, так і 
краєзнавчого характеру. Ще один напрям роботи - це 
участь у наукових конференціях та інших аналогічних 
акціях, що сприяє налагодженню нових контактів, 
підвищенню рівня наукової роботи в музеї.

Велике значення надається історико-краєзнавчій ро
боті, сприяє цьому наявність помітного поля діяльності 
для пошуків, цілий пласт місцевої (локальної) історії, 
вивчення та популяризація якої безперечно матиме не- 
аби який виховний ефект для підростаючого покоління,
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чекає свого дослідження.
Нагромаджені матеріали стають джерелом численних 

публікацій у пресі (як районній, обласній, так і всеук
раїнській), зокрема в 1998 р. з’явилось у газетах та жур
налах більше 20 статей, підготовлених науковцями му
зею. Започатковано й окреме спеціалізоване видання 
"Вісник музею Степана Бандери" (вже вийшли в світ три 
випуски) як додатки до районної газети "Дзвони 
Підгір’я", були присвячені Степану Бандері й два випус
ки додатку до обласної газети "Галичина" - "Рани"; вида
но вже два буклети "Історико-меморіальний музей 
С.Бандери", до 90-річчя з дня народження Провідника 
ОУН було видруковано книгу "Родина Бандерів"6.

З весни 1998 р. ведеться будівництво нового 
приміщення Меморіального комплексу, завершити його 
планується до 1 січня 2000 р., що дало б новий поштовх 
до розширення й піднесення на якісно новий рівень на
уково-пошукової та культурно-масової діяльності нашої 
установи. 1

1 Федорів Т. Степан Бандера і Старий Угринів//Тижневик Галичини.- 
1998.-15 жовтня.

^ Хроніка парохії Угринів Старий та Бережниця Шляхетська (копія 
рукопису зберігається в музеї").

З Федорів Т. Музей Степана Бандери//Самостійна Україна.-1998.-Ч. 9-10.- 
С. 6.

^ Федорів Т. Історія пам’ятника складна як і вся наша//Світ молоді.-1998.- 
21 травня.

^ Рішення облвиконкому Івано-Франківської обласної ради №315 від 15 
травня 1996 р.

^ Арсенин П., Федорів Т. Родина Бандерів.-Івано-Франківськ.-1998.-104 с.
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Д анилю кА.Г. (Л ьвів)

З  ДОСВІДУ ВІДБОРУ АРХІТЕКТУРНИХ ЕКСПОНАТІВ 
У ЛЬВІВСЬКОМУ СКАНСЕНІ

У Музеї народної архітектури та побуту, що розташу
вався на околиці Львова в мальовничому Шевченків
ському Гаї, експонується 124 пам’ятки народного будів
ництва з різних місцевостей західних областей України. 
Це різноманітні типи народного житла, господарських і 
виробничих споруд, пам’ятки монументальної архітек
тури. До музею підбираються найбільш типові будівлі, 
зрідка перевозяться і виняткові пам’ятки, які становлять 
науковий чи мистецький інтерес. Звертається увага на 
те, хто будував відповідний архітектурний об’єкт. На 
жаль, більшість будівничих архітектурних об’єктів, які 
експонуються, невідомі. Досі ми не можемо назвати ім’я 
будівничого пам’ятки європейського значення - Мико
лаївської церкви (1763 року) з с.Кривки Турківського 
району Львівської області, яку ще на місці на початку 
XX століття досліджував вітчизняний вчений, уродже
нець Закарпаття, академік Ігор Грабар. Анонімний 
будівничий обезсмертив свій народ, вклавши у свій твір 
весь тодішній рівень будівельної культури, талант. Ця 
пам’ятка у кінці 20-х років була перевезена до Львова під 
керівництвом відомого мистецтвознавця, видатного 
дослідника дерев’яної архітектури Михайла Драгана. 
Споруду відтворили на території Шевченківського Гаю 
(тоді "Кайзервальду") відомі народні майстри з с.Цінева 
Рожнятівського району Івано-Франківської області 
Т.Джурин та Й.Демків.

Цікаві матеріали автор цих рядків вже після відтво
рення на території музею виявив про другу бойківську 
церкву з с.Тисовець 1863 р., що експонується в музеї з 
1972 року. Український письменник Стефан Ковалів у 
нарисі "Напростець", написаний під враженням мандрів
ки в літній час по Українських Карпатах, із захопленням 
описує село Тимовець (Сколівський р-н Львівської обл.),
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з якого перевезена церква. У цьому селі "хати-хижини", 
як близниці-сестриці, розсілися по загористих берегах". 
На фоні села і гір виділяється "одна тільки церковиця 
свята, озарена лучами золотистими заходячого сонця". 
Вона, пише далі письменник, "лагодила в моїх очах сю 
дикість природи... як видалося нам величною ця смир
ненька святиня. Она може найвище стояла між всіма по
сестрами Галичини на хребті Бескида". Далі письменник 
зазначає, що коли вони там були, якийсь маляр працю
вав над іконостасом.

Більше маємо відомостей про найдавнішу пам’ятку 
Карпат - хату 1749 року, яку перевезено з с.Либохори 
Сколівського району Львівської області. Напис на сво
локу засвідчує, що будував її Стефан Пович зі своїми си
нами. Майстром був Фесіо (Федор) Удич. Це той самий 
майстер з Либохори, що у 1739 році разом з Яковом Пу- 
голем з сусіднього села Тухлі будував церкву з с.Лужки 
(біля Осмолоди) Долинського району Івано-Франків
ської області. По дверному одвірку, який добре зберігся 
і є справжнім твором мистецтва, можемо говорити, що 
Федор Удич був великим різьбарем. Орнаментальні мо
тиви - типові на Бойківщині кривульки, що нагадують 
роги бика, а також стилізовані зображення сонця - ро
зетки (площі двох заповнені тригранно-виїмчастою 
сіткою, нагадують стилізоване зображення соняшника), 
а інших двох - відомими у декоративному мистецтві шес- 
тилистниками). Вище цих орнаментальних мотивів 
вирізане "речення" релігійного змісту. Все це виконано з 
великою майстерністю.

Інший експонат - хата 1910 року з с.Тухольки 
Сколівського району Львівської області захоплює 
відвідувачів своїм художнім оздобленням. Це справжній 
шедевр народної архітектури. Будував її Іван Волошин 
(1844-1914), відомий тут і в навколишніх селах, як нам 
вдалрся встановити, майстер. Тухольська хата скла
дається з двох житлових приміщень, розділених сіньми. 
Дах двосхилий, невисокий, з півщитами в причілках. 
Покриття - гонта. Вздовж фасадної та тильної стін
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розміщені напівзакриті галереї, на які виходять вікна і 
двері. Продовження даху над ними підтримується крон
штейнами з фігурною порізкою і стовпами, які художньо 
викінчені. Входи на галереї вирішені у вигляді арочного 
порталу з широкими одвірками, що нагадують площин
ну різьбу з традиційними мотивами.

У художньому оформленні її помітна єдність у вико
ристанні орнаментальних мотивів. Розети - символи со
нця - повторюються в оздобленні всіх зовнішніх 
одвірків, сінешних дверей, комори, стовпів галереї. Ни
жче - рослинний орнамент, на стовпах - барочне 
сплетіння виноградної лози. Знизу вся декоративна час
тина підкреслюється зубчастою лінією.

В дворі, перед входом у цю хату, можна побачити 
оригінальну криницю з с.Коростів Сколівського району. 
Зруб її восьмигранної форми. Над ним піднімається 
двосхилий дах, над яким - хрестовидне в плані перекрит
тя з вежкою в центрі і двосхилими дашками на раменах. 
Криницю збудував у 1965 році місцевий народний 
будівничий Федір Бабич.

Цікаво, що подібної форми завершення в криницях 
зустрічались в центральній частині Бойківщини і 
давніше, зокрема така споруда була на площі Ринок в 
Скольному на початку XX століття.

Відтворена в секторі "Бойківщина" школа 1882 року з
с.Бусовисько Старосамбірського району Львівської об
ласті, побудована за традиційною схемою, яка була по
ширена в ті часи на Галичині. Але відомий у цих краях 
майстер Йосип Луць зруб з добре оброблених брусів пе
рекрив чотирисхилим дахом, прикрасивши його двома 
півкруглими отворами з фасадного боку і будкою з дзво
ником (для скликання учнів) на гребені. Взагалі фасад 
будівлі визначається симетричністю в розподілі основ
них об’ємів, яка підкреслюється розміщенням вікон, цен
тральним розташуванням ганку.

Гуцульську хату 1927 року з с.Яворів Косівського 
району Івано-Франківської області, яка перевезена в му
зей у 1974 році, будував відомий у ті часи майстер Іван 
Копчук. Вона відзначається оригінальністю у вирішенні
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фасаду. Вздовж усієї чільної стіни тягнеться широка 
відкрита галерея-поміст. Він накривається продовжен
ням даху, що тримається на фігурно різаних кронштей
нах. На поперечному сволоку у хаті - декоративна різьба 
із зображенням розет і хреста.

Іван Копчук з роду відомих народних зодчих з с.Яво- 
рова. Найбільш знаний із них Лесь Копчук. У 1894 році 
він будував гуцульську церкву і хату на краєвій виставці 
(в Стрийському парку) у Львові. Зараз ця пам’ятка 
зберігається в с.Красів Миколаївського району 
Львівської області. Іван Копчук на цій виставці різьбив 
у хаті мисники і полиці на посуд. Відомі були також 
Ю.Копчук, М.Копчук.

У центрі експозиції скансену є малопомітна пам’ятка 
- громадський дзвін з с.Комарівка Бродівського району 
Львівської області. Громада обирала сторожа, який 
дзвонив при урочистих та стихійних лихах. За народним 
повір’ям дзвін оберігав село від лиха. Недавно нам вда
лося встановити, що власне дзвін був привезений в село 
із Західної Богемії Чеської республіки в 1833 році і був 
встановлений на чотириметровому стовпі під гонтовим 
чотирисхилим в 1887 році.

До музею дзвін був перевезений через 100 років.
У 1988 році з с.Оглядова Радехівського району 

Львівської області була перевезена до музею хата 1859 
року. Ця пам’ятка народного будівництва, крім своєї на
укової цінності, має цікаву історію. Прототипом героя 
повісті "Син землі" українського письменника, уроджен
ця цього села, Осипа Турянського, був син власника ха
ти Івана Куця. Він у творі виступає під прізвищем Ку
ценко. У повісті в кількох місцях подаються описи його 
хати і всієї садиби.

Наявність у музеї творів народного зодчества відомих 
майстрів надає експозиції музею більшої повноти і ваго
мості в розповідях про ту, чи іншу пам’ятку, збагачує 
наші знання про народну архітектуру України, дає змо
гу вивчати творчі методи відомих народних зодчих.

204



Водзш ський Є. Є. (К иїв)

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНИКА 
"СТАРОДАВНІЙ КИЇВ"

Пропозиції щодо розширення меж державного істо- 
рико-культурного заповідника "Стародавній Київ", ро
зроблені Управлінням охорони пам’яток історії, культу
ри та історичного середовища Київської міськдер- 
жадміністрації на виконання рішення постанови колегії 
Міністерства культури і мистецтв України 1998 р .1 Пос
танова і пропозиції є реальним проявом позитивних зру
шень в справі охорони культурної спадщини України, 
посилення уваги до збереження і відтворення кращого з 
втраченого.

Питання організації заповідника "Стародавній Київ" 
в більш широких межах ненове. Воно невіддільне від ідеї 
його заснування, в розробці якої приймали активну 
участь Київпроект і численні організації та установи, 
пов’язані з дослідженням і охороною культурної спад
щини. Згідно з нею особливо дбайливій охороні мала 
підлягати найцінніша стародавня територія міста, що 
склалась в домонгольські часи. Заповідник з самого по
чатку передбачався як цілісне містобудівне утворення, в 
яке входили міста Володимира, Ярослава, Ізяслава, уро
чища Гончарі, Кожум’яки, гори Замкова, Щекавиця і 
Поділ в його найдавнішій частині. Він мав охороняти 
сконцентровану на цій широкій території багату архео
логічну, історичну, архітектурну і містобудівну спадщи
ну, своєрідність її міського середовища і сприяти пошу
ку відповідаючих вимогам охорони спадщини форм 
існування цієї території як активної частини центру 
міста.

Реальне формування заповідника внаслідок певного 
опору пішло в бік його досить штучного зменшення. До 
його складу не ввійшло місто Ярослава, а при остаточ
ному затвердженні меж поза ними залишились гора Ще
кавиця і північна частина Подолу. Порівняно з
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первісним задумом територія Заповідника була зменше
на вдвічі. Наукові дослідження останнього десятиріччя, 
негативні зміни і втрати спадщини, що відбулись за цей 
час на означених територіях, і спроби їх радикальної ре
конструкції переконливо свідчать про необхідність їх су
ворої охорони, про актуальність поширення на них ста
тусу Заповідника.

Цінність міста Ярослава не менша, а за деякими скла
довими (історичне розпланування, історичне середови
ще) навіть більша, ніж у територій, які входять нині до 
складу Заповідника. В ньому сконцентрована велика 
кількість пам’яток архітектури, а більшість вулиць за
пропоновано охороняти як пам’ятки містобудування. 
Таким чином, режим суворої охорони вже поширюється 
на більшу частину міста Ярослава.

Лише за цими вимогами збереження архітектурно- 
містобудівної спадщини має розглядатись як збереження 
цілісного історичного містобудівного утворення, що 
потребує режиму охорони, в якому переважаючими є ви
моги збереження і регенерації. Це режим заповідної те
риторії. А до цього ще додаються вимоги охорони ро
зташованих в ньому численних пам’яток історії, мону
ментального мистецтва і надзвичайно цінних архео
логічних об’єктів. На значну частину міста Ярослава по
ширюється також режим охоронної зони Софійського 
заповідника і комплексу відтвореного Михайлівського 
Золотоверхого монастиря. Тому, введення міста Яросла
ва до складу Заповідника є не лише цілком виправда
ним, але і гостроактуальним.

Дуже високою є цінність і міста Ізяслава. А після 
відтворення собору і дзвіниці Михайлівського Золото
верхого монастиря вона знов стала однією з харак
терніших і виразніших частин історичного ядра міста. 
Важливішим історичним і ландшафтним об’єктом старо
давнього Києва є гора Щекавиця. Цінною складовою 
історичного Подолу є і його квартали, прилеглі до 
підніжжя Щекавиці і вулиці Нижній Вал. Поширення на 
цій території статусу Заповідника є таким же доцільним,
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як і щодо міста Ярослава.
Висунуті пропозиції щодо розширення меж За

повідника підтримані Інститутом археології, НДІТІАМ, 
Українською академією образотворчого мистецтва і 
архітектури, є вірними. Але його межі ще недостатньо 
точно визначені. Вони потребують всебічних обгрунту
вань як з боку потреб охорони історико-культурної 
спадщини, так і з боку формування самого Заповідника 
як відносно самостійного і дуже своєрідного за своїм об
разом і призначенням історичного містобудівного утво
рення. Специфіка існування і функціонування За
повідника має бути послідовно врахована при визна
ченні його меж.

Не слід приєднувати до Заповідника суто сучасну за
будову вулиці Прорізна і майдану Незалежності, Торго
вий центр і реконструйовану північну частину Подолу. І, 
навпаки, до Заповідника мала б входити вся вулиця 
Костьольна, по якій проходив давньоруський вал і яка є 
однією з кращих історичних вулиць міста, що має охоро
нятись як пам’ятка містобудування.

Як своєрідне цілісне в своїй різноманітності історич
не містобудівне утворення, найцінніша давньоруська 
частина історичного центру Києва досить чітко 
виділяється в оточенні. Її межами є: на сході - Володи- 
мирський узвіз, сходи до набережної, Набережне шосе, 
вулиця Набережно-Хрещатицька до вулиці Нижній Вал; 
на півночі - вулиці Нижній Вал, Почайнинська, Ярос
лавська, Межигірська, Щекавицька, Фрунзе, Ни- 
жньоюрківська; на заході - провулок Ни- 
жньоюрківський, провулок Косогірний, вулиця Куд- 
рявська; на півдні - вулиця Артема, Вознесенський узвіз, 
Киянівський провулок (з забудовою) до будинку на ву
лиці Велика Житомирська, 40, східний бік Львівської 
площі, вулиця Ярославів Вал (від вулиці Воровського) з 
забудовою непарного боку і Золотоворітським сквером, 
вулиці Володимирська, Прорізна, Паторжинського, Ма- 
лопідвальна (з забудовою непарного боку), навколо 
Майдану Незалежності, вулиця Костьольна (з забудо
вою), вулиця Трьохсвятительська, підніжжя Володи-
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мирської гірки за Українським домом. Остаточні межі 
Заповідника мають бути визначені на основі детального 
аналізу всіх пов’язаних з його організацією чинників.

В розширений Заповідник входитиме архітектурний 
комплекс Софії Київської, який відіграє провідну роль в 
обличчі і композиції Верхнього міста і є найціннішим 
об’єктом архітектурно-містобудівної спадщини міста 
Ярослава. Він з 1944 року2 має заповідний статус, а з 
1990 року3 включений до світової спадщини. Введення 
міста Ярослава до заповідника "Стародавній Київ" дасть 
змогу в майбутньому ставити питання про віднесення до 
світової культурної спадщини більш широкого утворен
ня в ядрі давньоруського Києва.

Все викладене свідчить не про звичайне приєднання 
якоїсь більшої чи меншої частини до існуючого за
повідника, а про дещо неординарне. За своїм масштабом 
і змістом це створення нового заповідного утворення, 
підняття справи заповідання на вищий щабель задля збе
реження найціннішого об’єкту культурної спадщини Ук
раїни і східних слов’ян - давньоруської частини Києва, 
носія величезної кількості пам’яток архітектури, історії, 
археології, містобудування (більше 600) тісно пов’язаних 
з найціннішим історичним ландшафтом. Йдеться про за
вершення Заповідника, його перехід до якісно іншого 
стану.

Надання заповідного статусу такій великій території 
(близько 350 га - найбільша серед подібних заповідників 
України), що є і має залишитись активною частиною 
центру міста, потребує розробки нового Положення про 
Заповідник. Воно повинно визначати його унікальні 
особливості як щодо збереження культурної спадщини, 
так і форми існування як частини центру міста, а також 
фіксувати права, пільги, особливості власності в ньому, 
засади фінансування, економічної діяльності і т.ін.

Враховуючи цінність історичного ядра Києва, зна
чення давнього Києва як "матері городов русскіх" і куль
турного та політичного центру східних слов’ян тієї пори, 
затвердження великого заповідника "Стародавній Київ"
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має бути здійснено не Київрадою чи навіть Кабінетом 
Міністрів, а на законодавчому рівні. Так, в 1966 році було 
зроблено в Талліні, де за спеціальним законом була ство
рена "Державна охоронна зона середньовічної частини 
Таллінна". Створення повного, а точніше, повноцінного 
заповідника "Стародавній Київ" не менш вагома і актуаль
на державна справа, ніж формування спеціальних еко
номічних зон, організація яких нині здійснюється при
йняттям відповідних законів. Це дозволить здійснювати 
ефективну охорону багатої спадщини Заповідника і на на
йвищому науковому рівні вирішувати складний комплекс 
проблем його фунціонування як важливої частини загаль
номіського і столичного центру.

Визначення архітектурних і містобудівних особливос
тей великої і складно організованої території Заповідни
ка під захистом Закону має здійснюватись без зайвого 
поспіху і з залученням всіх необхідних наукових і проек
тних організацій. Свого часу так це робилось у Вільнюсі, 
Талліні, Ризі, Ленінграді (С.-Петербурзі). Досвід ос
таннього, ансамблі якого включені до світової спадщи
ни, а історичний центр є активною частиною загаль
номіського центру, найближчий до Києва.

В сформованому великому Заповіднику існуватимуть 
найсприятливіші умови для збереження і використання 
комплексної спадщини, відтворення кращих втрачених 
споруд і якостей історичного міського середовища та 
для знайомства з історичними, архітектурними і пейзаж
ними цінностями найдавнішої частини міста.

Деякою мірою передбачуваною є і функціональна 
спеціалізація його території як частини центру. Зали
шаться суттєвими житлова функція, традиційна торго
во-ділова для Подолу і представницька для Верхнього 
міста, підвищиться культурна функція охоплюваних За
повідником територій і без сумніву важливе місце пося
де в ньому організація туризму. Найвірогіднішим місцем 
організації головного туристського центру Києва і 
пов’язаної з ним туристської зони є Верне місто. Актив
ний туристський центр може бути сформований і на 
Подолі в районі Контрактової площі. Як перспективна
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туристська зона можуть розглядатись урочища Гончарі 
і Кожум’яки4. Розвиток всіх цих функцій є оптимальним 
як для існування заповідника,так і для центру міста.

Важливою гарантією збереження найціннішої куль
турної спадщини міста, оптимального формування і 
функціонування заповідника "Стародавній Київ" є 
всебічне врахування його пропонованого стану і статусу 
в новому генеральному плані Києва, завершення ро
зробки якого заплановано в 2000 році. * У

'Про хід виконання органами охорони пам’яток історії та культури 
м.Києва вимог законодавства з питань охорони та використання пам’яток 
історії та культури. Постанова колегії Міністерства культури і мистецтв 
України від 26 серпня 1998 р. №8/1.

2 Про організацію Софійського заповідника. Постанова РНК УРСР і ЦК 
КП(бїУ від 27 березня 1944 р. №281.

3 Прибєга Л.В. Міжнародна охорона історико-культурної спадщини 
/Праці центру пам’яткознавства.-Вип. І.-К.-1992.

4 Водзинський Є.Є., Ієвлева В.П. Київ туристичний. Перспективи 
розвитку/Туристично-краєзнавчі дослідження.-Вип. І.-Ч. І.-К.-1998.

К епінД В . (К иїв)

ВНЕСОК І.Я.ФРАНКА
В РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ

У вивченні матеріальної та духовної культури на
родів в другій половині XIX ст. у Західній Європі утвер
джується порівняльний напрямок та етнологічні методи; 
однією з характерних рис стає поглиблення збираль
ницької роботи в галузі народної культури.

На 70-ті рр. XIX ст. припадає початок громадської, а 
на 8(0-90-ті рр. наукової діяльності, зокрема в галузі 
пам’яткознавства та музейної справи, визначного діяча 
української культури та найосвіченої людини свого часу
І.Я.Франка (1856-1916).
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Саме у ці роки він створює такі праці, як: "Наука і її 
взаємини з працюючими класами" (1878), "Мислі о ево
люції в історії людськості" (1881-1882), "Найновіші на
прямки в народознавстві" (1895), що свідчать про широ
ку обізнаність І.Франка з досягненнями сучасних йому 
природничих та спеціальних історичних дисциплін, зок
рема антропології, археології, етнографії. У цей час та
кож побачили світ часописи, одним з редакторів яких 
був І.Франко "Громадський друг" ("Дзвін", "Молот" - 
1878-79), "Народ" (1890-95), "Жите і слово" (1894-97), 
"Літературно-науковий вісник" (1899-1907) та ін.

З 1887 по 1897 р. він входить до складу редакції поль
ської газети "Kurjer Lwowski", на шпальтах якої друкує, 
зокрема матеріали про стан музейної справи в Галичині 
та за кордоном. У 1887 р. І.Франко протягом шістьох 
тижнів був кореспондентом етнографічної виставки у 
Тернополі, ініціаторами якої були В.Федорович (1845- 
1917) та О.Барвінський (1847-1926)1. Свої зауваження та 
рекомендації щодо організації виставки І.Франко вик
лав у статті "Етнографічна виставка у Тернополі" (1887). 
Цю статтю можна розглядати як предтечу тематичної 
структури та тематичного плану, що прийняті у сучасно
му музеєзнавстві. На його думку, класифікація етног
рафічних матеріалів повинна здійснюватись за геог
рафічним принципом; експонати повинні групуватися за 
матеріалом та функціональним призначенням. Фактич
но ним були сформульовані функції виставки: культур
но-освітня, науково-дослідна, теоретично-методична.

І.Франко постійно цікавився станом музейної справи 
у Чехії, зокрема, у Празі. Адже на той час (80-90-ті рр. 
XIX ст.) - це місто було одним з найрозвинених у галузі 
музейного будівництва; набуває розвитку виробництво 
музейного обладнання, зокрема вітрин, поширюються і 
засновуються видання музейного спрямування. Все це 
сприяло побудові експозицій, які відповідали тогочасно
му рівню досягнень науки та досвіду музейної практики. 
Саме на цей час припадають наукові зв’язки І.Франка з 
визначними діячами чеської культури, зокрема з 
(.Полівкою (1858-1933), Ф.Ржегоржом (1857-1899),
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Л.Нідерле (1865-1944)2.
У 1891 р., перебуваючи у Празі на з’їзді слов’янської 

молоді, І.Франко відвідав Краєву ювілейну етног
рафічну виставку ("З’їзд слов’янської молоді", 1891). З 15 
квітня по 23 жовтня 1895 р. у Празі була влаштована з 
ініціативи Ф.А.Шуберта (1849-1915) та Л.Нідерле Етног
рафічна виставка, метою якої була демонстрація наро
дного побуту чеського та словацького народів, уявити 
картину їхньої духовної та матеріальної культури. 
Підготовчим процесом до цієї широкомасштабної вис
тавки була організація у 1892-95 рр. 175 регіональних 
виставок у провінційних містах. На площі 3500 м2 група 
архітекторів збудувала велике експоноване село, що 
складалось з типових будівель із найбільш значних чесь
ких, моравських та словацьких областей, обставлених 
меблями, начинням та всіма іншими речами домашнь
ого побуту - всього бл. 17000 предметів. Л.Нідерле підго
тував каталог обсягом 73 сторінки. Успіх цієї виставки 
був величезний, зареєстровано 2065000 місцевих та іно
земних відвідувачів, з ’явилась значна кількість 
публікацій у місцевій та зарубіжній пресі3.

Однією з найгрунтовніших публікацій став нарис 
І.Франка - "Гостювання у Празі" (1895), в якому він зро
бив аналіз концепції виставки. На його думку, Празька 
етнографічна виставка була в Європі самою значною 
спробою наочно продемонструвати за допомогою 
будівель та експонованих предметів побуту сільського 
населення. І.Франко вважав, іцо це є одним з найкращих 
способів популяризації досягнень науки та культури, що 
сприяє вихованню молоді та взаєморозумінню між наро
дами. У цьому ж році Комітет чеської етнографічної вис
тавки нагородив І.Франка почесним дипломом і бронзо
вою медаллю. Концепція виставки була покладена у ро
зроблену Л.Нідерле та І.Франком програму організації 
Етнографічного Чехослов’янського музею, що відкрився 
для відвідувачів 15 травня 1896 р.4

У цей же час (1895 р.) у Львові при Науковому Това
ристві ім.Т.Шевченка (далі НТШ) створюється Етног
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рафічний музей, одним з ініціаторів якого був І.Франко5.
У 1897 р. у Празькому етнографічному музеї почали 

експонуватися матеріали з історії народної культури 
Східної Галичини, які зібрав під час своїх етнографічних 
експедицій Ф.Ржегорж за участю І.Франка. Також у цей 
рік з їх ініціативи було створено у Музеї В.Напрстка (за
снований у 1862 р.) етнографічно-руський відділ.

Зазначимо, що І.Франко був членом Празької Ака
демії наук, член-кореспондентом Етнографічного Това
риства Чехослов’янського музею (Товариство засновано 
у 1893 р.), а також з 1898 р. і до кінця свого життя очо
лював Етнографічну комісію при НТШ. Невипадково 
дослідники (М.Т.Ломова, В.А.Маланчук, Г.А.Скрип- 
ник) вважають І.Франка засновником наукової етног
рафічної школи в Галичині.

У 1898 р. І.Франко разом з І.І.Трушем (1869-1941) 
створює у Львові "Товариство для розвою руської шту
ки". У 1905 р. з ініціативи І.Труша, І.Франка та
С.П.Людкевича (1879-1979) у Львові створюється "Това
риство прихильників української літератури, науки і 
штуки", друкованим органом якого стає "Артистичний 
Вісник" - перший український мистецький часопис 
Східної Галичини (на жаль, побачило світ лише 8 зо
шитів у рік його заснування - 1905 р.) . У цьому ж році у 
Львові І.Труш та І.Франко влаштували виставку "Ук
раїнське мистецтво та промисли"6.

Ще у 1892 р. у своїй статті "Галицьке краєзнавство", 
І.Франко висловив своє бачення музею. На його думку, 
музей - це науково-культурна установа, що систематич
но нагромаджує, науково опрацьовує та популяризує 
пам’ятки минулого. Він вважав, що музеї повинні бути 
координаційними центрами краєзнавчої роботи. На ро
зуміння І.Франком завдань музею вплинула концепція 
музею та його^ місця у суспільстві визначного німецько
го мислителя Й.-В.-Гете (1749-1832), яка в свою чергу бе
ре початок від естетичної теорії визначного мистецтвоз
навця Й.-Й.Вінкельмана (1717-1768).

ГЯ.Франко інтуїтивно спрогнозував появу нової на
укової дисципліни - музейної педагогіки, яка бере
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свій початок у 60-ті рр. XX ст., а також нових типів му
зеїв - екомузеїв та етноархеологічних, що починають 
створюватись у 60-ті рр. і набувають поширення у 70-80- 
ті рр. XX ст. у країнах Західної Європи, США, Канади, 
Африки та Австралії.

Таким чином, відкривається нова сторінка наукової 
діяльності І.Я.Франка, яка дає підставу вважати його 
одним із перших теоретиків та практиків у галузі музей
ної справи. 1

1 Автобіографічні матеріали//Франко І. Твори в двадцяти томах.-К.-1950- 
1956.-Т. 1.-1955.-С. 11-46.

2 Див. їхнє листування у кн.: Зв’язки Івана Франка з чехами та 
словаками/Упорядкували М.Мольнар та М.Мундяк.-Братислава, 1957.-С. 
487-491, 499-500, 525, 528-537, 552.

3 Сперанский М. Чешская этнографическая выставка 1895 года// 
Этнографическое обозрение.-1896.-№4.-М.-С. 134-149; Горак Ю. Чешская 
этнография и ее европейское значение.-Прага.-1946.-С. 8-13.

^ ВепеЛ> J. Rozvoj Narodopisu v ceskych muzeich: cast 1-2,3.-Raha, 1962.-C.
1-2.-S. 28-36.

^ Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України: Становлення і розвиток.-К.- 
1989.-С. 94.

6 Труш І. Про мистецтво і літературу. Збірник статей.-К.-1958.-132 с.

Павлухіна В.Ф. (М аріуполь)

МУЗЕЇ ТА БІБЛІОТЕКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЯК ІСТ0РИК0-КРАЄЗНАВЧІ ОСЕРЕДКИ 

(1990-ті роки)

Останнім часом пильна увага приділяється дослі
дженню проблем місцевої історії. Це допомагає зро
зуміти історичні процеси, які відбувалися у всій країні. 
Виключна роль в дослідженні місцевої історії належить 
історичному краєзнавству, яке вивчає історію за схемою 
село-район-місто-область-держава. Історичне краєзнав-

214



ство - це галузь історичної науки, що всебічно вивчає 
історію окремих регіонів. Воно має свої форми, однією з 
яких є наукова, що включає в себе діяльність таких 
краєзнавчих осередків як музеї та бібліотеки.

Донецька область займає значну територію України, 
тут мешкає приблизно 11% населення країни, до того ж 
її розвиток має свої історичні особливості.

В області існують декілька типів музеїв. В 90-х роках 
тут працювало 18 державних музеїв, 10 відділень, 218 
громадських музеїв, 34 з них мали звання "Народний". 
Перш за все, нас цікавить діяльність музеїв краєзнавчо
го характеру. Це Донецький обласний краєзнавчий му
зей (далі - ДОКМ), Маріупольський краєзнавчий музей 
(далі - МКМ) та Артемівський державний краєзнавчий 
музей (далі - АДКМ). Крім краєзнавчих музеїв, на До
неччині працює ціла мережа історичних, художніх та 
профільних музеїв. Стосовно наказу №10 від 4 лютого 
1992 р. Донецької області Ради народних депутатів, об
ласного управління культури з 1 січня 1992 р. було ство
рено мережу самостійних музеїв. Це були історичні в 
Горлівці, Єнакієво, Краматорську, Красноармійську, 
Харцизьку; художні музеї в Дружківці, Краматорську, 
Сніжнянський бойової слави та меморіальний в селищі 
Сєдово.

Отже, на Донеччині діє ціла мережа музеїв краєзнав
чого напрямку. Така робота проводилася Харцизьким 
історичним музеєм на громадських засадах, що був утво
рений 7 грудня 1966 р. рішенням виконкома міської Ра
ди народних депутатів. На базі музею працював гурток 
"Краєзнавець". В 1990 р. цей музей перетворено в дер
жавний музей історії міста. З 1991 р. утворено АДКМ 
(раніше знаходився на балансі ДОКМ).

В 90-х рр. музеями Донеччини проведена значна ро
бота щодо вивчення краю, збору та популяризації своїх 
здобутків серед населення області. Працівники музеїв 
здійснювали археологічні експедиції до Краснолимансь- 
кого, Новоазовського, Костянтинівського, Слов’янсько
го, Тельмановського, Амвросїївського, Першотравнево-

215



го районів, в Донецьку, Маріуполі. З метою виявлення 
етнографічного матеріалу були здійснені експедиції до 
багатонаціональних районів області, таких як Старо- 
бешівський, Новоазовський. З 1990 р. почали проводи
тися екологічні експедиції по збору екологічного ма
теріалу.

В АДКМ працює 12 залів, де представлені інтер’єр 
житлових кімнат, кутків житла міщан, інтелігентів, 
робітників, селян в XIX - поч. XX ст., деталі кабінету 
промисловця та інші. Співробітники музею здійснюють 
збір експонатів серед населення міста. В 1997 р. у одного 
з мешканців міста був знайдений журнал "Забой", що де
який час видавався в Артемівську. Історія цього міста 
відзначена не тільки славетними подіями, а й такими, як 
страта 3 тис.євреїв, що були замуровані в шахті Гіпсовій 
(зараз цех виробництва шампанських вин). Завдяки 
дослідницькій роботі працівників музею були знайдені 
фотографії багатьох жертв. В Артемівську планують 
відкриття музею єврейської культури, готують експона
ти для нього. Колекція музею нараховує близько 20 тис. 
експонатів з історії, етнографії, культури, побуту місце
вого населення.

Збирання експонатів має значення для показу 
своєрідної історії міст і сіл. Так за неповними даними з 
1990 р. до 1995 р. в МКМ надійшло понад 8 тис. експо
натів основного фонду. За період 1992-1996 рр. 
співробітниками ДОКМ були зібрані понад 17 тис. ек
спонатів.

Для культурно-просвітницької роботи музеї викорис
товують радіо, телебачення, видання книг. З 1993 р. 
працівниками АДКМ започатковані передачі "Кліо", 
"Твоя висота", "Портрет на фоні", "ТВ-екскурсія", 
"Палітра", "Пам’ять серця", "Криниця", які розкривають 
багато невідомих сторінок про Бахмутський край. З 1993 
р. співробітники МКМ використовують міське телеба
чення для розповсюдження знань про Маріупольщину.

Останнім часом великого значення у розповсюдженні 
історико-краєзнавчих знань набуває друкована про
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дукція музеїв: це історико-краєзнавчі журнали, збірники 
нарисів краєзнавців, путівники по музеях, альманахи, 
краєзнавчі літописи. Серію видань Артемівського дер
жавного краєзнавчого музею відкриває путівник по за
лах Артемівського музею, в якому розповідається про 
історію виникнення музею та його експозиції. Унікальна 
за своїм змістом брошура "З історії храмів Бахмута", ав
тор якої А.Г.Копил вперше здійснив спробу подивитись 
на історію міста крізь історію храмів. Всього 
співробітниками АДКМ видано понад 20 книг та бро
шур. В 1991 р. почав виходити історико-краєзнавчий 
журнал "Минуле", а в 1994 р. це видання було оновлене і 
почало виходити під назвою "Бахмутський часопис". 
Його матеріали присвячені археологічним досліджен
ням, історії краю. З 1993 р. виходить серія "Архео
логічний альманах" Донецького обласного краєзнавчо
го музею. В першому числі цього видання подана інфор
мація про археологічні знахідки в Донецькій області. 
Друге число альманаху відображає спеціалізацію ав
торів статей по різноплановим пролемам давньої історії 
- від епохи муст’є до періоду скіфів. Третє число альма
наху містить статті переважно українських авторів, бо 
збірник готувався паралельно з конференцією по пале
оліту Лівобережної України (Донецьк, травень 1994 р.). 
В 1992 р. вийшов перший випуск історико-краєзнавчого 
журналу "Літопис Донбасу". Це видання присвячене 
найрізноманітнішим сторінкам історії Донеччини і До
нбасу взагалі.

Бібліотеки Донеччини мають спеціальну краєзнавчу 
літературу, особливо мається на увазі бібліотеки при 
краєзнавчих музеях. Доказом плідної історико-краєзнав- 
чої роботи є діяльність обласної наукової бібліотеки 
ім.Н.К.Крупської. Ще в 1956 р. був заснований відділ 
краєзнавчої літератури та бібліографії, що сьогодні на
раховує понад 46 тисяч друкованих матеріалів. Це кни
ги, брошури, журнали, газети, видані з кінця XIX ст. до 
сучасності.

Одним з найважливіших заходів популяризації істо
ричного краєзнавства є пропаганда літератури. Ця ро
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бота проводиться через організацію книжкових виста
вок, виставок-переглядів, засідань клубу "Краєзнавець", 
поданням інформації в пресі та на радіо. Протягом 90-х 
рр. регулярно велася робота клубу "Краєзнавець". Ос
таннім часом секція краєзнавства проводить презентації 
видань, тематичні вечори, вечори пам’яті. В 1996 і 1997 
рр. в приміщенні Донецької обласної наукової бібліоте
ки щоквартально проводилися краєзнавчі читання. Так, 
цікавими виявилися читання в березні 1996 р., присвя
чені історії краєзнавства Донеччини. Доповідачами були 
В.І.Романько та І.В.Гайдашева.

90-ті роки - це період удосконалення діяльності 
краєзнавчого відділу обласної бібліотеки, про що гово
рить збільшення вдесятеро кількості відвідувань відділу 
у 1997 р. (1423% порівняно з 1990 р.). Це значний показ
ник підсумків роботи співробітників установи, що є ре
зультатом проведення виставок літератури (1997 р. 
кількість виставок зросла на 210% відносно до 1990 р.).

Співробітники відділу видають також бібліографічні 
покажчики. В 1995 р. виданий покажчик "Козацтво До
нецького краю", де відображені наукові праці, моног
рафії, збірники, тези доповідей і повідомлень, публікації 
в періодичній пресі.

В день відділ краєзнавчої літератури та бібліографії 
Донецької обласної наукової бібліотеки обслуговує в се
редньому 30-40 відвідувачів. Нетрадиційними формами 
роботи відділу є проведення днів інформації, днів 
фахівця, бібліографічні огляди, організація перегляду 
літератури.

Таким чином, в 90-х рр. продовжують історико- 
краєзнавчу роботу музейні установи та бібліотеки об
ласті. Поряд з традиційними заходами (виставки та ек
скурсії) співробітники музеїв збільшили випуск друкова
ної продукції, що, як правило, присвячена описанню та 
характеристиці історичних подій в конкретному районі 
області.

Разом з тим значно скоротилося відвідування музеїв 
(в середньому воно становить 70% порівняно з 1990 р.),
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особливо службовцями та робітниками (50%), що є ре
зультатом скорочення лекцій на підприємствах. В сучас
них умовах необхідно шукати ефективні заходи повер
нення інтересу населення до музеїв. Зокрема, забезпечи
ти безкоштовне відвідування музеїв.

К рук 0 .1  (Ч ернігів)

НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ 
МУЗЕЙНИЦТВІ

(кінець 50-х - перша половина 60-х рр.)

В кінці 50-х - на початку 60-х років у сфері культури 
в цілому, і музейництва зокрема, спостерігаються нега
тивні тенденції. Реальні скорочення асигнувань на куль
туру, нігілістичне ставлення до неї виходило в досліджу
ваний період безпосередньо від перших посадових осіб 
країни, керівників комуністичної партії та радянської 
держави. Чого, наприклад, вартий виступ першого сек
ретаря ЦК КПРС М.С.Хрущова на січневому (1961 р.) 
Пленумі ЦК КПРС, в якому різко критикувалися будь- 
які витрати, спрямовані на збереження історико-куль- 
турної спадщини музейних закладів, інших культурно- 
освітніх установ. Звертаючись до аудиторії, лідер КПРС 
без тіні сумніву говорив: "Литовські керівники взялися 
за відбудову з руїн палаців і замків феодалів, багато з 
яких не мають серйозної історичної цінності. А на деякі 
насущні потреби трудящих республіки коштів 
виділяється недостатньо. Хіба це вірно, товариші? Якщо 
ми підемо по цьому шляху, куди ж ми прийдемо? Так мо
жуть поступати лише розтратники народних коштів, а 
не дбайливі, бережливі працівники.

І в Підмосков’ї захоплюються реставрацією багатьох 
непотрібних об’єктів старовини. Ви майте на увазі, това
риші, що вам інколи спеціально підкидають такі питан
ня іншим разом люди, що бажають погріти на цьому ру
ки. Уміло обходять вас. Вони говорять приблизно так: 
"От ви культурна людина, ви знаєте, розумієте значення
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цього пам’ятника старовини. Ви, тільки ви зможете 
оцінити цей історичний пам’ятник. Ось ви розумієте і 
оцінюєте той факт, що тут гуляла ця знаменита люди
на, ось тут-то вона сиділа і обмірковувала свої плани, 
а тут, вона, розсердившись, плюнула... я не пе
ребільшую, товариші, бувають і такі неподобства"1.

Подібна позиція першого секретаря ЦК КПРС Го
лови Ради Міністрів СРСР найнегативнішим чином 
вплинула на ставлення до культури цілого ряду місце
вих керівників. Цікаві свідчення залишив колишній за
ступник Голови Ради Міністрів України, академік 
НАН України П.Т.Тронько. Н а початку 60-х рр. він, 
разом з тогочасним міністром фінансів УРСР А.Бара- 
новським, домоглися виділення необхідних коштів од
ному з кращих музейних закладів України - Полтавсь
кому краєзнавчому музею. Останнє викликало гостру 
критику з боку Голови Ради Міністрів України 
В.В.Щербицького. Пізніше, особисто побувавши в му
зеї, Володимир Васильович повністю визнав хибність і 
необгрунтованість такої критики2.

На жаль, подібні випадки в кінці 50-х - початку 60-х 
рр. були нечисленними. Навпаки, на основі прийнятих 
в цей період нормативних актів проходило скорочення 
музейної мережі, штатів музейних закладів тощо.

Загальносоюзні тенденції відображають наступні 
показники. В ході впорядкування музейної мережі 
країни 36 музеїв перетворені у філіали, 64 ліквідовані, 
82 переведені у народні. В музеях СРСР було скороче
но біля 1500 штатних одиниць, а витрати на їх утри
мання - на 2 млн.крб. 3.

За дорученням Ц К КПРС та союзного уряду 
відповідні рішення ухвалили ЦК КПУ та Рада 
Міністрів України. Так, згідно з постановою Ради 
Міністрів УРСР №1393 від 12 грудня 1962 р. відділ 
культурно-освітніх закладів Міністерства культури 
України запропонував своєму керівництву утворити 
15 об’єднаних дирекцій, куди мали увійти 32 музеї. Бу
ли внесені також пропозиції щодо переведення деяких
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музеїв на громадські засади4. Ще далі пішов у своєму 
баченні подальшого розвитку музейної справи у рес
публіці міністр культури України Р.В.Бабійчук, який у 
своєму листі до Ц К Компартії України та Ради 
Міністрів УРСР запропонував утворити 25 об’єднаних 
дирекцій, включивши до них 70 з 124 державних му
зеїв. Одночасно з цим він вважав за доцільне перевести 
8 музеїв на громадські засади, реорганізувати 4 музеї 
у філіали. Зазначена реорганізація супроводжувалась 
серйозним скороченням штатів. В ході її було увільне
но близько 400 музейних працівників 5.

Особливих втрат зазнали музеї, переведені на гро
мадські засади. Якщо взяти до уваги, що Могилів- 
Подільський краєзнавчий музей Вінницької області, 
Лохвицький і Миргородський краєзнавчі музеї Пол
тавської області були створені ще у 20-х рр. на базі 
унікальних колекцій, то наслідки реорганізації не важ
ко передбачити6.

Аналогічна доля спіткала Красноградський, 
Ізюмський, Остерський, Сосницький, Дубнівський, 
Охтирський, Каховський краєзнавчі музеї. Причому 
ряд музеїв після реорганізації практично перестали 
існувати. Так, перший поверх Ізюмського музею було 
передано райкому партії для розміщення парткабінету 
та методкабінету. Вивільнені експонати передавались 
на зберігання місцевій школі. Експозиційна площа Ох- 
тирського музею за рішенням місцевих партійних та 
радянських органів передавалася бібліотеці. Загалом 
вже в цих складних умовах більш-менш нормально 
продовжував функціонування Красноградський музей 
Харківської області7.

Розглянувши ситуацію, що склалася в Україні, 
Міністерство культури СРСР в постанові своєї колегії 
від 6 грудня 1963 р. було змушене констатувати: 
"Міністерство культури Української РСР недостатньо 
продумано поставилося до створення об’єднаних ди
рекцій, без необхідної підготовки перевело на гро
мадські засади Охтирський, Лохвицький, Ізюмський, 
Красноградський музеї, у зв’язку з чим їх робота
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значно погіршилась"8.
Після проведеної перебудови в республіці налічува

лося 89 державних музеїв з філіалами. В них зберігало
ся і експонувалося 2 млн. 245 тис. пам’яток матеріаль
ної і духовної культури9.

Нічим не виправданий нігілізм у ставленні до куль
тури, до скарбниць народної пам’яті викликав рішучий 
протест з боку наукової і творчої інтелігенції. У фондах 
Центрального державного архіву літератури і мистец
тва Російської Федерації нами виявлені численні листи 
відомих діячів науки і культури, в яких порушувалися 
питання збереження історико-культурної спадщини, 
подальшого нормального функціонування музейних 
комплексів. Зокрема, в листі, підписаному народними 
артистами СРСР Н.Обуховою, І.Козловським, О.Гого- 
левою та іншими, говорилося: "Гірко переживається в 
країні той факт, що тисячоліттями збережена культура 
щезає..."10.

Увагу громадськості до проблем культури намага
лися всіляко привернути письменники П.Тичина, 
М .Рильський, Д.Косарик, архітектори Ю.Асеєв, 
Г.Логвин, В.Заболотний, історик М.Брайчевський та 
багато інших. У своїх прилюдних виступах, статтях во
ни збуджували громадську думку, закликали 
інтелігенцію докласти всіх зусиль для збереження 
національної культурної спадщини.

Різке скорочення штатів музейних закладів, відлу
чення від роботи цілого ряду досвідчених працівників 
змушували органи державного управління, зокрема 
Міністерства культури УРСР, шукати реальний вихід з 
ситуації, яка склалася внаслідок проведених реор
ганізацій. Один з них полягав в залученні до роботи в 
музеях представників громадськості - викладачів, вчи
телів, краєзнавців-аматорів, інших численних 
патріотів української культури з цією метою. Так, 18 
грудня 1962 р. Міністерство культури УРСР своїм на
казом затвердило "Примірне положення громадського 
інспектора по музеях і охорони пам’ятників культури".
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Ним, зокрема, зазначалося, що громадським інспекто
ром могла бути особа з числа краєзнавчого активу, яка 
має вищу освіту і бере участь у роботі музеїв. Голов
ним завданням громадського інспектора стало надан
ня практичної допомоги державним музеям і музейним 
кімнатам, створеним на громадських засадах в експо
зиційній, науково-дослідній та культурно-освітній ро
боті.

Серед іншого інспектор мав право: "а) брати участь 
в роботі нарад і семінарів музейних працівників та 
краєзнавчого активу; в) вносити на розгляд обласного 
управління культури та Управління музеїв і охорони 
пам’ятників культури пропозиції щодо поліпшення 
всіх ланок діяльності музеїв; в) вивчати та впроваджу
вати кращий досвід в практику роботи музеїв; г) ор
ганізувати краєзнавчий актив, спрямовуючи його 
діяльність на створення й удосконалення народних му
зейних кімнат, пам’ятників культури в області"1 11.

Отже, в кінці 50-х - першій половині 60-х рр. в ук
раїнському музейництві спостерігаються негативні 
тенденції, які відповідним чином впливали на 
діяльність музеїв. Одночасно з цим, зусиллями гро
мадськості були вжиті необхідні заходи, що дозволили 
дещо поліпшити складну ситуацію в сфері культури.

1 Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза. 10-18 января 1961 (стенографический отчет).-М.-1961.- 
С. 601-602.

2 Запис особистої розмови автора з академіком НАН України 
П.Т.Тронь-ком.

3 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі - 
ЦДАВО України).-Ф. 5116, оп. 10, спр. 213.-Арк. 60.

4 Там само.-Спр. 189.-Арк. 59.
5 Там само.-Спр. 188.-Арк. 74.
6 Там само.-Спр. І96.-Арк. 54.
7 Центральний державний архів літератури і мистецтва Російської
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Федерації.-Ф. 2329, on. 4, спр. І353.-Арк. 3.
8 ЦДАВО України.-Ф. 5116, оп.10, спр. 271.-Арк. 66.
9 Там само.-Спр. 204.-Арк. 51.
Ю Там само.-Спр. 212.-Арк. 57-59.
* 1 Законодавство про пам’ятники історії та культури.-К., 1970.-С. 416.
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Історико-краєзнавчі 
' дослідження 

Дніпропетровщини





Ш видько Г  К . (Дніпропетровськ)

КРАЄЗНАВСТВО НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Історія розвитку краєзнавства на Дніпропетров
щині опромінена такими іменами, як Гавриїл Розанов, 
Феодосій М акаревський, А.О.Скальковський, 
О.М.Поль, І.І.Манжура, Д.І.Яворницький, Я.П.Но- 
вицький. Свій внесок зробила і велика армія 
краєзнавців, які не створили собі гучного імені, проте, 
без них поняття "краєзнавчих рух" не мало б сенсу, бо 
"корифеї" виходять за рамки власне краєзнавства у ве
лику науку. Імена ж більшості краєзнавців минулої до
би, які виконували важливу місію дослідження "малих" 
подій, пам’яток, життя окремих людей краю та поши
рювали знання про історію місцевого краю, сьогодні 
можна знайти лише в старих часописах та газетах.

В період відродження української державності і 
піднесення національної свідомості народу в області 
активізувався краєзнавчий рух.

Створення Всеукраїнської спілки краєзнавців над
ало цьому рухові більш організованого і цілеспрямова
ного характеру. Сьогодні на Дніпропетровщині про
довжуються традиції краєзнавчого руху як за формами 
роботи, так і в значній мірі за тематикою досліджень, 
хоч нові реалії життя внесли свої корективи в її розши
рення.

Зробимо короткий огляд краєзнавчої роботи в об
ласті протягом останніх років, поклавши в основу ор
ганізаційні центри. В Дніпропетровську основними 
осередками, де проводиться краєзнавча робота, є дер
жавний університет, історичний музей ім. Д.І.Явор- 
ницького, обласна наукова бібліотека.

Н а історичному факультеті Дніпропетровського де- 
жуніверситету є структури, саме призначення яких пе
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редбачає краєзнавчі дослідження, причому, не на лю
бительському, а на науковому рівні. Це - кафедра 
історії України, викладачі якої традиційно велику ува
гу приділяють дослідженню регіональних проблем (до
центи С.І.Світленко, Т.Ф.Литвинова, О.І.Журба та ін.) 
У жовтні 1998 р. кафедра історії України спільно з Істо
ричним музеєм ім. Д.І.Яворницького провела між
регіональну історико-краєзнавчу конференцію, ма
теріали якої опубліковані ("Наддніпрянський істори- 
ко-краєзнавчий збірник", Дн-ськ, 1998).

Нещодавно прбачив світ солідний збірник статей 
"Історія та культура Подніпров’я" (Дн-ськ, 1998), 
присв’ячений пам’яті відомого українського сармато- 
лога В.І.Костенка - вихованця і багаторічного 
співробітника університету.

Більш ніж чверть століття як самостійна структура 
при університеті існує Археологічна експедиція, яку 
незмінно очолює відомий далеко за межами України 
археолог професор І.Ф.Ковальова. Її вихованці-архео- 
логи доценти В.А.Ромашка, З.П.Маріна та ін. щорічно 
проводять на території області археологічні розкопки 
за участю студентів. Експедиція видає свій науковий 
збірник статей "Проблеми археології Придніпров’я", її 
співробітники публікують матеріали своїх досліджень і 
окремими виданнями. Особливістю Археологічної ек
спедиції університету є її тісний зв’язок з промисловим 
розвитком краю.

Окремої уваги заслуговує також лабораторія 
"Історія Придніпровського регіону" (керівник проф
есор А.Г.Болебрух), існування якої виправдане вже 
тільки науковими, а, власне, краєзнавчими досліджен
нями к.і.н. І.С.Стороженка (монографія "Богдан 
Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні 
українського народу середини XVIII ст.", брошура 
"Битва на Жовтих Водах" та ін.) В значній мірі завдяки 
його енергійнцій діяльності (за підтримки і фінансу
вання Управління культури облдержадміністрації) бу
ло спроектовано і встановлено в с.Ж овто-Олек-

226



сандрівка П ’ятихатського району пам’ятник на честь 
350-річчя битви на р.Жовті Води. Принагідно зга
даємо, що заходами Управління культури облдер
жадміністрації 17 грудня 1996 р. у Кривому Розі було 
відкрито пам’ятник О.М.Полю (скульптор А.В.Ва- 
сякін), а згодом його ім’я було увічнене і в обласному 
центрі.

Другим важливим осередком краєзнавчих 
досліджень та просвітницької роботи є обласний істо
ричний музей ім. Д.І.Яворницького, що визначено са
мим характером діяльності цієї установи. Музей 
здійснює археологічні розкопки на території області та 
етнографічні експедиції, організовує конференції, ви
дає краєзнавчі розвідки, щорічно в День музеїв прово
дить багатолюдне свято "Чисті джерела" тощо. Видат
ною подією стало видання "Епістолярна спадщина 
академіка Д.І.Яворницького" (Дн-ськ, 1997. - Вип.1. - 
887 с.)

В музеї дослідницькою діяльністю активно займа
ються канд.іст. наук В.М.Бекетова та С.В. Абросимова, 
археолог Л.М.Чурилова та ін. Історія Катеринослава 
XIX ст. - тема багатьох публікацій у місцевій пресі 
В.І.Лазебник. Науково-практичні конференції, які 
періодично організовує історичний музей ім. Д.І.Явор- 
ницького і публікує їх матеріали, переважно пов’язані 
з ювілейними датами життя Яворницького та історії 
музею. Восени цього року музей, відзначаючи свій 150- 
річний ювілей (з часу заснування у 1849 р. музею старо- 
житностей катеринославського губернатора А.Я.Фаб- 
ра), також проводить Всеукраїнську науково-практич
ну конференцію з переважно музейної тематики (мето
дики і принципів організації музейної справи тощо). 
Помітна також наукова і культурологічно-просвіт
ницька робота співробітників меморіального будинку- 
музею Д.І.Яворницького.

Третім осередком, навколо якого групуються 
краєзнавці, є обласна наукова бібліотека. Восени 1999 
р. виповнюється 10 років від часу створення відділу
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краєзнавства цієї бібліотеки. Його перша завідуюча, а 
нині - директор бібліотеки Н.М .Титова зуміла "в 
своєму відомстві" створити для науковців і краєзнавців 
прекрасні умови для творчості. Нині відділом 
краєзнавства завідує така ж віддана справі людина, 
котра не обмежує свою діяльність лише професійними 
обов’язками. І.С.Голуб і сама захоплена краєзнавчими 
пошуками, публікує статті з історії Придніпров’я. Н а
явність краєзнавчих матеріалів і затишок мають своїм 
наслідком завжди людну читальну залу відділу. Та й 
члени Всеукраїнської спілки краєзнавців знайшли собі 
тут притулок.

В просвітницькій діяльності відділу вже кілька років 
існує співробітництво з вузами. Зокрема, відділ пропо
нує список тем студентських рефератів з історії краю, 
які мають пошуковий характер і забезпечені літерату
рою та джерелами. Першими скористалися цими пос
лугами студенти Транспортної академії, організовані 
членом Всеукраїнської Спілки Краєзнавців, істориком 
і художником Г.Л.Іващенком. А нині і студенти 
Національної гірничої академії України по курсу 
"Історія України" пишуть реферати з краєзнавчої тема
тики, що має великий пізнавальний і виховний ефект.

Перетворенню краєзнавчого відділу обласної на
укової бібліотеки в місце, куди йдуть не лише студенти, 
але й всі, хто цікавиться історією України та свого 
рідного краю, сприяло те, що тут вже протягом 9-ти 
років діє краєзнавчий клуб "Ріднокрай". Він об’єднує 
спільним інтересом людей різного віку, фаху і рівня 
освіти - від професорів (А.М.Поповський, В.С.Савчук, 
А.К.Фоменко, Г.К.ПІвидько), літераторів і жур
налістів (М.П.Чабан, О.С.Завгородній, З.В.Марчиши- 
на та ін.), до музейних працівників, вчителів, інже
нерів, студентів, учнів, пенсіонерів. Регулярні засідан
ня, цікаві теми і основні доповідачі, душевність розмо
ви, при нагоді гострі дискусії зробили клуб популяр
ним серед жителів міста, так що під час засідань 
частіше всього зал переповнений. Та й преса не зали
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шає клуб без своєї постійної уваги.
Від недавна матеріали засідань клубу "Ріднокрай" 

стали публікуватися в краєзнавчому альманасі Дніпро
петровського відділення Всеукраїнської спілки 
краєзнавців та Дніпропетровської обласної наукової 
бібліотеки "Січеславщина". В ньому знаходять місце 
статті з історії краю (головно, на основі проголошених 
на засіданнях клубу доповідей), відомості про 
краєзнавців, бібліографія праць з історії краю окремих 
краєзнавців, протоколи засідань клубу.

Крім участі у засіданнях клубу, його члени виступа
ють на радіо і телебаченні, публікують статті в газетах 
і часописах. Вчитель історії школи № 67, член клубу 
"Ріднокрай", Т.В.Недосєкіна опублікувала навчальний 
посібник для учнів 5-го класу "Рассказы из истории ро
дного края" (Дн-ськ, 1998). А найстарший член клубу 
(йому вже далеко за 85 років), останній лоцман 
Г.М.Омельченко організував у старовинному с.Лоц- 
манська Кам’янка (в межах м.Дніпропетровська) музей 
лоцманів і завідує ним на громадських засадах, добив
ся в наш економічно скрутний час встановлення восени 
минулого року біля Будинку культури (збудованого на 
місці старовинної Миколаївської церкви лоцманів) 
пам’ятного знаку на честь заснування лоцманами села. 
Він же написав цікаву книгу "Спогади лоцмана порогів 
Дніпрових" (Дн-ськ, 1998), за яку отримав Рес
публіканську літературну премію ім. Д.І.Яворницько- 
го.

Поза межами обласного центру найбільш активно 
краєзнавчі дослідження проводяться в Нікополі, де 
створилася могутня районна організація Всеук
раїнської спілки краєзнавців.

Традиції дослідження багатої історії Нікопольщи- 
ни, у чому протягом кількох десятиліть лідером був 
П .М .Богуш, зберігаються і сьогодні. Тут центром 
краєзнавчої роботи є Нікопольський краєзнавчий му
зей, а найбільш активною постаттю серед краєзнавців 
є М.П.Жуковський. Помітною є діяльність краєзнавців 
Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Павлограда. Не
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можна обійти увагою роль учителів історії у 
краєзнавчій роботі. Розвитку краєзнавчого руху на 
Дніпропетровщині сприяють засоби масової інфор
мації.

Протягом багатьох років на обласному телебаченні 
існує передача "Пороги", яка часто виходить в ефір (ре
дактор Г.А.Півняк). Велика увага публікації краєзнав
чих матеріалів приділяється часописами "Бористен" і 
Кур’єр Кривбасу". Важливу роль у цій справі викону
ють також газети. Різноманітність проблематики. 
Природно, що однією з провідних тем є історія за
порізького козацтва і заселення краю. Друга тема - по
вернення історії забутих чи заборонених імен і подій ( 
цей напрямок очолює зав, кафедрою російської історії 
професор В.В.Іваненко, а робота має організований і 
активний характер).

За всіма успіхами краєзнавців області не можуть 
приховатися недоліки, не вирішені проблеми. В 
значній мірі вони пов’язані з економічними трудноща
ми часу (приміщення, можливості для концентрування 
напрацьованого матеріалу, друкування рукописів, ви
дання). Відсутня чітка програма напрямків краєзнав
чих досліджень в області, визначення пріоритетних тем 
і забезпечення їх розробки підтримкою органами 
місцевої влади.

Краєзнавці мало впливають на проблему збережен
ня пам’яток історії і культури. Немає тісного зв’язку 
краєзнавців та адміністрації у питанні вивчення та збе
реження пам’яток історії і культури.

Гетьман В .І. (К и їв)

АНТРОПОГЕНІЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ 
СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ'Я В ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ 

ЗАСЕЛЕННЯ

Заселення та освоєння нинішньої території України
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древніми предками сучасної людини (архантроп) поча
лося близько 1 млн. років тому в ашельську епоху пале
оліту (нижній плейстоцен). Свідченням цього є стоянка 
Корольово на лівобережній терасі річки Тиса в Закар
патті. До цих часів відносяться початки локального за
родкового антропогоенного впливу на природу При
чорномор’я та Приазов’я і, зокрема, Степового При
дніпров’я.

Заселялися ці території людьми південно-західними і 
західними шляхами з південних районів Центральної 
Європи (Балкани) та західних районів Передньої Азії 
(і;б).

В Надпоріжжі перші пам'ятники людських поселень 
з’являються в мустьєрську епоху раннього палеоліту, 
тобто 150 - 35 - 33 тис. років тому (біля скали Орел на 
лівому березі Дніпра, Скубова Балка на правому березі 
Дніпра, між селами Вовниги і Військове Дніпропет
ровської області та ін.).

Неодноразові зміни природних умов мустьєрського 
часу призводили до періодичних переміщень мис
ливських колективів за стадами тварин, що позначало
ся, відповідно, як на системах природних, так і людсь
ких (розпорошення, витіснення, співіснування в одно
му середовищі). В мустьєрську епоху продовжувалось 
розселення древніх груп людей по нашій території з 
Балкан і більш північних районів Центральної Євро
пи.

В період пізнього палеоліту (верхній плейстоцен), 
що датується часом від 35 до 11 тис. років тому, 
безлісі тундрово-степові ландшафти відзначались 
різкою континентальністю клімату. Дещо менш су
ворими були природні умови Степового П ри
дніпров'я і взагалі Причорномор’я. Такі природно- 
кліматичні умови заставляли тодішніх людей більш 
інтенсивно і, головне, ефективно освоювати свої місця 
проживання, що стало суттєвою умовою їх виживан
ня. Підтвердженням сильнішому порівняно з 
мустьєрським часом впливу людини на природні ді
лянки є більша різноманітність знарядь праці
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(більше 100). З’являються зачатки рибальства.
В Надпоріжжі заселялися зручні для мисливства і 

збиральництва ділянки другої надзаплавної тераси і, 
притому, неоднорозово, про що свідчить багатоша
ровість культурних нашарувань стоянок (Дубова і 
Кайстрова балки, Осокорівка, Ямбург). За архео
логічною хронологією ці стоянки відповідають мад- 
ленському етапу пізнього палеоліту.

В мезоліті, початок якого в геологічній історії 
співпадає з переходом від плейстоцену до голоцену, 
появляються лук і стріли, що було рівнозначне ви
найденню в середні віки вогнепальної зброї. Приру
чається собака. Все це сприяло підвищенню рівня 
ефективності ведення мисливського господарства, 
що разом з поступовим зростанням кількості насе
лення (для всієї Землі - більше 5 млн. чол.) призвело 
до певних порушень динамічної рівноваги еко
логічного середовища.

Майже на усій планеті було знищено великих тва
рин. В окремих місцях степу, наприклад, в пізньому 
мезоліті із-за надмірного полювання не вистачало 
дичини. Настала перша глобальна екологічна криза - 
було вичерпано основні джерела харчування. Деякі 
дослідники з цього приводу говорять про кризу 
мисливського господарства (8). Населення земної кулі 
в ті часи скоротилось у 8-10 разів і після цього людсь
ка історія пішла шляхом швидкого розвитку початків 
землеробства і скотарства, а потім - інтенсивного вико
ристання природних ресурсів. В цей час стали осво
юватися порівняно значні ділянки лісу, про що 
свідчить широке застосування крем'яної сокири і тесла, 
поява пили.

В Степовому Придніпров'ї за час мезоліту антро- 
погенізовувалося як і в попередні історичні періоди 
переважно Надпоріжжя, а також Нижній Дніпро 
(стоянки на островах Сурський, Ненаситець, поселен
ня на п-ові Ігрень, могильники на правому березі 
Дніпра вс.Волошське південніше Дніпропетровська і
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на л івом у-на третій річковій терасі біля с.Василівка 
Синельниківського р-ну).

Наявність постійних поселень говорить про осід- 
лий спосіб життя тодішнього населення Над- 
поріжжя. В поселеннях своє житло люди будували з 
лози, обмазаної глиною. Перекривалося воно очеретя
ним конічним дахом, що спирався на дерев'яний 
каркас. В таких поселеннях проживало приблизно 50- 
150 чоловік (8).

Недостатня продуктивність привласнюючих форм 
господарювання (полювання, рибальство), вичерпу
вання наявних природних ресурсів, що було зумовле
не появою нових засобів впливу на природне середо
вище (лук, стріли) і зростанням чисельності ме
золітичного населення стали найважливішими чинни
ками т.з. "неолітичної революції" - переходу до ви
робничих галузей землеробства і скотарства. До 
важливих ознак початку епохи неоліту відносяться 
ще поява гончарного ремесла, шліфування та 
примітивне свердління в техніці обробки каменя 
(зокрема кремнію).

В Придніпров'ї неолітичні культури (сурсько- 
дніпровська, дніпровсько-донецька) появляються в V- 
IV тис. до н.е.. Носіями їх були племена пізніх кро
маньйонців, що за основним родом занять були 
мисливцями і рибалками, а землеробство і скотар
ство для них знаходилось в зародковому стані. За
селяли високорослі широколиці люди дніпровсько- 
донецької культури низькі ділянки надзаплавних те
рас чи місця поблизу старичних озер Надпоріжжя. 
Відоме поселення на Лисій горі поблизу райцентру 
Василівка Запорізької області.

Перехід до мідного віку, або енеоліту (початок IV 
тис. до н.е.) співпадає з початком розкладу пер
вісно-общинного ладу. Поява металу (міді) зпричи- 
нила заміну мотичного землеробства на ранні фор
ми орного, зародження напівкочового скотарства.

Енеолітичне населення Степового Придніпров’я в 
археологічній науці представлене матеріальними
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культурами: середньо-стогівська, ямна, частково
трипільська. Існували вони на протязі 4-3 тис. до н.е. 
Найбільш відома культура мідного віку - 
трипільська - заходила в Степове Придніпров'я ли
ше периферією свого ареалу (в основному вона за
ймала лісостеп Правобережної України). Сліди 
трипільського населення виявлені в районі Кривого 
Рогу, поблизу гирла річки Самари (Животилівка), на 
Нижньому Дніпрі. Проникло воно і на Лівобережжя 
Дніпра (Вовчанськ).

Культ родючості був основним у трипільців. Зем
леробство на думку одних дослідників було мотич
ним, других - орним, з використанням вола (5). З 
хлібних злаків культивувались пшениця, ячмінь, мен
ше просо, вирощувались бобові. Грунт під зернові 
трипільці орали сохою, можливо, дерев'яним ралом: 
для рихлення застосовували ще мотику. Збирали 
зернові культури серпами.

Найважливіше місце в сумісній еволюції людини і 
природи території Степового Придніпров'я в час 
енеоліту посідає середньо- стогівська культура 
(ССК), що існувала 3,5 - 2,5 тис. років до н.е. Деякі 
дослідники зміщують її часові параметри на тисячу 
років древніше (9).

Основний район поселень середньо-стогівської 
культури знаходився на степовому лівобережжі 
Дніпра, менше в межиріччі Дніпра та Інгульця. Як 
і раніше заселялися більше всього низькі надза
плавні тераси рік, що відзначалися родючим для 
землеробства грунтом і багатими для скотарства 
травостоями. Сліди життя і господарської діяльності 
людей цієї культури знайдені в урочищах Середній 
Стог (від того й назва культури) на території м.За- 
поріжжя, Стрільча скеля біля с.Волошське, на 
Ігреньському п-ві біля м.Дніпропетровська та в 
інших місцях (2).

На відміну від трипільців основним господарсь
ким заняттям населення ССК було не землеробство,
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а скотарство. Більше половини домашніх стад ста
новили коні. Відмітимо, що саме середньостогівский 
кінь був вперше в Європі приручений до верхової 
їзди. Другорядними були рибальство і полювання.

Населення ССК вело доволі рухомий спосіб жи- 
тя, часто перекочовувало з місця на місце і, 
відповідно, антропогенізовувались не тільки терасові 
місцевості річкових долин, але й степові плакорні 
межиріччя. Слідами антропогенного впливу в часи 
енеоліту на природу Степового Придніпров'я є на
сипані над захоронениями людей невеликі за 
розміром кургани (висотою не більше 1,5 м, діамет
ром 10-15 м). Вони становлять пам'ятники так званого 
Нижньомихайлівського типу. їх вивчав ще на почат
ку нашого століття Д.І.Яворницький. Перші з відо
мих науці кургани такого типу були розкопані після 
Другої світової війни поблизу сіл Грушивка та Осо- 
корівка на Дніпрі.

В епоху раннього металу (енеоліту) Степове 
Придніпров’я і, взагалі, степ та південні окраїни 
лісостепу були заселені племенами ямної культури 
(починаючи з 2,5 тис. років до н.е.).

В Надпоріжжі вона представлена поселеннями в 
урочищах Скеля (каменоломня поблизу с.Волошсь- 
ке), Дурна Скеля, Стрільча Скеля, курганами в до
линах рік і на вододілах Орельсько-Самарського 
межиріччя.

Внаслідок збільшення стадного поголів'я населен
ня ямної культурно-історичної спільності змушене бу
ло освоювати все нові ділянки степових просторів. 
Підтвердженням переміщень людей того часу була 
поява запряженого волами воза з дерев’яними колеса
ми, обшитими шкірою, що виконувала роль шин.

Епоха бронзи на Україні починається з появою 
кавказьких бронзових виробів (біля XVIII ст. до
н.е.) і закінчується першими виробами з заліза, що 
появляються на Україні в IX-VIII ст. до н.е. 
Найбільш відома археологічна культура цього часу 
на території Степового Придніпров'я - катакомбна,
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що сформувалась на основі ямної (енеоліт). Хроно
логічною межею катакомбної культури є XVII ст. до
н.е.

Н а кінець бронзового - початок залізного віку 
спостерігається значне зменшення стадного поголів’я, 
що відобразилось на погіршенні умов харчування 
людей і, відповідно, продуктивності їх праці. Таке 
суспільне явище було зв’язане з відомою в палеогео
графії циклічністю (з періодом в дві тисячі років) 
клімату, відповідно до якої на межі II - го і 1 - г о  
тис. до н.е. відбувається збільшення його сухості і, 
відповідно, значна ксерофітизація природних умов.

Поселення людей раннього періоду епохи бронзи 
в Степовому Придніпров'ї приурочені до заплав і 
високих надзаплавних ділянок, середнього і пізнього 
періодів - в основному до дюнних урочищ заплав. 
Наприкінці бронзової епохи замість заплавних неу- 
кріплених поселень з’являються городища. Житла 
були наземними і будувались з місцевого каміння 
(пісковик) і глини.

З вдосконаленням знарядь праці (бронзові моти
ки, сокири) землеробство і скотарство в епоху брон
зи розвиваються інтенсивніше й продуктивніше. 
Знахідка древнього рала в с.Балки Запорізької обл. 
свідчить, що на цій території вже тоді було відоме 
орне землеробство з використанням тяглової сили 
тварин. Сіяли пшеницю (декілька сортів), просо, 
ячмінь коноплю. Але основу господарства складало 
осідле, придолинне скотарство.

Людські поселення були постійними, довгочасовими, 
хоча мали місце сезонні, на великі відстані переміщення 
людей, що говорить не тільки про локальний, а й 
регіональний антропогенний вплив на природні 
території. На початок залізного віку на території 
СтепЬвого Придніпров’я (IX - VIII ст. до н.е.) 
появляються вже антропогенні модифікації ланд
шафтних комплексів регіональної розмірності - на рівні 
природно-географічного району (ландшафту).
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В наступні епохи людської історії зазнали 
антропогенної трансформації регіональні ландшафтні 
комплекси вищого таксономічного порядку: зональні - 
природні підзона і зона та азональні - природні область, 
провінція, країна. В теперішній час на стадії екологічної 
кризи знаходиться найбільший природний комплекс Землі 
- ландшафтна оболонка. Чинники нинішньої всесвітньої 
екологічної кризи загальновідомі - демографічна, 
сировинна, енергетична, продовольча. Відомо також, що 
за всі часи людської історії подібні екологічні кризи так чи 
інакше знаходили своє вирішення через військові кон
флікти, зв'язані перш за все з перерозподілом 
матеріальних ресурсів. Тому, сьогодні не будуть винятком 
воєнні конфлікти в Югославії, Іраку і врешті-решт - роз
пад одної з двох наддержав останнього часу, що призвело 
до різкої зміни в розстановці військово-політичних та 
економічних сил світу на користь другої, яка (як і раніш 
бувало в історії) прагне світового панування. 1
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К., 1976,229с.
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Стороженко І. С.СЦніпропетровськ)

ЖОВТОВОДСЬКА БИТВА В КОНТЕКСТІ КРАЄЗНАВСТВА 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

Битва на Жовтих Водах, якою розпочалася Визволь
на війна українського народу під керівництвом Богдана 
Хмельницького за становлення своєї державності, відбу
лася 29.04. - 16.05.1648 р. на території сучасної Дніпро
петровщини.

Вперше спробу з’ясувати де і як відбулася Жовто
водська битва зробив Д.Яворницький[1]. Він вважав, 
що польське військо рухалося на Запорізьку (Мики- 
тинську) Січ для розгрому Б.Хмельницького, Казикир- 
менським (Чорним) шляхом через сучасне село Жовте і 
що саме на його території, на р.Жовті Води, відбулася 
битва. При цьому він використав інформацію польсько
го історика М.Дубецького, який визначив географічні 
координати розташування польського укріпленого та- 
бору[2].

У листі до Д.Яворницького від 12.07.1889 р. О.Поль 
піддав сумніву вірогідність місця битви, визначеного 
М.Дубецьким, і запропонував шукати його північніше 
села Жовтого[3]. Але ці наміри залишилися не реалізова
ними. Відтоді упродовж ста років дослідження Жовто
водської битви не проводилися в Україні і, зокрема, на 
Дніпропетровщині.

В 40-х роках, після закінчення Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 рр., в с.Жовтому П ’ятихатського району 
Дніпропетровської області за пропозицією місцевих 
краєзнавців було споруджено пам’ятник Богдану Хмель
ницькому. На постаменті якого написано: "Место по
бедной битвы гетьмана украинских Козаков Богдана 
Хмельницкого над польско-шляхетским войском 6 мая 
1648 г.".

У 1954 р. за ініціативою краєзнавців та при підтримці 
місцевих органів влади селища міського типу Жовта
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Ріка (перейменовано у 1957 р. на м.Жовті Води) було 
вирішено вольовим шляхом визначити адресність Жов
товодської битви. Район м.Жовті Води та с.Боголюбівки 
(тепер с.Миролюбівка) було оголошено місцем битви. 
Про це повідомляє встановлена в с.Миролюбівці ме
моріальна дошка.

За останні десять років на історичному факультеті 
Дніпропетровського державного університету наполег
ливо велось дослідження Жовтоводської битви у 
поєднанні з польовими (топографічними) і архео
логічними обстеженнями районів битви[4]. Результати 
досліджень дозволили під час підготовки до відзначення 
350-річниці битви та початку Визвольної війни ук
раїнського народу середини XVII ст. активізувати 
краєзнавчу роботу навколо цієї історичної події. Серед 
численних заходів найголовнішим є спорудження 
пам’ятника на честь Жовтоводської битви в с.Жовтоо- 
лександрівці П ’ятихатського району Дніпропетровської 
області, відкриття якого відбулося 26.06.1998 р. (автори 
пам’ятника - архітектор Шульга В.М., скульптор Желяк 
С.В., науковий консультант - історик Стороженко І.С.). 
Спорудження пам’ятника фінансувало керівництво 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Торкаючись особливостей битви, які вплинули на за
дум пам’ятника, а також на вибір місця його споруджен
ня, зазначимо, по-перше, що вирішальним чинником, 
який забезпечив перемогу української армії над польсь
кою під час битви, було поєднання на полі бою ук
раїнської (козацької) піхоти з татарською кіннотою[5]. 
Цим поєднанням Б.Хмельницький не тільки ліквідував 
оперативно-стратегічну перевагу поляків в ударній силі 
їх кавалерії (яка до цього завжди мала місце), а й зробив 
польську армію неспроможною йому протистояти, 
оскільки вона не мала (після переходу реєстрових ко
зацьких полків на бік повстанців) піхоти рівноцінної ук
раїнській, а її кіннота поступалася перед татарською у 
маневровості[6]. По-друге, територіальна особливість 
Жовтоводської битви полягає в тому, що вона відбулася 
поетапно у двох місцях, відстань між якими складає 10-
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15 км, а район її проведення обмежується трьома наступ
ними географічними об’єктами:

1. Верхів’я р.Жовті Води (район 4-8 км південно- 
західніше сучасного с.Жовтоолександрівки), де відбула
ся з 29. 04. по 15.05.1648 р. облога польського табору.

2. Верхів’я р.Омельник (район південніше сучасного
с.Попельнастого), де 16.05.1648 р. було розгромлено 
польське військо.

3. Балка Княжі Байраки, яка з’єднує верхів’я цих 
річок і паралельно якій рухалося польське військо. Свій 
початок балка бере в с.Жовтоолександрівці, далі йде в 
північно-східному напрямку через села Ровеньки, Гри- 
горівку та Грамівку. Біля останнього села балка впадає 
в висохше русло Омельника. По дну балки в часи 
Б.Хмельницького протікала судноплавна річка (очевид
но Княжа), по якій флотилія з реєстровими козаками 
прибула до району сучасного с.Жовтоолександрівки. 
Зійшовши на берег, козаки пішки рушили до району об
логи польського табору[7].

Враховуючи обширність району Жовтоводської бит
ви, було прийнято рішення розташувати присвячений їй 
пам’ятник в центрі цього району - на схилах балки 
Княжі Байраки біля с.Жовтоолександрівки.

Споруджений пам’ятник на честь Жовтоводської бит
ви символізує союз між Богданом Хмельницьким і 
кримським ханом Іслам-Гіреєм III, на основі якого в 
ході битви Війську Запорізькому була надана допомога 
з боку кримськотатарського війська. Поєднання на полі 
бою української (козацької) піхоти з кримськотатарсь
кою кіннотою, якою командував Тугай-бей, було 
вирішальним чинником в забезпеченні перемоги ук
раїнської армії над польською під час битви.

Цей задум вирішується за допомогою двох стел (чер
воний граніт), розташованих поряд на зрізаному (у 
верхній частині) кургані, що символізує давній (архео
логічний) зріз історичноґ події. Кожна стела символізує 
народ і армію, які взяли участь у Жовтоводській битві. 
Для визначення національної приналежності стел, на
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тій, що розташована ліворуч (на лицевій її стороні), ви- 
карбуваний герб ("адбанк") Богдана Хмельницького, а 
на тій, що розташована праворуч, - герб ("тарак - там
га") роду Гіреїв, з якого походив кримський хан Іслам- 
Гірей III. На тильній стороні кожної стели викарбувані 
зображення відповідно Богдана Хмельницького і Тугай- 
бея під час битви (ширина і товщина стел -1,4 м, а висо
та відповідно 5 і 3 м). З вершини української стели уз
довж лівої грані спадає рушник (бронза), на якому зоб
ражена Богоматір "Свята Покрова" - покровительница 
запорізького козацтва, а також розміщена історична 
довідка (напис) наступного змісту:

"У цьому районі - на річці Жовті Води та біля балки 
Княжі Байраки - з 29.04. по 16.05.1948 р. силами Війська 
Запорізького під командуванням Богдана Хмельницько
го та за допомогою кримсько-татарського війська, очо
люваного Тугай-беєм, було розгромлено польську 
армію і покладено початок Визвольній війні українсько
го народу за становлення своєї державності".

Верхній кінець рушника спадає з вершини української 
стели у напрямку вершини кримськотатарської стели і 
під впливом "вітру історії" перетворюється на бойовий 
прапор, символізуючи поєднання двох сил на полі бою: 
української (козацької) піхоти і кримськотатарської 
кінноти. У нижній частині рушника в його орнамент 
включено зображення "дерева життя" (три гілочки), що 
символізує зв’язок часів - минулого, сучасного і май
бутнього, тобто зв’язок сучасної та майбутньої України 
з часами Б.Хмельницького. Для створення компо
зиційної рівноваги, яка порушується рушником на ук
раїнській стелі, уздовж правої грані кримськотатарської 
стели викарбуваний національний народний орнамент 
татар ("в’язь").

Між стелами проростає паросток калини (бронза), 
яка символізує пробудження національної самосвідо
мості українського народу та становлення України як 
держави, що було започатковано тут, біля Княжих Бай
раків, Жовтоводською битвою. Біля стел пам’ятника, а 
також навколо нього заплановано посадити рослини і
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дерева, які символізують пам’ять про полеглих в бою ук
раїнців і татар (з боку української стели - дерева лісосте
пу, з боку татарської стели - дерева Криму, що адаптува
лися на цій географічній широті). Поряд з пам’ятником з 
двох кам’яних брил споруджено криницю, яка буде жи
вити своєю вологою зелений тематично-рослинний ан
самбль, що створюється навколо пам’ятника.

На оглядовому майданчику, з тильної сторони 
пам’ятника, розташовані три гармати - фальконети, яки
ми Богдан Хмельницький розпочав Жовтоводську бит
ву і гуркіт яких сповістив світ про появу на карті Європи 
козацької України.

Споруджений пам’ятник битві на Жовтих Водах за 
своєю оригінальністю - чи не єдиний в Україні серед 
присвячених її козацькому періоду, зокрема, Визвольній 
війні. За допомогою кам’яних стел і елементів сим
воліки, розшифровка якої не вимагає спеціальної підго
товки, автори передали високодуховне, національне зна
чення битви, її державотворчі наслідки для українсько
го народу. Адже після цієї битви почалася реорганізація 
українських збройних сил, на базі яких, зокрема на та
ких військових одиницях як полк і сотня, був сформова
ний полково-сотенний державний лад України. Пам’ят
ник розкриває батальне вирішення задуму битви і дозво
ляє пересвідчитись, що Україна, пробуджуючись, мов 
червона калина, і відроджуючи свою державність у сере
дині XVII ст., мала високий рівень військової справи, 
зокрема воєнного мистецтва, і посідала щодо цих пи
тань разом із своїм геніальним полководцем Б.Хмель- 
ницьким почесне місце серед спільноти народів Європи.

В задумі пам’ятника не тільки прояв подяки кримсь
котатарському народу від українського за надану допо
могу в битві, а й ключ до його інтеграції в сучасне ук
раїнське суспільство на засадах спільної долі та викорис
тання найкращих сторінок нашого минулого, де ми між 
собою не ворогували, а допомагали одне одному. 
Пам’ятник нагадує кожному українцю, що сьогодні наш 
обов’язок допомогти кримськотатарському народу по
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вернутись на батьківщину, відродити сплюндровані 
його національні святині і сприяти тому, щоб він зайняв 
повноправне місце серед інших національностей Ук
раїни. Відвідування пам’ятника кримськими татарами 
показало, що його автори блискуче досягли поставленої 
мети - кожен татарин вважає споруджений пам’ятник 
своєю національною святинею.

Пам’ятник споруджено, але робота навколо нього ще 
тільки розпочинається. Так, планується на базі середньої 
школи с.Жовтоолександрівки та на території пам’ятни
ка створити музей Жовтоводської битви. Враховуючи 
мальовничу красу місцевості, а також важливість істо
ричної події, яка на ній відбулася, маємо всі можливості 
для того, щоб перетворити Княжі Байраки на всеук
раїнську воєнно-історичну святиню, на центр патріотич
ного виховання наших дітей і молоді. 1
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Трш уб О.П. (К иїв)

ПЕРШІ АРХІЄПИСКОПИ ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
(1775-1800 рр.)

В зв’язку з становленням незалежної Української дер
жави та відновленням її культурного й духовного над
бання авторові видається актуальним звернення до дже
рел її духовності, подій та особистостей, зокрема до ха
рактеристики владик Херсонської єпархії, які відіграли 
велику роль в суспільно-політичному та релігійному 
житті Півдня України.

Результатом російсько-турецької війни 1768-1774 рр. 
було підписання 10 липня 1774 року Кючук-Кайнарджій- 
ського мирного договору, за яким до Росії переходила 
територія між Дніпром і Південним Бугом, Азов, Керч, 
Єнікале та Кінбурн, а Молдавія та Валахія фактично 
опинилися під протекторатом Росії, надалі 8 квітня 1783 
року до Росії був приєднаний Кримський півострів. 
Після цих подій почалося активне заселення півден-них 
степів та будівництво таких міст, як Херсон, Миколаїв, 
Катеринослав та інших.

Населення у новопридбаних землях від Бугу до Дінця 
постійно збільшувалося, а разом з цим зростала і кількість 
церков, які будувалися за рахунок державної скарбниці. 
Для управління ними 9 вересня 1775 року царським указом 
з Новоросійської та Азовської губерній створювалася 
другокласна єпархія, владика якої мав іменуватися 
Слов’янським та Херсонським, з місцеперебуванням у 
Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі, а ним 
призначався болгарин Євгеній Булгарис.

Євгеній Булгарис (Булгари) (1716-27 травня 1807 р./І 
жовтня 1775 - 5 тра-вня 1779 рр./) [1] народився на о.Кор- 
фу. Спочатку виховувався у Венеції, а потім в Падуансь- 
кому університеті. Прийнявши чернецтво у 1740 році, 
був катехізатором (пояснював зміст катехізису), а потім 
ректором училищ в Епірі, Ватопідській лаврі і Констан
тинопольській патріаршій семінарії. За переклад ніаказу
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і усіх творів імператриці Катерини II з французької на 
грецьку мову Євгеній зробився відомим російському 
двору, який і запропонував йому переселитися у Росію. З 
ієроченців 1 жовтня 1775 року Євгеній був хіротонісаний 
(висвячений) у архієрея в Московському Миколаївсько
му грецькому монастирі у присутності Катерини II з 
призначенням йому тимчасового місцеперебування у 
Полтаві, куди й прибув 23 жовтня 1776 року. В зв’язку з 
тим, що архієпископ Євгеній не знав російської мови, то 
до нього був приставлений адміністратором настоятель 
Хрестовоздвиженського монастиря архімандрит Феок
тист. Незабаром архієпископ Євгеній заснував духовне 
училище на чолі з ієроченцем Феотокі, в якому першими 
учнями були маленькі півчі з його хору, а саме воно ма
ло всестановий характер. Для цього училища колишній 
гетьман граф Кирило Розумовський подарував свій дім, 
який знаходився в Полтаві. 5 травня 1779 року архієпис
коп Євгеній згідно з його проханням був звільнений «на 
спокій», з дозволу Синоду виїхав до Петербургу, в Олек- 
сандрівську Лавру, де і помер 27 травня 1807 року на 91 
першому році життя. Від нього залишилося 40 друкова
них творів і 10 рукописних, головні з них: «Міркування 
про терпимість в релігії» та «Здогадки про критичні об
ставини Оттоманської Порти» (СПб, 1772); «Історичний 
пошук про час хрещення Великої княгині Російської 
Ольги» (СПб, 1792); «Церковна історія першого христи
янського віку» (Лейпціг, 1805); «Про думки філософів 
щодо природи речей» (Відень, 1805); «Трактат про систе
му вселеної» (Відень, 1805); «Метафізика» (Венеція, 1805) 
та ін. Найбільшим внеском Євгенія Булгариса у розви
ток єпархії було створення у Полтаві духовного учили
ща.

Наступником архієпископа Булгариса був його зем
ляк Никифор Феотокі (? - 31 травня 1800 /6 серпня 1779 - 
28 листопада 1786/). Уродженець о.Корфу, після 
закінчення місцевих шкіл, слухав лекції професорів в 
італійських університетах, а потім у 1748 році поступив у 
чернецтво, після чого був катехізатором і законовчите
лем Корфуської гімназії. В 1776 році переїхав у Росію,
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де за проханням архієпископа Євгенія був призначений 
присутнім у Слов’янській консисторії, а 27 листопада 
1778 року - ректором нововідкритого духовного учили
ща в Полтаві при Хрестовозд-виженському монастирі.

6 серпня 1779 року в С-Петербурзькому Преобра- 
женському соборі Феотокі був посвячений в архієписко
пи у присутності Катерини II. Першою його справою 
стало клопотання про грошову допомогу для духовного 
училища, яка й була призначена у розмірі 2 тисячі кар
бованців щорічно. Це допомогло йому у 1780-1786 рр. 
відкрити додаткові класи грецької, французької та 
німецької мов, арифметики, малювання, філософії та бо
гослов’я.

Одним з головних питань, які намагався вирішити 
Никифор, було навернення до православної церкви ро
зкольників, які називали себе «старообрядцями». На за
прошення Новоросійського генерал-губернатора князя 
Г.О.Потьомкіна-Таврійського вони охоче населяли 
підвідомчі йому міста Кременчук, Єлісаветград, Херсон, 
Катеринослав, Бахмут та Миколаїв. Архієпископ 
відвідав села Плоске, Знам’янку та м.Єлісаветград, де 
мешкали розкольники, яким він особисто доводив пра
воту православ’я і необгрунтованість їх відколу від пра
вославної церкви. Але тільки знам’янці прийняли пра
вослав’я на правах єдиновір’я.

28 листопада 1786 року Никифор був переведений до 
Астрахані, де керував місцевою єпархією до 1792 року, 
коли за проханням вийшов на покій, отримавши дозвіл 
на проживання в Московському Даниловому монас
тирі, де й помер 31 травня 1800 року. У 1797 році, під час 
коронації Павла І, він одержав нагороду - орден св. Ан- 
ни 1 ступеня. Після себе залишив 12 друкованих творів: 
«Повчальні слова на чотиридесятницю» (Лейпціг, 1766); 
«Тлумачення недільних Євангелій» (Москва, 1796); «По
чаткові основи фізики» (Лейпціг, 1767); «Початкові ос
нови чистої математики» (Москва, 1800) та інші.

Місце Никифора зайняв Амвросій Серебренников (? 
-13 вересня 1792 /26 листопада 1786 - 13 вересня 1792/).
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Він був переведений з місця вікарія Новгородського - 
єпископа Олонецького і 28 листопада 1786 року пожало
ваний у архієпископи. У 1787 році Амвросій зустрічав у 
Кременчуці Катерину II, у якої, дякуючи Г.О.Поть- 
омкіну, користувався великою повагою. З призначенням 
керівником Молдовлахійської єпархії він переїхав у Яс
си до Потьомкіна, а після його смерті повернувся у Пол
таву, де 13 вересня 1792 року помер.

Наступним архієпископом було призначено Гавриїла 
Бакулескула (Бодоні) (? - ЗО березня 1821 /10 травня 1793 
- 29 вересня 1799/). Народився в м.Бистриця. Отримав 
початкову освіту в рідній Трансільванії, а потім навчав
ся в Київській академії, на островах Хіос, Патмос та в 
Смирні. В 1779 році був пострижений у чернецтво в Кон
стантинополі. Підвищений в архімандрити, Гавриїл, за 
проханням Амвросія Серебренникова, прибув до Полта
ви, де його призначено у 1788 році на посаду ректора 
місцевої семінарії. В наступному році Бодоні був викли
каний князем Потьомкіним в Ясси, де за повелінням 
Імператриці Катерини II 26 грудня 1791 року став єпис
копом Білгородським і Бендерським.

29 грудня 1791 року Ясським миром закінчилася 
російсько-турецька війна, за яким до Росії перейшла 
Очаківська область. Між тим, після ратифікації Яссько
го договору російські війська звільнили Молдовлахію; 
Гавриїл, пожалуваний в сан митрополита Молдов- 
лахійського 11 лютого 1792 року, залишався на місці в 
очікуванні особливого розпорядження від Св. Синоду. 
Тоді господар Молдавії, Олександр Мурузі, запропону
вав митрополиту негайно покинути Ясси, але той відмо
вився. Порта наказала господарю вислати з Молдавії 
Гавриїла до Константинополя, якщо він добровільно не 
залишить її, що й було зроблено. Тут його почали пере
конувати відмовитися від російського підданства погро
жуючи стратою, але митрополит відповів: «Я чернець, 
плакати за мною нікому, вмерти ж коли-небудь все одно 
доведеться, але попрати присягу для того тільки, щоб 
прожити декілька років, вважаю великим гріхом, та і 
вам грішне змушувати мене на противну совісті відмову»
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[2] . Звільнений з-під арешту на вимогу Катерини II, він 
прибув до Миколаєва, де 10 травня 1793 року йому була 
дана в управління Катеринославська єпархія. 29 вересня 
1799 року Гавриїла перевели до Києва, але 25 серпня 
1803 року Олександр І звільнив його від керівництва 
митрополією через хворобу з місцеперебуванням в Одесі
[3] . Катеринославським єпископом було призначено 
Афанасія Іванова (1750 - 18 серпня 1805/1 жовтня 1799 - 
18 серпня 1805/). З Одеси митрополит Гавриїл переселив
ся у м. Дубосари. В 1812 році була створена єпархія під 
назвою Кишинівської і Хотинської, якою він і керував 
до 30 травня 1821 року.

Отже, на чолі єпархії стояли високоосвічені та тала
новиті люди, які мали різнобічні знання. Напрями їх 
діяльності у початковий період (1775-1800 рр.) історії 
єпархії можна поділити на три головні групи: 1) 
освітянська: заснування училища, а потім семінарії спо
чатку у Полтаві, потім у Новомиргороді та Катеринос
лаві, стабілізація роботи церковно-приходських шкіл; 2) 
місіонерська: боротьба з сектантством та розколом; 3) 
церковна: заснування та освячення нових церков та 
інших культових споруд, покращення становища 
єпархії.

Таким чином, велику роль у становленні церкви 
півдня України, розвитку духовності й православ’я гра
ли ієрархи єпархії Херсонської та Катеринославської, 
які робили все можливе для поширення православної 
традиції серед населення регіону, посиленню освітянсь
кої місії церкви в народі, підвищенні його духовного та 
культурного рівня. 1

1 В дужках вказано (роки життя/роки керування єпархією/). - О.Т.
2 Миляновский Ф. Памятная книга для духовенства Херсонской епархии. 

- Одесса, 1902. - С.ХХІХ-ХХХ
3 Там само. - С.ХХХІІІ.
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Ш евченко В.О ., Бондаренко Е Л . (Киш)

ПОДОРОЖ О. С. ПУШКІНА ДО КАТЕРИНОСЛАВА

Вирушаючи у травні 1820 року до Катеринослава 
(Дніпропетровськ), О.С. Пушкін не міг собі навіть уяви
ти, що це тільки початок його подорожі по Україні, яка 
розтягнулась на 4 роки, враження від якої нададуть но
вої творчої наснаги, надихнуть до написання визначних 
творів, примусять стати до деякої міри, знавцем геог
рафії України. Цьому сприяли не тільки його геніальний 
розум, але й зростаюча популярність серед творчої 
інтелігенції, а також особисті відносини з впливовими 
людьми. З Україною О.С. Пушкін до цього був знайомий 
заочно -  по книжках, які зберігались у його бібліотеці. Це, 
наприклад, "Древняя Российская Идрография, содержа
щая описание Московского государства рек, протоков, 
озер, кладезей и какие по ним городы и урочища, и на ка
ком оные расстоянии. Изданная Николаем Новиковым. В 
Петербурге. 1773 года", - 2-х томне видання Яна Потоць- 
кого "Путешествие в Астраханские степи и на Кавказ. 
Первобытная история народов, обитавших в древности в 
этих странах. Новый перипл Понта Эвксинского", видан
ня 1829 р. та ін. Безпосередньо з географії України Пушкін 
користувався чи не єдиним на той час джерелом -  відомою 
книжкою Л.-Г. де Боплана "Опис України". Відомий 
пушкінознавець Дм. Косарик вказує, що у бібліотеці пое
та зафіксовано п’ять карт на територію України: топог
рафічні плани, карти війських походів, карта поштових 
шляхів від Одеси до Перекопу [1].

Отже, 6 (17) травня 1820 року Пушкін на кур’єрській 
трійці разом зі своїм слугою М. Козловим вирушив з Пе
тербурга до Катеринослава (нині - Дніпропетровськ). 
Офіційна мета поїздки -  прибуття до місця проходження 
служби у канцелярії головного попечителя колоністів 
Південного краю генерала І.Н. Інзова. Шлях проходив 
через Псков, Вітебськ, Могильов. Першою станцією в 
Україні була Добрянка (нині Чернігівська область).
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Далі маршрут пролягав через Роїще до Чернігова. Після 
Чернігова через Дрімайлівку, Ніжин, Обичів, Прилуки, 
Пирятин, Лубни, Хорол, Семенівку, Кременчук. Тут 
Пушкін побачив Дніпро, який справив на поета неза
бутнє враження -  був саме час водопілля. Таким і уявляв 
Дніпро поет ще раніше, саме таким він увіковічив його у 
поемі "Руслан і Людмила":

"Днепра стал темен брег отлогий;
С Востока льется ночи тень;
Туманы над Днепром глубоким".
Переправившись на правий берег, Пушкін невдовзі 

прибув до Катеринослава. Це сталося наприкінці травня 
1820 року. Пробув він тут недовго -  усього близько 10 
днів. Сам Катеринослав не справив ніякого враження. 
Тоді це було невелике містечко, але почуті перекази над
ихнули поета на створення поеми "Братья-разбойники". 
Потім за згодою І.Інзова, Пушкін приєднується до обо
зу генерала Миколи Миколайовича Раєвського, який 
подорожував з сім’єю на Кавказ. Шлях трьох екіпажів 
пролягав спочатку по правому берегу Дніпра. На лівий 
берег вони переправились в тому місці, де нині розташо
вана гребля Запорізької ГЕС.

Далі маршрут пролягав безкраїм, посушливим, вкри
тим ковилою степом через Олександрів (нині За
поріжжя), Комишуваху, Оріхів, Кінські Роздори, 
Бельм’янку, Мангуш (колишнє Першотравневе), і, на
решті, Маріуполь, де мандрівники побачили море. Далі 
шлях пролягав берегом Азовського моря до Таганрогу і 
далі -  на Кавказ. За цю першу мандрівку по Україні 
Пушкін подолав близько 900 км.

Під час перебування Пушкіна на Кавказі, канцелярія 
генерала І. Інзова, який був призначений намісником у 
Бесарабії, переїхала до Кишинева. Туди і повертався 
Пушкін. На землю України він ступив у Криму, проми
нувши Керченську протоку. У Керчі Пушкін сподівався 
зустрітися з античністю, але від давнього не залишилося 
майже нічого. Далі -  древня Кафа (Феодосія). Звідси на 
військовому кораблі "Мінгрелія" Пушкін прибув до Гур-
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зуфу (Юрзуфу). У Гурзуфі Пушкін зупинився (разом з 
Раєвським) у будинку Рішельє. За три тижні перебуван
ня тут він закінчує поему "Кавказский пленник". Приро
да південного берега настільки заворожила поета і над
ала йому творчої наснаги, що він уже "думал стихами". 
Пізніше він напише: "...холмы Тавриды, край прелест
ный..." На початку 1820 року Пушкін разом з Раєвським 
виїжджає з Гурзуфу. Проминувши Ялту, він оглядає Ге
оргіївський монастир (на території сучасної Балаклави). 
Потім прибуває до Бахчисараю. Ханський палац, пере
кази про Менглі-Гірея та про його полонянку Марію 
Потоцьку настільки вразили Пушкіна, що він створює 
поему "Бахчисарайський фонтан". Проїхавши через 
Сімферополь та Перекоп, у кінці вересня 1820 року 
Пушкін покидає Крим. Шлях пролягає через Чаплинку 
до Каховки, де він переправляється через Дніпро. Далі 
через Херсон -  у Миколаїв. Звідси шлях поета проліг до 
Одеси (приблизно вздовж сучасного автошляху). З Оде
си через Дальник, Кучурган він прибув до Тирасполя, а 
невдовзі (на початку жовтня 1820 року) Пушкін прибув 
до Кишинева. За час цієї другої подорожі (починаючи з 
Керчі) Пушкін подолав (по території України) близько 
950 км (з них 160 км -  морськими шляхами).

Через місяць, отримавши дозвіл від І. Інзова, поет ви
рушає до Кам’янки (нині Черкаська область), до маєтку 
Раєвських-Давидових. Поштовий тракт, по якому руха
лась карета, проходив через Дубосари (Дубесарь) -  Бал- 
ту -  Ольвіополь (Первомайськ Миколаївської області) -  
Лису Гору -  Піщаний Брод -  Злинку - Малу Віску, Ново- 
миргород, Баландіно. І нарешті, Кам’янка. Приводом до 
відвідин Кам’янки був день народження Катерини Ми
колаївни Давидової -  господарки маєтку. Ця подія зби
рала всіх друзів родини, серед яких були і декабристи, 
члени "Південного товариства". Пробувши близько 2-х 
місяців у Кам’янці, Пушкін вирушає разом з Давидови
ми до Києва на контрактову ярмарку, яка відбувалася в 
кінці січня -  на початку лютого 1821 року. Він проїхав 
через Смілу, Городище, Корсунь, Богуслав, Гребінки, 
Васильків, Віту. Враження від Києва відбилися у поемах
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"Гаврилиада", "Полтава", а також у відомому вірші 
"Песнь о вещем Олеге" тощо. З Києва Пушкін повертав
ся тим же шляхом, через Кам’янку. У середині березня 
1821 року він був уже в Кишиневі, подолавши за цю 
мандрівку (туди - назад) близько 1120 км.

Через півроку (грудень 1821 року) Пушкін знову в до
розі. Разом з підполковником І.П. Ліпранді він вирушає 
у 10 денну подорож на південь Бесарабії (нинішня Одесь
ка область). Через Бендери та Кацмани він приїздить до 
Аккерману (Білгород-Дністровський) та Шабо, де зна
ходився родинний замок І.П. Ліпранді. Звідси маршрут 
пролягає через Татарбунари -  Ізмаїл -  Болград і далі до 
Кишинева. Південний Буджацький степ залишився в 
пам’яті Пушкіна. Пізніше, перекладаючи та готуючи до 
друку спогади Моро де Брозе, який брав участь у ту
рецькому поході російських військ 1711 року, Пушкін у 
примітках виправляє його: "Степи Буджакские не песча
ные: они стелются злачной, зеленой равниной, усеянною 
курганами. Моро здесь пользуется правом рассказчика. 
Правда, что в 1711 году эти степи были голы: трава 
съедена была саранчою" [2]. Під час цієї мандрівки 
Пушкін проїхав близько 270 км.

За деякими даними в листопаді 1822 року він здійснив 
другу, короткочасову подорож до Камуянки, а звідти до 
Києва, повернувшись з Києва знову до Кам’янки. Звідси 
він вирушає до Кишинева, але зробивши велике коло: 
Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне, Умань, Гайсин, 
Вроцлав, Тульчин. Саме Тульчин і є метою цієї подо
рожі. Тут Пушкін зустрічається з П. Пестелем, відомим 
діячем декабристського руху в Україні. З Тульчина через 
Ольгополь, Балту, Дубосари поет прибуває до місця 
служби у Кишинів, подолавши близько 1250 км. У липні
1823 року чиновника 10 класу Пушкіна переводять на 
службу до Одеси, під начальство Новоросійського гене- 
рад-губернатора графа Воронцова. Під час переїзду до 
Одеси він долає близько 60 км по території України. У 
цьому місті Пушкін перебуває майже рік. Лише у травні
1824 року виїздив до Херсону для збору матеріалів про
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появу сарани, яка могла знищити урожай хліба. Ця 
поїздка, під час якої Пушкін подолав близько 380 км, 
тривала недовго -  один тиждень. Одеса (як і Крим - Тав
рида) та Чорне море взагалі справили незабутнє вражен
ня на поета. Ці місця він оспівує у багатьох творах. 
Особливо насичений споминами про Одесу роман у 
віршах "Евгений Онегин", над яким він працював у 
цьому місті, зокрема розділ "Отрывки из путешествий 
Онегина".

Через особисту неприязнь Пушкіна і Воронцова ос
танній добився переводу поета до іншого місця служби. 
У кінці липня він виїхав трійкою з Одеси на Миколаїв і 
далі по відомому тоді тракту на Єлисаветград (Кірово
град), який простягався по правому берегу р. Інгул через 
Бобринець і Компаніївку, а далі через Аджамку і Олек
сандрію виходив до Дніпра, навпроти Кременчука. Пе
реправившись на лівий берег, Пушкін попрямував знай
омою вже дорогою, але в зворотньому напрямку -  через 
Хорол, Пирятин, Ніжин, Чернігів, Добрянку. На 6-й 
день по виїзді із Одеси, подолавши близько 830 км, 4 (15) 
серпня 1824 року він попрощався з Україною. Свої осо
бисті враження та асоціації, пов‘язані з Україною, 
Пушкін залишив у згаданих вище художніх творах. Але 
залишається фактом творчий доробок Пушкіна як при
родознавця. Пушкін досить чітко характеризує Україну: 
"Украиной или Малороссией, называют обширное про
странство, соединенное с колоссом Россией и состоящее 
из губерний Черниговской, Киевской, Харьковской, 
Полтавской и Подольской. Климат там мягок, земля 
плодородна; страна в своей западной части покрыта ле
сом. На юге тянутся огромные равнины, пересекаемые 
широкими реками, где путешественник не встретит ни 
леса, ни холма" [3]. Узагалюючим географічним твором 
Пушкіна щодо України слід вважати накреслену ним 
карту, її він креслив у 1829 році, тобто уже після того, як 
у нього склалась уява про особливості цієї території і з 
точки зору природи, і з точки зору взаєморозташування 
населених пунктів.

Отже, головним композиційним елементом карти є
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Дніпро з притоками Псел, Ворскла, Самара, Тясьмин. 
Показано також Південний Буг та Сіверський Донець. 
Детально зображена нижня течія Дніпра з точки зору 
козаччини, позначені: о. Хортиця, дніпровські пороги, 
стара, друга та остання Запорізькі Січі. На Лівобережжі 
позначено: Харків, Полтаву, Кременчуг, Чугуїв, Ново
московськ. На Правобережжі: Київ, Канів, Черкаси, 
Кам'янку, Чигирин (підписано Чигрин), Миргород (нині 
Новомиргород), Умань (ці міста пов'язані з декабристсь
ким рухом), Елизаветград (з 1934 року Кіровоград), Білу 
Церкву, Очаків, Вознесенськ (на карті помилково Вос- 
кресенськ), а також Новоросійськ ( у 1776—1797 роках, а 
також у 1802— 1926 роках -  Катеринослав, з 1926 р.- 
Дніпропетровськ). Цікавий факт—у часи Пушкіна 
Дніпропетровськ офіційно називався "Катеринослав". 
Цю назву у 1802 році поновив Олександр І (за Павла І, у 
1797— 1801 рр. — Новороссійськ). Така "упертість" 
Пушкіна у несприйнятті назви пов'язана, можливо, із 
особистою взаємною неприязню до Олександра І. Карта 
датується 1829 роком вже після того, як поет побував в 
Україні. Це, безперечно, оригінальний географічний 
твір. При створенні карти Пушкін поєднав два підходи -  
безпосереднього спостереження та камеральний. Така 
методика була використана ним, наприклад, при ство
ренні такого величного історичного полотна як "Исто
рия Пугачева" Можливо, накреслена Пушкіним карта 
була початковим етапом історико-художнього 
дослідження про декабристів в Україні. Можливо... Але, 
очевидно, що ми можемо сприймати великого поета 
О.С. Пушкіна як географа, який непогано вивчив геог
рафію України. 1

1. Косарик Д. Пушкін на Україні. -  К.: Мистецтво, 1937. -61 с.
2 . 'Пушкин А.С. Полное собр. соч. в 10-ти т.- Л.: Изд-во "Наука”, 

Ленингр.отд., 1977-1979, т. 8. -  С. 279 -  330.
3. Пушкин А.С. Полное собр. соч. в 10-ти т.- Л.: Изд-во "Наука", 

Ленингр.отд., 1977-1979, т. 8. -  С. 98 -  101.
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Абросимова С.В. (Дніпропетровськ)

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ІСТ0РИК0-КРАЄЗНАВЧИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 

ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ)

Краєзнавство, як наукова дисципліна, знаходиться 
сьогодні на такому ступені розвитку, що потребує оцінки 
досягнутого, теоретико-методологічних узагальнень, гли
бокого аналізу власної історії, визначення внеску конкрет
них дослідників, наукових установ та різних товариств у 
"скарбницю" вивчення рідного краю. Ці напрямки знайш
ли висвітлення в матеріалах всеукраїнських наукових 
краєзнавчих конференцій, а також багатьох регіональних 
конференцій з історії місцевого краю.

Головними регіональними осередками, де традиційно 
"акумулюються пам’ятки історії та культури (які згодом 
стають джерелами, в тому числі й в історико-краєзнав- 
чих дослідженнях) є архіви, музеї, бібліотеки, а також 
приватні колекції, зібрання мешканців краю. Однак 
пріоритет в цьому, безумовно, належить музеям, пере
дусім тим, що мають профіль краєзнавчих та історич
них, бо саме в цих музеях зосереджені усі типи пам’яток 
(писемні, речові, образотворчі, усні та ін.). Окрім того, 
музеї не тільки виявляють, збирають, комплектують, 
зберігають, але й досліджують джерела (систематизу
ють, класифікують, каталогізують, вводять до науково
го обігу шляхом публікацій, камерального опрацюван
ня, експозиційної та виставкової репрезентації тощо). 
Таким чином, музеї посідають особливе місце в інфрас
труктурі історико-краєзнавчої діяльності. За висловом 
академіка П.Т.Тронька, музеї є "визначними народними 
кафедрами досліджень, пропаганди і популяризації 
скарбів рідної землі"1.

Кожний, хто досліджує історію рідного краю, 
обов’язково звертається до музею, до тих джерел, які 
зберігаються в музейних фондах. Історико-краєзнавчий 
профіль місцевих музеїв, їх поліфункціональність,
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унікальні колекції визначили різнобічну краєзнавчу 
діяльність цих культурних закладів, передусім форму
вання комплексної джерельної бази для краєзнавчих 
студій. Саме музейні збірки є одним з основних компо
нентів в структурі джерельної бази краєзнавства (як кон
кретних історико-краєзнавчих досліджень, так й 
історіографії краєзнавства). Таким чином, йдеться про 
джерелознавчий аспект краєзнавства, який вчені (зокре
ма, академік С.О.Шмідт) виокремлюють в особливий 
напрямок2.

Значний джерельний комплекс, що може бути вико
ристаний в історико-краєзнавчих дослідженнях багатьох 
регіонів України, міститься у Дніпропетровському істо
ричному музеї - одному з найстаріших в Україні (засно
ваний у 1849 р.). Музейна збірка нараховує понад 200 ти
сяч пам’яток історії та культури. Основна інформація з 
історії краю міститься в писемних джерелах, музейний 
фонд яких вміщує понад 70 тисяч одиниць зберігання. 
Найбільш цінною є колекція рукописів XVII-XIX ст.3, 
документи Азовської та Новоросійської губернських 
канцелярій, Катеринославського намісництва, родинні 
архіви, карти, плани XVIII-XX ст. Писемні джерела до
повнюються музейними колекціями з археології, гераль
дики, сфрагістики, нумізматики, кераміки, одягу, зброї, 
живопису, фотографій та ін. Особливе значення у 
висвітленні історії місцевого краю мають колекції запо
розьких та церковних матеріалів, багатющі етнографічні 
колекції, що їх було сформовано в музеї протягом всієї 
історії його існування.

Великих зусиль щодо створення музейного зібрання 
доклали відомі місцеві діячі, як-от: О.Я.Фабр,
О.М.Поль, Г.П.Алексєєв, Я.П.Новицький, А.С.Си- 
нявський, В.О.Біднов, П.М.Сочинський, родини Де- 
конських, Байдаків, Урусових та ін. Особливу роль в 
цьому відіграв академік Д.І.Яворницький (1855-1940), 
який очолював музей понад ЗО років (1902-1933) й завдя
ки подвижницькій діяльності котрого музей перетворив
ся на справжню скарбницю пам’яток історії та культури
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місцевого краю, а також інших регіонів України, пере
дусім південних та східних областей.

Неоціненним джерелом з історії розвитку краєзнавст
ва на Дніпропетровщині (Катеринославщині) та в інших 
регіонах України останньої чверті XIX ст. - 30-х рр. XX 
ст. є епістолярна спадщина Д.Яворницького, що 
зберігається в Дніпропетровському історичному музеї 
(6400 од. зб.) і містить листи фахівців та аматорів- 
краєзнавців (вчителів, священиків, військових, лікарів, 
службовців та ін.)4. Листування свідчить, що під впли
вом Д.Яворницького дослідженням історії рідного краю 
почали займатися представники різних соціальних 
верств місцевої людності. Вчений залучив до ареалу 
краєзнавчих студій значний аматорський загал. Міські 
та сільські мешканці допомагали Яворницькому розшу
кувати пам’ятки, "постачали" йому різну інформацію з 
історії рідного краю.

Особливої актуальності дослідження епістолярних 
джерел набуває в зв’язку із заглибленим вивченням ролі 
людини в суспільстві, з намаганням дослідників "спробу
вати звести історію з п’єдесталу науки про суспільство 
до рангу науки про людину в суспільстві"*. В центрі ува
ги має бути конкретна людина з усіма її неповторними 
біографічними особливостями, зі специфікою її соціаль
них контактів, родинних зв’язків, усталених залежнос
тей, світосприйманням тощо.

Найбільш повному висвітленню цих аспектів сприяє 
дослідження джерел особового походження, що містять
ся в персональних та родинних архівах. Однією з основ
них складових цих архівів є саме приватне листування - 
традиційний спосіб особистих стосунків, важлива форма 
опосередкованої соціальної комунікації. Приватне лис
тування віддзеркалює усю сферу життєдіяльності люди
ни, "обслуговує" усе її повсякденне життя за межами 
офіційних стосунків. У сімейному листуванні міститься 
цінна інформація генеологічного характеру, що допома
гає встановити родинні зв’язки, визначити соціальний та 
професійний статус того чи іншого діяча, пояснити 
події, що мали вплив на долю родини тощо.
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Широка тематична "модальність" приватного листу
вання, наявність в ньому дрібних "подробиць" повсяк
денного життя, оперативне реагування на події часу й
т.ін. - все це перетворило приватне листування на не
оціненне історичне джерело, в тому числі й у царині 
краєзнавчих досліджень.

Окрім епістолярної спадщини Д.Яворницького, в музеї 
зберігається значний масив приватного листування місце
вого дворянства кін. XVIII- поч. XX ст., культурно-гро
мадських діячів, міської та сільської інтелігенції, учасників 
революційних рухів, Великої Вітчизняної війни, сучасних 
діячів. Тільки в особових фондах місцевих дворян було ви
явлено 817 листів кін. XVIII- поч. XX ст.6. У поєднанні з 
іншими видами писемних джерел, що містяться у родин
них архівах, приватне листування сприяє комплексному 
аналізу провінційного суспільства, а також історії дво
рянських садиб XVIII- поч. XX ст.

В даному повідомленні ми сконцентрували увагу го
ловним чином на репрезентації епістолярних пам’яток 
як багатоаспектного високо-інформаційного виду дже
рел у царині дослідження конкретних проблем історич
ного краєзнавства, а також у дослідженнях історіографії 
краєзнавства (епістолярія Д.Яворницького). Викорис
тання нових дослідницьких методів, в зв’язку з пере
орієнтацією на сучасну наукову парадигму, значно 
підвищить роль цього виду джерел у краєзнавчих 
студіях. 1

1 II з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців. - К., 1997. - М.45.
2 Буганов В.И., Медушевский А.Н. С.О.Шмидт - археограф, 

источниковед, архивовед // Отечественные архивы. - 1995. № 5. - С.27.
3 Пам’ятники писемності в збірці Дніпропетровського історичного 

музею: Каталог музейної колегії актових джерел XVII-XIX ст. - 
Дніпропетровськ, 1993.

4 Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Каталог музейної 
колекції. -Дніпропетровськ, 1992.
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^ Яковенко Н. До питання про методологію вивчення історії України // 
Генеза. 1996. № 1(4). - С.121.

6 Абросимова С.В. Епістолярна колекція в зібранні Дніпропетровського 
історичного музею II Музей і майбутнє. - Дніпропетровськ, 1998. - С.44-50.

Л азебник В.І.(Цніґіропетровськ) 

ІСТОРІЯ І ІСТОРИКИ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Місто Дніпропетровськ - великий промисловий, на
уковий і культурний центр України, має свою цікаву 
історію. Заснований у 1776 р. як губернський центр і на
званий на честь Катерини II - Катеринославом, йому 
призначалося стати третьою - південною столицею 
Російської імперії і увічнити назавжди ім’я імператриці. 
Але величезні плани його забудови не були здійснені і по 
1880-х років він залишався звичайним провінційним гу
бернським містом. Бурхливий розвиток краю в останній 
чверті XIX ст. - на поч. XX. ст. зробив його великим 
промислово-економічним центром Європи і він отримав 
титул "Столиця Придніпров’я". Наступний важливий 
етап розвитку міста пов’язаний із створенням в ньому у 
1950-ті-1960-ті роки великого ракетобудівного і науко
во-виробничого комплексу.

Із утвердженням незалежності України почався новий 
етап в житті міста і його мешканців. Сьогодні воно пере
живає процес оновлення, переходу на новий ступінь сво
го розвитку і є усі підстави сподіватися, що півто- 
рамільйонний Дніпропетровськ увійде до нового тися
чоліття як динамічне сучасне європейське місто1. На 
протязі XIX і XX ст.ст. в місті народилися і працювали 
особистості, які складали політичну і економічну еліту в 
житті імперії, СРСР, УРСР, молодої Української держа
ви. На жаль, це чудове місто сьогодні не має грунтовної 
праці зі своєї історії.

Історичне минуле Катеринослава в XIX ст. приверта
ло увагу багатьох місцевих краєзнавців і істориків, 
діячів культури і просвіти, представників місцевої
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адміністрації і духівництва.
Започаткував широке збирання і вивчення джерел, 

дослідження історії міста архієпископ Катеринославсь
кої єпархії Гавриїл (в миру В.Ф.Розанов)2. Перший істо
рик Катеринослава був безпосереднім свідком розвитку 
міста, до чого сам докладав великих зусиль, беручи ак
тивну участь у заснуванні церков під час свого перебу
вання в місті (1828-1837 рр.). Його нарис "Историческая 
записка о заложении в Екатеринославе соборного храма 
и о начале самого города" - перше дослідження з історії 
створення і будівництва міста3.

Починаючи з середини XIX ст., були надруковані ок
ремі праці, здебільшого про виникнення та розвиток 
міста, його адміністративне управління. До числа таких 
відносяться книги Г.Титова "Письма из Екатериносла- 
ва" (Одесса, 1849), І.Гладкого "Историческая и статисти
ческая записка о городе Екатеринославе", єпископа Фе
одосія (Макаревського) "Материалы для историко-ста
тистического описания екатеринославской епархии" 
(Екатеринослав, 1880).

19 лютого у 1887 р. за ініціативою Катеринославської 
міської думи відмічалось перше століття міста Катери
нослава. До свята передбачалося надрукувати доповідь 
управи, що містила стислий історичний нарис м.Катери- 
нослава. Так з’явилися Матеріали для історичного нари
су "Первое столетие г.Екатеринослава". Упорядником 
був секретар міської думи М.М.Владимиров. За браком 
часу роботу обмежили періодом 1777-1800 рр. Видання 
було доповнене книгами місцевих краєзнавців: К.Ко- 
ролькова і І.Акінфієва, присвячених ювілею4. Створити 
повне історичне видання не судилося через відсутність 
на той час в місті відповідних фахівців.

Із створенням Наукового товариства (1901 р.) і Вче
ної Архівної Комісії (1903 р.) розробка історії міста та 
його окремих сторінок стали пріоритетним завданням 
місцевих дослідників. Члени цих товариств - В.Д.Машу- 
ков, А.С.Синявський, І.Ф .Вертоградов, В.О.Біднов, 
В.Данилов присвятили свої розробки історичним діячам
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В.Данилов присвятили свої розробки історичним діячам 
і певним періодам історії міста5. Серед них особливе 
місце належить книзі В.Машукова "Воспоминания о го
роде Екатеринославе (1887-1910 гг.)". (Екатеринослав, 
1910). Хоча вона й носить мемуарний характер, але знач
на кількість фактичного матеріалу, наданого в розвитку 
за 25 років, робить її цінним виданням.

Остання спроба укласти історію міста за дожовтневих 
часів належить міському секретарю М.О.Набиркину. До 
відкриття Обласної Південно-Російської виставки у 1910 
р. він підготував "Сведения об историческом развитии 
г.Екатеринослава", які знайомили відвідувачів і учас
ників Виставки з історією і досягненнями міста, його 
діячами, фінансовим станом.

Як бачимо, історія міста була предметом дослідження 
багатьох авторів, але відсутність аналітичного підходу, 
узагальнень, не дали можливості створити історію міста.

Наступні часи не потребували історії старого міста, бо 
його засновники, місцеві діячі, мешканці: купці, дворяни, 
духівництво, мііцани-стали - не "цікаві" новій історії. Го
ловними діячами якої стали робітники і селяни, учасники 
революційного руху, соціал-демократи, борці за Жовтень. 
У 1920-1930-ті роки вийшло ряд видань щодо історії рево
люційного руху, соціал-демократичної організації міста.

Але в місті жила і працювала людина, котра 
досліджувала історію міста - це Д.І.Яворницький. Ака
демік АН УРСР, у 1933 році звільнений з посади дирек
тора історичного музею він продовжував наукову 
діяльність - писав нарис "История города Екатериносла- 
ва". Працю було завершено у 1937 р., відредаговано і 
підготовлено до друку, але надруковано так і не було. 
Чому? Усі 10 глав нарису відтворювали історію міста з 
кінця XVIII ст. до 1917 р. і лише 10 сторінок останньої 
глави були присвячені т.з. радянським часам і рево
люційним подіям 1905 року, і ні жодної сторінки про го
ловну подію XX ст. - Жовтневу революцію 1917 р. Після 
смерті вченого рукопис зберігався в ЦНБ АН УРСР.

Під час Великої Вітчизняної війни і окупації міста у 
1941-1943 рр. поряд з іншими втратами, які понесло
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місто, майже повністю загинув і його архів.
1960-ті роки місцевими краєзнавцями і істориками: 

І.Ш аповалом, І.Трало, Б.Брикером, М.Шатровим, 
Г.Шевченко, Г.Ватченко велись дослідження з історії ре
волюційного руху, історії вулиць, площ, підприємств, 
пам’ятних місць і т.і.

Значною подією стало видання історичного нарису 
"Город на трех холмах" (Днепропетровськ, 1966). Її ав
тор - журналіст М.Шатров (Штейн М.О.) використову
ючи великий фактичний матеріал, незнайомий широко
му колу читачів, розповів про старе місто, про працю, 
побут, культуру його мешканців, особистостей, що жили 
та перебували тут в різні часи. І хоч багато сторінок кни
ги присвячені боротьбі місцевих пролетарів проти само
державства за встановлення Радянської влади, все ж це 
видання було найбільш популярним від того часу і до 
сьогодення6.

У 1969 р. було здійснене академічне видання "Історія 
міст і сіл УРСР. Дніпропетровська область" (1977 р. - 
друге видання). Авторами статті про історію міста стали 
історики, більшість з них - викладачі кафедр історії 
КПРС вузів міста і працівники партархіву області. Ство
рене за рішенням ЦК КПУ видання розповідало перш за 
все про революційні, бойові і трудові традиції міста. 
Вражає майже повна відсутність серед джерел, головно
го - архіву і друкованих видань міської думи і управи, 
міськради і виконкому. Адже ці органи міського гро
мадського самоврядування, їх діячі - міські голови, 
гласні, депутати, - організовували життя міста і його 
мешканців, приймали рішення про його благоустрій, за
ймались питаннями про розвиток міського господарства 
і громадську безпеку і т.і. І все ж це видання заслуговує 
на увагу. Всіляко вітаючи його, розумієш, що в ті часи 
панування т.з. "історико-партійної" науки, іншої історії 
написано і не могло бути.

Останнім виданням часів розвинутого соціалізму ста
ло ювілейне видання "Дніпропетровську 200". Історико- 
публіцистичний нарис міста підготував колектив ав
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торів під керівництвом доктора історичних наук 
В.Я.Борщевського. Назви розділів книги: "Пролетарсь
кий бастион", "За власть Советов", "На пути к социализ
му", "По зову партии", - яскраве свідчення типового 
зразка написання історії будь-якого міста тих часів. Го
ловними діючими особами міста в нарисах були діячі ре
волюційного руху і керівники партійних організацій, го
ловними подіями - революційні мітинги, страйки, 
партійні з’їзди і пленуми, головними документами - 
рішення партійних органів міста і області. На усі два 
віки історії міста згадується лише одне з майже 60 
прізвищ міського голови (Гавриленко М.Є., 1943 р.), і ні 
жодного діяча міської думи і управи, ради і виконкому, 
керівників міського господарства, архітекторів, які за
ймалися болючими питаннями розвитку міста.

Від того часу пройшло майже двадцять років, на про
тязі яких склалися сприятливі обставини для досліджень 
взагалі й для створення повноцінних фундаментальних 
наукових праць. В останні роки інтерес до достовірної 
історії минулого і сучасності посилився. Видана за руко
писом Д.Яворницького у 1989 р. "История города Ека- 
теринослава" (тиражем у 18000 примірників), розійшла
ся в один день. У 1996 р. за ініціативою Дніпропетровсь
кого регіонального відділення Міжнародного фонду 
"Відродження" при підтримці міськвиконкому і особис
то міського голови М.Швеця було здійснене друге ви
дання нарису з перекладом на українську, німецьку, 
англійську мови7.

Міськвиконкомом була видана хроніка міста "На 
службе родному городу" (1997), де вперше були названі 
імена усіх міських голів і найважливіші події з історії 
міста.

Останнім часом поширилось створення історії окре
мих підприємств і галузей місцевого господарства - елек
тричного трамваю, медичної і санітарної служби, хлібо
заводу та ін.,8 авторами яких є співробітники цих 
підприємств - інженери, лікарі.

Історії міста, його невідомим сторінкам сьогодні при
свячують свої дослідження історики і краєзнавці А.Фо-
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менко (фотолітопис будинків міста), М.Кавун (історико- 
архітектурні і картографічні дослідження), С.Абросимо- 
ва (життя та діяльність Д.Яворницького, меценатство, 
катеринославське дворянство), В.Бекетова (історія му
зеїв міста, його геральдика), Є.Чернов (діячі міста, за
гальні питання його історії - найменування міста, дата 
виникнення), В.Ченцов (трагічні сторінки історії реп
ресій 30-х років), В.Лазебник (історія міського громадсь
кого самоврядування, його діячі)л

Резюмуючи, слід зазначити, по-перше, усі дожовтневі 
видання сьогодні є бібліографічною рідкістю, по-друге, 
найбільш вдалою і достовірною історією міста є нарис 
Д.Яворницького; по-третє, існуюче ювілейне видання 
історії міста є типовим доробком свого часу, наповне
ним безліччю ідеологічних штампів, теоретичних упе
реджень, і не відтворює дійсну історію міста. Таким чи
ном, дослідження і розробка історії міста ХІХ-ХХ ст.ст. 
є нагальним завданням істориків. 1

1 Швец Н.А.Днепропетровск 2000: проблемы развития города //"Грані", 
1998.

2 Журба О.І. Культурна та історико-археологічна діяльність архієпископа 
Гавриїла (В.Ф.Розанова) в Південній Україні.//Дніпропетровський історико- 
археографічний збірник. - Вип.1. Дніпропетровськ, 1997 р.

3 Гавриил (Розанов). Очерк повествования о Новороссийском крае из 
оригинальных источников почерпнутый. - Тверь, 1857.

^ Корольов К. Столетний юбилей г.Екатеринослава. 1787-9 мая 1887. // 
Екатеринослав, 1887; Акінфієв І.Я. Растительность г.Екатеринослава в конце 
первого его столетия. Екатеринослав, 1888.

 ̂ Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904-1915). 
Бібліографічний довідник // Укладачі: С.В.Абросимова, О.І.Журба, 
М.В.Кравець. - Київ, 1991.

^ Шатров М. Город на трех холмах. Издание второе, исправленное и 
дополненное. -Днепропетровск, 1969.

 ̂Д.И.Яворницкий. История города Екатеринослава.- Дніпропетровськ, 
1996. Вид. 2-е доповнене.
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8 Науменко І.М., 3 вершини століття. Дніпропетровськ, 1997.
Шаломова Л.Б. Здравоохранение Днепропетровска. 1776-1993. 

Днепропетровск, 1993.
^ Див. музейні збірки наукових конференцій за 1993 р.-1998 р. - 

Дніпропетровськ.
та! Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1. Матеріали 

Першої < міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції. - Дніпро
петровськ; 1998.

Степановиче. (К иїв)

ПЕРШІЙ ГІРНИЧІЙ АКАДЕМІЇ - СТО РОКІВ
(створення та перші роки діяльності)

Після скасування кріпацтва на Україну перемістився 
центр видобутку залізної руди. Зростає кількість 
підприємств залізорудної промисловості та підприємств, 
оснащених паровими машинами. З 1886 р. по 1899 р. 
кількість останніх збільшилася з 9 до 109. На основі ро
звитку залізорудної і кам’яновугільної промисловості 
стало можливим виникнення металургії, що вимагала 
більш досконалих форм виробництва і кваліфікованих 
кадрів. У 70-90-х роках на Україні діяли 16 доменних за
водів, 7 перероблюючих. Технічне оснащення мета
лургійної промисловості здійснювалося нерівномірно і 
недостатньою мірою. Впровадження новітньої техніки 
та її експлуатація вимагали значної кількості кваліфіко
ваних кадрів. Великим промисловим металургійним 
центром Півдня України став Катеринослав. Підпри
ємства цього району потребували значної кількості ме
ханіків, гірничих інженерів, техніків.

Ділові кола та вчена громадськість великих міст 
Півдня країни відчували потребу в гірничому навчаль
ному закладі. Постійнодіюча контора залізозаводчиків 
запропонувала відкрити гірничий факультет при 
Харківському технологічному інституті. Дорадча конто
ра залізозаводчиків на засіданні 2 травня 1896 р. обгово
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рила питання про створення в Росії другого гірничого 
інституту поблизу центрів вугільної і гірничозаводської 
промисловості. Було запропоновано створити середній 
гірничий навчальний заклад у Катеринославі. XXI з’їзд 
гірничопромисловців Півдня Росії (1896) підтримав ідею 
створення гірничої школи. Катеринославська міська дума 
в 1896 р. висловилася за створення вищого гірничого на
вчального закладу в Катеринославі, що дало привід кате
ринославському губернаторові повідомити про це вищі 
інстанції. У 1897 р. Верхньодніпровські повітові земські 
збори розглядали проект створення гірничого і гірничоза
водського училища, який розробив О.М.Поль - вчений, 
ентузіаст, краєзнавець, який провадив дослідження в га
лузі мінералогії, геології, археології, етнографії, історії. 
Він перший вказав на поклади аспидного і кровельного 
сланцю, мідної руди, бурого вугілля, графіту та інших ко
рисних копалин у губернії. Верхньодніпровські земські 
збори постановили виділити із своїх грошей суму на влаш
тування в Кривому Розі гірничого училища ім.О.М.Поля: 
підготувало і видало програму училища. З’їзди гірничоп
ромисловців постійно жертвували значні суми на влашту
вання гірничого училища.

Два промислові центри - Харків та Катеринослав - 
боролися за право відкриття гірничого інституту. Кате
ринослав був більш наближеним до гірничодобувної і 
перероблюючої промисловості, тоді як Харків здавна 
вважався центром освіти і науки, де на базі Харківсько
го університету, технологічного чи ветеринарного інсти
тутів можна було б створити новий інститут - гірничий.

За поданням Міністерства народної освіти, цар за
твердив постанову про створення вищого гірничого на
вчального закладу в Катеринославі, наближеному до 
промислових регіонів - Донецького кам’яновугільного і 
Криворізького залізорудного басейнів, Бахмутського 
соляного району, Нікопольського марганцевого басей
ну, центру металургії. Катеринославське вище гірниче 
училище (далі КВГУ) розпочало свою діяльність у 1899 
р. Воно ставило за мету підготовку гірничих техніків.
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Положення про КВГУ від 1 червня 1899 р. затверджува
ло програму навчання на двох факультетах - гірничому і 
гірничозаводському із строком навчання три з полови
ною роки. До складу членів ради училища за пропо
зицією Катеринославського Вищого гірничого учили
ща, затвердженою Міністерством торгівлі та промисло
вості, повинні були входити 4 представники місцевої за
водської промисловості, що вибиралися на з’їзді гірни
чопромисловців строком на 3 роки і затверджувалися 
Міністерством землеробства і державних маетностей. 
Першим директором було призначено С.Н.Сучкова.

Але через перевантаження програм училища підго
товка техніків-гірників не відповідала вимогам, тому у 
1901 р. викладачі КВГУ виступали з пропозицією про
довжити курс навчання до 4-х років з наданням випус
кникам училища звання інженерів. Катеринославський 
губернатор звернувся до Міністерства народної освіти, 
яке контролювало всі учбові програми, з проханням про 
розширення програм Катеринославського училища. 
Листування відносно реорганізації КВГУ тривало три 
роки. Питання обговорювалося в Міністерстві народної 
освіти, Міністерстві фінансів, Міністерстві торгівлі і 
промисловості. Тільки у 1903 р. Державною радою був 
затверджений чотирьохрічний строк навчання і випус
кникам стали присвоювати звання рудничного інженера 
з гірничої спеціальності та інженера-металурга - із заво
дської спеціальності. Училище вважалося більш пре
стижним порівняно з іншими гірничими училищами, але 
випускники КВГУ ні званням, ні посадою, ні оплатою не 
прирівнювалися до випускників Петербурзького гірни
чого інституту. Ділові кола Катеринослава порушували 
питання про розширення програм і реорганізацію КВГУ 
в інститут, тобто про урівняння в правах випускників 
училища і Петербурзького гірничого інституту.

У 1912 р. після довготривалих клопотань громадсь
кості і викладачів училища на розгляд Державної ради і 
Державної думи був винесений законопроект про реор
ганізацію КВГУ в гірничий інститут, який було затвер
джено Державною радою і потім царем. Розширились
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штати інституту, випускникам стали присвоювати зван
ня гірничих інженерів, видавати відповідні дипломи.

З розвитком промисловості постійно виникала потре
ба в зміні планів і перетворенні відділень інституту. Про
тягом 1916 р. спеціальна комісія працювала над створен
ням нових учбових програм, передбачалося відкриття 
нових відділень (гірничо-розвідувального і маркшей
дерського), скорочення викладання науково-допоміж
них і розширення спеціальних предметів. Вказані від
ділення були відкриті вже в 1918 р.

Для кращого засвоєння теоретичних курсів лекцій 
при училищі були створені спеціальні лабораторії - з ма
тематики, хімії, фізики, а через три роки у 1902 р. були 
обладнані мінералогічний і петрографічний кабінети. У 
ньому студенти вивчали склад мінералів, їх фізичні й 
хімічні якості. Була створена колекція мінералів. Кожен 
студент користувався набором мінералогічних приборів, 
які складалися з паяльної труби, платинової проволоки, 
лупи, зубила і магніту, шкали твердості, інших не
обхідних допоміжних приладів. Вивчаючи курс мінера
логії і петрографії, студенти пророблювали відповідні 
практичні заняття: вивчали фізичні, хімічні, оптичні 
властивості мінералів. При проходженні різних розділів 
курсу студенти готували і здавали керівникові практики 
звіти з кожної теми.

Лабораторії училища постійно розширювалися. В 
1904 р. в машинній лабораторії були встановлені паро
вий котел і парова машина, в 1907 р. - почали діяти ла
бораторія по будівельній механіці (механічна лабора
торія) металургійна лабораторія по дослідженню горю
чих матеріалів. У 1908 р. при училищі намаганням вик
ладацького складу діяли, крім вказаних, такі лабора
торії: аналітичної хімії, прикладної хімії, гірничоза
водської механіки, фізична і електромеханічна по 
дослідженню матеріалів; кабінети гірничого мистецтва з 
відділом механічного збагачення руди й кам’яного 
вугілля, два металургійні кабінети, кабінет будівельного 
мистецтва, мінералогічний, технології металів, гео
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логічний, будівельної механіки, геодезії і маркшейдерсь
кого мистецтва, лікарський і кабінет креслення, ме
ханічна майстерня, машинна - з віддаленням парових 
машин і парової водотурбіни з котлом. У 1907-1908 рр. 
ряд лабораторій і кабінетів поповнилися новими маши
нами. Машинна й електротехнічна лабораторії одержа
ли нові приміщення в напівпідвальному поверсі хімічно
го корпусу.

Розвиток металургії і гірничої справи потребував вив
чення властивостей матеріалів, структури сплавів, за
собів їх обробки та створення нових сплавів. Проте існу
ючі лабораторії не забезпечували набуття студентами 
практичних навичок і знань. У зв’язку з цим учбовий 
кабінет у 1910-1912 рр. при плануванні реорганізації 
училища в інститут передбачав організацію кабінетів: 
будівельного мистецтва, електротехнічного, маркшей
дерського і геодезичного, мінералогічного; при ме
ханічній лабораторії - створення машинного залу і це
ментного відділу; при металургійній - вагової кімнати, 
лабораторії горючих матеріалів, низьких температур, 
металографічної кімнати та інших науково-допоміжних 
закладів.

Професура і викладачі КВГУ клопоталися про добу
дову та обладнання навчально-допоміжних будівель, 
хімічного корпусу машинної й металургійної лабора
торії на ін. Було заплановано, що на реорганізацію 
Міністерство торгівлі і промисловості, якому підлягало 
училище, виділить фінанси на побудову й обладнання 
станцій і лабораторій механічного збагачення руд і 
кам’яного вугілля. Передбачалася установка дробиль
них валків, парового млина та інших необхідних при
ладів, влаштування електромеханічної, гірничозаводсь
кої лабораторій з термічним і гідравлічним відділенням. 
При гірничому кабінеті проектувалася рятувальна 
станція з прибором для перекачки кисню. Для детально
го вивчення якостей сплавів і створення нових їх видів 
прямо з руди планувалося при реорганізації училища по
будувати електрометалургійну піч з різним пальним - 
твердим і рідким і влаштувати лабораторії - хіміко-мета-
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лургійну і фізико-металургійну. Проте ця програма ро
зширення науково-допоміжних закладів не була викона
на через нестачу фінансів.

Як бачимо, для створення Гірничої академії були 
мобілізовані всі наявні наукові, громадські, ділові про
гресивні сили:

- науковці Харкова та Катеринослава розробили про
ект створення гірничого вищого навчального закладу;

- гірничопромисловці, розуміючи необхідність наяв
ності на своїх підприємствах висококваліфікованих 
кадрів, приймали відповідні постанови та виділяли кош
ти для створення гірничого вузу;

- державні установи - міські думи Харкова та Катери
нослава, повітові земські збори підтримували проект 
створення гірничого навчального закладу; зверталися 
до відповідних міністерств з проханням та сприяли ви
данню та обговоренню розроблених проектів;

- вчені-ентузіасти, як наприклад О.М.Поль, своєю 
плідною роботою по дослідженню краю, розробці про
екту училища сприяли підтримці місцевоюо гро
мадськістю та гірничими приватними установами не 
тільки самого проекту створення, а й реорганізації його 
та поліпшенню умов діяльності вже діючого навчально
го закладу.

З часу обговорення ідеї створення гірничого інститу
ту і до його відкриття пройшло 14 років - при 
Харківському Технологічному інституті при його 
відкритті (1885 р.) планувався гірничий факультет.

В дореволюційний час інститут закінчила значна 
кількість студентів. У рік відкриття там навчалося 77 
осіб, у 1906 р. - 298, у 1908 р. - 342, у 1913 - 446, у 1916 - 
625. Число студентів з часу заснування до 1916 р. зросло 
у 8 разів. Незважаючи на таку інтенсивність росту, все ж 
кількості спеціалістів була дуже мало для території, де 
розміщувалися 9 українських губерній. Переважна 
більшість студентів були вихідцями із багатих сімей і 
тільки незначна частина з податкового стану - міських 
низів, селян, проте склад студентів КВГУ, як і в цілому у
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вищих навчальних закладах, був більш демократичним, 
ніж в університетах. В 1899 р. серед студентів інституту 
дворяни складали 22%, міщани 18%, діти офіцерів, 
купців та ін. 34%.

Нині - це один з найбільших вузів країни. Указом 
Президента України від 11.07.1997 р. за № 522 він носить 
ім’я Національна гірнича академія України. Щороку до 
вузу вступає близько 1300 студентів, котрі опановують 
спеціальності з таких основних напрямків: економіка, 
менеджмент, гірництво, електротехніка, комп’ютерні 
системи, електромеханіка, геодезія, картографування, 
землекористування та інші.

Досвід створення цього навчального закладу показує, 
що науковці, промислові кола, меценати сто років тому 
усвідомлювали необхідність та важливість підготовки 
високоосвічених кадрів. Сьогодні обдаровані науковці 
та студенти своїми розробками можуть прислужитися 
вітчизняній науці й промисловості в підготовці таких 
технологій, що дають можливість правильно не тільки 
видобувати сировину, а й максимально її збагачувати, 
тобто використовувати, що дасть державі і прибутки, і 
славу.

М ороз В. С. (Дніпропетровськ)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ПРИСАМАР’Я 
(НОВОСЕРГІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ - СЕЛО ВІЛЬНЕ 

НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ)

В освоєнні Присамар’я сплелися різні підходи та 
протиріччя в проведенні політики заселення Степової 
України з боку Гетьманщини, Росії та Запоріжжя. 
Витоки її беруть початок із XVII ст., коли сусідні 
Гетьманщина та Росія проникають і закріплюються в 
стратегічно важливій для Запоріжжя Самарській 
паланці шляхом самовільного захоплення земель та 
будівництва на них фортець з гетьмансько-російськими
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гарнізонами.
Влітку 1689 р. воєвода І.Ф.Волинський відшукав на 

Самарі в урочищі Сорок Байраків вище Вільного 
броду місце для спорудження укріплення. Береги 
Самари і невеличкої р.Вільнянки вкривали густі ліси. 
Крутий високий берег переходив у рівнину, яка 
домінувала над місцевістю, якнайкраще відповідала 
вимогам. Будівництво велося під керівництвом 
військового інженера Вільяма фон Залена. На протязі 
28 днів - з 20 червня по 18 липня 1625 солдат, рейтарів 
і гарнізон Новобогородицької фортеці вивели 
прямокутне земляне укріплення з баштами на рогах. 
Стіни піднялися на 16 м., Рів сягав 10 м. ширини і 6 м. 
глибини. Периметр споруди мав 745 р. з Самарською 
та Московською дерев’яними баштами. Всередині 
укріплення розміщувались приказна хата, воєводський 
двір, льохи для зберігання військових припасів, хлібні 
комори, місце для церкви, 50 казарм для 500 чол. 
гарнізону. До укріплення примикав окоп для 
проживання міщан, оточений ровом периметром 1200 
м. і двома дерев’яними баштами. Підступи до 
укріплення прикривали рогатки. На валах і баштах 
стояли гармати. (Эварницкий Д.И. Источники для 
истории запорожских Козаков. - Владимир, 1903 - т.2- 
190-197). В.В.Голіцин назвав поселення Ново- 
сергіївськ.

Побудова фортеці та міста викликали сильне 
незадоволення запорожців. Укріплення проіснувало 
недовго. В 1690 р. всіх скосила моровиця. (Величко 
С.В. Літопис. - К., 1991-t .2 -C .380). Коли було 
відновлене це стратегічне поселення - невідомо. В 1692- 
1694 і 1696 рр. під час походів Петрика з татарами під 
самарськуі та орельські міста воно не згадується. 
(Літопис Самовидця, - К., 1971- С. 152-157; Літопис 
гадяцького полковника Григорія Грабянки. - К., 1992. 
-С . 163-172).

Відносини Запоріжжя з Гетьманщиною та Росією все 
більше ускладнювалися. Особливої гостроти вони
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набули після 1700 р. внаслідок передачі Петром І земель 
між ріками Оріллю та Самарою Полтавському полку. 
(Эварницкий Д.И. История запорожских Козаков. - 
СПБ., 1897-С.200), будівництва навпроти Микитиного 
Рогу фортеці Кам’яний Затон і селітрових заводів на 
Самарі.

Вперше заселеним після моровиці Новосергіївськ 
згадується в 1704 р., коли його збирались знищити 
запорожці разом із майданами. (Бантиш-Каменский 
Д.Н. История Малороссии. - СПБ. - К., Харьков, 1903. - 
С.362). Подібний виступ січовиків готувався і в 1705 р., 
але до збройного зіткнення не допустив кошовий 
К.Гордієнко. В 1707 р. запорожці були дуже роз
дратовані утисками з боку воєвод, сотників та жителів 
Новосергіївської та Новобогородицької бортець. 
Невдоволення січовиків діями адміністрації зіграли 
певну роль при переході їх на сторону Мазепи. Після 
Полтавської битви Петро І приписав землі в межиріччі 
Орелі та Самари до Миргородського полку. Явор- 
ницький Д.І. Історія запорізьких козаків. У трьох томах. 
-Львів., 1992.-Т.З.-С.287).

Ранньою весною 1711 р. Новосергіївську фортецю 
захопили татари і запорожці (Літописньїе заметки 
(1651-1749).// Киевская старина, 1883-5-681). В травні 
того ж року російсько-українські війська захопили 
фортецю. Кожний десятий по жеребку був страчений. 
Вцілілих відправили до Москви на подальше заслання. 
Місто-Фортеця надовго запустіли. За умовами 
Прутського миру Новосергіївськ не згадується. 
(Соловьев С.М. История России. - М., 1962. -К.8. - 
Т.16. - С.387). Не згадують його і інші джерела.

Під час 25-річного перебування запорожців в 
Олешках і Кам’янці північна частина їх Вольностей 
значно заселилась вихідцями із Гетьменщини і 
Слобожанщини. Після повернення на береги Дніпра 
запорожці спочатку на це не звертали уваги, але коли 
на захоплених землях з ’явилася чужі сотники та 
полковники і вона перейшла під чужу юрисдикцію, 
січовики забили тривогу. В 40-х роках XVIII ст.
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розпочалась боротьба запорожців з Полтавським 
полком за Присамар’я. Сенатський указ від 23 серпня 
1744 р. повертав Кошу місто і укріплення Самару, вона 
ж Стара Самара, Новобогородицька фортеця, 
Богородицький ретраншемент. (Полонська-Василенко 
Н.Д. Заселення Півдня Украіни в половині XVIII ст. 
(1734-1775). - Мюнхен, 1960. -Ч.1.-С.45). Мабуть, така ж 
була доля і Новосергіївська, хоч документи про це 
нічого не говорять. В 1742 р. Вільне згадується як 
"новопоселена слобода", заселена вихідцями із Пол
тавського, М иргородського, Лубенського, Черні
гівського, Ніжинського, Прилуцького та слобідських 
Харківського, Ізюмського полків і Старої Самари. І 
слободі проживало 79 сімей із 320 чол. На майданах 
слободи по виробництву селітри працювало "безпо- 
шпортних робітників... не мале число". (Эварницький 
Д.И. Источники... С.1709). Тут же на захоплених 
землях комендант переволочанської фортеці 
Д.Апочінін зснував власні майдани. На прохання 
кошового С.Ереміїва в 1742 р. Сенат видав указ 
вислати всі сім’ї на місця попереднього проживання, їх 
житлові та господарські споруди передати 
старосамарським жителям, майдани розорити, 
"безпашторних робітників розіслати кого куди за 
указами належить, щоб більше там пристановища їм 
не було" (Эварницкий Д.И. Источники,... С.1710).

Н а декілька десятиліть Вільне як поселення вже в 
котре зникає з карти Присамар’я. Та людське життя 
там не припинялось. Дрімучі ліси служили надійним 
притулком для злочинців. Тут часто бував відомий 
Семен Гаркуша, обвішаний дукатами та підперезаний 
капшуками з золотом. (Феодосий. Материалы для 
историко-статистического описания
Екатеринославской епархии. - Екатеринослав, 1880. - 
вып. 1-С.376).

Наступна згадка про постійне поселення - 
зимівники запорізьких козаків на Вільному броді 
відносяться до 1760 р. (Скальковський А.А. История
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Новой Сечи или последнего Коша запорожского. - 
Одесса, 1846 - Т.1 - С.243). В 1765 р. тут були зимівники 
козака Джереліївського куреня М .Старого, а у 
військових старшин В.Хорбата і І.Я.Глоби ще й млин 
на Самарі. В 1769 р. лісові нетрі та сильні морози 
врятували слободу від татарського нападу. В мирний і 
військовий час Вільний брід охороняли значні сили. В 
1767 р. (Скальковський А.А. История... С. 151), в 1769 
р. (Скальковский А.А. История... т.З. - С.46), в 1772 р. 
(Записки Императрского Одесского общества истории 
и древностей. - Одесса, 1875 - т.ІХ-С.208) тут 
виставлялись запорізькі пікети на чолі з полковником, 
двома полковими старшинами і 200 парокінних 
козаків.

Ми зустрічаємося з дивним, на перший погляд, 
фактом із життя слободи. Навкруги лежали широкі 
степи з величезною кількістю вільної ніким не зайнятої 
землі. В квітні 1769 р. мешканці Вільного скаржились в 
Кіш на священика Третяка і групу козаків, які 
захопили слобідські землі. (Голобуцький В.О. 
Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734- 
1775. - К., 1961 - С.209). Мабуть, вони являли собою 
ціннісові угіддя чи рибні місця.

В 1776 р. цю місцевість одержав в рангову дачу 
прем’єр-майор Троїцького полку М.Л.Фалієв. (Фео
досий. Материалы... С.376), за іншими - після ліквідації 
Січі ці землі одержав генерал-губернатор Г.О.По- 
тьомкін і продав їх своєму сподвижнику. (Эварницкий 
Д.И. Вольности запорожских Козаков. - СПБ., 1898.- 
С.375-376). Поміщик впорядкував маєток, збудував 
гарний будинок, устаткував його меблями, чудовим 
срібним сервізом, хором та оркестром.

Н а березі Самари діяла величезна фабрика з 
шкіряним та свічковим відділеннями, які 
розміщувалися в 25 великих будівлях. (Феодосий. 
М атериалы... С .379). Під час російсько-турецької 
війни 1787-1791 рр. сюди на роботу направляли всіх 
полонених турків. (Записки Императорского 
Одесского Общества... Одесса, 1877- Т.Х. - С.350)
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Слобода швидко зростала. В 1781 р. в ній проживало 
660 душ. У Вільному на протязі року проходило шість 
ярмарок. (Дружинина Е.И.,Северное Причерноморье 
в 1775 - 1800 гг. - М., 1959. - С.178-179).

22 лютого 1790 р. М.Л.Фелієв написав заповіт. Село 
переходило до племінниці Я.П.Родзянко, дворові 
відпускалися на волю з великою винагородою по 200 
крб. кожному, а хлопчикам - 100 крб. (Эварницкий 
Д .И ., Вольности... С .378). Відомо, що фабрика 
продовжувала діяти і в 1813 р., продукція якої йшла на 
власні потреби. (Дружинина Е.И. Южная Украина в 
1800-1825 гг. - М., 1970. - С.263).

Історія села відзеркалила в собі загальноімперські 
тенденції в заселені та освоєні Степової України, 
відбила різні підходи сторін до реального їх втілення в 
життя.

Ш видько Г  (Дніпропетровськ)

ЄПИСКОП ФЕОДОСІЙ МАКАРЕВСЬКИЙ - ДОСЛІДНИК 
ІСТОРІЇ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ

В історіографії розвитку краєзнавства в межах об
ширно'! Катеринославської губернії особливе місце за
ймають її церковні ієрархи XIX ст. Початок досліджен
ня історії краю було покладено в другій половині 
XVIII ст., що пояснювалося інтересом до Запорізької 
Січі та приєднаного до Російської імперії Північного 
Причорномор’я. Тоді споглядальні описи і наукові 
дослідження здійснювалися "ззовні", тобто, військови
ми та столичними вченими-академіками, які тимчасо
во перебували в службових справах на Запоріжжі або 
на 'новоприєднаних землях (С.Мишецький, Г.Міллер, 
В.Рубан, В.Зуєв та ін.).

У 1871 р. Катеринославська єпископська (з 1837 р.)
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кафедра дочекалася видатної для свого часу і сфери 
діяльності особистості, котра своїми історичними сту
діями перевершила взірець. Такою особистістю був 
єпископ Феодосій Макаревський. Загальна характе
ристика його церковної діяльності була здійснена ав
торами некрологів у "Екатеринославских епархиаль
ных ведомостях" (1885, № 4. - Автор не зазначений) та 
в "Записках Одесского общества истории и древнос
тей" (T.XIV. - В.Яковлєв). Від смерті єпископа Фео
досія пройшла чверть віку, але його внесок в культур
ний розвиток та дослідження історії краю з відстані ча
су стали ще помітнішими. Це відзначили в своїх до
повідях на засіданні Катеринославської губернської 
Вченої архівної комісії відомі вчені і громадські діячі 
Василь Біднов та Антін Синявський ("Летопись ЕГУ- 
АК", 1919, вьіп.УІ). Основну увагу вони приділили 
оцінці історичних праць Феодосія Макаревського.

Через багато років головна праця Феодосія М ака
ревського "Материалы для историко-статистического 
описания Екатеринославской епархии" була широко 
використана в "Історії міст і сіл Української РСР", хо
ча будь-якої згадки про автора в тексті не було, крім 
посилань.

В краєзнавчих дослідженнях останнього десятиліття 
також досить часто можна зустріти посилання на вка
зану працю Феодосія Макаревського. В енциклопедіях 
ім’я його також не значиться. Тому, виходячи з мало- 
доступності вказаних вище відомостей про єпископа 
Феодосія та великої вартості його праць для краєзнав
чих досліджень Дніпропетровської, Донецької та За
порізької областей, подаємо тут короткий нарис його 
життя і діяльності.

Феодосій (в миру - Олександр Григорович) М ака
ревський народився 3(15) травня 1822 р. на Чер
нігівщині в сім’ї диякона. Цим вже був визначений 
його життєвий шлях. Після закінчення духовної 
семінарії він вступив до Київської духовної академії, 
яку й закінчив у 1849 р. за 1-м розрядом, що означало 
можливість через два роки стати магістром богос
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ловських наук. Випускник академії був направлений на 
роботу у Смоленськ, де викладав загальну історію в ду
ховних навчальних закладах, а у 1853 р. був призначе
ний ректором Вяземського повітового та приходських 
духовних училищ. Він одружився, отримав сан священи
ка і ще одну посаду - цензора проповідей по Вяземсько
му повіту. Одночасно він був членом губернського Ста
тистичного комітету, що передбачало знання сугубо 
світських питань, пов’язаних з становищем різних кате
горій населення, розвитком економіки, медичним обслу
говуванням, освітою тощо. Як член Статистичного 
комітету він брав активну участь у виданні "Памятной 
книжки Смоленской губернии" (1855 р.)

Подружнє життя Олександра Макаревського тривало 
недовго, він залишився вдівцем з двома дітьми - сином 
та донькою. Тоді він і вирішив постригтися в монахи. З 
травня 1861 р. протоієрей Святотроїцького собору, 
інспектор Смоленської семінарії, професор богословсь
ких наук О.Макаревський прийняв постриг і ім’я Фео
досія (на честь Феодосія Печерського, день пам’яті яко
го припадає на 3 травня). Весною наступного року ієро
монах Феодосій був переведений на службу в Санкт-Пе
тербург і отримав сан архимандрита. 28 серпня 1863 р. 
Феодосій був призначений ректором Воронезької духов
ної семінарії. Протягом кількох років у Воронежі він за
ймав різні посади, в тім числі єпископа Острозького, ре
дактора "Воронежских епархиальных ведомостей".

23 червня 1871 р. Феодосій Макаревський став єпис
копом Катеринославським і Таганрозьким. 6 серпня в 
Кафедральному соборі він вперше звернувся до вірую
чих і духовенства єпархії з промовою, у якій обіцяв "пол
ное усердие к своєму делу" (ЕЕВ, 1872, № 1), і відправив 
богослужіння. Вже перша його акція як церковного 
адміністратора викликала симпатію до нього священ
ників єпархії. Він відновив право вибору благочинних, 
втрачене за його попередника Олексія Новосьолова. З 
наступного року стали проводитися єпархіальні і ок
ружні з’їзди духовенства і благочинних, були створені
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цензурні комітети для перегляду проповідей і духовних 
видань, при благочиніях заведені бібліотеки, стали вида
ватися "Екатеринославские епархиальные ведомости". 
Тому абсолютно щирими були слова священика 
П.Дмитревського, який, виголошуючи промову в день 
тезоіменитства Феодосія, від імені духовенства єпархії 
засвідчив "самые искренние чувства любви и преданнос
ти" єпископу. Досить цікавими видаються і такі слова 
цієї промови: "Ваше преосвященство! Любите Екатери- 
нославскую епархию и изгладьте из памяти мрачные о 
ней понятия, которые какие-то неизвестные лица разнес
ли по самым даже отдаленным местам нашей обширной 
русской земли и, быть может, навеяли и на Вашу свет
лую душу Малороссы народ скромный, добрый, способ
ный; мы, духовные - тоже малороссы, обладающие теми 
же качествами, способные безгранично любить, уважать 
и ценить добрых начальников, и быть всегда им призна
тельными..." (ЕЕВ, 1872, № 11. - С. 189).

Єпископ Феодосій Макаревський турбувався про ро
звиток духовних учбових закладів своєї єпархії, в тому 
числі жіночих єпархіальних училищ. Коли ж у 1884 р. бу
ли височайше затверджені правила про церковно-при- 
ходські школи, при Катеринославській духовній 
семінарії створено Єпархіальну Училищну Раду, якій 
підпорядковувалися 73 спостерігачі, призначені Фео- 
досієм з метою знати становище у всіх приходських 
школах єпархії. За даними, які наводить В.Біднов, у 1883 
р. в єпархії було 58 церковно-приходських шкіл, а вже 
через два роки - 108, крім того ще 37 шкіл грамотності 
(ЛЕГУАК, 1910, вьіп.УІ.- С.97). За роботу по розвитку 
духовних учбових закладів у єпархії у 1877 р. єпископ 
Феодосій з рук імператора отримав орден Св. Володими
ра 20-го ступеня (ККВ, 1887, № 8).

Однією з яскравих сторінок діяльності єпископа Фео
досія Макаревського є його історико-краєзнавчі праці. 
Його перша, світська, професія викладача історії хоч, 
може, не переважала, але складала важливу частину 
його життя. Талант Феодосія як дослідника-історика по
чав проявлятися ще в Смоленську та Воронежі, а повно-
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го розквіту набув у Катеринославі. Він збирав речові 
історичні пам’ятки і відправив їх до церковно-архео
логічного товариства при Київській духовній академії. І 
писав історичні твори.

Першою надрукованою в Катеринославі працею була 
розвідка "Краткие сведения о местно-чтимой иконе 
Божьей Матери, находящейся в Самарском Пустынно- 
Николаевском монастыре, Екатеринославской епархии" 
(1873). В ній мова йшла про перипетії історії старовинної 
(1736 р.) ікони, яка з часів її перебування в алтарі Свято- 
Миколаївської Ново-Кодацької козацької церкви вва
жалася чудотворною. Після ліквідації Запорізької Січі 
вона за розпорядженням архиепископа Євгенія Бул- 
гаріса була забрана в архиєрейський дім при Полтавсь
кому Хрестовоздвиженському монастирі (1778 р.), потім 
знаходилася в Новомиргороді і Катеринославі. У 1807 р. 
її було передано до Самарського Пустинно-Мико
лаївського монастиря. До справи про знаходження цієї 
ікони залучалися Київська духовна консисторія і Синод, 
за неї роками йшла боротьба спочатку новокайдацьких 
жителів, а потім - Успенського кафедрального собору в 
Катеринославі, новомосковців і Самарського монасти
ря.

У 1873 р. єпископ Феодосій окремою книжечкою (121 
с.) видав працю "Самарский, Екатеринославской епар
хии, Пустынно-Николаевский монастырь". І хоча назва
на праця не була оригінальною (бо про монастир вже 
писали архиепископ Гавриїл та дослідник історії Запо
рожжя А.Скальковський), проте цінність складають 
вміщені в ній додатки, головним чином, запорозького 
походження (1751-1764 рр.). Більш ранні документи ні 
Феодосій, ні його попередники не могли використати, 
оскільки вони згоріли в келії, яка була спалена за нака
зом Коша Запорізького після смерті від чуми монаха 
Прокла, який жив у цій келії.

До 100-річчя єпархії Феодосій Макаревський 
опублікував у "Екатеринославских епархиальных ведо
мостях" дві статті: "Краткие сведения о Екатеринославс-
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кой епархии вообще и о епископах ея" (1875, № 8-9) та 
"Исторический обзор православной христианской церк
ви в пределах нынешней Екатеринославской епархии до 
времени формального открытия ея" (1876, № 1-6). Ці 
статті вийшли також окремими брошурами. Друга (об- 
ширніша) праця охопила період від першого поширюва
ча християнства у Північному Причорномор’ї Андрія 
Первозванного до 1775 р. Оскільки Феодосій при 
висвітленні раннього періоду користувався літописами 
та літературою, то деякі сюжети в нього мають леген
дарний характер. Стосовно пізнішого періоду викорис
тано також документи Запорізької Січі. На нашу думку, 
ця розвідка Феодосія має велике значення з огляду на 
два аспекти. По-перше, це була піонерська праця про по
ширення християнства, а отже, про заселення краю від 
давніх часів до останньої чверті XVIII ст. По-друге, во
на поклала початок його роботі над капітальною дво
томною розвідкою "Материалы для историко-статисти
ческого описания Екатеринославской епархии".

Єпископ Феодосій за своїм посадовим становищем 
мав можливість вивчати документи місцевої духовної 
консисторії, архиєпископського дому та Самарського 
монастиря. Часто він брав документи для ознайомлення 
додому. Результатом стала згадана праця про церкви і 
приходи в межах Катеринославської єпархії. Протягом 
трьох років (1879-1881) вона публікувалася в "ЕЕВ", а 
потім була видана окремими випусками (вип. 1-573 стор., 
вип.2-372 стор.). Перший випуск охоплював 4 повіти: 
Катеринославський, Верхньодніпровський, Новомос- 
ковський, Павлоградський. У другому - описувалися 
церкви і приходи Бахмутського, Слов’яносербського, 
Ростовського, Олександрівського, Маріупольського 
повітів.

Крім документів, у цій праці використано також пере
кази старожилів окремих населених пунктів та усні 
історії, які переповідали йому священики церков про їх 
фундаторів, час заснування, освячення, добудови та інші 
відомості до історії церкви та її прихожан. 336 населених 
пунктів описано в праці за одним формуляром. Автор
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вказує на географічні координати населеного пункту, 
пояснює його назву. Обсяг інформації залежав від наяв
ності джерел, з яких особливо цінними були статистичні 
- про кількість дворів і прихожан, власників тощо. Та
кож вказувалися поселення, які не мали церкви, але жи
телі були прихожанами церкви сусіднього поселення.

Звичайно, сьогодні можна вказувати на недоліки даної 
праці (неповнота, десь неточність, розгортання другоряд
них сюжетів тощо), але на той час вона була великим до
сягненням. Тому й користувалися нею протягом століття 
дослідники історії краю. А Феодосій Макаревський міг 
сказати про свої труди: я зробив все, що міг, інші нехай 
зроблять більше. Він помер 5 лютого 1885 р. в Катеринос
лаві.

Заруба В .М .(Д ніпропегровськ)

АНТІН СИНЯВСЬКИЙ І КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ВЧЕНА 
АРХІВНА КОМІСІЯ

Біографія визначного вченого та громадського діяча 
Антона Степановича Синявського (1866-1951)[1] тісно 
пов’язана з Катеринославом, особливо у 1901-1917 рр., 
коли він був директором Катеринославського ко
мерційного училища і брав активну участь у науковому 
та суспільному житті міста. З ініціативи В.Курилова, 
І.Акинфієва, Я.Грдини та ін. 6 травня 1901 р. в Катери
нославі почало діяти Наукове товариство. При ньому на 
початку 1902 р. було створено історичну секцію, до якої 
ввійшли М.Чехов, М.Биков, О.Шилов, А.Синявський. 
Саме Антін Степанович став ініціатором перетворення 
історичної секції на самостійну вчену архівну комісію. 1 
квітня 1902 року він особисто подав прохання в уп
равління внутрішніми справами Катеринослава про над
ання секції прав Комісії. Прохання було відхилене. Тоді 
А.Синявський, разом з Я.Новицьким, І.Вертоградовим, 
Л.Реформатським, І.Акинфієвим звернувся безпосе
редньо до губернатора. Той, в свою чергу, порушив кло
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потання перед Міністерством внутрішніх справ і дозвіл 
було одержано. 16 березня 1903 року в будинку губерна
тора урочисто оголошено про початок діяльності 
Комісії. На організаційних зборах головою обрали гу
бернського предводителя дворянства М.Миклашевсько- 
го (1903-1909 рр.), заступником голови - А.Синявського, 
секретарем - І.Вертоградова. Оскільки голова був фігу
рою формальною і участі в науковій праці не брав, всі 
фактичні справи і практичне керівництво Комісією 
здійснювалися Синявським[2].

Комісія проіснувала до 1916 р. За цей час змінилося 
два голови (в 1909-1916 рр. ним був князь М.Урусов, теж 
предводитель губернського дворянства), три керуючі 
справами-секретарі - І.Вертоградов, В.Біднов, Д.Доро- 
шенко, але незмінним залишався заступник голови 
А.Синявський. Комісія не користувалася державними 
субсидіями й існувала за рахунок членських внесків та 
пожертвувань. Приміщення свого не мала, хоча Си- 
нявський і порушував клопотання про його споруджен
ня на Архиєрейській площі біля музею ім. О.ІІоля. 
Засідання відбувалися в Комерційному училищі, архів 
містився в музеї О.Поля.

В період існування Комісії вона мала в своєму складі 
від 50 до 70 почесних і дійсних членів та позаштатних 
співробітників на місцях. У числі найвідоміших почес
них членів - В.Антонович, М.Грушевський, Д.Багалій, 
М.Сумцов, М.Довнар-Запольський, К.Мельник-Анто- 
нович. Дійсними членами були Д.Яворницький, М.Би- 
ков, В.Гегело, Я.Гололобов, В.Курилов, В.Пічета, 
І.Асинфієв, Є.Вировий, В.Біднов, І.Вертоградов та 
Д.Дорошенко, з приїздом якого в 1909 р. й обранням 
секретарем, праця товариства значно пожвавилася[2].

Не треба зважати на вузьке визначення Комісії як 
архівної. її завдання організатори бачили значно шир
шими. Перш за все вони збирали і рятували архіви, 
відшукували та публікували археографічний матеріал. 
Але також збирали та охороняли пам’ятки матеріальної 
культури, твори прикладного та образотворчого мис
тецтва, предмети побуту, активно пропагували істо
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ричні знання серед населення, влаштовуючи читання, 
друкуючи статті в місцевій періодиці, займаючись музей
ною справою. За 10 років Комісія відбула 56 засідань, на 
яких були виголошені 84 доповіді, зібрала архів, 
бібліотечку, видрукувала чимало видань.

Члени Комісії здійснювали екскурсії до пам’яток ста
ровини краю, на Кодацьку фортецю, на Дніпрові поро
ги. На місці Кодаку встановили пам’ятник Б.Хмель- 
ницькому та запорожцям. Значну особисту працю 
провів в Комісії А.Синявський . Протоколи і звіти, зок
рема опубліковані у 5-6 випусках "Летописи" Комісії 
засвідчують, що він обстежив, вивчив чи переглянув 
архіви Верхньодніпровського поліційного управління 
(передано в музей), Павлоградського суду, з’їзду миро
вих суддів Слов’яносербського повіту, справи Окружної 
поліційної дільниці, Катеринославської духовної кон
систорії, Катеринославського губернського правління, 
Південної (Маріупольської) митної округи, займався пе
ревезенням до Катеринослава із Луганська архіву 
Слов’яносербської управи, досліджував архіви Волинсь
кої казенної палати, місцеві архіви в Херсоні, Новочер
каську, Катерино дарі. На засіданнях А.Синявський про
понував придбати у власність товариства могилу січово
го отамана Івана Сірка (в с.Капулівка), проводив архео
логічні розкопки по навколишніх селах, у Новомос- 
ковському, Верхньодніпровському та Катеринославсь
кому повітах, брав участь у з’їздах і наукових конфе
ренціях істориків, археологів, археографів у Костромі, 
Володимирі-на-Клязьмі, Санкт-Петербурзі.

Наталя Полонська, яка за порадою Митрофана До- 
внар-Запольського у 1914 р. відвідала катеринославські 
архіви, в пізніших спогадах тепло відгукнулася про Си- 
нявського. Вона пише, що Антін Степанович "багато 
працював в архівах Катеринрослава і був видатним 
знавцем історії Південної України" і вона "завжди чула 
добрі відзиви про нього"[3].

Завдяки особистим знайомствам і дружбі Синявсько- 
го з багатьма діячами української культури, Комісія
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підтримувала тісні зв’язки з Санкт-Петербурзькою 
архівною комісією, Науковим товариством ім.Т.Шев- 
ченка (Львів), Українським науковим товариством 
(Київ), Історико-філологічним товариством (Харків), 
Таврійською вченою архівною комісією (голова -Арсен 
Маркевич), із губернськими архівними комісіями Пол
тави, Чернігова (голова - Аркадій Верзилов), Херсона, 
Симбірська, В’ятки, Саратова, Твері, Оренбурга, Воло
димира та ін. На її десятилітній ювілей надійній телегра
ми від голови Археологічного товариства графині Ува- 
рової, М.Сумцова, М.Довнар-Запольського, М.Гру- 
шевського, Д.Багалія, А.Маркевича. Під час ювілейно
го засідання 21 квітня 1913 р. у своїй промові Д.І.Явор- 
ницький наголосив, що "своїм існуванням і користю, яку 
вона дає", Комісія "зобов’язана невтомній енергії і праці 
товариша голови А.С.Синявського"[2].

Серед великих справ Комісії, а отже й особисто Си- 
нявського, організація музею ім.О.Поля та проведення в 
Катеринославі XIII археологічного з’їзду. З ініціативи 
Антона Степановича в приміщенні Комерційного учи
лища 6 травня 1902 р. історична секція Наукового това
риства відкрила історико-краєзнавчу виставку на базі 
колекції О.Поля. За наміром організаторів вона мала пе
рерости в окрему установу - музей, центр історичної на
уки та культури губернії. До експонування на виставці 
Синявський залучив і колекцію Д.І.Яворницького. Він 
посилено агітував Дмитра Івановича взятися за створен
ня музею, а потім і очолити його. З цього приводу між 
ними зав’язалося листування[4], яке свідчить про неаби
які перешкоди на шляху до цієї мети з боку влади і з бо
ку деяких місцевих науковців. Це листування опублікова
не мною у книзі про А.Синявського[1] і охоплює воно 
1902-1904 рр. Листи доводять, що одним з фактичних ор
ганізаторів музею був Синявський. Він же передав і знач
ну кількість експонатів з власної колекції (є протокол пе
редачі -[5], і каталог музею[6]). Листування проливає 
світло і на великі заслуги Синявського в організації та 
проведенні XIII Археологічного з’їзду, які теж проходили 
не без чвар та інтриг у колі місцевих вчених. На з’їзді
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А.С.Синявський виступав з доповіддю про архів Кате
ринославського губернського правління. Він їздив і на 
попередній XII Архехологічний з’їзд до Харкова, і на на
ступні XIV у Чернігові і XV у Новгороді, як делегат від 
Катеринославської архівної комісії.

Результати дослідження історії Запоріжжя, культури, 
церковного та адміністративного устрою Південної Ук
раїни Комісія публікувала в "Летописи Екатеринославс- 
кой ученой архивной комиссии". З 1904 до 1915 року 
вийшло 10 випусків, а 31 січня 1915 р. Антін Степанович 
особисто вручив всі десять томів царю Миколі II в музеї
0 .  Поля, коли імператор був у Катеринославі. Всі роки 
незмінним редактором був А.Синявський. "Летопись" 
мала таку структуру: відділ 1 - статті; відділ II - докумен
ти й замітки, бібліографія, хроніка, звіти, протоколи, 
списки членів Комісії.

Щоб пожвавити інтерес до видання, редактор запрова
див систематичне вивчення місцевих дворянських родин, 
переважно козацько-старшинського походження. В числі 
авторів "Летописи" були В.І.Пічета, В.Біднов, Д.Доро- 
шенко, І.Огієнко, Я.Новицький, І.Вертоградов, Д.Явор- 
ницький, А.Синявський умістив в "Летописи" низку праць 
з історії та археології Придніпров’я. Писав він також 
звіти, протоколи, постанови. З 1903 по 1914 рр. А.С.Си
нявський виступав з численними доповідями, на жаль в 
більшості не опублікованими. Це рецензія на книгу 
М.Грушевського "Історія українського народу", "Життя
1. Манжури", "Значення наукових праць М.І.Костомаро- 
ва", "Пам’яті архиепископа Симеона", "Новоросія під 
скіпетром Романових", звіти про поїздки на археологічні 
з’їзди тощо.

Очолювана А.С.Синявським, - одим з послідовників та 
учнів В.Антоновича, - Катеринославська вчена архівна 
комісія перетворилася на визначний науковий осередок 
Південної України. 1

1. Заруба В.М. З вірою в українську справу: Антін Степанович Синявсь- 
кий. -К., 1993.- 138 с.

286



2. Синявський А.С. Первое десятилетие существования Екатсринославс- 
кой губернской ученой архивной комиссии // Летопись ЕУАК. - 1915. - Вып. 
10. -С.1-16.

3. Полонська-Василенко Н. Моя наукова праця (війна, 1913-1914 рр.). : 
(Уривок із спогадів) - Укр. історик. - 1983. - № 2. - (77-80). - С.44-45.

4. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького. Відділ 
фондів. - Ф.10. - Од. зб. Кн. - 87125-87157.

5. Синявський А. Вибрані праці. - К., 1993. - 381 с.
6. Каталог Екатеринославского областного музея им А.Поля: Археология 

и этнография. - Екатеринослав, 1910. - С.53, 69.

Н есгерцова С.М .(Ц онецьк)

РОЛЬ ЗЕМСТВ У СТВОРЕННІ БІБЛІОТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ В КА
ТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 
НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

Майже з самого початку свого створення земства ве
лику увагу стали приділяти бібліотекам для народу. Але 
широкий і систематичний характер ця робота набула з 
кінця 1880-х і, особливо, з початку 1890-х рр. До цього 
часу в результаті діяльності сільської школи (в основно
му - земської) була створена аудиторія читача на селі. В 
цей період, орієнтуючись на неї, земство починає інтен
сивну діяльність по відкриттю сільських бібліотек і 
швидко досягає успіху. Саме земська бібліотека ввійшла 
в побут села і пізніше стає постійним компонентом 
сільського укладу життя. Про масовий характер діяль
ності по відкриттю бібліотек для народу свідчить вве
дення Міністерством внутрішніх справ в травні 1890 ро
ку "Правил о бесплатных народных читальнях и поряд
ке надзора за ними", які проіснували до грудня 1905 ро
ку, і випуск в наступні роки різних посібників по 
відкриттю подібних бібліотек.

З другої половини 1890 року головну роль в 
бібліотечному обслуговуванні значне місце посідають не 
пришкільні, а самостійні сільські народні бібліотеки. Як
що в 1892 році в Росії було лише 38 земських "народних"
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бібліотек - читалень, то в 1898 число їх складає вже 3000, 
до 1904 - не менш 4,5 тисяч, а в 1915 - близько 25 тисяч1. 
Динаміку росту "народних" бібліотек - читалень можна 
прослідкувати по Катеринославській губернії.

Число народних бібліотек - читалень по Катеринос
лавській губернії2:

Повіти 1905 1908 1912

Верхньодніпровський 16 37 37
Новомосковський 6 17 28
Бахмутський 14 14 16
Слов’яносербський 17 17 24
Олександрівський 16 23 28
Маріупольський 9 16 29

Аналіз таблиці свідчить про швидке зростання 
кількості бібліотек - читалень в період з 1905 по 1912 ро
ки. І пояснюється це в основному збільшенням фінансу
вання з боку земств, яке було в 1905 році 5252 карбо
ванців, а в 1912 - збільшилося до 11950 карбованців3. 
Уявлення про структуру фондів міських бібліотек можна 
отримати з даних про склад бібліотечок, які розсилали
ся в 1895 році Петербурзьким комітетом грамотності: ху
дожня література - 43,3%; природознавство, математика, 
географія -16,8%; історія -11%; сільське господарство та 
промисли - 7,9%; книги по суспільним питанням - 7,7%; 
релігійно-моральні книги - 7,3%, гігієна та медицина - 
2%; різні - 2,1а. Так, аналізуючи фонди сільських 
бібліотек - читалень, Маріупольська повітова управа в 
1900 році "виписала по 44 книги для кожної бібліотеки 
виключно сільськогосподарського змісту". Серед них 
книги: Аверкевич. Бесіди про огород, Ненашева. Бесіди 
по бджільництву; Анісеєва. Корисні тварини; Бажаєва. 
Про хлібні зерна; Богданова. Як треба поводитися з тва
ринами; Бороздіна. Отруйна рослини- Дмитріва. Причи
ни наших пожеж; Коптева. Юнь і мш35. А так як більшу 
частину читачів складали діти, то ураховуючи це, фонди
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народних бібліотек на селі постійно поповнювалися ди
тячими книжками6.

В залежності від специфічних умов повітів і губерній, 
а також величини села і т.п. показники роботи бібліотек 
по кількості читачів могли розрізнятися суттєво. Напри
клад, тільки по одному Марцупольському повіту в 1904 
році найменше число читачів складало 46 чоловік в Но
во-Миколаївській бібліотеці, яке не можна співвіднести з 
цифрою 524, яка означає чисельність читачів в Черма- 
ликській бібліотеці або в Михайлівській, де їх було 3307. 
Але не звертаючи увагу на характерні випадки, можна 
змалювати типову земську сільську бібліотеку. За дани
ми земських обслідувань на початку 1900 року в такій 
бібліотеці було в середньому 400-500 книг, приблизно 
200 читачів, причому в середньому приходилося по 8 ви
дач на читача в рік. Ці дані відповідають стану справи в 
цілому по Російській імперії.

Більшість випускників земської школи після 
декількох років навчання в ній стояли на перепутті, не 
порвавши зв’язок зі старими поглядами на світ, але вже 
засвоївши деякі основні положення нового. Частина їх 
після школи займалися звичною сільськогосподарською 
працею, переставали читати і згодом забували усвоєне 
ними в школі. Друга частина випускників продовжува
ли читати книги, залишаючись в ізоляції в сільському 
осередку. В подібній ситуації школа (з розміщеною там 
бібліотекою) була єдиним місцем зв’язку з новим світом 
уявлень - безпосередньо в лиці вчителя, а також як дже
рело "нової", "сучасної" книги. Наміри "підкріпити" но
вий образ світу, який склався у них, підбадьорювало цих 
читачів звертатися в земську бібліотеку.

Ось чому аудиторія "народних" бібліотек в основно
му складалася з учнів земських шкіл і недавніх її випуск
ників. Так, аналізуючи віковий склад читачів народних 
бібліотек Маріупольського повіту, слід констатувати 
той факт, що діти в віці до 15 років складали 47% від всіх 
читачів, крім того, більший процент - 38,2% дають не
давні випускники шкіл, молодь у віці до 25 років8. 
Оскільки інших джерел отримання книги на селі майже
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не було, зверталися в земську бібліотеку і інші сільські 
книгарні, хоч вони не завжди могли знайти там книги, 
які б задовольняли їх потреби.

Статистичний звіт в бібліотеках-читальнях по на
родній освіті за 1906 рік Бахмутського повіту дає дані 
про самі бібліотеки, їх робітників та місцезнаходження. 
Відомості про читачів дають по двом показникам: вік 
читача і його стать. Земська статистика, судячи з даного 
документу, постійно проводила аналіз запиту на літера
туру, враховувала інтереси читачів. З цією метою в звіт 
був введений такий показник, як "скільки разів книга ви
давалася читачеві", чого сучасна статистика не враховує.

Оцінюючи діяльність бібліотек такого типу (сільські 
бібліотеки - читальні) в історичному плані слід врахо
вувати, по перше, що вони ввійшли в сільський побут, 
стали необхідним його компонентом; по-друге, вони 
створили категорію постійних читачів на селі.

 ̂ Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в 
России во второй половине XIX века. - М., 1991. - С.36.

^ Складено по: Отчет Екатеринославской земской управы за І904 г. 
Народное образование. - Екатеринослав, 1905. - С. 105; Отчет
Екатеринославской земской управы за 1907 год. Народное образование. - 
Екатеринослав, 1908. - С.111; Отчет Екатеринославской земской управы за 
1911 год. Народное образование. - Екатеринослав, 1912. - 115 с.

З Там само. - С. 127.
^ Банк Б.В. Изучение читателей в России (XIX в.). - М., 1969. - С. 163. 

Отчет Мариупольской земской управы за 1905 год. - Мариуполь, 1906. 
-С.211.

^ Отчет Мариупольской земской управы за 1900 год. - Мариуполь, 1901. 
- С.30.

^ Отчет Мариупольской земской управы за 1904 год. - Мариуполь. - 
С.210.

о
< Підраховано: Отчету Мариупольской уездной земской управы за 1904 

год. - Мариуполь, 1905. - С.210.
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М орозова Н Г.(К т в)

БЛАГОУСТРІЙ КАТЕРИНОСЛАВА 
(XIX- поч. XX ст.)

При будівництві міст приймається до уваги багато 
факторів, в тому числі і географічний. Приклад засну
вання Катеринослава свідчить, що задум розташування 
міста помилковий, так як низовина в гирлі р.Кільчена, 
де вона впадає в р.Самару, весною затоплювалась. Не
зважаючи на це, за 4 роки було споруджено майже 200 
будівель, помилки виправили. З цього приводу в указі 
Катерини II наголошувалось: "...губернскому городу 
под названием Екатеринослав быть по лучшей удобнос
ти на правой стороне р.Днепр у Кайдака".

Будувалось місто вздовж Дніпра. Невеликі пагорби 
були роз’єднані ярами. Нашвидку зводились споруди 
для робітників суконної мануфактури, що не мали не
обхідних умов для життя.

У 1832 р. засновано чавуно-ливарний завод, діяли су
конна, 2 миловарні, 7 салотопних, 5 свічкових мануфак
тур, шкіряний завод. Все сприяло зростанню населення, 
що в свою чергу ставило питання соціально-побутових 
проблем. Але в далекому провінційному місті ніхто не 
піклувався про життя і здоров’я кріпаків, 5 існуючих 
лікарняних закладів не вирішували проблеми. Люди 
вмирали від тяжких умов праці, невлаштованого побуту 
та епідемій.

Після будівництва залізниці і моста через р. Дніпро 
налагоджувався зв’язок з іншими промисловими центра
ми, місто зростало, а проблеми залишалися. Старий во
допровід, який існував з 1866 р., постачав воду лише в 
центральну частину міста, фабричні квартали користу
валися криницями. Інспекторські поїздки по Південно- 
Західному краю, в тому числі і в Катеринослав, відзнача
ли незадовільний стан водоймищ, забруднення навко
лишніх територій, відсутність каналізації: "... криві, 
вузькі вулиці, скупченість садибних будівель, грязь на
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вулицях і у дворах, звалили нечистот біля житла, не
охайне утримання криниць питної води". Причиною 
такого стану міст в більшості випадків є несерьозне 
відношення до своїх обов’язків урядових і громадських 
установ, що створює безвідповідальне відношення з 
боку населення міста.

Громадським установам запропонована програма дій 
по благоустрою, в якій наголошувалось на необхідності: 
розбудити у жителів міста потяг до порядку і чистоти, 
постійного нагляду за криницями. При будівниці їх не
обхідно дотримуватись подання джерельної води, ко
рисної для здоров’я, а не поверхневих. Необхідно при
вести до належного порядку площі, вулиці, двори, 
звільнити від нечистот і відходів влаштувати, де є така 
можливість, сточні канави". В подальшому необхідно 
відремонтувати та охороняти від руйнувань паркани, 
мостки, проточні труби, вулиці засаджувати деревами, 
піклуватися про пожежну безпеку. Для досягнення мети 
запровадити змагання, встановити премії за зразкове ут
римання дворів і садиб.

Одним із значних заходів по благоустрою Катеринос
лава було рішення побудувати у 1911 р. новий водо
провід. Попередня водоприймальна споруда була розта
шована праворуч Дніпра на відстані версти вгору по 
течії. Від нього прокладені в глибину річки 3 всмоктую
чих трубопроводи діаметром 7", 10" і 16". Довжина кож
ного трубопроводу дорівнювала 87 сажень. З часом 
кінці всмоктуючих трубопроводів засмічувалися сто
ронніми предметами, які переміщувалися по дну річки. 
Почала утворюватися піщана мілина, яка перешкоджала 
всмоктуванню води. Стала загроза повного занесення 
піском кінців трубопровода.

Новий водоприймач вирішено було споруджувати 
ближче до форватера ріки. З цією метою необхідно було 
спорудити піщану перемичку та вести роботи по підриву 
скелястого дна річки. Знадобилися досвідчені інженери, 
землечерпалка, водовідмивний прилад, все це стало 
предметом піклування начальника шляху Катеринської
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залізниці, який звертався за допомогою і сприянням до 
Правління Київського Округа. Новий водойм побудува
ли на відстані 142 сажен від першого. Водоприймач в 
річці захищає від руйнування льодом, судами, якорями 
кам’яна споруда, яка розташована перед ним.

Достатня кількість води при низький ціні визвала 
постійний її попит (приблизно 7 відер на добу на 1 люди
ну). Як результат, утворилась така ж кількість брудних 
стічних вод. Олександрійський завод Брянського гурту 
розташований на березі Дніпра вище міста, по течії мав 
свій водогін на 3.000.000 відер на добу, тобто втроє 
більше, ніж все місто Катеринослав. Він спускав таку ж 
кількість стічних вод по окремому каналу.

Міською Думою був даний дозвіл на установу станцій 
біологічної очистки з випуском води в міські стічні канави 
та поглинаючі колодязі. В 1913 р. у Катеринославі нарахо
вувалось 19 приватних біологічних станцій. Була спроба 
дати консесію на 5 років підприємцю Бродському з пра
вом спорудження каналізації в окремому районі. Але ніякі 
приватні станції не вирішували проблеми міста в цілому. 
Тому міське Управління визнало доцільним створити за
гальну каналізацію міста. Вивчався досвід міст Німеччи
ни, Англії, Росії, зокрема Москви. З’ясували, що у 1905 р. 
в США з 1.100 міст, які мали каналізацію, тільки 90 корис
тувались очисними спорудами. В більшості населених 
пунктів стічні води не очищені скидали в найближчі річки.

У Франції каналізацію мали 320 міст, а очисні станції 
- в 34. В Австро-Угорщині очисні споруди були лише на 
курорті Баден. Зовсім не було очисних споруд в Бельгії, 
Швейцарії', Італії, Іспанії, Норвегії, Швеції.

В Гамбурзі, Кьольні, Дюссельдорфі та Дрездені, де 
використовувалось 100 л. води на добу на 1 людину (8,1 
відра), провадилась механічна очистка стічних вод за до
помогою особливих обертаючихся дисків системи Рінша 
з мілкими отворами шириною 2 мм, які затримують 
важкі плаваючі речовини. Будівництво каналізації в Ка
теринославі мало на меті відвести побутові та фабричні 
стічні води, а також дренажні і дощові. Вона була запро
ектована по особливій розділеній системі, бо місто ро
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зташоване на пагорбах. Виділяють два головних яруси: 
Верхній і Нижній і два другорядних - Старофабричний і 
Мандриківський, який лежить за високим вододілом і 
повинен бути каналізований самостійно.

Всі стічні води з міста збираються двома окремими ко
лекторами для Верхнього і Нижнього ярусів до одного 
пункту в кінці вулиці Літейної на березі Дніпра. На очисні 
споруди з Верхнього ярусу стічні води поступають само
током, а з Нижнього - за допомогою перекачки.

Після механічної очистки по трубах, які закладені на 
дні річки, планувалась перекачка вод на Попову косу, де 
запланована станція біологічної очистки спочатку на 
100.000 відер на добу з подальшим розширенням до 
1.000.000 відер на добу. Звідси зовсім очищена та прозо
ра вода повинна по трубах спускатися в глибоку части
ну корінного Дніпра на початку порогів, де швидка течія 
все переміщає. Під час повені, коли Дніпро несе дуже 
засмічену воду, пропонувалось відключати біологічну 
станцію і спускати в річку тільки механічно очищену во
ду. Під час всебічного розгляду проекту по споруджен
ню каналізації та очищенню води, представленого го
ловним інженером П.Ф.Горбачовим, включили:

1) грунтову очистку, тобто зрошення ланів, бо не має 
рівних територій;

2) хімічну очистку - дуже дорогу - накопичуються 
ілісті відлади навколо станції, які не відомо як утилізува
ти;

3) біологічну - на березі Дніпра біля міста, не має те
риторії для розташування станції, треба використовува
ти острови. Визнали, що технічне очищення найбільше 
підходить до тогочасних умов.

У висновках Технічно-Будівельного комітету наголо
шувалось, на "... необхідності створення дослідного при
строю для місцевих умов... Пропонували закласти 
дослідну станцію на 50.000-60.000 відер на добу на 
міській ділянці в межах будівних кварталів міста (між 
Розничною вулицею і Ламаним провулком). На порозі 
року вести спостереження за станцією, щоб внести вірні
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корективи і остаточно визначити конструкцію станцій.
Правління судноплавства з свого боку зауважило, 

щоб глибина заложення випускних труб не заважала 
судноплавству, а також були враховані витрати на ви
черпання відкладів в річищі річки, які можуть утворити
ся з часом.

За кошторисом передбачалися витрати - 1.450.000 крб.

Центральний державний історичний архів (в м.Києві) (далі ЦДІА 
м.Киів.), - ф.442, оп.657, спр. 66.

Там само. - Ф.692, оп.49, спр.35.
Там само. - Ф.692, оп. 20,- спр.51.
Історія міст і сіл УРСР. -Днепропетровская область.- К., 1969.

А цдреєва Л.В. (К иїв)

МІСЦЕ КАТЕРИНОСЛАВА В ПРОЕКТІ ЧОРНОМОРСЬКО- 
БАЛТІЙСЬКОГО ВОДНОГО ШЛЯХУ

Аналіз статистично-економічних відомостей міста 
Катеринослава за 1901-1910 роки, пов’язаний з проекту
ванням Чорноморсько-Балтійського водного шляху, що 
зберігаєються в Центральному державному історичному 
архіві України у Києві (фонд 692), свідчить, що на почат
ку століття уряд, належно оцінюючи значення водного 
шляху з Варязького моря до Понт Евксинського, при
ступить до розробки проекту Чорноморсько-Балтій
ського водного шляху. Річка Дніпро-головна складова 
проектованного шляху. Незважаючи на вигідне геог
рафічне положення торгово-економічне значення річки 
на той час було доволі обмеженим. Причиною цього на 
ділянці Дніпра від Катеринослава до Олександрівська 
були дев'ять порогів: Кайдацький, Сурський, Лохансь- 
кий, Звонецький, Ненаситецький, Волнизький, Буди- 
ловський, Лишний та Вільний, що поділяли річку на вер
хню і нижню частини та ускладнювали транзитне суд
ноплавство. Верхня частина Дніпра була з’єднана з
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Балтійським морем трьома каналами: Дніпро-Бузьким, 
Березинським та Огинським. Проте річки, що складали 
ці водні системи -  мілководні, тому судноплавство 
відбувалось лише навесні під час повені або ж на плотах. 
Тобто, судноплавство з Балтійського моря до Чорного 
без корінної перебудови було неможливе.

Річка Дніпро з 1893 року адміністративно підпоряд
ковується Київському округу шляхів сполучення. В 1911 
році управління цього округу розіслало листи до міст, 
розташованих вздовж проектованого шляху з метою 
зібрати статистично-економічні відомості. Програма 
включала п'ять запитань: 1.Кількість населення та його 
зростання за останнє десятиріччя, 2)Опис промисловості 
(вид виробництва та розміри). 3) Опис торгівлі міста та 
розмір суми промислових податків, 4)Сполучення міста 
з річкою та середня вартість підвозу вантажів до при
стані. 5)3агальна оцінка економічного значення, проек
тованого шляху для міста, для його розвитку і перелік 
тих змін у господарському житті, до яких призведе 
здійснення проекту.

Отримані відповіді з 16 міст: Риги, Дрісси і Двінська Ві
тебської губернії, Вітебська, Смоленська, Орші та Бихова 
Могильовської губернії, Чернігова, Києва, Канева, Чер
кас, Кременчука, Верхньодніпровська, Катеринослава, 
Олександрівська Катеринославської губернії та Херсона.

Міські голови цих міст дали позитивну оцінку проек
ту. «Осуществление проектируемого пути принесёт 
большую пользу городу..., увеличится экспорт и импорт 
грузов, расширится торговопромышленность, и это, не
сомненно, благотворно повлияет на подъём уровня бла
госостояния населения и прирост его...», - писав міський 
голова м. Бихова. Двінський, Канівський, Оршський та 
Верхньодніпровський міські голови вказували на те, що 
водний шлях сприятиме розвитку виробничих сил та 
підйому економічного та культурного стану міст. З Чер
кас та Кременчука повідомляють про те, що водний 
шлях з Риги до Херсону дозволить побудувати нові 
лісопильні заводи та мукомольні млини, що приведе до
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збільшення робочих місць і заробітків місцевого насе
лення». З міста Дрісси писали про можливість притоку 
капіталу та розвитку місцевих галузей промисловості . 
Міський голова м. Вітебська вважав, що проект здеше
вить предмети споживання виробництва.

Міська влада м. Смоленська, що не лежав на проекто
ваному шляху, а був віддалений від нього на 135 верст 
(143,1 км), просила прискорити введення в дію канапа 
Рига-Херсон, і з’єднати його з Смоленськом, вказуючи 
на його велике стратегічне та торгівельне значення. 
Лише місто Київ належним чином не поставилося до 
державної справи: посилаючись на непосильне завдання 
міського управління, що приведе до збільшення числа 
службовців.

За відповідями міського бюро на 5 запитань Програ
ми Катеринославського міського голови можна зроби
ти висновки про розвиток міста з 1901 по 1910 роки, що, 
безперечно, важливо для сучасного дослідника. Напри
клад, відповідаючи на перше запитання Програми про 
кількість населення за 10 років, міський Голова наводить 
такі данні:

1901 р . - 135552 чол.,
1902 р. - 132938 чол.,
1903 р. - 157205 чол.,
1904 р .-  156611 чол.,
1905 р. - 175761 чол.,
1906 р. - 171130 чол.,
1907 р .-  175176 чол.,
1908 р. - 179676 чол.,
1909 р .-  181382 чол.,
1910 р .-  195870 чол.
З даної відповіді бачимо, що кількість населення за 10 

років збільшилась на 60318 чол. (тобто приблизно на 
44,5%). У відповідь на друге запитання проаналізовано 
розвиток промисловості за 10 років. Серед фабрично- 
заводської промисловості перше місце займають заводи: 
рельсо-прокатний Брянского Товариства, Трубопрокат
ний и Гвоздильний, потім мукомельне виробництво, це
гельні і лісопильні заводи. Далі йшли дрібні фабричні і
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ремісничі установи.
Тобто на початку XX століття Катеринослав вже був 

центром важкої промисловості. Особливого розвитку 
досягла чорна металургія та металообробка. Значного 
розвитку набули виробництво цегли та лісопереробка. 
Надзвичайно розвинена харчова промисловість, а саме 
мукомельна. Відповідаючи на третє запитання Програ
ми з приводу опису торгівлі міста, міський голова пише: 
що для торгових підприємств, що знаходяться у місті 
Катеринославі, на 1911 рік було вибрано 3614 промисло
вих свідоцтв, за котрі сплачено основного промислово
го податку 109967 крб. Відомостей про розміри ввозу 
залізницею і водними шляхами в розпоряджені міської 
управи не було.

Четверте запитання Програми давало відомості про 
сполучення міста з річкою - гужове; середня ціна подво
зу грузовантажів до пристані чи від неї по дві копійки за 
пуд. Не маючи відомостей про розміри ввозу та вивозу 
товарів водними шляхами, про асортимент товарів, ге
ографію торгівлі, вартість товарів залізницею тощо, 
міському голові було важко дати оцінку економічного 
значення Чорноморсько-Балтійського водного шляху 
для розвитку міста і передбачити ті зміни в господарсь
кому житті, до яких призведе здійснення проекту: тому 
міське управління затруднюється висловити свою думку 
щодо того, який вплив буде мати здійснення цього про
екту на розвиток міста і зміну господарчого життя, але 
ймовірно, що здійснення цього проекту безперечно по
зитивно вплине на деякі види промисловості і торгівлі 
Катеринослава.

Центральний державний історичний архів України (в м.Києві). - Ф 692, 
on. 1, спр.409.

Энциклопедический словарь Брокгауза Ефрона - Санкт-Петербург, 1894. 
Т. 20; 21; 22.
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Г олуб А.І. (Дніпропетровськ)

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ У РОКИ 

ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У фондах Наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН 
України, що у Львові зберігаються перше і друге число 
газети "Робітничий прапор" - друкованого раритету, 
який у квітні-червні 1915 р. завдяки зусиллям осередку 
українських соціал-демократів, що належали до Союзу 
визволення України (СВУ), виходив у далекій Софії. Як 
планували організатори і видавці газети - М.Ганкевич, 
Є.Гуцайло, О.Безпалко, П.Бендзя, В.Мороз та М.Меле- 
невський, - в умовах світової війни вона мала об’єднати 
усі течії українського соціал-демократичного руху на
вколо ідеї боротьби за повалення російського царату та 
національного визволення України. Проте, фракційні 
суперечності виявилися сильнішими і завадили як 
об’єднанню українських соціал-демократів в одній ор
ганізації, так і подальшому виходу самого "Робітничого 
прапора". Його друге число, на жаль, виявилося ос
таннім.

По всій широкій, з’єднаній з поневолених народів 
російській державі лютує царський уряд. З надзвичай
ною енергією це він робить під час війни, коли народне 
невдоволення такими порядками загрожує хитнути 
царським троном дужче, ніж раніше. Він хоче силою ви- 
корінити у народі всякі думки, котрі відрізняються від 
його хижацьких намірів, і нав’язати усім незаслужену 
любов до себе. Чим довше триває війна, у якій йому не 
вельми щастить, тим дужче, неначе з "рога изобилия", 
виплескуються на народ переслідування, арешти і за
слання.

До числа арештованих і засланих потрапив, разом з 
іншими членами Державної думи, також і депутат від ка
теринославських робітників, товариш Петровський, 
котрий під час дебатів у Державній думі з приводу забо
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рони святкування ювілею 100-літніх роковин Шевченка 
у 1914 році виголосив найкращу промову на захист ук
раїнських національних змагань. У промові цій він 
висвітлив тоді яскраво всі сторони національного 
пригнічення нашого народу. Вона була надрукована в 
російському соціал-демократичному петербурзькому ча
сописі "большевиків" і багатьом відкрила очі на 
національну неволю.

Петровський належить до течії так званих "больше
виків" і дивився на національне питання так, як і вони, 
тобто визнавав право кожної національності розвива
тись у своїй мові і культурі. Але він не погоджувався з 
У.С.Д.Р.П. щодо змагання до національно-територіаль
ної автономії, доводячи, що Р.С.Д.Р.П. має у своїй про
грамі вимогу волі усім поневоленим народам. До цього, 
як до програми соціал-демократії, не треба, мовляв, 
нічого додавати, бо всякі додавання ставатимуть на пе
решкоді єднанню робітників і псуватимуть їх загальну 
справу. Проте, я і мої товариші завжди вважали такі пог
ляди помилковими, і ми дуже раді, що "большевики" 
прийняли тепер революційну тактику також і в 
національному питанні і висловились за повну неза
лежність усіх народів, у тому числі і України.

Арешт Петровського нас, українських робітників, у 
Катеринославі сильно обурив, хоча й не здивував, бо від 
російського уряду, не дивлячись на те, що він без угаву 
кричить, що веде "визвольну війну", ми могли сподіва
тись гіршого, але ні в якому разі нічого кращого. Ми до
бре знаємо, що війна призведе до визволення, але визво
лення поневолених Росією народів принесе лише пораз
ка Росії у війні. Також добре, краще, ніж московське 
робітництво, знали ми, яке "визволення" може принести 
Росія в Галичину, де російський уряд не один рік торував 
собі дорогу рублями, щоб після початку війни захопити 
її і задушити там український національний рух.

Багатьох російських робітників дуже вразила звістка 
про арешт соціал-демократичних депутатів, бо вони 
(робітники. - А.Г.), піддавшись обману і ставши союзни
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ками царської Росії, щоб "розбити, мовляв, німецький 
мілітаризм", певно не сподівались від неї цього під час 
війни.

Тепер ми думаємо, висловлюючись робітничою при
казкою: "чим гірше, тим краще", бо ж такі випадки 
швидше відкриють їм очі для оцінки їнього тимчасового 
союзника "царської Росії" і дадуть змогу зрозуміти, чи 
дійсно німецький мілітаризм страшніший, ніж царський 
деспотизм. І, зрештою, допоможуть їм розібратись у по
милці, яку вони зробили, ставши на бік своєї бюрократії. 
Тоді як у Німеччині досить поважно рахуються з 
робітничими організаціями під час війни, як в Англії 
робітництво може висловлювати і виявляти протест 
проти війни за допомогою страйків, в Росії вистежують, 
арештовують і засилають не тільки передових 
робітників, а навіть робітничих депутатів, членів Дер
жавної думи.

Війна застала російське робітництво непідготовле- 
ним на її випадок, і через те потрібно було досить часу, 
щоб обдискутувати, яких поглядів слід дотримуватись у 
часи війни. Про це свідчить те, що Петровський, 
приїхавши на початку війни з Петербурга до Катеринос
лава, розказував, що в столиці були демонстрації проти 
війни, хоча і не надто чисельні. В Катеринославі також 
після оголошення мобілізації передові російські робітни
ки ходили, не знаючи, з чого починати, говорили про не
обхідність відозв, але від слів до діла не доходило. При
чина того була не тільки в передових робітниках, а знач
но більше в російській соціал-демократичній 
інтелігенції, котра тоді ще не встигла зорієнтуватись. 
Треба додати, що перед війною революційний рух набув 
величезного розмаху, а після розриву дипломатичних 
відносин з Австрією і Німеччиною рух цей став вичуку- 
ючим за характером. А тим часом закінчилась найго
ловніша мобілізація, під час якої найлегше було повести 
революцію. Тому-то можна дуже часто почути від 
російських товаришів нарікання на Німеччину за те, що 
вона, мовляв, не дала розростись революції, на яку вони 
покладали велику надію. Думаючи так, вони забувають
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про те, що і в інтересах Росії було прискорити неминучу 
війну, допоки не розрослась революція, і таким робом її 
позбутися. Нам, українським робітникам, прискорення 
початку війни Росією уявляється доволі ясним, бо чим до
вше затягувався б початок війни, тим дужче їй загрожува
ли б дві досить значні небезпеки: 1) це революція, а 2) ук
раїнський національний рух, котрий все більше поширю
вався на російській Україні. Невідомо, чи довелося б бути 
росіянам у Львові, коли б війна вибухнула хоча б на рік 
пізніше.

Такі події, як арешт і заслання Петровського та інших 
членів Державної думи відкриють очі російським робітни
чим провідникам і не раз примусять їх каятись у тім, що 
вони ставились до війни нерішуче і на боці Росії.

Робітник з Катеринославщини"
Слід відзначити, що більшість українських соціал-де

мократів Катеринослава, на відміну від діячів СВУ, 
пов’язували повалення російського самодержавства і вста
новлення автономії України у складі федеративної 
Російської держави не з перемогою у війні Центральних 
держав і співробітництвом української соціал-демократії з 
правлячими колами Німеччини та Австро-Угорщини, а з 
підготовкою до революційних боїв проти царського режи
му національних сил. У цьому організація УСДРП у Кате
ринославі мала однодумців і у лавах РСДРП, яку в основ
ному тут репрезентували більшовики.

Безперечні успіхи революційної роботи українських 
соціал-демократів Катеринослава у 1915 р. сприяли на
ступному їх впливу як у регіоні, так і в цілому в партії, що, 
відповідно, обумовило її організаційне і політичне 
зміцнення, утвердження УСДРП як однієї з провідних сил 
Української революції. 1

1. Записка об украинском движении за 1914-1916 годы с кратким очерком 
истории этого движения, как сепаратистско-революционного течения среди 
населения Малороссии // Український археографічний збірн. К., 1926. T.l. - 
С.337.

2. Там само.
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Гончаренко М . (Київ)

"НАША РОБОТА" ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

До перших періодичних архітектурних видань в Ук
раїні порад із журналами "Зодчество" (Харків, 1928 р.), 
"Будівництво" (Харків, 1929-35 рр.), "Будівництво соці
алістичних міст" (Харків, 1933 р.) можна віднести і вида
ний російською мовою архітектурний збірник Дніпро
петровщини "Наша робота", орган Дніпропетровського 
обласного правління Спілки радянських архітекторів 
України та Управління проектування і реконструкції 
м.Дніпропетровська(І). Як зазначає редакція, він є "пер
шою спробою", в якій архітектурна громадськість 
Дніпропетровщини показує свої архітектурні роботи з 
усіма їх позитивними якостями та недоліками. Його 
роль буде достатньою, якщо він послугується обгово
ренню і критиці наших праць, з’ясуванню наших досяг
нень"* (1, с.З).

До складу редколегії входили начальник Управління 
проектування і реконструкції м.Дніпропетровська інж. 
Р.Б.Трестлінг, інж.-арх. П.К.Вєтров та інж.-арх.
0 .  Л.Красносельський. Літературну редакцію здійснили
1. Пустинський та І.Фукс.

Рік виходу цього збірника позначений підготовкою 
до чи не найголовнішої події у тогочасному архітектур
ному житті країни - з’їзду радянських архітекторів, що 
мав відбутися 1937 р., а перед тим мали пройти, 
відповідно, спочатку - обласні, а потім республіканські 
з’їзди. Стуктура збірника розрахована на подання 
архітектурного життя області в усіх його аспектах і скла
далась з розділів: Наші завдання (с. 7-67). Творчість (68- 
94). Трибуна (95-106). В майстернях (107). Хроніка (108- 
110).

* Тут і далі переклад з російської М.Гончаренко.
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Огляд розміщених у збірнику матеріалів свідчить, що 
діапазон інформативності їх дуже високий - ми можемо 
мати уявлення про тогочасні архітектурно-будівельні 
проблеми, їх вирішення, вплив на них ідеологічних на
станов часу, архітектурні прем’єри, проектування важ
ливих об’єктів області, конкретну діяльність установ, 
творчих колективів, окремих архітекторів.

Окрім професійної інформації, матеріали збірника 
цікаві своїми емоційними оцінками архітектури, що мо
жуть бути самостійним об’єктом у дослідженнях з фено
менології архітектури, етнопсихології тощо.

Також, тогочасні архітектурно-будівельні терміни та 
вирази можуть бути використані у дослідженні історії 
розвитку архітектурної термінології - цікаво, наприклад, 
що термін "коробкова" архітектура (с.50), який при
сутній у професійному сленгу зараз, бере свій початок, 
принаймні, із середини 1930-х рр.

Збірник має багато ілюстрацій - загальні види, ново
будови, проекти, фотографії процесу будівництва тощо. 
Анотації до них також можуть викликати інтерес - при
забутою назвою, виразом, що зник із нашого лексикону 
- "буржуазний квартал" (с.24), "Будинок робітників 
Сталінської дороги" (с.84), "Вхід до парку ім. Хатаєвича 
біля Будинку Радгоспів" (с.105) та ін. Серед ілюстрацій 
переважають архітектурні проекти, графіка яких є дже
релом, передовсім, творчості архітектора, але може ста
ти і об’єктом самодостатнього мистецтвознавчого 
дослідження. Архітектурні перспективи у відповідності 
до атмосфери часу - постійної ариткуляції героїчного в 
усьому, - подаються у гострих ракурсах або з пташиного 
лету, або ж із рівня мурахи. Майже обов’язкова при
сутність літаків на тлі захмареного неба - як, наприклад, 
на перспективі Будинку Червоної Армії (арх. 
Г.Л.Шведько-Винецький та Б.С.Кащенко, с.69) намаль
оване аж чотири літаки у хмарах. Графіка відповідає 
емоційній тональності авторського задуму: "Вирішуючи 
образ Червоної Армії, ми намагалися знайти строгі, 
прості і лаконічні форми... Скульптура, що прикрашає
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спуск до води, повинна дати поступовий перехід до мо
гутньої скульптурної групи, що завершує головний ма
сив будинку... і що має утілювати єдність Робітниче-Се- 
лянської Червоної Армії із пролетаріатом та селянством 
усього світу"(2).

Цей "зоровий" архітектурний текст набуватиме із ча
сом все більшої цінності як першоджерело вивчення 
творчості архітектора і як одна із обов’язкових ознак 
його фахової професійності.

Спонтанно виникає ностальгічне - чи збережеться ця 
ознака надалі, чи комп’ютерна графіка відмінить не
обхідність володіти технікою архітектурної графіки? і чи 
не треба вже нарешті як можна швидше визбирати за
лишки цієї графіки по сімейних архівах та технічних 
відділах проектних установ? та й, власне, інших ма
теріалів - портретів, автобіографій, мемуарів, поясню
вальних записок, різних документів, і створити в Україні 
окремий Музей архітектурної професійної культури, про 
який мріяли архітектори Дніпропетровщини наприкінці 
1930-х років. 1

1. Наша робота: Архитектурный сборник Днепропетровщины / Под 
общей ред. Р.Б.Трестлинга. - X.; Днепропетровск: ДНТВУ, 1936. - ПО с. з іл. 
Один примірник першого випуску збірника зберігається в Національній 
бібліотеці України ім. В.І.Вернадського під шифром С-7853.

2. Швецко-Винецкий Г.Л., Кащенко Ю.С. Дом Красной Армии// Там 
само. - С.68-71.

о.Ю рій Ммцик (Київ)

ЮРІЙ СЕМЕНКО - УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТОР 
З  КРИВОРІЖЖЯ

Ім’я Юрія Семенка (народився 30/IV-1920 р.) незаслу- 
жено довго замовчувалося і тільки із відродженням неза
лежної Української держави воно все більше стає відо
мим українській громадськості. Батьки (Сергій
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Гордійович Семенко та Олександра Яківна Голяк) май
бутнього літератора походили з козацьких родин, що 
здавна проживали на землях Вольностей Війська За
порізького поблизу Січі, але після ліквідації останньої 
російським урядом стали звичайними селянами. Дід 
Ю.Семенка - Горій знав видатного історика козацтва 
Дмитра Яворницького, возив його на розкопки 
скіфського кургану Бабина Могила (1889 р.). Ю.Семен- 
ко народився в с.Михайлівска-Апостолова під Апосто- 
ловим, що на Січеславщині. Часом в пізніших анкетах 
він писав, що походить з Кривого Рогу, оскільки це ве
лике місто за кордоном знали краще, ніж мале село.

Хоча батько Ю.Семенка й був бідняком, однак вос
ени 1929 р. його з родиною вислали до Пермилова Пле- 
сецького р-ну Архангельської області. Там сім’я влилася 
до маси українських "спецпоселенцев", безвинно репре
сованих радянською владою. Майже всі ці люди помер
ли на чужині від голоду, холоду й непосильної праці. 
Сім’ї Семенків вдалося вирватися з того пекла, однак 
тяжкі спогади про Пермилово незагоєною раною лягли 
на серце майбутнього письменника. Його стислий біог
рафічний нарис "Доля одного роду" стане одним із зви
нувачень антилюдській системі (з роду Семенків було 
винищено голодом і репресіями 9 осіб(!). На Україну по
верталися через Ленінград. Завдяки тітці Ю.Семенко 
дістав паспорт без клейма "спецпоселенец". Це дозволи
ло йому пізніше обминути штучні бар’єри на шляху до 
філфаку Дніпропетровського держуніверситету. Тут він 
навчався з вересня 1937 р. по вересень 1940 рр. Пізніше у 
своїх спогадах він згадував про ректора ДДУ проф. Кор- 
чинського, доцентів Ладиженську (пізніше була репресо
вана несправедливо як троцькістка), Цімермана, Шума
на, а особливо про майбутніх професорів - мовознавця 
В.С.Ращенка та історика Д.П.Пойду. Серед студентів 
тодішнього філфаку вирізнявся І.Болеславський - видат
ний шахіст, який уже у 1938-1940 рр. був чемпіоном Ук
раїни. Сам Ю.Семенко уже тоді добре грав у шахи і двічі 
був чемпіоном Дніпропетровська. Через тяжкий ма-
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теріальний стан (якраз тоді було запроваджено урядом 
плату за навчання) Ю.Семенко мусив перевестися на за
очне відділення філфаку Запорізького педінституту (ве
ресень 1940-1941 рр.), водночас працюючи вчителем ук
раїнської мови та літератури у Апостоловому. Тут і за
стала його війна... Ю.Семенко в часи гітлерівської оку
пації очолив місцеву "Просвіту", близько зійшовся з ви
датним українським поетом, членом ОУН, Михайлом 
Пронченком, друкував свої перші літературні твори у 
часописі "Дзвін" (Кривий Ріг). Гітлерівці розпочинають 
репресії проти українського національно-визвольного 
руху вже наприкінці 1941 р., а у лютому 1942 р. Пронче- 
ка було розстріляно. Ю.Семенко уникнув арешту (певну 
допомогу йому надали історик, проф. ДДУ, учень Явор- 
ницького Л.Козар, а також П.Манзя та ін.), але 6 люто
го 1944 р. його разом з багатьма іншими українськими 
хлопцями й дівчатами гітлерівці примусово вивезли у 
Німеччину як "остарбайтера". У залізничному депо Ган
новера він працював вантажником, рубав дрова. Після 
краху "Третього Рейху" опинився в таборах для "пе
реміщених осіб", але відмовився від повернення до 
СРСР, знаючи, що його чекатиме у разі повернення 
(батько Ю.Семенка був після визнання гітлерівців не
справедливо заарештований і відправлений до в’язниці 
на ст.Вечірній Кут у Кривому Розі, де й помер у 1953 р. 
Був реабілітований у 1989 р. Молодому письменнику 
вдалося уникнути примусового вислання до СРСР, 
осісти в ФРН. У м.Новий Ульм він працює підмітальни
ком вулиць, прилучається до українських політичних 
емігрантів, стає другом видатного українського пись
менника Івана Багряного; відомого політичного діяча, 
в’язня радянських таборів, засновника Української Му
жичої (потім-Селянської) партії В.АДоленка та ін. Все 
активніше займається політичною та громадською 
діяльністю, зближується з Українською Революційно- 
Демократичною партією, але потім віддає свої симпатії 
партії ліберально-консервативного спрямування - (Ук
раїнській Селянській), очолюваній В.Доленком, пізніше 
стає його заступником. Все активніше займається Ю.Се-
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менко і літераторською працею, у 1950-1954 рр. був 
співредактором української газети "Українські вісті" 
(Новий Ульм), місячника "Освобождение", у 1957-1966 
рр. редагував газету "Український селянин". Будучи 
представником УНР у Федеративній Республіці Німеч
чина, Ю.Семенко своїми статтями і практичною 
діяльністю чимало прислужився тому, щоб у світі не 
тільки знали про Україну та українців, але й розуміли їх 
тяжке підколоніальне становище. Протягом півстоліт
нього проживання у Мюнхені - одному з потужних 
центрів української політичної еміграції повоєнного ча
су Ю.Семенко у своїх численних статтях і виступах 
постійно піднімав актуальні і болючі питання ук
раїнської трагедії XX ст., на котрі навіть у період "хо
лодної війни" Захід не звертав особливої уваги. Саме за
вдяки старанням Ю.Семенка було зібрано збірник спо
гадів і документів про штучний голодомор 1933 р. - мос
ковський геноцид українського народу ("Голод 1933 ро
ку в Україні". (Мюнхен, 1963; 2-е вид. Дніпропетровськ, 
1993), саме Ю.Семенко звертався навіть до Президента 
ФРНР.фон Вайцзеккера, розкриваючи йому очі на гено
цид українського народу 1933 р., не кажучи вже про чис
ленні виступи на радіо, у пресі ФРН, США, Італії та ін. 
Матеріали, зібрані Ю.Семенком, потім активно вико
ристовував американський історик із світовим ім’ям Ро
берт Конквест. Дещо пізніше Ю.Семенко зібрав і видав 
збірку українського антикомуністичного фольклору, по
казавши справжнє, а не казенне й офіційне ставлення на
роду до антигуманної системи. ("Народне слово") Нью- 
Йорк, 1964; 2-е вид. Львів. 1992); видав нариси історії ук
раїнської політичної еміграції ("Пам’яті В.А.Доленка 
(Мюнхен, 1975), досліджував творчість Івана Франка як 
журналіста і т.д.

Через все своє життя Ю.Семенко проніс і любов до 
шахів. Він знав особисто і змагався за шаховою дошкою 
не тільки з І.Болеславським, але й визначними шахіста
ми, насамперед українськими, з числа емігрантів: Ю.Бо- 
голюбов, Ф.Богатирчук, О.Селезнів, Л.Пахман, В.Корч-
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ной, С.Попель, О.Попович, Т.Лемачко та ін., брав 
участь у міжнародних турнірах української еміграції та 
діаспори, був чемпіоном Мюнхена серед шахістів стар
шого віку (1987, 1988, 1990), а цей турнір був популяр
ним серед багатьох німецьких майстрів. І хоча послуж- 
ний список Ю.Семенка-шахіста не такий гучний, як 
хотілося б, але видатна заслуга його господаря в іншо
му: він створив першу історію шахів в Україні, визволив 
від російської "анексії" імена багатьох видатних ук
раїнських шахістів. Його книга "Шахи в Україні" (Мюн
хен, 1980) одразу стала бестселером, на неї відгукнулися 
десятками рецензій, теплими словами привітали автора 
його друзі - міжнародні гросмейстери світової слави 
Віктор Корчний та Людвик Пахман. У 1993 р. у Львові 
книга була перевидана, причому передмову до неї напи
сав український міжнародний гросмейстер Олександр 
Білявський. Ю.Семенко часто виступає і як спонсор ви
дань шахової літератури, в. т.ч. й у Дніпропетровську 
(книги А. Горелика), шахових турнірів, підтримує в міру 
своїх скромних можливостей українських шахістів, на
уковців, журналістів.

Протягом свого складного життєвого шляху Ю.Се
менко чимало бачив і чув, був учасником багатьох важ
ливих подій у житті України і світу, зустрічався з багать
ма видатними історичними діячами, представниками 
культури й літератури. Свої багатющі спогади Ю.Се
менко поспішає донести до читачів нової генерації. Ним 
видано вже три солідних томи мемуарного твору "Тич
ки" (т.1, Мюнхен, 1991; т.2. Львів, 1996; т.З, Львів, 1998), 
готується до друку 4-й том спогадів. Тут можна знайти 
чимало цікавого про політичних діячів Т.Боровець 
(Бульба), полковник Чеботарів - начальник охорони 
С.Петлюри, В.Доленко та ін.), письменників (І.Багря- 
ний), істориків (Н.Василенко-Полонська) і т.д. З особли
вою увагою читаються ті сторінки, де йдеться про ко
зацький край-Січеславщину. Автор говорить і про істо
ричне минуле краю, і про події очевидцем і учасником 
яких він був, як от: навчання в ДДУ, зустріч з Д.Явор- 
ницьким, евакуація ДДУ у 1941 р., діяльність апос-
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толівського "Просвіти" під гітлерівською окупацією і
т.д. Серед славних земляків Семенко вирізняє Михайла 
Пронченка, Пасана Феденка, проливає світло на менш 
відомі постаті, як от Дмитро Коваленко (1912-1982 рр.), 
уродженець с.Мала-Захариного Солонянського району 
на Дніпропетровщині, член ОУН(М) в’язень гітлерів
ського концтабору Маутхаузен. У "Тичках" згадано про 
вчителювання у Томківці Ярослава Неврли - батька виз
начного чеського україніста Миколи Неврли, про 
зустріч Ярослава Неврли з С.Петлюрою за шаховою до
шкою; про колегу по викладанню у Апостолівській СШ 
в роки війни К.М.Златова- учня знаменитого російсько
го композитора Глазунова.

Громадсько-політична і культурно-літературна діяль
ність Ю.Семенка привертає до себе все більшу увагу ук
раїнських і зарубіжних науковців і письменників, жур
налістів. Про Ю.Семенка писали наприклад М.Мушин- 
ка (Словаччина), Д.Нитченко (Австралія), Г.Гордасе- 
вич, П.Беспалько, Ф.Стрепанов (Україна). Писали про 
нього і дніпропетровці, в т.ч. й автор цих рядків, котрий 
знайомий з літературою з квітня 1991 р. (часів свого на
укового стажування у ФРН). Писали про нього і проф. 
Г.Швидько, журналіст М.Чабан, історик Г.Іващенко, 
поетеса (на жаль, вже покійна Н.Нікуліна), шахіст 
Є.Яковлєв та ін. На філфаці ДДУ у "Зеленій світлиці" ви
сить портрет письменника, у Апостолівській СШ № 4 
створено куточок - музей письменника, Ю. Семенко пе
редав деякі свої матеріали до Дніпропетровського істо
ричного музею, за що отримав вдячного листа від 
тодішнього його директора А.Н.Стажера...

До свого 80-літнього ювілею Юрій Семенко йде, до
лаючи всі труднощі віку, пише наступні томи свого ме
муарного твору "Тички", друкується в різних часописах, 
в т.ч. й "Кур’єрі Кривбасу" (Кривий Ріг) та "Боростен" 
(Дніпропетровськ). Є чим поділитися із скарбниці 
пам’яті, є ще порох у порохівницях!.
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Чабан М .(Дніпропет ровськ) 

МИКОЛА БОГУСЛАВСЬКИЙ ' КОБЗАРСЬКИЙ БАТЬКО"

5 червня 1928 року академік Сергій Єфремов коротко 
занотував у своєму щоденнику: "Розшукав Богуславсь- 
кого Миколу, давнього знайомого, хорошу напрочуд 
людину. Теж зустрів мало не плачем. Бідує. Має пенсії за 
40 років служби 18 крб. Іще один уламок минулого..."1

Хто ж він, Микола Богуславський? Культурний діяч 
на Катеринославщині і Кубані. На жаль, відомості про 
нього досить епізодичні. Це-спроба розповісти про 
нього за доступними джерелами.

Влітку 1906 року у Катеринославі (Дніпропетровську) 
було засноване літературно-артистичне товариство 
"Просвіта" до складу ради котрої увійшов і М.О.Богус- 
лавський. У цей час він займався поширенням ук
раїнських книжок на Катеринославщині, збирав 
членські внески і поширював видання "Добродійного 
Товариства". Як зазначає дослідник української видав
ничої діяльності на Придніпров’ї Дмитро Лисиченко, 
"Як на ті часи, він проводив поширення книжки досить 
успішно. У звіті "Добродійного Товариства" за 1904 р. 
позначено, що він продав видань товариства на 66 крб. 
06 коп., а за 1906 р. на 29 крб. 40 коп.'Ч

Під час "Південно-Російської обласної виставки", яка 
1910 року проводилася в Катеринославі, заходами 
М.О.Богуславського на Озерному базарі, навпроти уп
рави Катеринославської залізниці був відкритий рундук 
№ 295, де продавали українські книжки, портрети, 
листівки та кустарні вироби. Та продаж доручено не
досвідченій людині, дівчині-підлітку, якій не під силу бу
ло впоратися зі складними завданнями, і рундук занепав.

І все ж продаж книжок доводив, що попит на ук
раїнську книжку є, що в разі вмілої та доброї організації 
справи, можна відкрити у місті спеціальну українську 
книгарню, і така книгарня окупиться"3.

1909 року до Катеринослава на викладацьку роботу в
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комерційне училище переїхав історик Дмитро Дорошен
ко. Наступного року він стане неофіційним редактором 
місцевого українського часопису "Дніпрові хвилі", до за
снування якого мав безпосереднє відношення Микола 
Богуславський. Згодом на еміграції Дмитро Дорошенко 
згадував, що серед катеринославців виникла думка вида
вати часопис, присвячений спеціально місцевому життю. 
Ініціатором був старий Микола Богуславський, що був, 
між іншим незрівнянним агітатором серед молоді, вмів 
притягати її до національної праці поширенню ук
раїнської книжки, закладенню гуртків аматорів гри на 
бандурі. Пізніше він переїхав на Кубань і там продовжу
вав свою скромну, але корисну для національної справи 
працю. Він умовив мене взятись за редагування часопи
су, відповідального перед адміністрацією видавця в 
особі місцевого дідича і домовласника Кузьми Котова, 
придумав і назву для часопису "Дніпрові Хвилі"4. Іде
альним розповсюджувачем української книжки називає 
Миколу Богуславського і професор Василь Біднов5. З 
переїздом на Кубань Микола Богуславський став пал
ким популяризатором бандури, завдяки йому вона задз
веніла в цьому краї. Серед людей, які були зобов’язані 
"бандурному батькові" своїм творчим зростанням ї про
будженням національної самосвідомості, - відомі згодом 
кобзарі Василь Ємець (1890-1982), Михайло Теліга 
(1900-1942) та інші. Обидва згадані кобзарі лишили теплі 
спогади про Миколу Богуславського.

Будучи студентом Української господарської академії 
в Подєбрадах (Чехія), Михайло Теліга в 20-х роках пи
сав студентську роботу "Як я став свідомим українцем". 
У ній він розповідає про те, що з "дідом" - Миколою Бо- 
гуславським його познайомив у Катеринодарі один із 
його знайомих учнів - Мартовий. Богуславський не ли
ше навчив юнака гри на бандурі, а й давав читати ук
раїнські книжки, вів розмови про українську історію.

"Почав він говорити про те, - згадував М.Теліга, - що 
от, мовляв, ми, козаки, нащадки того лицарства, яке 
віками боронило український народ, звелись нінащо,
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навіть говорити не вміємо по-свойому, а що вже забули 
"хто ми, чиїх батьків", так про це й говорити не дово
диться. Я почував, що він ганьбить наше козацтво за 
щось тільки не розумів, чому він так ні з того, ні сього 
почав таку розмову. Потім узяв якусь велику книгу й по
чав читати з першої сторінки. То була "Історія України" 
Аркаса і він вичитав прекрасний вступ до неї. Те читан
ня зробило на мене вражіння. Слова Аркасові глибоко 
запали мені в душу і вже в тій хвилині я відчув, що сила 
тих слів якось перевертає увесь мій психічний уклад. Я 
став розуміти тоді, чому він гнівається на козацтво. 
Мені стало соромно за самого себе, що я до цього часу 
не ставив собі питання: хто я і що я? Як це й досі не знав, 
що "українська нація не вчорашня, а має за собою тися
чолітню історію", як почув зі вступу Аркаса. Думки 
пішли роєм у голові..."6

А Микола Богуславський на цьому не зупинився. 
Зацікавивши свого учня історією України, він дав Ми
хайлові почитати історичну повість Андріана Кащенка 
"У запалі боротьби", яка захопила його. Так разом з на
вчанням гри на бандурі почалося для М.Теліги читання 
українських книжок, бесіди з учителем М.Богуславсь- 
ким, який, за словами Михайла, "біля себе згуртував мо
лодь, зворушував своїм словом любов до рідної мови, 
історії та взагалі до всього, що тільки могло спричини
тися до національного виховання..."

Було це 1915 року в Катеринодарі, коли Михайло 
Теліга навчався у військово-фельдшерській школі. Попе
реду у нього була участь у національно-визвольних зма
ганнях, зустріч з Оленою Телігою, на "українізацію" якої 
він мав значний вплив, ставши згодом її чоловіком і 
розділивши з нею трагічну долю в Бабиному Яру м.Києва 
у 1942 року. А починалося все від тих зерен, які заронив у 
його душу мудрий "дід" Микола Богуславський.

Маємо відомості, що у 20-х роках Богуславський знов 
перебрався до Катеринослава. Це підтверджує запис у 
щоденнику Сергія Єфремова. І не тільки. Гортаючи 
підшивку катеринославської селянської газети "Зірка", я 
натрапив на вірші Миколи Богуславського, друковані
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тут 1926 року. Одразу треба застерегти, що достеменно 
невідомо, чи це той Богуславський, чи не той, бо харак
тер віршів не зовсім в’яжеться з образом старого 
просвітянина. Ось назви тих віршів - "Селькор", (3 квітня 
1926 р.), "Кров робітників. До подій на Лені 1912 р." (16 
квітня 1926). Цілком ідентифікувати автора поки що не 
вдалося. Але відомо, що наприкінці квітня 1938 року у 
передмісті Дніпропетровська органами НКВД був за
арештований скромний рахівник і сторож дитячого сад
ка 52-річний Трифон Дементійович Татарин. Напевне, 
його єдина провина була в тому, що він з 1914 року був 
членом "петлюрівської" Української соціал-демократич- 
ної робітничої партії і активним просвітянином у доре
волюційному Катеринославі, за що, зрештою, в 1916 
році царський режим відправив його у Верхоленське за
слання, де він захворів на цингу і, можливо, й помер би, 
якби не революція 1917-го.

На допиті 17 червня 1938 р. Трифон Татарин свідчив: 
"Націоналістичну діяльність я розпочав з 1908 р., коли 
вступив у члени товариства "Просвіта", котра в той час 
очолювалася в к(олишній) Катеринославській губернії 
українськими націоналістами: Богуславським, Відно
вим, Липківським, Дорошенком, Еварницьким і Тру
бою, під впливом яких перебував і я"7.

Тут ми робимо купюри, щоб перейти до постаті Бо- 
гуславського: "В цьому ж 1926 році я часто навідував 
свого приятеля Богуславського, к(олишнього) ук
раїнського націоналістичного діяча, котрий підтриму
вав зв’язок з закордоном, зокрема, з Відновим, який пе
ребував у той час у Празі.

Біднов запропонував Богуславському написати його 
біографію, в якій мали бути віддзеркалені настрої ук
раїнського народу на Катеринославщині і його надії на 
майбутнє. Богуславський доручив мені виконати дору
чення Біднова, що й було мною зроблено. Однак я не 
знаю, чи дістав Біднов цей рукопис, позаяк Богуславсь
кий мене про це не інформував.

Питання: Ви особисто підтримували зв’язок з закор-
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доном і, зокрема, з Відновим?
Відповідь: Особисто я ні з ким з українських 

емігрантів, які живуть за кордоном, ніякого зв’язку не 
підтримував. Я виконав лише згадане вище доручення 
Богуславського"8.

У відомого професора-історика Василя Біднова 
(1874-1935) справді було в Катеринославі кілька корес
пондентів - дружина Любов Біднова, академік Дмитро 
Яворницький. Напевне, він листувався і з Миколою Бо- 
гуславським, якого, як пам’ятаємо, вважав "ідеальним 
розповсюджувачем української книжки". Доля біографії 
Миколи Богуславського, складеної Трифоном Татари
ном, нам невідома.

Зрештою, нам багато чого невідомо в подальшій біог
рафії Богуславського - де він жив у 30-і роки? У Дніпро
петровську чи Краснодарі? Був репресований чи помер 
власною смертю? Питання, питання... Щоб відповісти 
на них, потрібні спільні зусилля дніпропетровських та 
Краснодарських краєзнавців.

 ̂Сергій Єфремов. Щоденники. 1923-1929. К., "Рада", 1997. С.646.
'у
~ Д.Лисиченко. Короткий огляд української видавничої діяльності, преси 

та книготоргівлі на колишній Катеринославщині І І "Біографічні вісті". - 1930. 
- № 3. С.51. (У тій же статті Д.Лисиченко сповіщає, що М.Богуславський 
робив також спроби видання листовних карток в одну фарбу, видавши кілька 
карток з малюнками художника Василя Корнієнка ("Характерник" та ін.)

З Там само. - С.52.
^ Дмитро Дорошенко. Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки). 

Вінніпег, 1949. С.125.
^ В. Бід нов. Спомини про Адріяна Кащенка// "Літературно-науковий 

вістник", Львів. - 1923. - № 7. - С.232.
б Цит. за: Надія Миронець. До біографії Олени Теліги. Михайло Теліга// 

"Українське слово", Київ. - 1997. - 6 березня.
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Ченцов В.В.,АрхірейськийД.В.(Дніпропет ровськ)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРУ ПРОТИ 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ У 1937-38 РР.

Очевидно, що тема репресивної політики радянсько
го режиму у 20-50-ті роки є однією з найбільш активно 
досліджуваних вітчизняною історичною наукою. Немає 
необхідності повторюватись відносно актуальності про
блематики, але слід підкреслити, що, не дивлячись на 
солідну і різнопланову історіографію останньої, все ж 
таки не всі її аспекти можна вважати достатньо вивчени
ми. До таких, судячи з усього, належить і сюжет про ви
користання репресивними органами практики звинува
чення громадян у певних злочинах (диверсіях, шпи
гунстві на користь іноземних розвідок, терорі, промис
ловому шкідництві) за національною ознакою. Тема до
бре досліджується на матеріалах органів держбезпеки, 
зокрема, у Дніпропетровській області, що дозволяє до
статньо глибоко деталізувати деякі її нюанси, тим 
більше, що репресивна діяльність місцевих структур 
НКВС в усьому віддзеркалювала каральну політику у 
республіканському та загальносоюзному масштабах.

Дана студія хронологічно обмежується 1937-1938 ро
ками - часом найбільшого розмаху репресивних про
цесів у країні, коли більш явно розкривалася діяльність 
НКВС на ниві "боротьби" зі "шпигунами", "диверсанта
ми", "шкідниками-терористами".

Тон репресіям 1937 р. було задано ухвалами лютнево- 
березневого пленуму ЦК ВКП(б), у відповідності з яки
ми Дніпропетровський обком КП(б)У зобов’язував ко
муністів створювати співробітникам НКВС "умови для 
максимальної активізації безпосередньої роботи". Ос- 
новцим завданням обласного УНКВС стало "викриття" 
якомога більшої кількості "ворогів народу"1. Дійшло до 
того, що на проведення арештів заздалегідь встановлю
валися певні норми - ліміти. Отож, не дивно, що органи 
рапортували про "виявлення" і "розкриття" безлічі "па
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ритетних" і "троцькістсько-меншовицьких центрів", 
"правоопортуністських" і "націоналістично-фашистсь
ких" організацій, "терористичних" і "контррево
люційних" банд, "змов у комсомолі", "військово-фашис
тських" формувань, антирадянських "церковників і сек
тантів" тощо.

Проте органам НКВС була притаманна манія шукати 
організаційні зв’язки між різними категоріями ворогів 
народу. Це втілювалося у довільному об’єднанні людей 
у різноманітні "контрреволюційні" чи "антирадянські" 
угруповання: шкідницькі, диверсійні, повстанські, теро
ристичні, шпигунські тощо. І тут дуже зручно було пе
реслідувати громадян за їх національною ознакою чи 
певною причетністю до закордонного життя. Тому дуже 
активно чекістами розроблялись справи, згідно ма
теріалів яких чисельна категорія радянських громадян 
таємно працювала на іноземні розвідки, особливо тих 
держав, які вважалися найлютішими ворогами СРСР се
ред капіталістичного оточення того часу (Німеччина, 
Англія, Японія, Польща, Румунія тощо).

Для підвищення ефективності роботи з громадянами 
некорінної національності в НКВС були створені 
відповідні підрозділи (німецький, польський та інші). 
Скажімо, тільки за першу половину 1938 р. внаслідок 
"німецької" операції в Дніпропетровській області було 
заарештовано 2 576 осіб (за іншими даними - 2648), 
"польської" - 1 521 (912), "болгарської" - 616(508), "ла
тиської" - 345, "чеської" - 571, "грецької" -120, а також 5 
760 українців, 702 росіянина, 431 білоруса, 278 євреїв2, 
які проходили за відповідними справами. Дуже часто за
арештованим приписувалось шпигунство на користь тієї 
чи іншої держави. Так, за даними на 1 липня 1938 р. 
Дніпропетровське обласне НКВС "виявило" 1 145 
німецьких "шпигунів", 586- болгарських, 58 - грецьких, 
62 - румунських, 58 - іранських, 52 - латиських, 32 - 
японських, 31 - китайського, 15 - естонських, 9 - 
фінських. Нерідко іноземна агентура, на думку 
співробітників НКВС, була пов’язана з "диверсантами- 
троцькіетами". Так, на заводі № 55 у Павлограді група
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останніх нібито співдіяла з японськими агентами, ана
логічно група у тресті "Марганець" - з німецькою та 
польською розвідками3. "Керівника" "право-троцькіст- 
ської організації" на заводі м.Дзержинського Манаєнко- 
ва також звинувачували у зв’язках з польськими та 
німецькими агентами4.

Відповідно до статистичних показників, найбільш 
"плідною" треба вважати роботу чекістів по німецькій 
лінії. Причину цього, напевно, слід шукати не стільки в 
тенденційному ставленні радянського режиму до німців 
взагалі, скільки у складних радянсько-німецьких стосун
ках на державному рівні, по-перше, а по-друге, в тому, 
що місцеві німці репрезентували, як правило, "антира- 
дянські" категорії суспільства: духовенство, заможних 
селян, промислових фахівців.

Широкомасштабну операцію проти німців було про
ведено влітку 1937 р., відповідно до наказу НКВС Ук
раїни від 27 л ітня. Дніпропетровське УНКВС заарешту
вало сотні осіб за належність до фашистських, ди
версійних, розвідувальних тощо організацій. Напри
клад, за справою "Аншлюс" був арештований Ганзен, 
який "визнав", що за дорученням резидента німецької 
розвідки Дика займався шкідництвом на заводі "Кому
нар". Були "виявлені" учасники "шпигунсько-диверсій
ної" організації, завербовані "агентом Гестапо" Шнайде
ром, які здійснювали шкідництво на Дзержинському ме
талургійному комбінаті і Сталінській залізниці. За спра
вою "Помста" інший арештант зізнавсь у належності до 
польської "диверсійно-шпигунської" організації5. По 
т.зв. лінії "німецької контрреволюції і шпигунства" 
УНКВС здійснило арешти за справами "Мімікрія" (гру
па лікарів-іммігрантів), "Заколотники" (фашистська пов
станська організація у Молочанському і Ро- 
тфронтівському районах), затримала членів "шпигунсь
ких 'диверсійних організацій" у Мелітополі і Сталіно- 
дарському районі6.

Репресії проти німців продовжилися і в 1938 р. З 
арештованих у першій половині 1938 р. по німецькій
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лінії 2 576 осіб німці становили власне 2 413 чол., шесте
ро були австрійцями, 96 -українцями, 39 - росіянами, 8 
євреями. Під час слідства співробітникам НКВС "пощас
тило виявити" значних "емісарів" та "резидентів" німець
кої розвідки (Гагеман, Шмідтгаль, Брінтер, Гаман та 
ін.), "розкрити" 32 "шпигунсько-диверсійні групи" за
гальною чисельністю 456 чол., вісім "повстанських ор
ганізацій", що складалися з 59 "штурмових загонів" і 10 
"повстанських груп" загальною чисельністю у 1 991 чол.7 
Були "виявлені" і ліквідовані: "повстансько-дисерсійна 
організація" з агентом німецької розвідки Фабером на 
чолі у Синельниковському, Васильківському і Дніпро
петровському районах (245 чол.); "шпигунсько-ди
версійне" формування під керівництвом німецького 
емісара Гартвіга у Криворізькому басейні; резидентура 
агента Гаудебера з мережею осередків на дніпропет
ровських заводах ім.Петровського, К.Лібкнехта, 
Комінтерна8.

Резидентами, як правило, НКВС "призначало" осіб, 
які перебували в Україні в якості працівників амбасад, 
консульств, осіб, працюючих за угодами між урядами 
СРСР та Німеччини на промислових об’єктах. Інозем
них громадян НКВС висилало за межі країни (до квітня 
1938 р. лише Дніпропетровське УНКВС "повернуло" та
ким чином Німеччині 90 "значних німецьких шпигунів"). 
Гірше було тим іноземцям, які приймали радянське гро
мадянство. Таких засуджували на загальних підставах9.

У вересні 1937 р. масштабна операція була проведена 
проти поляків, яких звинувачували у шпигунстві, ди
версіях, промисловому шкідництві. По лінії "польської 
контрреволюції" арешти здійснювалися за справами 
"Община", "Фланг", "Доміно", "Мати", "Освітяни", "Ін
трига" та ін. В результаті в Україні за належність то т.зв. 
"Польської організації військової" ("ПОВ") до розстрілу 
було засуджено 4 885 чол.10

У квітні 1938 р. за справою тієї ж "ПОВ" було заареш
товано близько 15 тис. осіб, причому не лише польської 
національності, а й українців, у тому числі західних (га
личан), білорусів, росіян, євреїв, німців, литовців, чехів,
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навіть по одному австрійця й угорця11. Чекісти "розкри
ли" "міську комендатуру "ПОВ" на чолі з Шиманським у 
Кривому Розі, "лівобережну комендатуру" у складі І.Ос- 
ташкевича, П.Славиновського. В.Скульбашевського, 
Б.Камінського та ін. Деякі з арештованих "зізнавались", 
що водночас працювали на гестапо або англійську 
розвідку12.

Дніпропетровське УНКВС систематично розробляло 
й перспективні плани, приймало підвищені зобов’язан
ня. Розроблялись, наприклад, справи, "викриваючі ро
боту агентів японської розвідки", - "Закордонна ціль", 
"Харбінці", "Самураї"; чекісти працювали з групою чесь
ких та болгарських іммігрантів, "запідозрених у шпи
гунстві"13.

У лютому 1938 р. НКВС УРСР висловив незадоволен
ня "неприпустимо повільними темпами ліквідації бол
гарського антирадянського підпілля", відсутністю в 
Дніпропетровській області істотних результатів по вияв
ленню японських агентів. І місцеві органи НКВС розпо
чали виправляти зазначені "недоліки". Вже наприкінці 
зими вважалося, що з болгарським "підпіллям" покінче- 
но. Зарештованим членам цього "підпілля" приписували 
зв’язки з македонською "фашистсько-терористичною 
організацією автономістів", російськими білоемігранта
ми в Болгарії, звинувачували у підготовці замаху в 1935 
р. на Г.Димитрова14. Повстанськими були оголошені всі 
болгарські села у Бердянському, Криворізькому, Ново- 
московському районах.

Не менш істотними були "наслідки" роботи УНКВС 
по лінії "латинського контрреволюційного підпілля". 
Латишів, як правило, записували у німецькі шпигуни й 
агенти і "виявляли" на заводах ім.К.Лібкнехта, Комін- 
терна, Червоного Профінтерна15.

Чеські "агентурні групи" були "виявлені" на заводах 
ім.П'етровського, ДЗМО, в трамвайному депо. Не дивно, 
також, що було "викрито" декілька "підпільних ор
ганізацій" у чеській колонії Чехоград (Мелітопольський 
район)16. З-поміж 120 заарештованих до липня 1938 р.
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греків 93-х УНКВС зарахувало до різних "контррево
люційних формувань", 74-х зробили шпигунами грець
кої розвідки1'.

Найважче співробітникам УНКВС було "виявляти" 
японських шпигунів. За відсутністю власне японців, ви
конуючи директиви центра, шпигунів знаходили серед 
китайців та "харбінців" - радянських громадян, які у 
різний час мешкали або працювали у Китаї, Японії, Ко
реї та Монголії. У березні 1938 р. було відкрито слідство 
у справі "харбінців". Всього було підготовлено слідчу 
справу на 52 чоловік, яких звинувачували у співпраці з 
японською розвідкою, - більше, ніж деінде в Україні18. 
На заводі ім.К.Лібкнехта в якості японського шпигуна 
було "виявлено" китайця Тан-Сі Чи і "харбінця" Загжев- 
ського, у фотокінотресті - "харбінця" Полякова, на Ста
лінській залізниці - Котовського19.

У катівнях Дніпропетровського УНКВС опинилися 
також 102 іранських "розвідника", 70 румунських, 21 ес
тонський "агент", 9 фінських і 8 італійських "шпигунів", 
п’ятеро французьких та четверо англійських. По т.зв. ка
надсько-американській лінії до літа 1938 р. "виявили" де
сятеро осіб1 2 З®.

Як бачимо, на практиці принципи розрекламованого 
інтернаціоналізму здійснювалися дещо не так однознач
но, як трактувала їх офіційна радянська ідеологія. Місце 
серед жертв кривавого молоху сталінських репресій зна
ходилось геть усім, не дивлячись на їх національне по
ходження, релігійну чи соціальну належність. Але як не 
важко психологічно досліджувати подібну тему, без її 
повного та об’єктивного аналізу ще важче зрозуміти су
часне українське суспільство.

1 Державний архів Служби безпеки України, фонд друкованих видань 
(далі - ф.д.в.), спр.14, арк.121.

^ Там само, фонд кримінальних справ (далі ф.к.с.), спр. П-20233; ф.д.в., 
спр.24, - Арк. 37-38.

З Там само, ф.к.с., спр.П-16461, П-5132, П.22198; ф.д.в., спр.14, - Арк.34- 
38, 64-67.

321



4 Там само, ф.д.в., спр.14, - Арк. 10.
^ Там само, ф.д.в., спр.12, - Арк. 16-17.
^ Там само, Арк. 19.
^ Там само, ф.д.в., спр.14. Арк.35.
^ Там само, - Арк.38.
^ Там само, ф.д.в., спр.15, - Арк. 19.
^  Там само, ф.16, оп.25, спр.312, - Арк.28-35. 
* 1 Там само, ф.д.в., спр.14, - Арк.40.
^  Там само, - Арк.42.
13LJ Там само, ф.д.в., спр.12, - Арк.20.
^  Там само, ф.д.в., спр.14, - Арк.45.
^  Там само, - Арк.47.
^  Там само, - Арк. 48.
I п
I I  Там само, - Арк.50.
1R1 Там само, - ф.д.в., спр.15, - Арк.32.
^  Там само, - Арк.49.
?П Там само, - Арк.56.

Ш ейміна Н .М .(Н овомосковськ)

ТРАГІЧНІ ФОРМИ ПРОТЕСТУ В ІСТОРІЇ ДИСИДЕНТСЬ
КОГО РУХУ НА УКРАЇНІ В 60-70-ТІ РОКИ

В наш час стала реальністю мрія багатьох поколінь 
українського народу, які жертовно виборювали неза
лежність та соборність України. Ідеали свободи ставали 
духовним прапором для тих, що нескорені, замордовані, 
гинули за дротами таборів строгого режиму, але зали
шилися у нашій пам’яті співтворцями свободи України.

Дві постаті увійшли в історію боротьби за неза
лежність України трагічними формами протесту - акта
ми самоспалення - це Василь Макух та Микола Берес- 
лавський.

Так, у листопаді 1968 року здійснив акт самоспалення 
Василь Макух, у минулому політв’язень сталінських та
борів, робітник із м.Дніпропетровська. Ось як про цю 
страшну трагедію згадують свідки: - "5 листопада 1968
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року на Хрещатику, на центральній площі столиці Ук
раїни з’являється високий чоловік, за якусь хвилину 
невідомий обливає себе бензином і запалює сірника. Жи
вий факел палає серед людей. Кричить факел без слів і 
закликань своїм жагучим полум’ям, скорчений від не- 
йморвіних страждань живим ще тілом". В той же день, 5 
листопада, телеграфні агентства зарубіжних держав пе
редали в ефір: громадянин України Василь Макух, про
тестуючи проти комуністичного тоталітаризму, понево
лення українського народу здійснив у Києві акт самоспа
лення. Хто ж такий Василь Макух, що спіткало його на 
такий вчинок?

Народився Василь в с.Карове Сокальського району 
Львівської області. Змалку відрізнявся від своїх ровес
ників: мав великий потяг до знань, дуже цікавився 
історією України. Родина Василя Омеляновича була по
божною і він не раз прислуговував у священиків греко- 
католицької парафії. В роки війни Василь Макух пішов 
в УПА, став референтом, займався пропагандиською ро
ботою. Знав багато стрілецьких пісень. В 1946 році 
пішла селом чутка: Василя Макуха заарештовано зі 
зброєю в руках. "Пораненого його зачепили гаком за но
гу і волочили по землі як худобу".

Він витерпів знущання на допитах, йому відтяли сто
пу ноги і засудили на багаторічний термін до концтабо
ру. Термін покарання він відбував у концтаборі у Потьмі 
у Мордовії. Вийшов на волю після майже десятирічного 
ув’язнення з чіткою метою - продовжити боротьбу за во
лю України. Після п’ятирічного життя на засланні Ва
силь Макух зі своєю дружиною Лілією перебралися до 
міста Дніпропетровська. Тут вони почали жити в хатині 
без вікон. Згодом доробились трохи ліпшого житла. Ва
силь влаштувався на шкідливе виробництво заводу 
"Промцинк", бо в інші місця не приймали. Згодом пішов 
у вечірню школу, щоб отримати атестат про середню 
освіту. А весь вільний час від роботи і занять він вико
ристовує на політичну діяльність. Василь Омелянович, 
як стверджує його дружина, не приховував своїх 
націоналістичних переконань, але про практичні дії їй не
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розповідав. Гаряче люблячи дітей і сім’ю, він свідомо го
тував себе до нових випробувань. Після трагедії, що ста
лася 5 листопада 1968 року у Києві, його дружина згаду
вала": Я знала, що Василь любить мене і дітей, взагалі 
життя. Але я знала і те, що найбільше він любить Ук
раїну і задля неї готовий на все".

Самоспалення В.Макуха, свідками якого були сотні 
людей, одержало сильний відгук. Під враженням от са
моспалення В.Макуха у лютому 1969 року спробував 
здійснити акт самоспалення Микола Береславський. 
Ось як свідчать про це слова із звинувачувального ви
року по справі М.О.Береславського: "Береславський 
Микола Олександрович, вважаючи неправильною Ра
дянську національну політику щодо розвитку ук
раїнської мови і культури, і гадаючи про нібито на
явність утиску діячів української культури в СРСР, з 
метою підриву Радянської влади та підбурювання до 
скоєння особливо небезпечних державних злочинів, 
вирішив здійснити прилюдне самоспалення. Щ об 
підсилити підривні наслідки своєї ворожої акції, Берес
лавський Микола Олександрович у себе вдома зазда
легідь виготовив два транспоранти з закликами, які 
містять наклепи, що порочать Радянський державний 
та суспільний лад - "Мова - це існування народу. 
Боріться за законні права української мови!", "Свобо
ду діячам української культури!". Сховавши транспо
ранти у валізку, Береславський М.О. 10 лютого 1969 
року прибув з нею до Києва, де мав намір під час де
монстрування цих транспорантів сплатити себе в 
найбільш людному місці. При цьому Береславський 
одягнув на себе наймалоціннійший одяг та написав на 
транспоранті своє ім’я та прізвище, щоб у разі самос
палення ці данні на почеплених транспорантах мали 
свідчити про особу, що спалила себе, а заклики на 
транспорантах - про мотиви його вчинку. Як показав, 
зокрема, обвинувачений Береславський М.О., форму 
протесту у вигляді самоспалення він запозичив з відо
мого факту самоспалення українця з міста Дніпропет
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ровська Василя Макуха, який спалив себе на знак про
тесту проти поневолення України.

Відмовившись від самоспалення через несприятливу 
погоду у Києві, що, за словами М.О.Береславського, 
не давало змоги зібрати натовп людей, він того ж дня, 
10 лютого 1969 року, о 13.35 прибув до центрального 
входу головного корпусу Київського державного 
університету ім. Т.Г.ІИевченка, де повісив на себе ви
щевказані транспоранти і, зайшовши у корпус, демон
стрував їх в потоці студентів і викладачів.

По цьому факту була відкрита кримінальна справа 
згідно ст.62, ч.І КК УРСР, звинувачувальний вирок 
складено в м.Києві 8 травня 1969 року - 2 роки 6 місяців 
ув’язнення в таборах суворого режиму для політичних 
в’язнів. Звільнено з табору в Мордовії його було в 1971 
році. Н а волі зброєю М .О.Береславського стали 
публіцистичні статті. Він публікує у незалежному жур
налі "Український вісник" велику статтю "Хто винен?", 
в якій було зроблено грунтовний аналіз стану вивчен
ня та використання української мови на Україні та не
обхідності її відродження. Стаття М.О.Береславського 
"Хто і як встановлював совєтську владу на Україні" дає 
грунтовний доказовий аналіз історичних подій на Ук
раїні в той час.

Це розповідь тільки про дві долі, але і цього досить, 
щоб у пам’яті залишилися спогади про страшні часи, 
що пережив наш народ. 1

1. Зайцев Ю. Дисиденти: опозіційний рух 60-80 років. - К., 1992.
2. Спогади Л.І. Макух. ДІМ, арх.- 15529.
3. Кримінальна справа М.О.Береславського. - т.1. - Арх. 13-19, 117-118, 

123-124, 142, 251-252, окрем. пакет; т.2 - Арк. 28, ЗО, 45, 183-186, окрем. пакет.
4. Український національний рух. - К., - 1991.
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Бажан О .Г.(К иїв)

ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 
В 1960-80-х рр.

Історія дисидентського руху на Дніпропетровщині, 
діяльність окремих представників опозиційних сил в сфері 
дотримання конституційних прав українського народу, а 
також репресивна політика місцевого партійно-державно
го керівництва, спрямована на придушення інакодумства , 
до сьогодні залишається малодослідженою темою.

Виявлені останнім часом документальні матеріали в 
центральних державних, місцевих і відомчих архівах Ук
раїни та Дніпропетровської області переконливо засвідчу
ють, що своєрідним центром інакомислення в Україні в 
1960-80-х роках окрім Києва, Львова, Одеси була й 
Дніпропетровська область.

Політичні і соціально-економічні реформи М.С.Хру- 
щова направлені на лібералізацію радянського режиму, 
боротьбу зі сталінщиною аж ніяк не зачіпали фундаменту 
тоталітарної системи, носили зовнішній косметичний ха
рактер. Подібні підходи сприяли зростанню опозиційних 
настроїв серед осіб, прихильників вчення Маркса і Леніна, 
які стверджували, що пануючий в СРСР режим не керуєть
ся марксизмом-ленінізмом в своїй повсякденній практиці і 
що для оздоровлення нашого суспільства необхідне повер
нення до справжніх принципів марксизму-ленішзму1.

Відсутність серйозних зрушень у функціонуванні 
політичного режиму, соціально-економічного ладу в добу 
Хрущова, загроза ресталінізації суспільства спонукали ве
терана праці, колишнього голову колгоспу ім. М.Калініна 
(Сталінський р-н, Дніпропетровської обл.), члена КПРС з 
1920 року Дмитра Івановича Попова вдатися до створен
ня підпільного угруповування, яке мало на меті ор
ганізацію масових робітничих виступів проти існуючої то
талітарної системи. Так, в програмному документі май
бутньої організації "Партія і держава диктатури робітни
чого класу" написаному і надісланому Д.Поповим в грудні
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1958 року на адресу ЦК КПРС, ЦК ВЛКСМ вимагалося 
"переглянути принципи партійного будівництва", "забез
печити існування різного роду внутріпартійних фракцій і 
угруповувань", "дозволити практику дискусій і плебіс
цитів", "надати більшої самостійності місцевим партійним 
організаціям"2. Шляхом поширення листівок з закликами 
усунення від влади Микити Хрущова намагався приверну
ти увагу суспільства до найбільш пекучих соціальних про
блем і житель Дніпропетровської області Іван Шмалько, 
який в квітні 1959 року зазнав переслідувань з боку влад
них структур на основі ст.7 ч.И КК СРСР "про криміналь
ну відповідальність за державні злочини"3.

Критичні публічні висловлювання інструктора Кіро- 
вського райкому ЛКСМУ м.Дніпропетровська Віктора 
Хозяїнова про наявність численних фактів приписок і око
замилювання в роботі первинних комсомольських ор
ганізацій, а також його участь в розповсюдженні в люто
му 1963 р. антирадянських листівок на ст.П’ятихатки 
(Дніпропетровська обл.), в м.Житомирі та Вінниці, рішен
ням судової колегії в кримінальних справах Дніпропет
ровського обласного суду були оцінені 6-ма роками пере
бування у виправно-трудових таборах сурового режиму4.

Зневірившись в можливості державної підтримки 
відродженню української мови та культури, переконав
шись в офіційній спрямованості політики русифікації. 
Кращі представники української інтелігенції, студентства 
шукали і виробляли власні рецепти збереження великої та 
самобутньої нації. Останнє розцінювалось партійними ор
ганами і повністю підпорядковуваними йому силовими 
структурами як прояв українського буржуазного 
націоналізму. За "неправильне" відношення до здійснюва
ної КПРС національної політики, поширення документів 
націоналістичного характеру офіційні письмові поперед
ження з вимогою "припинення політично шкідливої діяль
ності" органами КДБ в 1963 р. було оголошено членам 
націоналістичної групи "Дніпро", жителям Дніпропет
ровська Овчаренку та Г.Завгородньому5. В 1965 р. 
відповідних профілактичних заходів впливу зазнали учас
ники іншого молодіжного угруповування до якого входи-
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ли студента Дніпропетровського держуніверситету Олек
сандр Завгородній, Іван Сокульський, колишній співро
бітник Магдалинівського радіомовлення Олександр Во- 
долажченко, інженер заводу п/с 186 Валерій Семененко та 
методист художньої самодіяльності профспілок Панаід 
Вакаренко6.

Матеріали профілактики на комуніста Гаврила Проко- 
пенка зібрані Управлінням КДБ по Дніпропетровській об
ласті, стали предметом спеціального розгляду на бюро 
Красногвардійського райкому КПУ, що відбулося 14 чер
вня 1968 року. Партійному осуду були піддані "прояви 
націоналістичних поглядів, настроїв, що мали місце у 
віршах "Час реве", "Мов потужний двигун", в оцінці твор
чості націоналістично налаштованих поетів І.Сокульсько- 
го та О.Завгороднього, нелегальному придбанні історії 
України - теоретика українських націоналістів Грушевсь- 
кого і поширенні її, тенденційності в поглядах на застосу
вання української та російської мови в побуті нашого жит
тя, а також політичну незрілість в оцінці ідейно-шкідливо
го роману О.Гончара "Собор"7.

Десталінізація комуністичного режиму кінця 50-х - по
чатку 60-х років сприяло пробудженню національно-ду
ховного життя в Україні, появі нового покоління інтелі
генції - "шістдесятництва", формування якого проходило 
поза межами офіційних громадських і творчих об’єднань. 
Своєрідним осередком гуртування та становлення значно
го числа шістдесятників став київський Клуб творчої мо
лоді "Сучасник". Молодіжне об’єднання, що пропагувало 
свободу самовираження, загальногуманістичні цінності, 
надбання національної культури - явище, характерне не 
лише для Києва, а й для інших великих культурних центрів 
України - Львова, Одеси, Харкова. В квітні 1968 року 
Клуб творчої молоді виник у м.Придніпровську Дніпро
петровської області, який відроду об’єднав навколо себе 
свщі національно-свідомі творчі сили краю8.

Багато зусиль для організації та діяльності згаданого 
молодіжного осередку доклали слюсар-монтажник ділян
ки "Південьенергомонтаж" в минулому студент Київсько-
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го університету Богдан Уніят, журналіст Дніпропетровсь
кої обласної газети "Зоря" Михайло Скорик та літератур
ний співробітник багатотиражної газети "Енергетик" 
Придніпровської ГРЕС Іван Сокульський. Ініціатива ос
таннього, створити на базі літературної студії при Палаці 
культури Придніпровської ГРЕС Клуб творчої молоді з 
секціями: поезія, література, архітектура, музика і туризм 
знайшла схвальний відгук серед комсомольських 
функціонерів міста.

Як довідуємось з документальних матеріалів діяльність 
Клубу з самого початку викликала занепокоєння з боку 
партійних органів та відповідних підрозділів КДБ. Ор
ганізація учасниками клубу 14 квітня 1968 р. туристичної 
поїздки на могилу князя Святослава в с.Микільське Соло- 
нянського району Дніпропетровської області, під час якої 
порушувались проблеми багатовікової політики ру
сифікації України, обговорювалось позитивне значення 
роману О.Гончара "Собор" стало приводом для закриття 
молодіжного об’єднання та застосування каральних за
ходів щодо його активу. Так, "за неправильну поведінку і 
участь в ідеологічно шкідливих діях", було виключено з 
лав КПРС Михайла Скорика, вдруге профілактичній 
бесіді з органами КДБ піддано Івана Сокульського та Бог
дана Уніата9.

Сам факт переслідування учасників Клубу творчої мо
лоді стали певним стимулом для формування опозиційних 
настроїв серед населення області, оскільки наочно показа
ли ставлення правлячого режиму до національного 
відродження, розкривали його антигуманний характер.

Не менш показовим у ставленні влади до національно- 
культурних процесів, духовної сфери, інкодумаючого мит
ця може слугувати кампанія цькування письменника Оле
ся Гончара і його твору "Собор" розпочата в 1968 р. 
Дніпропетровській області з ініціативи секретаря обкому 
Олексія Ватченка.

Спираючись на опубліковані, а також виявлені нами 
документи, можна твердити, що кампанія проти "Собору" 
і його автора мали зовсім протилежний від задуманого 
ефект.
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В противагу "антисоборної" кпмпанїї, що охопила всі 
регіони України, виступили жителі Дніпропетровщини. 
На захист письменника-земляка та його твору лунали го
лоси журналістів В.Заремби, М.Скорика, С.Шейніна, пое
та В.Сіренка, студентів історико-філологічного факульте
ту Дніпропетровського університету Ю.Мицика та 
Ю.Лавріщева. Багатьом з них така чесна і смілива грома
дянська позиція коштувала звільненням з роботи, виклю
ченням з лав КПРС та комсомолу10. Значними термінами 
ув’язнення в таборах суворого режиму відплатила ра
дянська тоталітарна система поету Івану Сокульському, 
матросу Миколі Кульчинському, асистенту Дніпропет
ровського металургійного інституту Віктору Савченку за 
підготовку і розповсюдження в червні 1968 р. "Листа твор
чої молоді Дніпропетровська" з вимогою припинити "пог
ромний шабаш" навколо роману Гончара11.

Незважаючи на "вагомі результати" в боротьбі з диси
дентським рухом, діяльність органів КДБ викликала певні 
нарікання з боку обласного комітету партії. Зокрема, 18 
січня 1972 р. бюро Дніпропетровського обкому КПУ під 
головуванням першого секретаря О.Ватченка, заслухавши 
і обговоривши звіт УКДБ при РМ УРСР по Дніпропет
ровській області, зазначало, що "... в результаті серйозних 
упущень і промахів у політико-виховній роботі серед осо
бового складу УКДБ мають місце серйозні недоліки в опе
ративній роботі, відсутня належна поступальність у бо
ротьбі з ідеологічною диверсією, не глибоко вивчаються 
процеси в середовищі українських і єврейських буржуаз
них націоналістів, недостатньо ведеться робота серед 
творчої інтелігенції і молоді"12.

Виходячи з постанов Дніпропетровського обкому 
КПУ, місцеві органи КДБ в своїй подальшій діяльності все 
більше уваги зосереджують на активізації зусиль по нейт
ралізації націоналістичних елементів в області. Як 
свідчить статистика, в 1970-80-х рр. на Дніпропетровщині 
було заарештовано 16 учасників руху опору13. В цей час за 
розповсюдження антирадянських листівок зазнали реп
ресій в судовому порядку А.Євминенко, Ю.Федоров,
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Б.Цимбал, В.Острогляд, С.Свинарь, А.Демченко, Г.Нечи- 
поренко та інші1’

Сумну бухгалтерію політичних переслідувань в згада
ний період поповнили також житель м.Інгулець Трохим 
Шинкарук за спробу створити підпільну організацію "То
вариство визволення України" та колишній завідувач од
ного з магазинів м.Дніпропетровська Валерій Тюричев, 
що протестував проти війни в Афганістані, відсутності 
політичних і економічних свобод в СРСР15.

Органи КДБ виступили також ініціаторами нанесення 
превентивного удару по учасникам гельсінського руху на 
Дніпропетровщині. Напередодні Московської олімпіади 
владні структури намагалися всіляко скомпрометувати ук
раїнського правозахисника, вчителя англійської мови з 
с. Пшеничного Солонянського району Дніпропетровської 
області Петра Розумного. У жовтні 1979 р., невдовзі після 
вступу до Української Гельсінської групи (3.10.1979 р.) за 
сценарієм спецслужб П.Розумного штучно підвели під 
ст.223-3 ЮС УРСР (зберігання холодної зброї) і засудили 
до 3 років ув’язнення16.

1979 рік вирвав з лав УГГ машканця селища Ва- 
сильківка Васильківського району Дніпропетровської об
ласті економіста Віталія Калиниченка. Причиною деся
тирічного ув’язнення за ст. 62 ч.2 КК УРСР стала заява 
В.Калиниченка на ім’я одного з ініціаторів УГГ 
Л.Лук’яненка, в якій автор "вважав би за велику честь при
лучитися до корисної народові справи вступом до членів 
Групи"17.

Чергова судова розправа над активістом Гельсінської 
групи Іваном Сокульським відбулося в 1981 році. Фор
мальним приводом для ув’язнення служили написання 
віршів "Шевченкова дума", "Реквієм", "Руїна", публіцис
тичні твори "Навіщо комунізмові народ", "Останнє слово 
на суді". Членство в УГГ радянською Фемідою було оціне
но 5 роками тюрми, 5 роками таборів особливого режиму 
та 5 роками заслання.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що дисиден
тський рух на Дніпропетровщині не лише існував, а й був 
тією силою, яка послідовно протистояла правлячому ре
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жиму, налічувала в своїх рядах значну кількість борців, го
тових до самопожертви в ім’я свободи і демократії. Ніякі 
переслідування з боку владних структур не змогли звести 
нанівець український національний рух в умовах горба- 
човської перебудови. Українські правозахисники І.Со- 
кульський, П.Розумний, М.Кульчинський, М.Скорик, 
О.Завгородній та ін. стали одними з найактивніших учас
ників завершального етапу національно-визвольної бо
ротьби українського народу за свою незалежність. 
Більшість з них і зараз стоїть на сторожі української дер
жавності, мови і культури пращурів. 1 11

1 Амальрик А. Чи проіснує Радянський Союз до 1984 р. - Париж - Балтимор,

^ Архів Управління Служби безпеки України (далі - архів УСБУ) у 
Дніпропетровській обл. - Спр. Н-14972, т.1. - Арк. 61, 108-109, 180, 186, 214; т.2. 
- Арк.293.

3 Там само. - Спр. ІІ-26240, т.2. - Арк. 103.
^ Там само. - Спр. ІІ-26399, т.1. - Арк.1, 8,12; т.7. - Арк.44.
^ Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі - 

ЦДАГО України) - Ф.1, оп.25, спр.127. - Арк. 138.
^ Державний архів Дніпропетровської обл. (далі ДАДО) - Ф.19, оп.52,

спр.72. - Арк.97.
2 Архів УСБУ у Дніпропетровській обл. - Спр.24613, т.7. - Арк. 158.
8 ДАДО. - Ф.19, оп.52, спр.72. - Арк.88-92.
^ Там само. - Арк. 97-99.
^  Там само. - Арк.84, 93, 95-96; Архів УСБУ у Дніпропетровській обл. - 

Спр. 24613, т.7. - Арк. 163,170.
11 Архів УСБУ у Дніпропетровській обл. - Спр. 24613. В 7 томах.
12 ЦДАГО України. - ф.1, оп.17, спр. 126. - Арк.24-25.
13 ДА СБУ. - Спр.34. - Арк. 100.
^  Архів УСБУ у Дніпропетровській обл. - Спр.ІІ-25297; П-25298; П-25294. 
^  Там само. - Спр.П-19418, т.2. - Арк.39.

Українська Гельсінська Група. До 20-ліття створення. Документи. 
Історія, Біографії. - К., 1996. - С.21.

Архів УСБУ у Дніпропетровській обл. - Спр.П-26123, т.1. - Арк.7, 56; т.7. 
-Арк. 157.
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К удєш о С.М . (Харків)

МЕТОДИ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ в 
КРАЄЗНАВСТВІ

Відомо, що достовірність результатів, отриманих у 
процесі наукових досліджень в значній мірі залежить від 
методів, з допомогою яких проводилося дослідження. 
Академік І.Д.Ковальченко відмічав "...Средством, кото
рое, реализуя потенции теории в методологии, движет 
познание вперед и дает возможность получать новое 
знание, является методом научного исследования". Од
нак краєзнавці-аматори (та і професіонали) часто-густо 
не замислюються над шляхами, які можуть привести до 
отримання вірних результатів. Що й казати, якщо навіть 
в авторефератах дисертацій часом вказуються такі мето
ди "наукового дослідження" як, наприклад, проблемно- 
хронологічний (в той час, коли цей метод не дослідниць
кий, а метод викладання або подачі матеріалу) і т.п.

Часто автори-краєзнавці не володіють навиками 
типізації, схематизації, або ж неправильно користуються 
прийомами акцентування, гіперболізації та ін. В резуль
таті, зібрані факти (з формальної точки зору) не можуть 
стати об’єктом для застосування того чи іншого кон
кретно-історичного методу.

Кожен із методів історичного дослідження сам по собі 
ні хороший, ні поганий. Але необхідно усвідомити, в 
якому випадку слід застосовувати той чи інший із них. 
На місяць можна дивитися і в телескоп і в мікроскоп 
(обидва прилади однаково корисні), але отримані ре
зультати будуть різнитися. Тому від того, як сформуль
овано завдання прямо залежить вибір методу досліджен
ня. При цьому навіть вірний метод не страхує від можли
вої помилки, а це значить, що обов’язковою процедурою 
є перепровірка отриманих результатів іншим(ми) мето- 
дам(ами). І чим частіше у нас будуть співпадання в отри
маних результатах, тим більше шансів, що ми набли

335



жаємося до істини.
Багатолітні спостереження над краєзнавчими 

студіями привели нас до переконання, що в силу різно
манітних причин і, перш за все, методологічного харак
теру, краєзнавці (в тому випадку, розуміється, коли мо
ва йде про більш-менш розгорнуте використання мето
ду) тяжіють до історико-порівняльного методу. Сам по 
собі цей метод надзвичайно розповсюджений, побудова
ний на загальнонауковому методі аналогії. А аналогією, 
як відомо, не можна нічого ні довести, ні спростувати. 
О.І.Герцен відмічав: "Никто не прибегает к аналогии, ес
ли можно ясно и просто высказать свою мысль. В самом 
деле, строго логически ни предмету, ни его появлению 
дела нет, похожи ли они на что-нибудь или нет: из того, 
что две вещи похожи одна на другую разными сторона
ми, еще нет достаточного права заключать о сходстве 
неизвестных сторон". Про це часто забувають і роблять 
висновки "по аналогії". Само по собі кожне порівняння і 
співставлення слід проводити на одних підставах. Як 
правило мова йде про проведення порівняння об’єктів в 
один історичний час ( або ж приведення об’єкту 
порівняння до типологічного однорідного ряду: (перів. 
"Людство забуде Жданова, але вічно буде сяяти ім’я Ан- 
ни Ахматової", або "На жаль у ті роки люди вдихали ди
ми з великих труб п’ятирічок і семирічок, а люльки - но
согрійки лежали у землі і ржавіли шаблі-домахи, а про 
козаків - характерників ми взагалі забули" та таке інше. 
В даних прикладах, звичайно, немає історико- 
порівняльного методу, а є лише елементарні співстав
лення, що зроблені на різних підставах, що само по собі 
є нонсенсом. Коли порівнюються за схожістю події 
різних історичних епох, тобто факти із різних історич
них часів (хоча б вони з формально-календарної точки 
зору часом і співпадають між собою), співставляються 
об’єкти не за істотними ознаками, ми маємо справу з 
квазі-науковими висновками, які лише на перший пог
ляд носять науковий характер.

Якщо ж поставити питання про методологічні корені
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багатьох (якщо і не більшості) краєзнавчих досліджень, то 
не можна не помітити, що вони тяжіють до цивілізаційно- 
го, а не формаційного підходу. Для останнього характер
но застосування історико-генетичного методу. І взагалі, в 
краєзнавчих дослідженнях ( перш за все не у істориків- 
професіоналів) спостерігається тяжіння до спеціально- 
історичних методів, які походять від загальнонаукового 
логічного методу, в той час як у істориків-професіоналів - 
до спеціально-історичних методів, які базуються на за- 
гальнонауковому історичному методі. Із цього витікає ба
гато особливостей краєзнавчої літератури, такі, напри
клад, як її тяжіння до дидактики, пошуку політичної акту
альності, формальна логіка, акцент на дискретності (пере- 
рвності), історичного процесу (часто з відмовою пошуку 
неперервності) і деякі інші.

Таким чином, історик, наукознавець, працюючи з 
краєзнавчою літературою, узагальнюючи та аналізуючи 
її повинен враховувати її особливості, так сказати "ро
дові плями", які, з одного боку, допомагають побачити 
деякі грані історичного процесу, відшукати нові факти, 
а, з іншого, потребують критичного до себе відношення. 
На порядку денному на весь зріст постала проблема уза
гальнення і наукознавчого аналізу багатющого ком
плексу вітчизняної історико-краєзнавчої літератури 
складової і невід’ємної частини всієї історичної наук.

П ет реченкоІ.Є. (К иїв)

НОВОВИЯВЛЕНИЙ опис 
“О ПРОДУКТАХ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ” 

ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА 1785 р.

Всебічне статистично-топографічне вивчення Черні- 
гово-Сіверщини було започатковано в останній чверті 
XVIII ст. у безпосередньому зв'язку з адміністративно- 
територіальними перетвореннями, що мали на меті оста
точну ліквідацію автономного устрою Гетьманщини у
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складі Російської держави.
Протягом 1779-1781 рр. спеціальна комісія на чолі з 

малоросійським губернатором А.С. Милорадовичем 
підготувала докладний опис регіону, на терені якого пе
редбачалося створити Чернігівське, Новгород-Сіверське 
та Київське намісництва (губернії)1 .

Наступний етап у створенні описів намісництв розпо
чався наприкінці 1784 р. у зв'язку із очікуваним проїздом 
через Україну Катерини II. На її вимогу протягом 1785- 
1786 рр. готувалося водночас кілька різновидів описів 
намісництв. Найвідомішим і найвизначнішим серед них, 
без сумніву, було «Черниговскаго наместничества то
пографическое описание», яке упорядкував високо
освічений урядовець О.Ф. Шафонський2. У 1851 р. його 
працю було видано^ заходами голови Київської археог
рафічної комісії М.Й. Судієнка3.

Дещо пізніше видатний український історик О.М. Ла
заревський виявив і оприлюднив на сторінках «Записок 
Черниговского губернского статистического комитета» 
складене у 1785-1786 рр. «Описание озерам, рекам и впа
дающим в оныя речкам, ручьям, равно и горам, состоя
щим в Черниговском наместничестве»4. Появі цієї 
пам'ятки треба завдячувати наполегливій роботі повіто
вих землемірів і губернського землеміра прем'єр-майора 
Лутовінова3.

Значний інтерес становить також опис «О продуктах 
и произведениях» Чернігівського намісництва 1785 р., 
який довгий час залишався поза увагою дослідників й 
досі не запроваджений у науковий обіг. Оригінал опису, 
що зберігається в Центральному державному історично
му архіві України в Києві, налічує 94 аркуші (173 
сторінки), написані різними почерками російською мо
вою з численними українізмами розбірливим скоропи
сом другої половини XVIII стА

16 лютого 1785 р. П.О. Рум’янцев-Задунайський пи
сав до Чернігівського намісницького правління: «Сие 
наместническое правление благоволит препоручить го
родничим и земским исправникам, чтобы первые в горо-
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дах, а последние в подведомых им селениях от жителей 
достоверно изведали, какие именно продукты или про
изведения здешних родов и в каком количестве погодно 
или как инако, имев у себя, куда для продажи или на 
иной какой оборот отвозят, сочинили о таковых описа
ниях немедленно и представили в сие наместническое 
правление»7. Через кілька днів, 27 лютого 1786 р., 
Чернігівське намісницьке правління розіслало накази 
подібного змісту до чернігівського коменданта Мухіна, 
городничих і в нижні повітові суди8. Вже протягом бе
резня -  першої половини квітня 1785 р. до намісницько
го правління частково надійшли описи «О продуктах 
или произведениях здешних родов» від городничих бор- 
зенського Петра Бубличенка, глинського М акара 
Шульгіна, гадяцького Миколи Савича, лохвицького 
Івана Алгазіна, городнянського Максима Бутовича, 
прилуцького Івана Дурново, роменського Григорія Се- 
гунова та з Борзенського, Березинського, Лохвицького 
нижніх земських судів9.

Очевидно, на місцях не зовсім вірно зрозуміли суть 
поставленого завдання. Тому намісницьке правління, за
значивши, що нижні земські суди і городничі «описыва
ют продукты земли и как некоторые из них прямаго об 
них не имеют понятия, и полагают оныя в едном хлеб
ном вине, висиживаемом в городе и в уезде, которое не 
есть продукт или произведение земли, но искуства и ру- 
каделия; то для точнаго знания об оных и для единооб- 
разнаго описания их», 31 березня 1785 р. наказало «всем 
городничим и ныжним земским судам изъяснить в ука
зах, что продукт или по русски произведение земли есть 
то, что земля или сама собою, или с помощью рук чело
веческих для пропитания людей дает, как то все произ- 
растения, или что в каком краю родится, яко то разнаго 
рода животные к употреблению и пропитанию человека 
нужные; что из сих продуктов человек искуством выде- 
ливает и в свою пользу употребляет, называется продукт 
искуства и прилежности, куда принадлежат все ману
фактуры или рукоделия, ремесла, фабрики и заводы. В 
разсуждении целаго государства как первые, так и пос-
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ледные называются общем именем тоже продукты; но 
когда спрашивается о продуктах земли частно какого уез
да или города, то дольжно их описывать в первом смисле, 
и означая оные подробно и так, как их земля производит 
или как они на земли родятся, изъяснить и их употребле
ние и то, что из ных трудами и искуством делается, из че
го выйдут и продукты втораго смисла, которые более при
надлежат до городов». Далі докладно розписувалося, що 
відноситься до «продуктов или произведений земли». В 
переліку, який включав 21 пункт, називалися жито, пше
ниця, ячмінь, овес, гречка, просо, горох, льон, мак, кар
топля, усяка городина та фрукти, вино, мед, пиво, тютюн, 
хміль, тварини, каміння та руди, мануфактури; обов'язко
во треба було зазначити як використовується той чи 
інший «продукт». Документ, що фактично являв собою 
програму складання опису, підписали радники 
Чернігівського намісницького правління Опанас Ша- 
фонський та Яків Вольватьєв. Цілком ймовірно, що саме 
вони були авторами цієї програми10.

З місць дуже швидко почали надходити виправлені та 
доповнені описи. Першим 16 квітня 1785 р. надіслав 
«Описание какие именно ... продукти или произведения 
здешних родов и в каком количестве погодно или как 
инако имев у себя обыватели куда для продажи или на 
иной какой оборот отвозят» Чернігівський нижній 
земський суд. Автором чи упорядником опису був ко
лезький канцелярист Яків Ясновський11. Усьго на один 
день він випередив прем'єр-майора Микиту Старога, 
який 17 травня 1785 р. своїм підписом засвідчив опис Бе- 
резного. Незабаром подібний опис було отримано від 
глинського городничого Макара Шульгіна. 8 травня 
1785 р. було остаточно упорядковано опис Гадяча, 16 
травня -  Ромнів, а 25 травня -  Лохвиці12. Підписані во
ни відповідно городничими Миколою Савичем, Іваном 
Безиалчевим та Іваном Алгазіним. 23 травня 1785 р. 
Чернігівське намісницьке правління розглянуло на 
своєму засіданні «рапорт городничего борзенського 
Бубліченка, при коем прилагает о продуктах и произве-
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дениях земли описание»13. Наприкінці травня було за
вершено роботу над описами Лохвицького, Глинського 
та Зеньківського повітів. Приблизно тоді ж від городни
чого Івана Бутовича надійшов і опис Зенькова. 31 трав
ня 1785 р. ,уло упорядковано опис Городні. Підписав 
його городничий Максим Бутович. 2 червня 1785 р. 
намісницьке правління отримало опис від нижнього 
Борзенського суду, засвідчений військовим товаришем 
Антоном Дивилковським 14.

Далі спостерігається деяка пауза у надходженні описів 
«О продуктах и произведениях». 2 липня 1785 р. на своєму 
засіданні Чернігівське намісницьке правління зауважило, 
що «таковых описаний и понинс не получено от бригади
ра Мухина, городничего нежинскаго и прилуцкаго да ни
жних земских судов городницкаго, берсзинскаго, нежин
скаго, прилуцкаго, роменскаго и гадяцкаго», а тому нака
зало «с получения оних комендант Мухин по крайней ме
ре на другой день, а протчие с первою почтою вышеупо- 
мянутие описания прислали в наместническое правление 
непременно для доставления Его Сиятельству (П.О. 
Рум'янцеву-Задунайському -  І.П.)»15. Очевидно, деякі 
описи були вже готові, але їх не встигли представити в 
намісницьке правління, адже, наприклад, опис Город- 
нянського повіту датовано 26 червня 1785 р. 16.

Швидше за всіх відреагував на цей наказ черні
гівський комендант Петро Мухін, який 10 липня 1785 р. 
підписав опис Чернігова. Слідом за ним 14 липня 1785 р. 
завершили роботу над описами Роменський і Гадяць- 
кий, а 18 липня -  Прилуцький нижні земські суди. Чи не 
останнім 18 серпня 1785 р. надійшов опис з Березинсько- 
го нижнього земського суду17. Решті нижніх земських 
судів та городничих доводилось неодноразово нагадува
ти про необхідність завершення роботи над описами. 
Так, зокрема, 9 серпня 1785 р. намісницьке правління на
казало «строжайше предписать указом городничему 
Сердюкову и нижнему земскому березинскому суду, что
бы они означенные о продуктах или произведениях 
здешних родов описания самоскорейше прислали в на
местническое правление, а почему присылкою оных
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долговременно умедленно, ответствовали бы к надлежа
щему взысканию»18.

Точну дату остаточного упорядкування і надходжен
ня описів Ніжина, завіреного Сегуновим, Прилук, підпи
саного Іваном Дурново та Ніжинського повіту станови
ти не вдалося19. Однак відомо, що 25 серпня 1785 р. 
Чернігівське намісницьке правління на своєму засіданні 
відзначило, що «таковы описания от всех городничих и 
нижних земских судов ... присланы» і наказало «оние 
описания отправить к Его Сиятельству (П.О. Рум’янце- 
ву-Задунайському -  І.П.) при представлении, оставя с 
них копии при делах сего правления»20.

Слід зазначити, що Чернігівське намісницьке прав
ління суто механічно звело докупи одержані описи міст і 
повітів у вигляді окремої «справи» без будь-якої систе
матизації. Не виключено, що нею скористався О.Ф. Ша- 
фонський, який саме тоді активно працював над «Черни- 
говскаго наместничества топографическим описанием».

Описи міст і повітів відрізняються за обсягом, повно
тою і глибиною викладу матеріалу. Так, у описах Черніго
ва, Борзни, Гадяча та Роменського повіту інформацію 
подано не з усіх визначених намісницьким правлінням 
пунктів. Натомість автори описів Лохвиці та Лохвицько- 
го повіту визнали за потрібне занадто деталізувати пунк
ти запропонованої намісницьким правлінням програми.

Описи Чернігівського намісництва останньої чверті 
XVIII ст. являють собою справді унікальне за своїм інфор
маційним потенціалом історичне джерело. Вони містять 
докладні відомості про географію, рослинний і тваринний 
світ краю, основні заняття мешканців, рівень розвитку 
сільського господарства, ремесла, промислів, мануфак
турного виробництва і торгівлі. Отож, виявлення і пуб
лікація усіх різновидів та редакцій описів Чернігівського 
намісництва дозволить заповнити істотну прогалину в ук
раїнському джерелознавстві.

1 Федоренко П. Нариси з історії вивчення Чернігівщини // Записки
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Тамара Демченко, Валентина Онищенко (Ч ернігів)

ЧЕРНІВЩИНА ПОЧАТКУ XX ст. НА СТОРІНКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МЕМУАРИСТИКМ

Як відомо, мемуаристика як джерело, поряд з архівни
ми матеріалами та епістолярною спадщиною, є основою 
для студіювання історичної тематики. На нашу думку, її 
значення зростає при розробленні краєзнавчих питань. З 
одного боку, порівняно вузькі локальні сюжети вимага
ють ретельнішого підбору фактів, з іншого -  дозволяють 
вникати у подробиці, недоречні при висвітленні масштаб
ної проблеми. Мемуари є унікальним джерелом для вив
чення життєвого шляху та доробку призабутих, або ма
ловідомих діячів, котрі на регіональному рівні виклика
ють значний науковий інтерес.

З добре знаних причин історія Чернігівщини початку 
XX ст. була штучно збіднена саме на цей вид джерел. 3- 
поміж відомих видань можна згадати лише збірник спо
гадів про М. Коцюбинського, а також мемуари М. 
Грінченко і А. Верзилова1.

Тепер у науковий обіг увійшли спогади М. Галагана, 
Д. Дорошенка, М. Ковалевського, І. Мазепи, Миколи та 
Михайла Могилянських, Є. Онацького, С. Русової, П. 
Скоропадського, які походили з Чернігівщини, або меш
кали тут тривалий час. Зрозуміло, що чернігівські епізо
ди посідають у спогадах різні за обсягом та вагою місця. 
Але при їх читанні завжди можна виявити цікаву інфор
мацію. Так, І. Мазепа, поміж іншим, згадує про долю 
відомих у краї діячів П. Савицького та О. Свєчина: 
влітку 1920 р. обоє перебували у Криму в оточенні П. 
Врангеля2. Описи єврейського погрому, що мав місце у 
жовтні 1905 р. у Чернігові, знаходимо у автобіографії І. 
Шрага, споминах В. Хижнякова та Д. Дорошенка3. 
Взаємодоповнюючи один одного, автори уможливлю
ють відтворення цілісної картини подій першої 
російської революції на Чернігівщині. Окрім того, Д. 
Дорошенко описує подробиці погрому в Новгороді -
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Сіверському, свідком якого став4. Спонукають до ро
здумів і оцінки, котрі давали Чернігову видатні діячі 
національно-визвольного руху. Відвідавши місто в сере
дині 90- х рр. XX ст., О. Лотоцький писав, що побував 
«наче в якихсь українських Атенах» 5.

На особливу увагу заслуговують численні згадки про 
уродженців Чернігівщини або відомих місцевих діячів. 
Л. Міщенко відтворила привабливий образ О. 
Кістяківського, він запам'ятався як «добра і м'яка люди
на», «був надзвичайно милим гостем українського това
риства»6. Предметом окремої розвідки може стати 
аналіз споминів про І. Шрага - чільної постаті серед 
«чернігівських українців».

Але найповніше, на нашу думку, історія Чернігівщи
ни на початку XX ст. репрезентована на сторінках ма
ловідомих споминів М. Ковалевського «При джерелах 
боротьби», що вийшли друком вже по смерті автора -  в 
Інсбруку (Австрія). Головні віхи його життя вже визна
чені, принаймні, в загальних рисах7, тому ми не будемо 
на них зупинятися. Червоною ниткою через зміст спо
гадів проходить закоханість автора у рідну землю, підси
лену, мабуть, тією сумною обставиною, що переважну 
частину свого не такого вже й довгого життя він змуше
ний був жити на чужині.

Окрім густо розсипаних по всьому тексту згадок про 
особливості природи, занять та побуту місцевих жи
телів, духовного життя, суспільних процесів, подій, так 
чи .інакше пов'язаних з Чернігівщиною, численних зем
ляків, у книзі М. Ковалевського є два великих розділи, 
повністю присвячені Сосницькому повіту та Чернігову .

Автор добре знав походження свого роду, водночас в 
його пам'яті прекрасно збереглися і ландшафти рідної 
йому Сосниччини. Особливу цінність становлять 
сторінки, на яких відтворені настрої, переконання, ро
здуми тих верств населення, які добре знав М. Кова- 
левський -  дрібнопомісних поміщиків та селян, пред
ставників інтелігенції. Його далекий родич скептично 
поставився до прагнень добитися проголошення авто
номії України, бо як «буде проголошена автономія
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України, то присмокчуються люди до ще більшого «об
щественного пірога» і будуть красти, а народ буде біду
вати, як і раніш бідував»8 .

Ще більшу цікавість викликає другий розділ 
«Чернігів». Подаємо стислий перелік його змісту, зроб
лений автором спогадів. «1. В дворянському пансіоні. 2. 
Чернігівська гімназія. 3. Ілля Шраг і політичні процеси.
4. Український гурток. 5. У Михайла Коцюбинського. 6. 
Російські нігілісти, Карл Маркс і «общерусская культу
ра». 7. Наші сумніви. 8. Будучий секретар Сталіна. 9. Ук
раїнська молодь проти російського нігілізму. 10. Два об
личчя українського революціонера. 11. Тінь Черни- 
шевського в Чернігові. 12. Потомки чернігівських бояр. 
14. Софія Іванівна Масютина і її «політичний салон». 15. 
Українці -  мрійники і українці -  позитивісти. 16. 
Жидівський погром у Чернігові. 17. Чобіт Петра І і геть
манська минувшина. 18. Гамалія»9. Спогади дають уяв
лення про сферу інтересів підлітка, а потім юнака, 
ступінь заангажованості його у громадському житті гу
бернського центра, здатність критично осмислювати 
минуле і робити логічні висновки щодо сучасності. Весь 
розділ -  це щира розповідь про формування засадничих 
основ світогляду молодого українця. Так, М. Ковалевсь- 
кий детально описує, як «за намовою» Миколи Шрага 
пішли гімназисти «на процес одного селянина, якого об
винувачували в тім, що він був членом баптистської сек
ти ... На запитання голови суду селянин демонстратив
но заявив, що він не розуміє по-російськи». Його підтри
мав адвокат Ілля Шраг, котрий твердив, що «в ук
раїнських місцевостях суд мусить відбуватися ук
раїнською мовою». Привертає увагу резюме автора спо
гадів щодо вище описаного епізоду: «Все це мене стра
шенно зацікавило» 10.

Значний інтерес становлять зафіксовані цупкою 
юцацькою пам'яттю подробиці побуту гімназистів, 
інтелігентських родин, зокрема Коцюбинських, Пух- 
тинських, Масютиних, діяльності земців у повітах тощо.

Чимало сторінок відведено друзям і оточенню М. Ко-
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валевського. Це розгорнуті, досить приязні характерис
тики, як тих, що стали однодумцями, так і майбутніх 
політичних противників. Вони містять унікальний ма
теріал для відтворення історії молодіжних рухів в Ук
раїні в цілому та на Чернігівщині зокрема.

З подальших сюжетів, пов'язаних з Чернігівщиною, 
заслуговує на увагу розповідь про першу зустріч М. Ко- 
валевського з М. Грушевським на засіданні «клюбу» 
чернігівського студентського земляцтва у Києві, де на
вчався мемуарист. «Михайло Грушевський познайомив
ся зі всіма молодими чернігівцями, кожного розпитував, 
з якої місцевості походить і виявив велике зацікавлення 
життям Чернігівщини ... Ми ... були горді тим, що цей 
великий учений знайшов просту і зрозумілу для нас фор
му товариської розмови»1 \

Ці рядки перегукуються із аналогічними враженнями 
земляка і ровесника М. Ковалевського Є. Онацького, 
котрий був у складі делегації української молоді, яку М. 
Грушевський відразу по поверненню із Москви у березні 
1917 р. приймав у себе вдома: «Пильно вдивляючись в 
незнайомі ще обличчя, він бадьоро потискав та трусив 
руку кожному. Ми всі дивилися на нього з великою по
шаною, мало не з побожністю. Тоді українська молодь 
не хворіла на нехтування авторитетами, а хіба ж міг бу
ти для неї тоді якийсь вищий авторитет» 12.

Таким чином, ми бачимо, що із малодослідженої під 
цим кутом зору української мемуаристики, можна чима
ло дізнатися про громадські, суспільно-політичні, 
освітньо-культурні процеси, які характеризували життя 
регіонів. Особливої цінності це джерело набуває при 
висвітленні персоналій. 1 2

1 Спогади про Михайла Коцюбинського. -  Вид.2-е, доп. -  К.,1989; 
Грінченкова М., Верзилів А. Чернігівська українська «Громада» //Чернігів і 
Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали /Під ред. 
М.Грушевського. -  К.,1928.

2 Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917-1920. -  Прага., 1943. 
-T .III.-C 52 .
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3 І.Л. Шраг: Документа і матеріали. -  Чернігів, 1997. -  С.50-51; Хижняков 
В.М. Воспоминания земского деятеля. -  Пг.,1916. -  С.249; Дорошенко Д. Мої 
спомини про давнє-минуле (1901-1914). -  Винипег,1949. -  С.72.

4 Дорошенко Д. Назв.праця. -  С.73.
 ̂ Лотоцький О. Сторінки минулого //Праці Українського наукового 

інституту. -  Варшава, 1932. -T.VI. -  Ч.І. -  С.141.
6 Міщенко Л. З минулого століття //За сто літ: Матеріали з громадського 

й літературного життя України XIX ст. -  К.,1929. -  Кн.4. -  С. 140.
7 Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: 

Біографічний довідник. -  К.,1998. -  С.102 -  105.
8 Ковалевськиий М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, 

рефлексії. -  Інсбрук,19б0. -  С.23.
9 Там само. -  С.26.

Там само. -  С.36.
11 Там само. -  С. 148.
12 Онацький Є. Портрети в профіль. -  Чикаго, 1965. -  С.286.

Олександр Рахно (Ч ернігів)

ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА РУСОВА 
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Фундатор української земської статистики, етнограф 
і фольклорист Олександр Олександрович Русов (1847- 
1915) залишив помітний слід у науковому та громадсь
ко-політичному житті України другої половини XIX - 
початку XX ст. Проте його життя та діяльність сьогодні 
досліджені ще недостатньо. В даному повідомленні 
зроблено спробу розглянути деякі аспекти його наукової 
і громадської діяльності під час перебування в Хер
сонській губернії.

У 1881 р. Херсонське губернське земське зібрання ух
валило рішення про заснування при губернській управі 
статистичного відділення, маючи на меті шляхом фрон
тального опису повітів отримати матеріали для оцінки 
земельних маетностей губернії1. Для проведення робіт 
було запрошено О.Русова, який керував статистичними
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роботами Херсонського земства протягом 1882-1889 рр. 
Він розробив загальну програму обстеження губернії, а 
потім з 28 вересня по 4 жовтня 1882 р. провів пробний 
опис містечка Курисова-Покровського в Одеському 
повіті2. Окрім цього статистик разом із своїми колегами 
А.Грабенком, Ф.Василевським і О.Браунером об'їхав 
Одеський та Єлизаветградський повіти і зробив їх де
тальний статистичний опис3. У 1884 р. в Єлизаветграді 
О.Русова було заарештовано за українську діяльність і 
заборонено брати участь у розїздних статистичних об
стеженнях губернії. Проте, керівництво губернського 
земства надало можливість статистику працювати на по
саді секретаря губернської земської управи, і при цьому 
неофіційно продовжувати керувати статистичним опи
сом губернії^. Роботи по збиранню відомостей для 
оцінки земель губернії були в цілому закінчені у травні 
1887 р. Того ж таки року О.Русов організував поточну 
статистику в Херсонській губернії, відрядивши у повіти 
на посади страхових агентів тих своїх помічників, які за
лишалися без роботи після закінчення опису повітів5. Ре
зультати діяльності О.Русова знайшли своє відображен
ня на сторінках "Сборника Херсонского земства". В 
ньому, зокрема, було опубліковано ряд його статистич
них праць®. За дорученням губернського земства він 
вивчав також стан шкільної справи в губернії, розробляв 
матеріали для запровадження в ній загальної початкової 
освіти, готував звіти та доповіді губернської земської уп
рави, виконував іншу поточну роботу. В серпні 1886 р. 
він брав участь у роботі X з’їзду лікарів і членів земських 
управ Херсонської губернії, що проходив в Одесі.

Перебуваючи на Херсонщині, О.Русов, як і всюди, де 
йому доводилося жити і працювати, жваво цікавився 
історією, культурою, етнографією, фольклором краю. 
Зокрема, він залюбки брав участь у розкопках знамени
тих херсонських курганів, які проводив землевласник 
Г.Л.Скадовський7, просив допомоги у В.Б.Антоновича 
щодо публікації археологічних матеріалів у "Киевской 
старине"8. О.Русов цікавився історією м.Очаків (тепер - 
Миколаївської області) і у 1888 р. присвятив йому істо
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ричний нарис "Осада и взятие Очакова (1788)"9.
Як і завжди, О.Русов відзначався активністю і у гро

мадсько-політичному житті краю. "Статистичне бюро, 
яким керував Олександр Олександрович, - згадувала 
С.Русова, - мало ту особливість, що де тільки його улаш
товували, воно там зараз ставало жвавим огнищем ук
раїнського життя"10. В Одесі він, зокрема, брав участь у 
відзначенні 22-х роковин з дня смерті Т.Г.Шевченка, 
надіславши про це інформацію до львівського часопису 
"Діло"11. Восени 1883 р. у Єлизаветграді, а пізніше і у 
Херсоні був причетний до створення та діяльності ук
раїнських гуртків. Громадівці готували популярну літе
ратуру українською мовою з метою розповсюдження в 
народних масах. В гуртках читалися, обговорювалися та 
готувалися до друку нові п'єси І.Тобілевича (Карпенка- 
Карого), інших українських драматургів, твори пись
менників. "Український театр, -  за визначенням О. 
Рябініна-Скляревського, -  вийшов на шлях з невеличких 
стежок, де він блукав до того часу і вийшов за допомо
гою гуртка Михалевича та Русова"12. Проте, наприкінці 
1883 р. Єлизаветградський гурток було викрито жандар
мами. У О.Русова та інших його учасників було вилуче
но значну кількість української літератури, яка готува
лась до друку. В листі до відомого письменника Д.Л. 
Мордовця від 29 червня 1885 р. статистик так писав про 
арешт у Єлизаветграді: "Коли ж треба було жандармам 
пронюхати, що я та ще де хто збіраємось та й пишемо 
мытелик про народне хозяйство (Полит, економию). Да
вай нас усіх арестовувати. Посажали у тюрьму аж 5 чо
ловіка, потім повипускали, кого держуть і досі, кого і 
зовсім не чіпали ..."13. До того ж Олександра Олексан
дровича було звинувачено ще й у виданні рекомендова
ного для самоосвіти народу "Каталога для системати
ческого чтения"14, яке він здійснив разом із своєю дру- 
жийою, відомим педагогом і громадським діячем 
С.Ф.Русовою. У Херсоні ж гурток О.Русова продовжу
вав займатися видавничою діяльністю. У 1885 р. статис
тик відправив на розгляд цензорів до Петербурга руко
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писи кількох драм І.Карпенка-Карого та літературного 
збірника "Степ", а наступного року видав їх**. На 
сторінках "Степу" побачили світ перші поезії Дніпрової 
Чайки (Л.Василевської), твори М.Заволоки (М.Гру- 
шевського), І.Левицького. Його авторитет у Херсоні був 
досить високим, тому місцева тимчасова комісія для 
складання списку присяжних засідателів 5 грудня 1886 р. 
внесла статистика до складу присяжних засідателів по 
Херсону на 1887 р .16 Він входив до складу Товариства 
для допомоги нужденним учням Херсонських чоловічої 
та жіночої прогімназій17.

Активна громадська діяльність О.Русова на Півдні 
викликала відповідну реакцію жандармів. Так, в Одесі, 
його звинуватили у поширенні забороненої літератури, 
згодом, у Єлизаветграді, - у причетності до народниць
кого гуртка. У 1886 р. в Херсоні О.Русов на два роки був 
підпорядкований гласному нагляду поліції, а потім йому 
було заборонено займати посаду секретаря губернської 
земської управи. Статистику довелося навіть писати 
прохання до міністра внутрішніх справ, щоб залишитись 
на цій посаді18. 1889 р. йому заборонили проживання в 
Херсонській губернії, і він отримав наказ у місячний 
термін залишити межі Херсонщини19. Відтак, статистич
ний опис Херсонського повіту О.Русов завершував уже в 
Харкові. Втім, зв'язків з Півднем він не поривав, стежив 
за статистичною діяльністю Херсонського земства20, 
співпрацював у тамтешніх часописах.

Отже, перебуваючи на Півдні України, О.Русов не 
тільки багато зробив на ниві статистики, але й сприяв 
активізації громадського життя краю. 1

1 Организация земской статистики в Херсонской губернии // Сборник 
Херсонского земства. - 1887.- №4.- С. 101.

2 Местечко Курисово-Покровское (Балай тоже). Статистическое 
описание поселения. - Одесса, 1883.

3 Материалы для оценки земель Херсонской губернии: - Т.1. - Одесский 
уезд (с двумя картами и приложениями). - Херсон, 1883; Т.2. - 
Елисаветградский уезд (с двумя картами и приложениями). -Херсон, 1886.
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4 Падалка Л. Александр Александрович Русов в воспоминаниях зем
ского статистика// Статистический вестник. 1915-16. - Кн.2. - М., 1916. -С.64. 

3 Там само. - С.70.
6 Русов А. Выкупные платежи бывших государственных крестьян 

Херсонской губернии // Сборник Херсонского земства. - 1887. - №4. - С.81-104; 
Його ж. Несколько выводов из статистических трудов по Черниговской и 
Херсонской губерниям // Сборник Херсонского земства. - 1888. - №8. - С.40- 
75; Його ж. О найме рабочих в Херсонскую губернию в 1855 г. // Сборник 
Херсонского земства. - 1890. - №1. - С.64-69.

7 Русова С. Життя українського ідеаліста кінця XIX віку Ол.Ол.Русова. - 
Львів, 1938.-С.14.

8 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. 
Вернадського (далі - IP НБУ). - Ф. III. - Спр. 66998. - Арк. 1 зв.

9 Киевская старина. - 1888. - №10-12. - С.543-598.
Ю. Цит. за: Русова С. Назв, праця. - С.14.
1 1 Возняк М. З листовних зв'язків Олександра Русова. - Львів, 1938. - С. 11-

12.
12 Рябінін-Скляревський О. З революційного українського руху 1870-80 

рр. Єлизаветградський гурток // Україна. - 1927. - Кн.4. - С.116.
13 Чернігівський історичний музей. - Інв. № Ал 70-2/718.
14 Рябінін-Скляревський О. Назв, праця. - С.117.
13 Чернігівський історичний музей. - Ал 70-2/718, Ал 70-1/718.
16 IP НБУ. - Ф. 159. - Спр. 60. - Арк. 1.
17 IP НБУ. - Ф. 159. - Спр. 63. - Арк. 1.
18 IP НБУ. - Ф. II. - Спр. 526. - Арк. 1-2.
19 Центральний державний історичний архів України у м.Києві. - Ф.336. - 

Оп.1. - Спр.26. - Арк. - 102-102 зв.
2® Русов А. О новом фазисе в развитии Херсонской земской статистики // 

Южные записки. - 1904. - №13. - С.55-59.

Олександр Коваленко (Ч ернігів)

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ КРАЄЗНАВСТВА
*

На початку 20-х рр. за умов національно-культурно
го відродження України на Чернігівщині виникла досить 
розгалуджена мережа краєзнавчих осередків -  музеїв,
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архівних установ, наукових товариств, гуртків у вищих 
навчальних закладах. Вони діяли не тільки у старих 
"культурних гніздах" (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Глухів, 
Конотоп, Остер, Новгород-Сіверський), а й у багатьох 
інших містах і містечках (Городня, Сосниця, Мена, 
Сновськ) а навіть в деяких селах1. Відтак цілком зако
номірно постало питання про створення координаційно
го центру краєзнавчого руху в регіоні у формі своєрідної 
наукової асоціації -  Чернігівського інституту краєзнав
ства (ЧІК). Уперше його було порушено в лютому-бе- 
резні 1923 р. на сторінках місцевої преси2. На початку 
наступного 1924 р. виникла ініціативна група по ор
ганізації ЧІК, до якої увійшов увесь "цвіт" місцевої на
укової та педагогічної інтелігенції: А.Верзилов, С.Воро- 
бйов, В.Дубровський, Б.Ісаєв, Б.Луговський, Г.Холод- 
ний, П.Федоренко, В.Шугаєвський, В.Щербаков та ін. 
Вони репрезентували Чернігівський інститут народної 
освіти, Чернігівський індустріально-аграрний технікум, 
Чернігівський історичний музей, Чернігівський історич
ний архів, Чернігівське наукове товариство, Чернігів
ський губернський істпарт, редакцію газети "Красное 
знамя". Очолив групу відомий київський вчений, історик 
мистецтва І.Моргілевський, який тоді досліджував 
пам’ятки архітектури Чернігова давньоруської доби, а 
обов’язки секретаря виконував В.Дубровський3.

У доповідній записці на ім’я голови губвиконкому, 
підготовленій членами ініціативної групи, зокрема за
значалося, що краєзнавчі студії в регіоні зазвичай прово
дяться у "вузьких рамках свого маленького замкнутого 
світочка або у вузьковідомчих інтересах, без коорди
нації, без інформації, без зв’язку ..., без сил, нерідко по
мацки, осліп". Між тим, "зараз нічого або дуже мало мо
жуть дати нам окремі випадкові ... спроби вивчень 
індивідуальних дослідників місцевого краю ..., не
обхідна колективізація зусиль, необхідне утворення ма
сових наукових асоціацій по типу Західної Європи та 
Америки". Отже, на думку членів ініціативної групи, 
"треба заснувати наукову асоціацію -  Чернігівський 
інститут краєзнавства, яка, будучи досить авторитетною
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і всеохоплюючою як по складу наукових сил, так і голо
вуванню в ній губвиконкому, стала б центром, що 
зв’язував би, інформував та організовував всі ці покіль 
що розпорошені потенціальні сили"4.

Майже через сорок років, перебуваючи в еміграції, 
один з фундаторів ЧІК історик і архівіст В.Дубровський 
згадував, що новостворена асоціація крім того являла 
собою "зручну неполітичну громадську форму для згро
мадження безпартійної інтелігенції Чернігова"5.

Водночас ініціативна група підготувала проект Ста
туту ЧІК. Головне завдання асоціації полягало в тім, 
щоб "об’єднати наукові дослідничі установи, товариства 
та організації, а також (в частині дослідничій) вузи, 
адміністративні, господарчі й інші установи Чернігівщи
ни та окремих осіб для вивчення її в природно-історич
ному, соціально-економічному та культурно-історично
му відношеннях". Передбачалось, що ЧІК має "обмежи
ти свої функції ініціативою, інформацією, допомогою 
(сприянням) та погодженням у відношенню до праці 
ріжних установ, товариств, організацій, осіб і т.п., не бе
ручи на себе безпосередньо науково-дослідничих 
функцій"6.

ЧІК був задуманий як цілком самостійна організація 
з правами юридичної особи. Центральна губернська 
інституція, він міг створювати свої від діли в округах. Ви
щим органом ЧІК були загальні збори членів асоціації, 
що скликалися не рідше одного разу на рік. Вони форму
вали керівний робочий орган асоціації -  президію у 
складі голови, заступника і вченого секретаря (він же 
скарбник), а також вчену раду з 12 осіб (6 за обранням і 
6 за представництвом), що мала засідати двічі на місяць 
і розглядати власне наукові проблеми. До асоціації вхо
дили члени-співробітники, якими могли бути громадяни 
УСРР, котрі брали участь у краєзнавчій роботі й сплачу
вали членські внески, а також члени-делегати, які пред
ставляли державні, приватні або громадські установи, 
організації і товариства. Бюджет ЧІК складався з вступ
них (1 крб. золотом) та річних (50 коп. золотом) чи "до-
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животних" (25 крб. золотом) членських внесків і асигну
вань зацікавлених установ та організацій, що надходили 
"як в повне розпорядження ЧІК, так і на спеціальні цілі 
(завдання), що встановлюються по згоді з певною уста
новою та ЧІК". Видатки мали здійснюватись тільки на 
підставі "постанов вченої ради ... на такі потреби: на 
технічні та господарчі витрати ЧІК, на видавництво 
ЧІК, на допомогу вченим працям". Причому, як наголо
шувалось у Статуті, "кошти, що призначаються на вчені 
роботи, цебто екскурсії та досліди, розробку матеріалів, 
видавництво і т.п., видаються в розпорядження тої уста
нови чи особи, що проводить цю роботу; у витраченню 
цієї субсидії установа або особа представляє у ЧІК звіт". 
Зауважимо, що асоціація мала намір видавати свої 
"відчити, інструкції, проекти і т.п., а також свій інфор
маційний орган "Збірник ЧІК"7.

Статут ЧІК, розроблений на підставі вивчення 
досвіду, набутого натоді краєзнавцями України та Росії 
(відомо, зокрема, що члени ініціативної групи викорис
тали Статут "Ассоциации изучения Центрально-Про
мышленной области"), засвідчував якісно новий етап у 
розвитку краєзнавчого руху на Чернігівщині, створював 
передумови для справді масштабного і всебічного вив
чення регіону.

Неабияку роль у конституюванні ЧІК відіграв ака
демік М.Грушевський. У липні 1924 р. на запрошення 
В.Дубровського він відвідав Чернігів і, зокрема, висту
пив з доповіддю "Завдання етнологічного і фольклорно
го досліду північної України" на велелюдних зборах, 
влаштованих ініціативною групою8. Зрештою^Чернігів- 
ський губвиконком затвердив Статут ЧІК. Його пер
шою серйозною акцією стала губернська краєзнавча 
конференція, що відбулася в жовтні 1924 р. за участю по
над 80 осіб. На ній було виголошено 23 доповіді, що 
охоплювали досить широке коло питань, як-от "Пробле
ми історичного вивчення Чернігівщини", "Етнографічна 
праця на Чернігівщині", "Школа і краєзнавство" та ін. 9

На жаль, ЧІК не судилося розгорнути подальшу 
діяльність: він став "жертвою" адміністративно-тери
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торіальної реформи 1925 р .10 Ліквідація губвиконкому 
позбавила асоціацію реальної підтримки й фінансуван
ня, а новостворені органи місцевої влади виявились бай
дужими до її потреб. Крім того, з різних причин з 
Чернігова незабаром виїхало кілька найактивніших 
діячів ЧІК. Відтак, реалізувати можливості, закладені в 
цьому амбітному проекті, краєзнавцям 20-х рр. не пота
ланило. Проте сконцентровані в ньому ідеї не втратили 
своєї актуальності й заслуговують на увагу і використан
ня на сучасному етапі розвитку краєзнавчого руху в Ук
раїні.

1 Див.: Заремба С.З., Коваленко О.Б. Становлення радянського 
історичного краєзнавства на Чернігівщині // Український історичний 
журнал.- 1983.- № 4.- С. 104-112; Ткаченко В.В. Історичне краєзнавство на 
Чернігівщині у 20-30-х рр. // Рідна школа.- 1991.- № 12.- С. 51-56.

^ Соколов П. Институт краеведения // Красное знамя (Чернигов).- 1923.- 
8 февраля; 3 марта.

^ Державний архів Чернігівської області (далі -  ДАЧО).- Ф. P-15.- On. 1.- 
Спр. 303.- Арк. 66, 500-503.

^ Там само.- Арк. 67-68.
Дубровський В. М.С.Грушевський у Чернігові (Сторінка спогадів) // 

Календар-альманах "Відродження".- Буенос-Айрес, 1961.- С. 105.
^ Статут Чернігівського інституту краєзнавства (1924 р.) / Підготовка до 

друку і передмова О.Б.Коваленка і В.В.Ткаченка // Питання вітчизняної та 
зарубіжної історії.- Чернігів, 1991.- С. 69.

^ Там само.- С. 70-72.
^ Красное знамя (Чернигов).- 1924.- 8 июля; Діло (Львів).- 1924.- 31 

серпня; Дубровський В. М.С.Грушевський у Чернігові...- С. 111-112.
^ ДАЧО.- Ф. P-15.- On. 1.- Спр. 303.- Арк. 500-503; Красное знамя 

(Чернигов).- 1924.- 7 октября; Червоний шлях.- 1925.- № 3.- С. 254.
Ю Див.: Лазаренко В.М. З історії територіального районування 

Чернігівщини у 20-х -  на початку 30-х рр. XX ст. // Україна і Росія в панорамі 
століть: Збірник наукових праць- Чернігів, 1998.- С. 304-305.
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А ндрій О сгрянко (Ч ернігів)

НІЖИНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КРАЄЗНАВСТВА 
(1925-1930 рр.)

Ніжинська вища школа знана своїми традиціями 
краєзнавчої роботи, яка помітно пожвавилась після 
відкриття у 1882 р. історичного відділення у Ніжинсько
му історико-філологічному інституті кн. О.Безбородь- 
ка1. Крім того, у 1894 р. при цьому вузі було засновано 
Ніжинське історико-філологічне товариство, яке відігра
вало роль координаційного центру краєзнавчої роботи в 
регіоні. На думку члена Товариства професора М. Бе
режкова, розробка проблем історії краю не набула на
лежного рівня до кінця XIX ст.: »По истории, археоло
гии и этнографии Черниговского края было написано 
немало: сколько сработал один только покойный Алек
сандр Матвеевич Лазаревский! Осталось однако многое 
доделать»2. Професори М.Аристов, М.Бережков, В.Сав- 
ва, В.Ляскоронський та Г.Максимович створили низку 
студій, у яких звернулись до широкого кола проблем 
місцевої історії3. Після припинення діяльності Ніжинсь
кого історико-філологічного товариства у 1917 р. 
місцеві науковці створили Товариство вивчення Ук
раїни, але воно так і залишилось на папері4. Розширення 
кола дослідників місцевої історії за рахунок молодих 
фахівців-вихованців інституту М.Петровського, В.Дуб- 
ровського, А.Єршова, В.Фесенка, В.Євфимовського зу
мовило потребу у відновленні громадського осередку 
краєзнавців.

Робота по створенню Ніжинського наукового това
риства краєзнавства в Ніжинському інституті народної 
освіти (1921-1932) почалась ще у 1924 р.5 У 1925 р. Все
українська академія наук надіслала до Ніжинського ІНО 
листа з пропозицією створити місцевий осередок 
краєзнавчих досліджень6. До ініціативної групи по ство
ренню наукового товариства увійшли викладачі Інсти- 
туту-співробітники Науково-дослідної кафедри історії
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культури та мови. Установчі збори відбулися 25 січня 
1925 р. за участю професорів В.Рєзанова, І.Турцевича, 
О.Покровського, О.Грузинського, а також викладачів 
та співробітників Інституту М.Петровського, А.Єршо- 
ва, В.Фесенка, В.Кукаркіна та ін.7 У вступній промові 
професор В.Рєзанов висловив думку про те, що у Ніжині 
давно назріла потреба у створенні організації, яка б 
об’єднала усіх дослідників місцевої старовини8. Після 
цього було прийнято ухвалу про створення Ніжинсько
го наукового товариства краєзнавства*. Згодом, 9 берез
ня, ВУАН затвердила його статут10. Головним завдан
ням новоствореного Товариства було вивчення місцевої 
природи та продуктивних сил, що мало бути основою 
для розгортання досліджень з економіки краю, соціаль
но-історичних та етнографічних студій11.

Товариства налічувало 20-25 членів. У червні 1925 р. 
згідно з Статутом було обрано правління Товариства. 
Його головою став професор М.Булаєвський, заступни
ком голови -  А.Єршов, членами правління та кандида
тами обрали М.Бережкова, К.Штепу (скарбник), В.Фе
сенка (секретар), М.Куїса та П.Бєльського12. Надалі То
вариство очолювали В.Рєзанов (1927-1928 рр.) та М.Куїс 
(1928-1930). Обов’язки заступників і секретаря виконува
ли М.Петровський, А.Єршов та П.Одарченко. Крім вик
ладачів і співробітників інституту до складу Товариства 
входили вчителі, працівники музеїв, архівісти та студен
ти. Робота проводилась згідно з планами, схваленими на 
засіданнях Товариства.

Товариство складалось з чотирьох секцій: історичної, 
статистично-економічної, етнографічної та природни
чої. Історичну секцію очолював М.Петровський -  відо
мий український історик, автор численних студій з 
історії Гетьманщини. До її складу входили професор 
М.Бережков, наукові співробітники А.Єршов, В.Ку- 
каркін, В.Фесенко. Вони вивчали історію Ніжина XVII- 
XVIII ст. Зокрема, М.Петровський звертався до почат
кової історії міста, а також до подій на Ніжинщині доби 
Гетьманщини13. М.Бережков працював над створенням
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цілісного нарису історії Ніжина14. А.Єршов досліджував 
соціально-економічну історію краю1*, а В.Фесенко -  
регіональну історіографію16. А.Єршов і П.Бєльський 
представляли Товариство на І Всеукраїнській конфе
ренції краєзнавства у травні 1925 р .17 А.Єршов та 
М.Петровським співпрацювали з установами ВУАН у 
підготовці збірника «Чернігів і Північне Лівобережжя: 
огляди, розвідки, матеріали» (К., 1928)18.

Секція етнографії також працювала у історико- 
краєзнавчому напрямі. Її керівник професор Є.Рихлик, а 
також І.Павловський, І.Спаський досліджували етног
рафію та ономастику Ніжина, вивчали мовні особли
вості Ніжинщини, розвиток декоративно-ужиткового 
мистецтва, зокрема золотарства, збирали фольклорний 
матеріал по селах округи. До етнографічної роботи залу
чались учні сільських шкіл. Так, у 1927 р. зусиллями 
членів секції було відкрито гурток при Галицькій тру
довій школі та вчительський гурток у Бобровиці'д
0 .  Пулинець та І.Павловський присвятили свої студії 
зв’язкам видатних літераторів з Ніжинщиною20.
1. Спаський, у майбутньому відомий нумізмат, який у той 
час був директором Окружного музею ім. М.Гоголя, ре
організував експозицію музею, згідно з планом, затвер
дженим Товариством, створивши у ньому дев’ять 
відділів: Гоголівський, художній, нумізматичний, рево
люційний, етнографічний, в ідділ М.Заньковецької, цер
ковної старовини, історичний («Старий Ніжин») та при
родничий21.

Статистико-економічна секція провадила досліджен
ня сільського господарства та економіки краю, статис
тичні дослідження економічного стану сільського і 
міського населення тощо. О.Каменєв і П.Костюченко 
досліджували стан вирощування окремих сільськогоспо
дарських культур на Ніжинщині22. Г.Куїс провадила 
соціологічні досліди23. Природнича секція займалась 
гідрологічними дослідженнями, вивчала кліматичні 
особливості краю, його флору та фауну.

Товариство заснувало невеличку бібліотеку, якою
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завідував М.Петровський24.
Ніжинське наукове товариство краєзнавства перебу

вало у постійному контакті з Українським краєзнавчим 
комітетом, який координував роботу усіх краєзнавчих 
осередків України.

Найбільш інтенсивно Товариство працювало протя
гом 1927-1928 рр.25 Надалі проблеми фінансування по
чали гальмувати виконання накресленої програми 
досліджень, а у 1930 р. Ніжинське наукове товариство 
краєзнавства фактично припинило своє існування. 
Спроба відновити його діяльність на базі Окружного 
музею ім. М.Гоголя виявилась невдалою26 .

Таким чином, Ніжинське наукове товариство краєзнав
ства відіграло значну роль у відродженні традицій істори- 
ко-краєзнавчих досліджень, започаткованих у дореволю
ційні часи. Завдяки наполегливій роботі краєзнавців, 
Ніжин підтвердив свій статус «культурного гнізда» Ук
раїни. Крім того, Ніжинське наукове товариство крає
знавства являло собою важливу складову інфраструктури 
Ніжинської історичної школи, яка сформувалась на по
чатку XX ст. На жаль, позитивні тенденції у діяльності То
вариства були перервані внаслідок брутального втручан
ня влади у діяльність наукових осередків і масових реп
ресій проти істориків та краєзнавців. Усе це, зрештою, 
спричинило не тільки занепад Ніжинського наукового то
вариства краєзнавців, але й Ніжинської історичної школи 
в цілому. 1

1 Відділ Державного архіву Чернігівської області в Ніжині (далі -  HB 
ДАЧО).- Ф. 1105,- Оп. 1,- Спр. 215,- Арк. 126.

2 Доклад председателя Историко-филологического Общества при 
Нежинском институте князя Безбородко проф. М.Бережкова о занятиях 
Археологической комиссии.- Нежин, 1903.- С. 27.

2 Див.: Викладачі Ніжинської вищої школи. 1820-1920. Біобіблі- 
ографічний покажчик.- Ніжин, 1998.- 215 С.

4 НВ ДАЧО.- Ф. 1105,- Оп. 1,- Спр. 2108а,- Арк. 3.
6 Там само.- Ф. Р-6121,- Оп. 1,- Спр. 310.- Арк. 79-80.
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6 Там само.- Ф. Р-6108.- Оп. 1.- Спр. 1.- Арк. 5.
7 Там само.- Арк. 10.
^ Там само.
^ Там само.
^  Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.Вер- 

надського НАН України.- Ф. X.- Спр. 18691.- Арк. 1.
11 НВ ДАЧО.- Ф. Р-6108.- Арк. 11.
19 Там само.- Арк. 12.
1 Ч Петровський М. Н. До історії м. Ніжина // Записки Ніжинського 

інституту народної освіти (далі -  Записки НІНО).- Ніжин, 1925.- Кн. І.- С. 184- 
204; Його ж. Три Поповичі // Там само.- Ніжин, 1927.- Кн. VII.- С. 3-15.

14 НВ ДАЧО.- Ф. P-6121.- On. 1.- Спр. 2358.- Арк. 32.
^  Єршов А. До історії цехів на Лівобережжі XVII-XVIII в.в. // Записки 

НІНО.- Ніжин, 1926.- Кн. VI.- С. 81-124; Ніжин, 1929.- Кн. IX.- С. 123-136.
^  Фесенко В. Ніжинщина в новітній історіографії (1917-1928) // Записки 

НІНО.- Ніжин, 1929.- Кн. IX.- С. 92-104.
17 НВ ДАЧО.- Ф. Р-6121.- Оп. 2.- Спр. 3242.- Арк. 46.
^  Петровський М. Надання Ніжину Магдебурзького права у 1625 р. // 

Чернігів і Північне Лівобережжя: огляди, розвідки, матеріали / Ред. 
М.Грушевського.- К., 1928.- 301-314; Єршов А. Ніжинські цехи в першій 
половині XVII ст. // Там само.- С. 315-318.

19 НВ ДАЧО,- Ф. Р-6108,- Оп. І,- Спр. 1,- Арк. 26.
2® Пулинець О. Матеріали до життя і творчості М.К.Заньковецької // 

Записки НІНО.- Ніжин, 1929.- Кн. IX.- С. 176-194; Павловський І. 
Л.М.Толстой на Ніжинщині // Там само.- Ніжин, 1930.- Кн. X.- С. 133-152.

21 НВ ДАЧО.- Ф. Р-391.- Оп. 1.- Спр. 11.-Арк. 11.
22 Каменев О. Наслідки лабораторних досліджувань хімічного складу 

Ніжинських огірків та води // Записки НІНО.- Ніжин, 1927.- Кн. VII.- С.284- 
297; Каменев О., Костюченко П. Культура махорки та мінеральні угноїння 
(Урожай 1927 року. м. Ніжин) // Там само.- Ніжин.- 1928.- Кн. VIII.- С. 77-104; 
Ніжин, 1929.- Кн. IX.- С. 263-275; Каменев О., Клименко К. Матеріали для 
вивчення Ніжинського огірка та засобів його соління // Там само.- Ніжин, 
1930.- Кн. X.- С. 235-264.

23 Куїс Г.Стан релігійності та релігійні уявлення учнів трудових шкіл 
Ніжинщини // Записки НІНО.- Ніжин, 1930,- Кн. X.- С. 189-210.

24 НВ ДАЧО,- Ф. Р-6108,- Оп. 1.- Спр. 1,- Арк. 30.
2^ Там само.- Ф. 6093.- Оп. 1.- Спр. 30,- Арк. 16-17.

Там само.

361



Н Е З Д І Й С Н Е Н И Й  П Р О Е К Т :
З  ІСТОРІЇ ПІДГОТОВКИ СКРИПНИКІВСЬКОЇ 

«УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ».

Прагненням залишити свій слід в історії енциклопе
дичної справи, зміцнити власне становище у соціогу- 
манітарній сфері позначені вже перші кроки більшо
вицького владарювання на теренах колишньої імперії 
Романових. Нова адміністрація приділяла пильну увагу 
питанням підготовки «справді наукових, щ о відображ а
ють передовий револю ційний світогляд робіт ничого класу і  
пройнятих духом  войовничої більш овицької партійності,» 
енциклопедичних видань.

У 1925 р. за постановою ЦБК СРСР створюється 
акціонерне товариство «Советская Энциклопедия». I 
вже у 1928-1931 рр. з’явилася десятитомна «М алая Совет
ская Энциклопедия» (друге її видання в 11-ти т. надруко
ване у 1933-1947 рр.). Перша 65-томна «Больш ая Советс
кая Энциклопедия» («БСЭ») видавалася упродовж 1925- 
1947 рр. Бажання наслідувати приклад «старшого бра
та», а, можливо, й сказати власне слово в енциклопе
дичній галузі було притаманне й владним структурам 
«другої радянської республіки» - УСРР. Очевидно, да
вався взнаки й виразний ще у 20-х роках струмінь 
«націонал-більшовизму» (або «націонал-комунізму»), 
коли відоме гасло Миколи Хвильового - «Геть в ід  М оск
в і.»  - принаймні неофіційно поділялося певною части
ною і рядових українських комуністів, і керівних кадрів 
КП(б)У. Згадаємо також і тогочасну офіційну політику 
«українізації» і короткочасний національно-культурний 
ренесанс, котрий, попри усі владні намагання, все ж та
ки це вкладався у вузьке річище ортодоксальної більшо
вицької ідеології, а шукав собі більшого простору, 
інших цілей...

У зв’язку із цим Політбюро ЦК КП(б)У на своєму

Ф ЕЛЬБАБА М  (Ганичі, Закарпатська обл .)
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засіданні 26 жовтня 1927 р. ухвалило: «а) Визнати за н е
обхідне приступити д о  віщ ання У країнської Радянської Е н
циклопедії; б) для  дет альної розробки  всіх питань, щ о 
зв  ’язан і з  віщ анням енциклопедії, утворити ком ісію  в  складі 
тт. Скрипника (голова), Затонського, П опова М ., Х вилі, 
Шліхтера, Гопнер з  тим, аби  постанову уря д у про видання 
Української Радянської Енциклопедії було опубліковано д о  
X роковин  існування УСРР>1. Згадане рішення Політбюро 
знайшло свій розвиток під час роботи X з’їзду КП(б)У 
(Харків, 20-29 листопада 1927 р.). У резолюції з’їзду 
«Про завдання культурного будівництва на Україні», 
зокрема, наголошувалося: «Зростання української куль
тури за роки  існування Радянської влади висуває вже пот
р еб у  поставити велике наукове завдання - видати велику 
радянську українську енциклопедію. З ’їзд  доручає Ц ен
тральному Комітетові розробит и ц е питання» (виді
лення моє. - М. Ф.)2.

Надзвичайно цікаво, що згадане рішення говорить 
про «Велику Радянську Українську Енциклопедію», ад
же невдовзі справу звели лише до видання менших мас
штабів - звичайної «УРЕ» - «Української Радянської Ен
циклопедії», що ідеально відповідало тогочасним 
взаєминам двох столиць - Москва - Харків (союзний 
центр - республіканська периферія (провінція).

Порушене й актуальне восени 1927 р. питання про ви
дання власної республіканської енциклопедії відтак на 
якийсь час відходить у тінь: на часі більш нагальні спра
ви - внутрішньопартійна боротьба, розлам у Компартії 
Західної України, сталінська форсована колективізація, 
стрибок у «надіндустріалізацію». Розв’язувати подібні 
питання та водночас готувати енциклопедичні томи 
могла собі дозволити у той час лише Москва, маючи у 
своєму розпорядженні приборкану «стару» й виплекану 
«нову» інтелігенцію. Для цих генерацій людей розумо
вої праці енциклопедичні видання були справою звич
ною, продовженням чогось вже добре і давно знайомого 
- нав’язуванням обірваної російської традиції.

Інша справа в Україні, де «стара» інтелігенція все ще 
була неприборканою, віддавала перевагу національним
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цінностям, а нова (на кшталт М. Хвильового) виявляла 
виразні «націоналістичні» (націонал-комуністичні) тен
денції. «Автокефально-вуанівська» любов до «неньки- 
України» була властива широким колам вітчизняної на
укової, вузівської та культурно-освітньої інтелігенції. 
Лише у середині 1929 р. владним структурам вдалося 
покінчити з академічним автономізмом і опанувати ВУ- 
АН, майже рівночасно розгорнувши підготовку першо
го гучного процесу над українською інтелігенцією - так 
званої справи «Спілки Визволення України»3. Тільки по
долавши згадані «перешкоди» можна було й повернути
ся до питання про видання «УРЕ». Тим більше, що й 
«підганяла» відділена від УСРР державним кордоном 
Західна Україна, де власними силами (переважно - ко
лом учених Наукового товариства ім. Шевченка у 
Львові) вирішувалася енциклопедична справа, з якою 
зволікали у Харкові. Упродовж 1930-1935 р. у Львові за 
редакцією І. Раковського було видано тритомну «Ук
раїнську Загальну Енциклопедію^ («УЗЕ»). У зверненні до 
читачів, вміщеному у першому томі «УЗЕ» редакційна 
колегія наголошувала: «Невпинний розвиток лю дської 
культ ури постійно збільш ує лю дське знання, яке вже давно  
пош ирилося д о  таких розм ірів, щ о його не в  силі охопити 
ніяка лю дина Та чим людина культурніша, тим більш е
цікавит ься різном аніт ним и проявам и життя, тим 
сильніш е відчуває пот ребу їх  розуміти. Заспокоїти цю  
потребу було віддавна завданням підручних книг знання, д е  
кож ний м іг знайти необхідні факти та пояснення різн и х  
явищ  [...]. Такі книги знання - енциклопедії - пош ирені в ід  
вік ів серед великих культурних народів - тільки м и д о с і не 
м огли  спромогт ися на такий твір.

Отже, як ми вважаємо, саме підготовка «УЗЕ» і поява 
її першого тому 1930 р. стали тим каталізатором, який 
активізував заходи партійно-державного керівництва 
УСРР щодо видання «Української Радянської Енцикло
педії». Оцінки ж львівського видання з боку радянсько
го держапарату були відверто негативними і засадничо 
несправедливими - на кшталт: «Видана 1930-1935р р . [ ...]
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так звана «Українська загальна енциклопедія» в  3-х т. на
писана з  позицій українського бурж уазного націоналізму і  н і 
за своїм  науковим  рівнем , н і за своїм  обсягом  не є  енцикло
педичним виданням. Та й  поданий у  цьом у виданні матеріал 
стосується здебільш ого відторгнутих тоді західних облас
тей України» 4.

Отже, 1 березня 1930 р. відбулося засідання Комісії 
ЦК КП(б)У в справі видання «Української Радянської 
Енциклопедії», на якому визначили склад загальної ред
колегії видання, зауваживши при цьому, що питання про 
головного редактора УРЕ вирішуватиме Політбюро 
ЦК. Тоді ж визначилися із структурою та редколегією 
відділів видання. Водночас А. Річицькому було доруче
но «.намітити склад пайовиків акційного видавничого това
рист ва УРЕ, статут та р о зм ір  п аїв» 5. 18 березня 1930 р. 
Політбюро ЦК КП(б)У, розглянувши по доповіді сек
ретаря ЦК П. П. Любченка «питання, що зв’язані з ви
данням Української Радянської Енциклопедії», ухвали
ло: «а) Затвердити редакц ій н у колегію  в  складі тт. 
К осіора, Лю бченка, Скрипника, Затонського, Чубаря, 
Шліхтера, Хвилі, Річицького, Якіра, Порайка; б) головним  
редакт ором затвердити тов. Скрипника; в ) доручит иРН К  
видання Е нциклопедії оформити в  радянськом у поряд
кові»6.

Поволі зрушив із місця й процес «оформлення в ра
дянському порядкові» видання енциклопедії. 18 травня 
1930 р. відбулося засідання підготовчої комісії РНК 
УСРР, яка ухвалила: «1) Визнати за потрібне організува
ти видання Української Радянської Енциклопедії на пропо
нованих в ід  НКОсвіти УСРР засадах, для  чого утворити у  
віданні НКОсвіти УСРР А кційне товариство, д о  складу 
якого мають увійти держ авні уст анови та підприємст ва, 
а також гром адські та кооперат ивні організації; 2 ) фун
даторами товариства «Українська Радянська Енцикло
педія» мають бути: НКОсвіти, ВРНГ, Н КЗемсправ УСРР, 
ВУА Н  і  Д В У ; 3) статутовий капітал товариства встано
вити в  сум і 300 тис. крб.; 4) запропонуват и всім  нарком а
там УСРР та інш им центральним уст ановам передбачит и 
в  своїх бюджетах пот рібні сум и на придбання акцій това
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риства; 5) запропонуват и Н К Ф інансів УСРР відпустити 
на підгот овчі роботи д о  видання У країнської Радянської 
Енциклопедії з  резервового ф онду РН К  УСРР поточного 
бюдж етового р о к у  10 тис. крб. [...]. Доручит и Н КОсвіти 
У С РР в  т ерм іновом у п о р я д к о ві затвердити статут 
А кційного товариства «Українська Радянська Енцикло
педія» (УРЕ) і  перевести в с і пот рібні дл я  ц ього  підгот овчі 
робот и»1.

7 вересня 1930 р. Секретаріат ЦК КП(б)У розглянув 
питання про змішане Акційне товариство УРЕ. Його 
фундаторами визначалися Наркомос, Наркомзем, На- 
ркомторг, Наркомпоштель УСРР, ВРНГ УСРР, ВУАН, 
ДВО, ВУРПС, Вукопспілка, Держстрах. За товариством 
закріплювалося колишнє приміщення Юрвидаву 8 ...

Упродовж 1930-1932 рр. тривало подальше структу- 
рування головної та відділівських редколегій видання, 
укомплектовувався штат редакторів та видавництва 
УРЕ, окреслювалося коло потрібних авторів, які запро
шувалися до участі у написанні статей. До честі головно
го редактора (він же нарком освіти УСРР) М. О. Скрип
ника слід зазначити, що серед авторів проектованої ен
циклопедії були найкращі тогочасні інтелектуальні сили 
України.

Серед них згадаємо визначного українського геогра
фа, «українського націоналіста-культурника» (за його 
власним висловом), директора Українського науково- 
дослідного інституту географії та картографії у Харкові, 
дійсного члена ВУАН С. Л. Рудницького (1877-1937)9 . У 
листі академіка від 28 березня 1931 р. до сестри та шваг- 
ра у Прагу читаємо: « Та найгірш е придавила мене нова 
робота, яку на мене злож ено. В  нас приступлено д о  вида
вання вели кої Укр[аїнської] Р адянської] Енциклопедії на не 
менше 40-45лексиконових томів. М ене зроблено без м ого 
старання редакт ором географ ічного відділу, щ о обійм е 11 
%  ма-т еріялу (до 5  томів) і  кількасот  мап. Можете со б і 
уявити яке це навантаження, коли  спогадаєте, як мало в  
нас тут дійсних географ ів! Д ійсно не знаю , чи не вп аду п ід  
тягарем ц іє ї праці. А ле взятись д о  н еї муш у, бо нема ніко-

366



го , дійсно н ікого, хто м іг би  мене заступити. 1 треба таки 
показати світові, щ о й  «хахли» щ ось пут нього потраф
лять зробит иА)1*

На жаль ця багатообіцяюча робота (1-й том «УРЕ» 
планувалося видати у травні 1932 р.) завершилася нічим. 
В умовах перманентних репресій проти представників 
вітчизняної інтелігенції, зокрема й співробітників енцик
лопедії, та реалізації брутальної сталінської вказівки що
до припинення «українізації» стрімко зростали обвину
вачення на адресу головного редактора «УРЕ» М. О. Ск
рипника у потуранні «націоналістичним елементам», 
протягуванні «націоналістичної контрабанди» у діяль
ності всього керованого ним Наркомосу та в процесі 
підготовки енциклопедії. Як наслідок - здійснити видан
ня не вдалося.

5 червня 1933 р. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло 
питання «Про УРЕ», констатувавши низьку продук
тивність видавництва, марне витрачання державних 
коштів, «засміченість апарату конт рреволюційним еле
ментом», «брак більш овицької пильності» з боку головно
го редактора та ін. Зацькований обвинуваченнями, 
які лунали з усіх сторін, 7 липня 1933 р. наклав на себе 
руки М. О. Скрипник. Після самогубства шквал крити
ки на його адресу лише збільшився.

Показовою у цьому відношенні є стаття зав. сектором 
науки КПВ ЦК КП(б)У М. X. Орлова (який, до речі, до 
середини червня 1933 р. працював штатним редактором 
підвідділу точних наук УРЕ - отже, особисто ніс відпові
дальність за підготовку видання), у котрій на основі 
аналізу «Бюлетенів УРЕ» безапеляційно проголошува
лося: «П от урання націоналіст ичним елементам, без
відповідальніст ь, неприпустимо легковаж не ставлення д о  
надзвичайно важ ливої справи, н евірн і мет одологічні 
настанови - ось як виглядає характеристика редбю ра УРЕ 
[...]. Керівництво Ен-циклопедії, на чолі з  головним  редак
тором т. Скрипником та й ого  заступниками Річицьким  та 
Гетглером, не забезпечило видання УРЕ, припустивши 
націоналіст ичні настанови в  робот і [...]. У хвалою  Ц К  ста
р е  керівництво знято з  роботи. Треба, щ об нове керівнищ -
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во  забезпечило видання справді більш овицької Української 
Радянської Енциклопедії*1 *.

22 вересня 1933 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило 
розгорнуте рішення «Про стан видавництва УРЕ та ви
дання енциклопедії і словників», в якому, зокрема, 
йшлося: «Ц К К П (б)У  констатує, щ о редбю ро У країнської 
Радянської Енциклопедії, щ о мало здійснити важ ливу д и 
рективу X з  їзд у  про видання Української Радянської Енцик
лоп едії як  могут нього чинника української пролет арської 
культури, виявило цілковит у неспроможність виконати 
своє завдання.

Колиш нє редбю ро УРЕ виявило велике притуплення ре- 
волю ційної пильності. Воно потурало яскравим націона
лістичним тенденціям, неприпустимо довіряло ш кідникам і  
конт рреволюціонерам [...], допустило надзвичайну засм і
ченість складу співробіт ників видавництва і  редак ц ії кла
сово-ворож ими елементами.

К ласові вороти, ш кідники і  контрреволюціонери великою  
м ірою  використали УРЕ як свою  організаційну і  ф інансову 
базу».

Як наслідок - було ухвалено змінити склад редколегії, 
яку очолив новий нарком освіти республіки В. П. За- 
тонський, скорочено кількість томів - до 20-ти, встанов
лено граничний термін завершення видання - до 1 січня 
1939 р. Водночас директивно визначалося, що матеріалу 
з української історії, економіки, літератури, географії то
що в цій «українській» енциклопедії відводиться лише 35- 
40 %>, решта ж обсягу мала охоплювати орієнтовно усі 
поняття, вміщені у «МСЭ», та додатковий потрібний ма
теріал з «БСЭ» 13.

Заключним акордом «справи УРЕ» прозвучало 
рішення Політбюро ЦК КП(б)У від 3 листопада 1934 р., 
в якому йшлося: «В  з в ’язку з  потребою корінної перевірки  
матеріалів, щ о їх  підгот овляв минулий склад робіт ників 
УРЕ, - на р ік  припинити робот у п о випуску підготовлених 
томів УРЕ. Апарат УРЕ розпустити. М атеріали і  м айно 
УРЕ передати Н аркомосу» 14.

І хоча ця ухвала про людське око залишала
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ймовірність повернення у перспективі до справи видан
ня «Української Радянської Енциклопедії» (принаймні 
був визначений навіть термін - через рік), наскільки нам 
відомо, даний проект канув у безвість і був похований, 
здавалося, назавжди. Український радянський енцикло
педичний струмок (?) поглинуло відтоді загальносоюзне 
(російське) «море».

Яка ж доля спіткала вже підготовлений матеріал?
Існують дві апокрифічні версії долі першого тому 

«УРЕ». Згідно з однією із них, його надрукували в обме
женій кількості примірників і розіслали «по начальству» - 
вищому партійно-радянському керівництву на апробацію, 
і невдовзі цей обмежений наклад пішов «під ніж». За 
іншою версією, був надрукований увесь тираж першого 
тому, який розіслали передплатникам - установам, 
бібліотекам і фізичним особам. Через якийсь час його - за 
передплатними абонентами - примусово вилучили і також 
знищили. На сьогодні не пощастило віднайти жодного 
примірника першого тому скрипниківської «Української 
Радянської Енциклопедії».

Спливло десятиріччя, перш ніж було зроблено наступ
ну спробу видати «УРЕ». 1944 р. за постановою РНК 
УРСР і ЦК КП(б)У «П ро видання Української Радянської 
Енциклопедії» вдруге розпочалася її підготовка, яка рапто
во (в атмосфері чергових сталінських гонінь проти «ук
раїнського буржуазного націоналізму») припинилася у 
1948 р.

Вдалою виявилася лише третя спроба: 1957 р. заснова
но Головну редакцію Української РадянськоїЕнциклопедіїищ  
керівництвом акад. АН УРСР М. П. Бажана, зусиллями 
якої (та понад тисячі авторів) опублікована у 1959-1965 рр. 
«УРЕ» у 17-ти томах.

Але історія першого проекту підготовки й видання 
«Української Радянської Енциклопедії» й досі залишає
ться маловідомою сторінкою вітчизняного минулого... 1

1 ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 6, спр. 122.-Арк. 606.
^ Цит. за: Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях
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з’їздів і конференцій. 1918-1956. - К., 1958. - С. 403.
3 Див. докладніше: Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського: Останнє 

десятиліття (1924-1934). - К., 1993. - С. 73-89 (розділ «Падіння «бастіону»); 
Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти / У поряд. 
В. І. Пристайко, Ю. І. Шаповал. - К., 1995. - 448 с.; та ін.

4 Див.: Енциклопедія // УРЕ. - К., 1961. - Т. 4. - С. 506.
5 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 6, спр. 188,-Арк. 31-32.
6 Там само.-Спр. 184.-Арк. 49.
7 ЦДАВО України.-Ф. 177, on. 1, спр. 1562,-Арк. 140-140 зв.
8 Ц ДАГО України.-Ф. 1, оп. 7, спр. 142.-Арк. 61.
9 Про нього див. докладніше: Рубльов О. С. Фундатор української 

географічної науки: С. Л. Рудницький // Репресоване краєзнавство: 20-30-ті 
роки / Редкол.: П. Т. Тронько (голова) та ін. - К., 1991. - С. 121-129; та ін.

Ю Цит. за: Листи Степана Рудницького до Софії та Станислава 
Дністрянських (1926-1932) / Упоряд., вступна стаття та приміт. М. Мушинки. 
- Едмонтон, 1991. - С. 78.

ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 6, спр. 283.-Арк. 123.
12 Див.: Орлов М. Проти націоналістичних настанов у роботі УРЕ: 

Бюлетені УРЕ №№ 1, 2, 3 // Більшовик України. - 1933. - № 7/8. - С. 72.
13 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 6, спр. 285.-Арк. 67-68.
14 Там само.-Спр. 341.-Арк. 84.

Даниленко В М ., Бондарчук П.М . (Київ)

ПРОБЛЕМИ "УКРАЇНІЗАЦІЇ" РОБІТНИКІВ 
ПІВДЕННИХ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УСРР 

(1920-ті роки).

Історичний досвід показує, що здобуття народом не
залежності активізує інтерес до тих моментів в історії 
цього народу, коли відбувалися значні прояви націо
нальної свідомості, прискорення процесів національної 
консолідації, культурного розвитку. Одним з таких 
періодів історії України є 20-і роки XX ст. Його початок 
пов"язаний з проголошеним XII з'їздом РКП(б) курсом 
на коренізацію, яка дістала в Україні назву "ук
раїнізації". Існує думка, що політика "українізації" спри
яла розвитку всіх сфер національного і культурного
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життя, спричинила активний розвиток культури у 20-х 
рр. Насправді навпаки: національний і національно- 
культурний розвиток попередніх років, попереднього 
періоду зумовив більшовицьку політику "українізації". 
Хвиля національно-культурного піднесення не могла бу
ти зупинена більшовиками, тому вони спробували ввес
ти її в рамки відповідної політики, очолити процес і 
спрямувати його у потрібному для себе руслі. Широкий 
розмах національно-культурного розвитку загострив 
увагу до національного питання і в середовищі робітни
чого класу. Обстеження, проведене в 1924 р., яким було 
охоплено понад півмільйона робітників і службовців, 
членів профспілок, показало, що українці серед них 
складали близько 40% від загальної кількості. Проте у 
сфері вживання української мови справи були значно 
гіршими: українську мову своєю розмовною назвали 
менш ніж 25%!. Оскільки українські маси становили 
значну кількість серед робітників, то було порушено пи
тання про їхнє обслуговування українською мовою. 
Звучали окремі голоси і щодо активної "українізації" 
робітництва. Однак висування таких вимог на перших 
порах було ризикованою справою, оскільки з них вип
ливало, що "українізація" проводиться не пролетаріа
том, а поза ним, і всупереч його бажанню. Тому було ви
користано теорію про два типи російськомовних 
робітників в Україні, яка зіграла значну роль в реалізації 
українізаційної програми в середовищі робітничого кла
су. Згідно цієї теорії "українізація" повинна бути застосо
вана до зрусифікованих українців, щоб вони могли вий
ти зі стану "ні тут, ні там". Що ж стосується робітників- 
росіян, то їх потрібно було агітувати, переконувати, 
прихиляти до української мови та культури без будь- 
якої примусовості. Ці погляди були включені в тези чер
вневого пленуму ЦК КП(б)У 1926 р. "Про підсумки ук
раїнізації"2.

Становище погіршувалось тим, що й частина 
робітників не бажали вивчати українську мову. У сере
довищі робітників південних промислових регіонів були 
розповсюдженні такі висловлювання: "В Донбасі
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справжніх українців нема, вони вмерли, мова змінилась, 
- навіщо ж нам вивчати українську мову"; "Українізації 
нам не треба, жили без неї й ще зуміємо прожити"; "У нас 
українською розмовляють лише жартома, а якщо гово
рять про щось серйозне, то лише російською мовою" то
що3. Але, коли навіть робітники і намагались розмовля
ти українською мовою, то вони часто висміювались з бо
ку інших робітників або профспілкових чиновників, які 
фактично й повинні були проводити політику ук
раїнізації. Допомогли змінити в якійсь мірі наявний стан 
речей природні українізаційні процеси. Неп як політика, 
спрямована на відбудову економіки країни, спричинила 
активізацію міграцій. Переселення сільського україно
мовного населення у зрусифіковані міста стало націот- 
ворчим чинником, оскільки село, незважаючи на куль
турну відсталість, зберегло українську мову та культурні 
традиції. Колишні селяни, вливаючись у ряди робітни
чого класу, призводили до природньої "українізації" 
пролетаріату. Так, з 1926 р. до 1929 р. чисельність 
робітників-українців в УСРР зросла з 49,9% до 57,2%. У 
Донбасі чисельність українців зросла з 37% до 42,3% від 
загальної кількості робітників та службовців, а в 
Дніпропетровському промисловому регіоні, відповідно 
з 52,8% до 61,3%4.

Варто зазначити, що переселення сільських меш
канців до міст впливало на процес "українізації" не ли
ше шляхом механічного збільшення числа українців, але 
й опосередковано. Природні українізаційні процеси в се
редовищі робітничого класу були однією з причин, чому 
партія посилила тиск на профспілки з метою все більшої 
українізації профспілкової роботи. Так як профспілки 
були "передавальним пасом" від партії до робітничих 
мас і назад, то вони, щоб краще виконувати свої функції 
і бути близькими до мас, повинні проводити свою робо
ту мовою, яка була б зрозуміла цим масам. Завдяки зрос
танню чисельності робітників-українців такою мовою 
ставала українська. Активізувалась українізаційна 
профспілкова робота і серед робітників-росіян через те,
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що збільшення кількості робітників-українців і зневаж
ливе ставлення до їхньої мови могло призвести до тертя 
між представниками двох найбільших в Україні 
національностей, а оскільки робітничий клас був голов
ною опорою радянської влади, то, таким чином, могло 
ослабити позиції даної влади в Україні. Становище ус
кладнювалось тим, що найбільш кваліфіковані кадри бу
ли росіянами або русифікованими українцями, тоді як 
декваліфіковані кадри — здебільшого українцями. І, як 
зазначалось в одному з профспілкових документів, "при 
неуважності спілок може створитись загроза внутрішніх 
непорозумінь в робітничому класі по національній 
лінії". Тому роз’яснення і пропаганда національної 
політики висувалась в якості "бойового завдання"5.

Щоб покращити наявний стан речей у сфері вживан
ня української мови та знайомства робітників з ук
раїнською культурою, партійне керівництво посилило 
тиск на профспілки, які були відповідальними за дану 
ділянку роботи. Профспілки відповідно активізували 
українізаційну діяльність.

Серед основних профспілкових заходів особливе 
місце займала культурно-освітня робота, яка включала 
популяризацію української мови і культури через різні 
курси та гуртки, поширення україномовних книг та пре
си, поїздки письменників у промислові центри, прове
дення місячників української культури та ін. Іншою важ
ливою сферою була організаційно-масова робота. Про
ведення українською мовою зборів та засідань, ук
раїнізація діловодства низових профспілкових ор
ганізацій — все це сприяло поширенню української мо
ви серед робітників.

Слід зауважити, що не дивлячись на українізаційну 
діяльність серед робітництва, знання української мови 
для робітників не було обов'язковим. Профспілкам, як й 
іншим громадським організаціям, дозволялось розроб
ляти свої українізаційні програми, і вони, внаслідок па
сивного, а нерідко й негативного ставлення свого 
керівництва, часто намагались уникнути цього або за
формалізувати процес. Єдине, що їх підштовхувало, —
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це була партійна дисципліна, а, оскільки профспілкові 
керівники були переважно членами партії, то вони зму
шені були виконувати партійні вказівки, щодо проведен
ня українізаційної роботи. Тому у виступах профспілко
вих лідерів в останній третині 20-х р. лише зрідка можна 
було почути закиди проти "українізації" робітників. Во
ни тільки проводили її такою, якою її хотіло бачити 
партійне керівництво: "українською по формі і радянсь
кою по змісту". Характерним у цьому відношенні є вис
туп одного з профспілкових керівників М.С.Рабічева на 
IV з’їзді профспілок України (грудень 1928 р.), де була 
чітко окреслена мета, яку ставило перед собою проф
спілкове керівництво щодо "українізації" робітників: ".. 
українізація зовсім не в тому, щоб українізувати папери. 
Українська мова не є самоціль. Це є засіб для того, щоб 
робітництво, а саме основний його кадр, ті саме 
робітники Донбасу, Дніпропетровська та Харківщини, 
що вони є підпорою радвлади, — щоб саме вони були 
провідником цілого українського процесу. Для цього, 
звісно, треба, щоб вони опанували українську мову. Ми 
не примушуємо насильством жодного робітника ук
раїнізуватись, але ми кажемо кожному робітникові: "Як
що ти не опануєш українську мову і ти не впливатимеш 
на цілу українську культуру, то це зробить буржуазія і це 
буде загрожувати твоїй диктатурі6".

Таким чином, внаслідок міграційного потоку селян, 
характерного для другої половини 20-х років, що йшов 
паралельно з проведенням українізаційної політики, 
міста перестали бути центрами русифікації. Оскільки в 
міста переселялась велика кількість українців, то 
асимілювати їх у російську культуру, як це траплялось 
раніше, було не так легко. На перешкоді русифікації сто
яла й українізаційна програма. Процеси "українізації" та 
широкої урбанізації надали сили зворотнім процесам — 
русифікація міст замінюється "українізацією", багато 
робітників-українців, що були російськомовними, по
вертались до рідних витоків — української мови та куль
тури. Ідея "українізації" серед робітників на кінець 20-х
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років стає більш популярною, ніж на початку деся
тиліття. Велику роль в цьому зіграли і популяризаційні 
заходи: виїзди українських письменників у промислові 
райони, пропаганда, агітація в пресі тощо. Цікаві дані 
щодо ставлення до українізаційних заходів демонструє 
анкетування 1929 р., проведене серед 84 робітників До
нбасу: 56 робітників виявили бажання, щоб було ор
ганізовано гуртки, де викладали б українські предмети; 
14 чоловік бажало здешевлення українських книг7. Важ
ко сказати, який відсоток правдивості цього опитуван
ня, але, ймовірно, що час та пропаганда робили свою 
справу.

Безперечно, були б досягнуті більш значні успіхи у 
сфері поширення української мови та культури у про
мислових районах, якби на початку 30-х років "допомо
га" природньому українізаційному процесові не почала 
поступово згортатися, а згодом і взагалі набула зворот
ного характеру. 1 * 3 * * 6

1 Профессиональное движение на Украине за 18 месяцев: май 1923 - 
ноябрь 1924: Отчет Укрбюро В.Ц.С.П.С. второму съезду профсоюзов 
Украины. - X., б.г. - С.45.

^ Тезисы Пленума ЦК КП(б)У: Об итогах украинизации. - Минск, 1926. - 
С. 8.

3 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2631,-Арк. 118-120; ЦЦАВО 
України. - Ф. 2605, оп. 2, спр. 907.-Арк. 340.

^ Національний перепис робітників та службовців України (жовтень - 
листопад 1929 р.): 36. статистичних матеріалів. - X., 1930. - С. XV-XVI.

^ ЦДАВО України. - Ф. 2605, оп. 2, спр. 906.-Арк. 49.
6 IV Всеукраїнський з"їзд профспілок 1-8 грудня 1928 р.: Стенограф, звіт. 

- Б.М., б.р. - С.340.
^ ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 20, спр. 2631.-Арк. 120.
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П одкур Р.Ю .(Вішшця)

ОСОБОВІ СПРАВИ ПРАЦІВНИКІВ ВУНК-ДПУ-НКВС, 
РЕЗИДЕНТІВ ТА ІНФОРМАТОРІВ: 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

В порівнянні з літерними, оперативними справами, 
справами-формулярами, які поступово вводяться в на
уковий обіг, цілком таємним і закритими ще залишати
муться десятиріччями для суспільства такий докумен
тальний масив як особові справи резидентів і інформа
торів. За встановленим в органах ВУНК-ДПУ-НКВС 
порядком ведення діловодства особова справа інформа
тора складалася з 2-х частин: а) матеріали попередньої 
обробки, анкета обробки, характеристика оперуповно- 
важеного про працездатність інформатора тощо; б) всі 
донесення, що надходили від інформатора з примітками 
про їх використання.

Особова справа резидентури включала в себе: ма
теріали попередньої обробки, особисту анкету, автобіог
рафію, матеріали перевірки резидента по місцю його ко
лишнього проживання, матеріали контрольного інфор
мування, а також ті, що надходили безпосередньо від са
мого резидента1.

В деяких особових справах, особливо раннього 
періоду збереглися т.зв. завдання секретному розвіднику 
(інформатору), в яких останньому доручалося з’ясувати 
певне коло питань2.

Відсутність зазначених документальних матеріалів не 
дозволяє повною мірою дати їм розгорнуту характерис
тику як історичного джерела і визначити їх місце та роль 
у висвітленні досліджуваних процесів. Разом з тим, їх 
повне або хоча б часткове введення в науковий обіг до
зволили б не лише збагатити історичну науку новим 
фактичним матеріалом, викладеними у агентурних зве
деннях, показати певні сторони оперативної роботи, а й 
зрозуміти психологію людей, які в силу різних причин, 
пішли на співпрацю з спецслужбами.
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Більш відкритими для дослідників на сьогодні стали 
особові справи працівників спецслужб. Велику роботу 
по їх опрацюваншо проводить В.А.Золотарьов, який ос
таннім часом опублікував в колективних працях, науко
вих періодичних виданнях ряд оригінальних, коротких 
біографічних довідок на працівників органів ВУНК- 
ДПУ-НКВС3.

Особова справа працівника ВУНК-ДПУ-НКВС 
включала в себе ряд обов’язкових документів. Першо
рядне місце серед них займає анкета спеціального при
значення, яка нараховувала близько 100 самих різно
манітних питань. Крім традиційних біографічних даних, 
вимагалося подати відомості щодо світоглядних переко
нань, ставлення до опозиційних партій і рухів, наявності 
компрометуючих матеріалів на близьких родичів. Ана
логічним чином, вимагалося висвітлити життєвий і тру
довий шлях батьків, дружини або чоловіка, братів і сес
тер4. Як переконуємося, всі викладені в анкеті відомості 
детально перевірялися службами кадрів органів ВУНК- 
ДПУ-НКВС. Причому, починаючи з 30-х років ці пе
ревірки набували все більш жорстких форм.

До числа обов’язкових документів в особовій справі 
належить послужний список. За своїм спрямуванням, 
при наявності розгорнутих анкет він мав би відобража
ти кадрові переміщення посадової особи в системі спец
служб. Однак і в послу-жному списку значне місце 
приділялося з’ясуванню біографічних моментів, мо
жливих зв’язків з різними колишніми політичними 
партіями і рухами, опозиційними колами в середовищі 
більшовицької партії. Лише незначне місце в пос
лужному списку займають відомості про переміщення 
працівника спецслужб з тієї чи іншої посади, наводить
ся внутрішній нормативний акт (наказ, розпоряджен
ня), згідно з яким воно здійснене. В послужному спис
ку наведені також матеріали про заохочення кадрових 
працівників органів державної безпеки (нагородження 
Почесною грамотою, іменною зброєю, відзначення на
казом, матеріальне заохочення, вручення цінного под
арунку тощо). Характерно, що зазначені відомості да-
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ють уявлення не лише про окремі віхи діяльності 
працівника спецслужб, а дозволяють прослідкувати 
відомості щодо окремих операцій органів держбезпеки в 
масштабах всієї країни, певною мірою з’ясувати їх ре
зультати5.

Обов’язковим елементом кожної особової справи є 
санітарно-статистична карта, яка відображає основні 
фізичні параметри працівника, стан його здоров’я, на
явність спадкових і інших хвороб. Доцільно відзначити, 
що вже в 30-х рр. при визначенні стану здоров'я 
працівника спецслужб робилися перші кроки по його 
психологічному тестуванню, а на основі цього - придат
ності до служби. Особова справа працівника НКВС 
значною мірою комплектувалася за рахунок різнома
нітних характеристик і атестацій, які проводилися при 
проведенні перевірок, переміщенні з посади на посаду, 
відзначенні урядовими та іншими нагородами.

Яскравим прикладом зазначеної групи документів 
можуть служити атестації на кадрового працівника ор
ганів ВУНК-ДПУ-НКВС Івана Андрійовича Жабрєва, 
який в другій половині 30-х років обіймав посаду на
чальника управління НКВС УРСР по Кам’янець- 
Подільській області.

Атестації передувала особова характеристика атесто
ваного, яка мала в стислій формі висвітлити такі питан
ня: партійність і стаж, соціальне походження атестова
ного та його батьків, освіту, стан здоров’я, загальний 
політичний розвиток, роботу над собою, ступінь участі в 
громадській і партійній роботі, особистий побут, знай
омство і відносини з людьми, що його оточують.

В справі І.А.Жабрєва зазначений пункт атестації 
висвітлювався таким чином: "Член ВКП(б) з 1918 р. За 
особистим станом - службовець, за походженням - з сім’ї 
робітника. Закінчив в 1916 р. міське училище підвищено
го ,типу. Практично здоровий. Загальний робочий 
рівень розвитку високий; працює в цьому напрямку над 
собою достатньо. В партійному і громадському житті 
активний. Особистий побут і зв’язки нормальні.
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Взаємовідношення з радпарткерівництвом нормальні..., 
перед підлеглим йому складом працівників апарату... 
цілком авторитетний".

Особисту характеристику атестованого доповнювала 
службова характеристика, в якій могли розкриватися 
такі позиції: ставлення до виконуваної роботи, працез
датність, інтенсивність роботи, ступінь знайомства з 
іншими галузями чекістської роботи, схильність і бажан
ня працювати в тій чи іншій галузі роботи, 
досвідченість, кмітливість, вміння орієнтуватися в обста
новці, ініціатива, точність і швидкість при виконанні за
вдань, світогляд, здатність до навчання нових чекіст
ських кадрів, конкретного проведення операцій.

Атестуючи І.А.Жабрєва, комісія дала йому таку 
службову характеристику: "Пройшов низову оператив
ну школу, має значний оперативний досвід, цілком рухо
мий, енергійний, рішучий. Апаратом керує достатньою 
мірою, бере активну участь в оперативній роботі. Має 
хороші адміністративно-організаційні здібності. Керів
ництво забезпечує. Необхідно відзначити його уважне, 
терпляче ставлення до навчання кадрів та їх збережен
ня"6.

Надалі йшов висновок атестуючого: "...посаді, що за
ймає, відповідає". Висновок атестуючого підтверджува
ла Центральна атестаційна комісія .

Заради справедливості відзначимо, що в атестаціях 
відзначалися не лише позитивні якості працівника. На
приклад, атестаційна комісія в 1924 р., що розглядала 
діяльність О.О.Волкова, який в другій половині 30-х рр. 
займав керівні посади в ряді обласних управлінь НКВС 
України, відзначила: "В органах ОДПУ з 1921 р. Особ
ливих практичних навичок в роботі ОДПУ, зокрема, по 
інформації, не має достатньою мірою, тобто більшість 
своєї роботи провів у кабінеті, а не на місцях, а тому кан
целярщина наклала на нього свій відбиток. До роботи 
ставиться акуратно, але не дуже відверто, оскільки з пе
реміщенням з вищої посади на меншу помітне було не
вдоволення і ниття. Наділений стрункою кар’єризму, 
шкурна струнка в розумінні матеріального також має
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місце. Особливо цінних заслуг по роботі немає. Член 
ВКП(б) з 1920 р. Політично розвинутий задовільно, але 
партвитримку має в достатньому ступені, а якщо і має, 
то скоріше показову, силою волі не наділений. Ініціати
ву в роботі проявляє, рухливий та кмітливий, в ситуації 
розбирається, орієнтуватися вміє. Ставлення до співро
бітників йому рівних за посадою та вище, а також до на
чальства належне, до нижчих - горде. Висуненню на 
більш відповідальну посаду - роботу не підлягає, своїй 
посаді повністю відповідає"7.

Аналізуючи атестації працівників ВУНК-ДПУ- 
НКВС, не можна не помітити такої характерної риси: як
що в 20-х - на початку 30-х років вони носили більш при
нциповий характер, відображали особисті якості атесто
ваного, то в другій половині 30-х років висновки атес- 
таційної комісії носили здебільше загальний характер і 
не дозволяли в повному обсязі уявити діяльність праців
ника органів держбезпеки. Наприклад, вже згаданому 
Волкову негативні оцінки на початкових етапах його 
діяльності не завадили обійняти посаду начальника об
ласного управління НКВС, отримати винагороди, які 
давала на той час своїм найбільш ревним служителям 
тоталітарна система.

Особові справи працівників органів держбезпеки ма
ють безперечну цінність в плані з’ясування імен конкрет
них провідників внутрішньої політики радянської дер
жави, режисерів і постановників сумнозвісних політич
них і ідеологічних кампаній 20-30-х років. Разом з тим, 
вони відкривають можливість для з’ясування певного 
кола питань кадрової політики ВКП(б)-КП(б)У, яка спи
ралася не стільки на ділові якості, скільки на особисту 
відданість тогочасним схоластичним, ідеологічним пос
тулатам, безмежну віру у правильність обраного курсу. 1

1 Архів УМВС України в Харківській області. - Ф.48/169, оп.1, т.1, пор.З. 
- Арк. 14-15.

^ Державний архів Вінницької області.-Ф.Р-925, оп. 8, спр. 18.-Арк. 19.
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З Золотарьов В. Чекісти 20-30-х: матеріали до біографічного слов-ни-ка 
113 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.-1994.-№1 ,-С. 168-171.

^  Архів Управління Служби безпеки України в Харківській області.-Спр.
9880.-С. 1-10.

^ Архів Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області.- 
Спр. 2833.

6 Там само.
2 Архів Управління Служби безпеки України в Полтавській області. - 

Спр. 4118. - Арк. 46.

Очеретянко В.І.(Хмельницький)

ЦЕНЗУРА ПІДГОТОВКИ І ВИДАННЯ 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (20-30 рр)

Суворому контролю в досліджуваний період підляга
ла суспільно-політична література, яка нерідко обгово
рювалась вищим політичним керівництвом безпосе
редньо в рукописах. Зокрема, на засіданні політбюро 
ЦК КП(б)У від 19 листопада 1925 р. активно обговорю
вався рукопис книги Равича-Черкаського "Нариси з 
історії ІШ(б)У". Її автор зазнав критики за спробу прос
лідкувати вплив УСДРП на формування і організаційне 
оформлення КП(б)У1.

В 1933 р. вище політичне керівництво засудило сам 
факт видання брошури працівника Держплану України 
Г.Овчарова "Микола Скрипник і радянська література", 
в якій, на його думку, не знайшли належного висвітлен
ня помилки М.О.Скрипника в сфері національної 
політики. Політбюро ЦК КП(б)У звільнило автора 
праці з посади і рекомендувало ЦКК притягнути його до 
суворої партійної відповідальності2.

Характерно, що вже в перші роки радянської влади 
склалася і знайшла своє органічне продовження в на
ступні десятиріччя практика політичного контролю за 
підготовкою найбільш суспільнозначимих праць. На
приклад, вже в 1920 р. ЦК КП(б)У зініціювало підготов
ку популярного підручника з історії УСРР, доручив
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ши збір матеріалів відповідним авторам3. Пізніше вище 
політичне керівництво знову повернулося до цього пи
тання, доручивши 4 липня 1922 р., наркому освіти УСРР 
Г.Гринько видати підготовлений рукопис протягом 
двох тижнів4. Аналогічне видання за постановою ЦК 
КП(б)У готувалося й для шкіл5.

Як політична та ідеологічна акція розглядалась 
партійно-державним керівни-цтвом підготовка, розпо
чата з ініціативи письменника М.Горького, "Історії гро
мадянської війни". Спрямовувати діяльність авторських 
колективів в належне русло мала затверджена редколегія 
за участю вищих посадових осіб України6. Остаточна 
редакція окремих рукописів доручалася А.А.Хвилі7.

Аналогічним чином готувалася в республіці "Історія 
фабрик і заводів", роботу над якою очолила редколегія 
у складі М.Попова, М.Чувиріна, З.Ашрафяна, І.Кулика, 
І.Микитенка та інших8. Ознайомлення з окремими 
рукописами цієї праці, стрижнем якої стала класова бо
ротьба пролетаріату, засвідчує її виключну заідеологізо
ваність, зорієнтованість на розв’язання тогочасних 
політичних і ідеологічних завдань9.

ЦК КП(б)У постійно тримав в полі зору підготовку 
Української радянської енциклопедії, яка здійснювалась 
за постановою X з’їзду КП(б)У10. Причому будь-які 
спроби наукових кіл підготувати зазначене видання на 
світовому рівні з визначенням самобутності українсько
го народу наштовхувалась на повне нерозуміння вищого 
партійно-державного керівництва республіки, які вважа
ли зазначене видання важливим засобом ідеологічного 
впливу на свідомість широких верств населення. Виходя
чи з цього, політбюро ЦК КП(б)У своєю постановою від 
5 червня 1933 р. дало найнегативнішу оцінку діяльності 
редколегії УРЕ, очолюваної М.О.Скрипником, яка ніби
то допустила виняткову засміченість редакторського 
апарату і авторського колективу і перетворила підготов
ку видання у "ширму для контрреволюційних еле
ментів"11. Надалі підготовка УРЕ була доручена новій 
редколегії у складі В.Затонського (голова), М.Кілерога,

382



редколегії у складі В.Затонського (голова), М.Кілерога, 
М.Попова, П.Любченка, І.Якіра, Ю.Коцюбинського, 
О.Богомольця, А.Хвилі та ін. Визначалось і ідейне спря
мування енциклопедії, в якій близько 40% мали займати 
терміни суспільних дисциплін12.

Створенню образу соціалістичного Києва була підпо
рядкована підготовка довідника-путівника по столиці 
України. Не випадково в складі його редколегії доміну
вали не стільки вчені, скільки партійні та державні діячі, 
керівники місцевих владних структур13.

Під безпосереднім контролем вищого політичного 
керівництва здійснювалось також видання певного ко
ла мемуарної літератури. Зокрема, редактором мемуа
рів, активного діяча українського національно-виз
вольного руху 1917 - поч. 20-х рр. Ю.Тютюнника мав 
виступити за його дорученням Д.З.Мануїльський14. В 
іншому випадку внести необхідні корективи до Слов
ника української мови Б.Д.Грінченка, запланованого 
•до видання в 1936 р., мав А.А.Хвиля13.

На негативні наслідки подібних, офіційно затвердже
них редколегій та політредакцій, звернула увагу Н.Д.Пол- 
онська-Василенко, яка зазначила, що редколегія творів 
Т.Г.Шевченка у складі О.Корнійчука, Ф.Редько, П.Тичи- 
ни, М.Рильського, а також підпорядковані їй науковці 
Інституту української літератури ставили за мету звільни
ти тексти поета "від перекручень, які внесені були ук
раїнськими буржуазними націоналістами"16.

Твердження відомого українського історика, незва
жаючи на свою абсурдність, не можна вважати пе
ребільшенням. Свідченням цього може служити поста
нова політбюро ЦК КП(б)У від 28 березня 1934 р., в якій 
ставилось завдання подати творчість українського генія 
з марксистських позицій, підготувати відповідні комен
тарі, усунути моменти, які служать культивації "націо
нального обмеження та ідеалізації минулого"17.

Особливо негативно на розвиток наукових студій в 
досліджуваний період вплинула практика розробки ви
щим партійним керівництвом тез по висвітленню фунда
ментальних проблем суспільних і природничих наук, які
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мали стати своєрідним регламентом для дослідників. 
Так, в 1932 р., політбюро ЦК КП(б)У створило 
відповідну комісію у складі Косіора, Затонського, Чуба
ря, Скрипника, Терехова, Петровського, Шліхтера, 
Любченка, Строганова, Хвилі, доручивши їй вироблен
ня тез по висвітленню історії КП(б)У18.

Надалі своєрідним шаблоном не лише в галузі істори- 
ко-партійної, а й історичної науки став створений під 
керівництвом Й.В.Сталіна "Короткий курс історії 
ВКП(б)". Назвавши цю працю найвидатнішим історич
ним документом світового значення, політбюро ЦК 
КП(б)У від 19 вересня 1938 р. зобов’язало місцеві пар
тійні комітети розгорнути її вивчення серед комуністів, 
комсомольців, широких верств населення19. Відповідні 
регламентовані програми вироблялися також на ос
нові зініційованих вищим політичним керівництвом 
республіки диспутів, дискусій з історії України, історії 
матеріальної культури, історії української літератури то
що. Для дотримання офіційно вироблених концепцій, 
крім органів цензури, створювались різноманітні інсти
туції. Так, у Всеукраїнській академії до 1935 р. ці функції 
виконувала редакційно-видавнича рада, яка не лише ре
комендувала, а й слідкувала за проходженням визначе
них до друку праць20.

Подібна видавнича політика стала на перепоні до ви
дання ряду наукових робіт ВУАН. Зокрема, Н.Д.Полонсь- 
ка-Василенко лише по історико-філологічному та соціаль
но-економічному відділам нарахувала 35 заборонених до 
друку або знищених відразу після видання наукових 
праць. Серед них: т. 5 "Історично-географічного збірника" 
під редакцією О.С.Грушевського, "Праці Комісії для вив
чення соціально-економічної історії України" під ре
дакцією академіка Д.І.Багалія, т. 1 "Біографічного словни
ка українських діячів", збірник "Полуднева Україна" під 
редакцією М.С.Грушевського та ін.21.

В ряді випадків органи цензури та політконтролю 
спецслужб вдавалися до безпрецедентних кроків. Так, 
вище політичне керівництво доручило відповідним

384



підрозділам місцевих відділів Держполітуправління сте
жити за особами, що цікавляться політично-шкідливою 
або ідеологічно невитриманою літературою. Напри
клад, в серпні 1925 р. по лінії ДПУ УСРР була розіслана 
шифрограма такого змісту: "Історія України-Руси" ідео
лога українського націоналізму проф.Грушевського виз
нана ворожою і шкідливою для радянської влади, лже
науковою історією. Питання про заборону цієї книжки 
зараз розглядається урядом СРСР та ДПУ в Москві. А 
поки пропонуємо фіксувати всіх тих, хто виявляє інтерес 
до згаданої книги і розповсюджує її серед населення. 
Інформуйте про це наших с/і* і зобов’яжіть їх посилити 
нагляд за такими особами"22 .

Наскрізь заідеологізоване і заполітизоване ставлення 
до фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 
утиски цензури викликало незадоволення цілого ряду 
українських вчених, вихованих на старих традиціях і 
принципах. Так, відомий історик церкви, практично 
відлучений від наукової роботи за причетність до викла
дання в духовній академії К.Харлампович в листі до 
Н.Д.Полонської-Василенко від 25 грудня 1929 року вис
ловлював щире занепокоєння долею біографічного 
словника діячів України, відсутністю в ньому ряду важ
ливих для висвітлення історії держави персоналій23.

У провідних науковців, літераторів викликало запере
чення і зростання цензурних вимог, що ставилися перед 
результатами наукової чи творчої праці, що значною 
мірою затримували випуск літератури або зовсім не до
пускали її в обіг.

1 Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі- 
ЦЦАГО України).-Ф. 1, оп. 6, спр. 59.-Арк. 53 зв., 54.

2 Там само.-Спр. 282.-Арк. 135.
3 Там само.-Спр. 7.-Арк. 62.
^ Там само.-Спр. ЗО.-Арк. 1.

* Секретний інформатор.
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З Там само.-Арк. 67.
6 Там само.
7 Там само.-Спр. З76.-Арк. 143-144.
8 Там само. - Спр. 341.-Арк. 196.
9 Скляренко Е.М. История фабрик и заводов. Укр. ССР: Историография 

проблемы.-К.: Наукова думка, 1986.-С. 14.
Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК.-К.: Політвидав України, 1976.- Т. 1. -С. 539.
11 ЦДАГО України.-Ф. 1, on. 6, спр. 283.-Арк. 123.
12 Там само.-Спр. 285.-Арк. 67-68.
13 Там само. - Спр. 376. - Арк. 144
14 Там само.-Спр. 40.-Арк. 144 зв.
13 Там само. - Спр. 409.-Арк. 146.
16 Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія Наук. -С. 115.
17 ЦДАГО України.-Ф. 1, on. 6, спр. 338.-Арк. 164.
1® Там само. - Спр. 235.-Арк. 47.
19 Там само.-Спр. 446.-Арк. 17-18.
20 Полонська-Василенко Н.Д.Вказ. праця. - С. 46.
21 Там само.-С. 195-199.
22 Дукельський С. ЧК на Україні.-Chalidze pulications Canadian institute 

of Ukrainian studies.-1989.-С. 138,139.
23 Центральний державний архів - музей літератури і мистецтва 

України.-Ф. 542, on. 1, спр. 253.-Арк. 7.

Антипова О.М . (К иїв)

СТАНОВИЩЕ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ 

В ПОВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ З

З моменту відродження незалежної польської держа
ви у 1918 р. українське питання протягом всього XX ст. 
було і залишається одним з найбільш складних і важких 
для польських владних структур. Воно не знайшло свого 
позитивного вирішення у міжвоєнний період, трагічно 
загострилося в роки II світової війни, драматично 
розв’язувалося в післявоєнні часи і до сьогоднішнього
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дня обтяжує взаємостосунки між двома народами.
Важким іспитом у розвитку взаємовідносин між ук

раїнським і польським народами стали події, що мали 
місце після закінчення II світової війни.

За офіційними польськими даними, на території 
Польщі наприкінці літа 1944 р. мешкало 633 тисячі ук
раїнців1. За оцінкою ж відомого польського політика ук
раїнського походження Мирослава Чеха, їх кількість 
сягла 700 тис.осіб2. Більшість із них, як і їх предки, з на
йдавніших часів мешкали на українських етнічних зем
лях - Холмщині, Надсянні, Лемківщині, Підляшші, - що 
відійшли до Польщі згідно угоди про радянсько-польсь
кий кордон від 27 липня 1944 р.3.

9 вересня 1944 р. в Любліні уряд УРСР і БРСР та 
Польський Комітет Національного Визволення підписа
ли угоду про «взаємну евакуацію»4. Вона давала підста
ву для виїзду українців, білорусів, росіян і русинів 
(лемків) до відповідних республік, а також повернення 
до Польщі поляків і євреїв, які 17 вересня 1939 р. були 
польськими громадянами, а пізніше перебували в Ук
раїні і Білорусі. Обмін мав відбуватися на суто до
бровільних засадах. До половини 1945 р., доки практич
но діяли засади добровільності, з Польщі виїхало тільки 
80 тис.українців5. Інші ж бажали залишитися на землях, 
де мешкали одвіку. Влада, не зважаючи на настрої насе
лення жадала, щоб переселилося як- найбільше ук
раїнців. За період з 15 жовтня 1944 р. до 19 липня 1946 р., 
тобто до часу закінчення терміну домовленості про 
обмін населенням між УРСР і Польщею, свої домівки за
лишили і перебралися в Україну близько 483 тис.осіб6. 
При цьому, починаючи з вересня 1945 р., уряд Польської 
Республіки з допомогою органів безпеки і трьох дивізій 
піхоти здійснював примусове виселення українців в Ра
дянську Україну. Кількість евакуйованих з порушенням 
принципів добровільності становила 260 тис.осіб, тобто 
54% від загальної кількості переселених7. Репатріація пе
ретворилася на депортацію. І все-таки в Польщі залиши
лося близько 150 тис.українців. Переселити їх в Україну 
було неможливо. Уряд СРСР категорично відмовився
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від продовження угоди від 9 вересня 1944 р. Саме вони і 
стали жертвами акції «Вісла».

Ця операція - одна з найбільш болючих сторінок в 
історії українсько-польських відносин. Вона являла собою 
примусове виселення українського населення південно- 
східних районів Польщі в західні і північні воєводства 
країни. Вважається, що головною причиною проведення 
акції «Вісла» була ліквідація УПА на польській території, 
знищення її соціально-економічної і демографічної бази. 
Сьогодні ж польські історики переконливо доводять, що 
стратегічною метою акції була ліквідація комуністичним 
режимом «українського чиннику» в Польщі, полонізація 
українського населення. Тактичною - ліквідація 
оунівського підпілля. Фактично ж мова йшла про застосу
вання до українців, що мешкали в Польщі, принципу ко
лективної відповідальності. Це була справжнісінька 
сгалінщина, яка в одному з найбільш страхітливих своїх 
образів перетнула кордони СРСР.

Акція «Вісла» була здіснена як репресивна операція у 
відповідь на вбивство віце-міністра національної оборо
ни, генерал-полковника Кароля Свєрчевського. 28 бе
резня 1947 р. під час інспекційної поїздки в південно- 
східні райони Польщі він потрапив у засідку, що була 
організована бійцями УПА. А вже на засіданні 29 берез
ня 1947 р. Політбюро ЦК Польської Робітничої Партії 
було принято рішення: «В межах репресивної акції по 
відношенню до українського населення (...) в швидкому 
темпі переселити українців і мішані родини на повер
ненні території (перш за все на Північну Прусію) не ство
рюючи компактних груп і не ближче ніж 100 км від кор
дону»8.

Сьогодні польські історики доводять, що вбивство 
Кароля Свєрчевського вплинуло лише на прискорення 
акції по розв’язанню українського питання і ліквідації 
українського підпілля в Польщі. Ще до фатального 
рішення Політбюро ЦК ПРП польське керівництво ро
зробило детальні плани остаточного етнічного і тери
торіального вирішення українського питання шляхом
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1947 р. заступник начальника Генерального штабу 
Війська Польського генерал С.Моссор пропонував го
лові державної комісії з питань безпеки що при розгляді 
«питання українських залишків» «... видається справою 
вкрай необхідною переселення тих людей окремими 
сім’ями на західні землі, де вони, розпорошені, швидко 
засимілюються»9. Лише так польські комуністи могли 
реалізувати свою національну програму - утворення 
етнічнооднорідної держави.

Акція «Вісла» розпочалася 28 квітня 1947 р. Операція 
здійснювалася на двох напрямах. Спочатку, з 21 квітня 
по 7 липня 1947 р. велись бойові дії проти підрозділів 
УПА, в результаті чого вони фактично перестали існува
ти на території Польщі. Було вбито і взято до полону 
близько 1508 членів ОУН-УПА та їх прибічників 
(справжніх і вигаданих)10.

За тиждень після початку операції почала здійсню
ватися також депортація українського населення. З 28 
квітня по 12 серпня 1947 р. було переселено 140 575 
осіб11. Офіційно виселення тривало до жовтня 1947 р. 
Поодинокі випадки виїзду на Поверненні Землі* трап
лялись ще в січні 1948 р. А останнім акордом акції 
«Вісла» було виселення 32 родин з повіту Новий Тарг 
між січнем і квітнем 1950 р .12. Виселення здіснювалося 
брутальними методами. Окрім того, т.зв. «небезпечні 
українці» направлялися в концентраційний табір в 
Явожно, який був утворений на підставі рішення 
Політбюро ЦК ПРП від 23 квітня 1947 р .13 спеціально 
для «підозрілих українців» і був розташований на те
риторії філії колишнього фашистського концтабору 
Освенцім. Тут здіснювалась сувора селекція ук
раїнського населення і вирішення його подальшої долі. 
Всього, майже за два роки існування табору (до берез
ня 1949 р.) в ньому побувало 3873 особи14.

* Термін “Повернуті Землі” використовується в польській історіографії 
стосовно територій, що відійшли до Польщі за рішенням Подстамської 
мирної конференції 1945 р.
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Серед них - 22 греко-католицьких і 5 православних свя
щенників, українські вчителі і лікарі, демобілізовані з 
Червоної Армії і Війська Польського, навіть колишні 
члени Комуністичної партії Західної України - в’язні до
воєнного концтабору в Березі Картузькій. Однак, основ
ну масу становили українські селяни. Всі вони пройшли 
через знущання і голод, муки і приниження. Для близько 
150 ув’язнених безіменна могила в піщанній краківській 
землі стала місцем останнього притулку15. Всього ж, у 
1944-1947 рр. за досить приблизними даними вітчизня
них істориків, українські втрати становили декілька де
сятків тисяч осіб. За польськими - близько 10 тис.осіб, 
головним чином мирного населення16.

Українське населення не просто виселяли, його свідо
мо розсіювали по всім північно-західним землям 
Польщі. Усе воно було поділене на категорії. В залеж
ності від категорії в одній і тій самій місцевості, із одно
го транспорту могли оселитися лише одна, або декілька 
сімей. Не ближче 20 км до кордону. Не більше 10% ук
раїнців від мешканців села - польських осадників. З об
меженим правом пересування. Без права зміни місця 
проживання (існувала прописка). За порушення - суворе 
покарання. Деякі з цих обмежень діяли до 70-х років.

В результаті депортованими було заселено 72 повіти 
дев’яти північно-західних воєводств Польщі - головним 
чином Ольштинське, Щецінське - 74,5% всіх переселених 
родин, Гданське, Кошалинське і Вроцлавське, а також 
деякі землі колишнього Жешувського і Люблінського 
воєводств. Всього було переселено 33 056 родин (137 810 
осіб)17.

Одночасно на українських етнічних землях почалося 
знищення чисельних пам’яток історії і культури, церков. 
Були перейменовані села, гори, потоки, що свідчили про 
колишніх мешканців цих місць. 27 липня 1949 р. Держав
на Рада ПНР прийняла декрет, згідно з яким державі 
відходило нерухоме майно, яким фактично не користу
валися власники. Це означало неможливість повернення 
українців на свої батьківські землі, до своїх осель і
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домівок18. Акція «Вісла» продовжувалася. Замислена і 
реалізована за сталінськими зразками, вона в значній 
мірі досягла запланованих результатів. Позбавлені своєї 
землі, своїх коренів, традицій і звичаїв, українці були ви
селені і свідомо розсіяні серед поляків. Мало пройти ба
гато років, щоб із їх середовища виросли інтелігенція, 
громадські і політичні діячі які б мали амбіції до самоор
ганізації українського суспільного і культурного життя, 
відстоювання перед владою порушених прав, боротьби 
проти етнічної дискримінації.

50-ті роки стали періодом суттєвої корекції політики 
польських владних структур щодо національних мен
шин. Першим проявом цього стала Постанова ЦК 
ПОРП, прийнята в квітні 1952 р. Крім урегулювання 
майнових справ українців, питання позик на посіви, 
нею було прийнято рішення про допущення українців 
до праці в народних радах, що означало включення 
цієї групи населення в суспільне життя країни. Незва
жаючи на те, що ЦК ПОРП у відкритому листі до 
партійних організацій в червні 1955 р. вказувало на ре
алізацію директив, прийнятих в 1952 р., істотні зміни 
приніс лише жовтень 1956 р. Вже на VII Пленумі ЦК 
ПОРП в липні 1956 р. були піддані критиці 
шовіністичні і націоналістичні настрої і підкреслюва
лась рівність всіх громадян країни, незалежно від їх 
національності. Ця позиція ЦК ПОРП знайшла своє 
відображення і в ухвалах VIII Пленуму (жовтень 1956 р.) 
і IX Пленуму (травень 1957 р.). В січні 1957 р. була утво
рена Комісія ЦК ПОРП у справах національностей 
(існувала до кінця 1966 р.). В 11 з 17 тогочасних 
воєводств Польщи існували її відповідники на рівні 
воєводських комітетів ПОРП. Влітку 1956 р. відбувся 1-й 
Організаційний з’їзд Українського суспільно-культурно
го товариства. Надії влади і української меншини щодо 
діяльності УСКТ були досить розбіжні. Українці розра
ховували перед усім на отримання права повернення до 
давніх місць поселення, відшкодування за втрачене май
но і реабілітацію УПА. Влада ж вбачала в організації ук
раїнців трансмісійну ланку між офіційною політи
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кою і національною меншиною і разом з тим, була б 
противагою для впливу націоналістів. Саме тому 
діяльність УСКТ була обмежена культурно-освітніми 
справами.

Українське шкільництво почало відновлюватися ще в 
1952 р. В першому навчальному році було лише 450 ба
жаючих навчатися рідної мови1̂ . Поступово кількість 
класів з українською мовою навчання і українських шкіл 
зростало. У 1960/61 навчальному році вже функціонува
ло 9 шкіл з українською мовою навчання і 150 шкіл з ук
раїнською мовою як одним із предметів. Загальна 
кількість учнів була 3 тис.осіб20. То був момент найви
щого розквіту українського шкільництва.

З 1956 р. було розпочато видання газети українською 
мовою «Наше слово» (тижневий наклад - 8-12 
тис.прим.). Трохи пізніше почав виходити річник «Ук
раїнський календар» (10 тис.прим.). В деяких місцевос
тях почали виходити в радіоефір передачі українською 
мовою. Організовувались аматорські колективи - хори, 
фольклорні, драматичні групи, було проведено кілька 
фестивалів української музики і пісні. Однак, по відно
шенню до дійсних потреб української громади, цього бу
ло замало. Але треба зазначити, що в цьому були винні 
не тільки влада, а й самі українці. Велика їх кількість не
охоче признавалася до своєї національності. По роках, 
що пройшли від часу переселення, українсько-польські 
стосунки вже склалися і в кожній окремій місцевості по- 
різному. Тому відкриття українських шкіл, світлиць, ут
ворення регіональних центрів УСКТ або православних 
парафій могло змінити не завжди стабільну ситуацію.

1956 р. були скасовані обмеження, що накладалися 
пропискою, а з квітня 1957 р. з ’явився шанс на повернен
ня до давніх місць поселення, але тільки за умови, що 
давне господарство не зайнято новим господарем, або 
не є власністю держави. В 1957-58 рр. цим шансом ско
ристалося близько 5 тис. українських родин , з яких знач
на частина зробила це самовільно, не повідомивши 
відповідні органи влади. Такі родини були позбавлені
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фінансової підтримки. Повітові органи влади дуже 
болісно і неохоче сприймали бажання українців повер
нутися на свої давні місця і робили всіляки перепони 
цьому. Так, наприклад, в повітах Новий Сонч і Новий 
Тарг було заборонено прописку лемкам і циганам аж до 
1981 р.22

Не були врегульовані справи Української греко- 
католицької церкви. Таким чином, не зважаючи на 
значні позитивні зміни в становищі українського насе
лення після 1956 р., в політиці і практиці польської дер
жави щодо українців і в подальшому зберігалися елемен
ти дискримінації і адміністративних обмежень.

Певним моральним задоволенням для ук
раїнської громадськості в Польщі могла стати Постано
ва Сенату Польської Республіки від 3 серпня 1990 р., яка 
«засуджує акцію «Вісла», здійснену на засадах колектив
ної відповідальності, властивої для тоталітарних ре
жимів» і наголошує на виправлення кривд, заподіяних 
українському населенню внаслідок цієї акції. Українська 
громада в Польщі чекає на це. 1

1 Pudfo К. Polityka panst'va polskiego wobec ludno£ci ukrainskiej (1944-1991) 
// Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. - Київ, 1993. 
- С.258.

^ Czech М. Kwestia ukraifiska w III Rzeczypospolitej // Ukraincy w Polsce. 
1989-1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje. - Warszawa, 1993. - S.268.o

Советский Союз - Народная Польша. 1944-1974. Документы и 
материалы. - М., 1974. - С. 19.

^ Там само. - С.24.
^ Chojnowska A. Operacja «Wisfa» (Przesiedlenie ludnosci ukrainskiej na 

ziemie zachodnie і pofnocne w 1947 r.) // Zeszyty Historyczne. - Paryz. - 1992. - N 
102.-s.12

^ Pudfo K. Etniczne, spoleczne і kulturowe skutki akcji «Wisfa» // Akcja 
«Wisfa» na tie stosunkow polsko-ukrairiskich w XX wieku. - Szczecin, 1994. - 
S.145.

*7
Misilo E. Akcja «Wisfa». Dokumenty. - Warszawa, 1993. - S.178 Ідит. за: Chojnowska A. Op.cit. - S. 21. 
Misifo E.Akcja «Wisia». - S.53.
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15 Місіло Є. Явожно // Наше слово. - 1990. - № 4.
16 Olszanski Т.А. Historia Ukrainy XX w. - Warszawa, 1984. - S.240.
17 Lach S. Osadnictwo ludnosci ukrainskicj na ziemiach odzyskanych po 
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Сергій Білошицький, (Хмельницький)

ПРАКТИКА ВІДКРИТИХ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ 
В 20-30-х РОКАХ

ЯК ЗАСІБ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОДНОПАРТІЙНОЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Ствердження радянської влади на території України 
супроводжувалося не тільки фізичним знищенням опо
зиції, але й певним ідеологічним забезпеченням цих 
акцій. В практику органів політичного керівництва і 
спецслужб посту-пово входила така форма нейтралізації 
"непролетарських” верств населення, як проведення 
відкритих показових процесів проти "класових супро
тивників” і в першу чергу лідерів політичних та гро
мадських організацій. На думку їх організаторів подібні 
акції з одного боку нібито «легітимізували» насильство, 
придаючи йому правові контури, з іншого дозволяли,
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при активному використанні преси, залякати прихиль
ників підсудних, та закликати до «побутового терори
зму» проти опозиціонерів слухняну частину населення.

Одним з перших таких справ став процес проти 
членів т.з. промонархічного "Національного центру". В 
розпорядженні надзвичайних комісій і Харківського 
ревтрибуналу, які протягом грудня 1920 - квітня 1921 рр. 
готували зазначений політичний процес, перебувало 
"Звернення вчених Півдня Росії до вчених Західної Євро
пи", яке містило заклик до європейського співтоварист
ва прийти на допомогу армії Денікіна для того, щоб при
зупинити "руйнівний поступ більшовиків". Звернення 
підписали близько 600 науковців, викладачів вищих уч
бових закладів, музейних працівників тощо.

Саме за цим документом і добиралися кандидатури 
для показового процесу. Важлива роль в ньому відводи
лась професорам М.Сумцову, Ф.Шміту, М.Левіту та 
іншим. Незважаючи на те, що покарання, винесене рев
трибуналом 29 квітня 1921 р., було не дуже суворим, 
процес, за задумом його організаторів, мав служити су
ворим попередженням тим політично активним грома
дянам, хто намагався в різних формах чинити опір ра
дянській владі [1].

Значних обертів набирали репресивні заходи вищого 
політичного керівництва і надзвичайних комісій, спря
мовані проти дрібнобуржуазних політичних партій, що 
діяли в Україні в перші роки радянської влади. Зокрема, 
під жорстким репресивним пресингом опинилися члени 
РСДРП. Перші показові судові процеси над меншовика
ми відбулися вже на початку 1920 р. Повідомляючи про 
один з них, Донецький обком КП(б)У, Юзівський рай
ком партії відзначали, що "цей суд фактично був судом 
всієї партії і пройшов блискуче" [2].

Безперечно політичну мету переслідував суд над ак
тивними членами київської організації РСДРП Г.Д.Ку- 
чиним-Оранським, О.Б.Романовим, І.П.Шпрером та ін., 
який відбувся 21-23 березня 1920 р. Для того, щоб краще 
уявити собі притягнутий до процесу контингент осіб, до
статньо звернути увагу на відомих вчених Г.Д.Кучина-
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Оранського, С.І.Каплуна-Сумського, С.Ю.Семківсько- 
го та М.Балабанова які опинилися з товаришами на лаві 
підсудних, будучи звинуваченими у боротьбі з радянсь
кою владою та співробітництві з денікінцями.

Незважаючи на те, що переважна більшість звинува
чень не знайшли свого фактичного підтвердження в суді, 
або були аргументовано спростовані підсудними, рево
люційний трибунал виніс досить суворий, як на той час, 
вирок. Ряд підсудних (О.Б.Романов, І.П.Ш ирф, 
Н.В.Ланда, Г.Д.Кучин-Оранський) були засуджені до 
ув’язнення в концентраційних таборах на весь період 
громадянської війни. Інші ж позбавлялись політичних 
прав і можливості працювати в робітничих та інших гро
мадських організаціях [3].

Очевидно, на згаданому процесі вище політичне 
керівництво цілком досягнуло поставленої мети, 
оскільки вже через місяць після його завершення на ос
нові масових арештів не з меншим пафосом готувався 
другий показовий процес. 25 квітня 1920 р. політбюро 
ЦК КП(б)У рекомендувало активізувати підготовку 
київської справи меншовиків, передати її до Верховного 
Суду, з тим, щоб до відкриття з’їзду Рад можна було б 
завершити слухання [4].

Зібрані органами ВУНК докази провини київських 
меншовиків були хиткими і непевними, тому вже 28 
квітня 1920 р. вище політичне керівництво України 
вирішило ліквідувати згадану справу в касаційному по
рядку [5].

Нова спроба організувати політичний процес була 
здійснена восени 1920 р., коли політбюро ЦК КП(б)У 
своєю постановою від 5 жовтня 1920 р. доручило Яко
влеву проаналізувати всі матеріали, пов’язані з арешта
ми меншовиків і висловити свою думку щодо можли
вості їх "політичного використання" [6]. Однак, і вона 
виявилась невдалою, оскільки 22 жовтня 1920 р. вище 
політичне керівництво республіки схвалило рішення 
ув’язнити в позасудовому порядку частину заарештова
них меншовиків, іншу ж - вислати з України до Грузії [7].
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Антименшовицькі кампанії, проводились активно і в 
наступні роки. Як правило, їх супроводжували галасливі 
кампанії в періодичній пресі. На необхідність їх прове
дення наголошувалось в постанові політбюро ЦК 
КП(б)У від 17 березня 1922 р., в якій засоби масової 
інформації націлювались на використання всіх можли
вих і наявних компрометуючих матеріалів на членів 
РСДРП [8].

На початку 20-х рр. суворі каральні заходи здійсню
вались в Україні й проти правих есерів. Як і в попереднь
ому випадку, підготувати громадську думку щодо не
обхідності реалізації накреслених заходів мав показовий 
судовий процес, який проходив над членами ПСР у 
Москві з 8 червня по 7 серпня 1922 р. Перед судом Вер
ховного революційного трибуналу при Всеросійському 
ЦВК постало 34 обвинувачених. Серед них такі відомі 
діячі партії як Д.Донський, Є.Тимофєєв, М.Лихач, Д.Ра- 
ков, Ф.Федорович та ін. Політична підоснова цього про
цесу була зрозуміла не лише його організаторам. У 
своєму листі до Анатоля Франца від 3 липня 1922 р. 
М.Горький охарактеризував процес над есерами як при
готування "до вбивства людей, щиро служивших справі 
визволення російського народу. В іншому своєму листі 
від 1 липня 1922 р. до О.Рикова М.Горький попереджав: 
"Якщо процес соціалістів-революціонерів буде закінче
ний вбивством - це буде вбивство із заздалегідь обдума
ними намірами - огидне вбивство.

Я прошу Вас повідомити Л.Д.Троцькому та іншим 
цю мою думку. Сподіваюсь, вона не здивує Вас, бо Вам 
відомо, що за весь час революції я тисячократно вказу
вав радянській владі на безглуздя і злочинність вини
щення інтелігенції в нашій безграмотній та некультурній 
країні.

Зараз я переконаний, що, якщо есери будуть вбиті - 
цей злочин викличе з боку соціалістичної Європи мо
ральну блокаду Росії" [9].

Незважаючи на застереження, Верховний ревтрибу
нал засудив 12 осіб до розстрілу, 4 - до 10-ти років тю
ремного ув’язнення, 3-х - до 5-ти років, одного - до
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трьох, ще одного - до двох років. Двоє обвинувачених 
були виправдані, 10 звільнені від покарання [10].

Дещо пізніше, 8 серпня 1922 р. президія ВЦВК при
йняла безпрецедентне рішення. Призупинивши виконан
ня вироків щодо 12 засуджених, вона зазначила, що, як
що "партія соціалістів-революціонерів фактично і на
справді припинить підпільно-змовницьку, терористич
ну, військово-шпигунську, повстанську роботу проти 
влади робітників і селян, вона тим самим звільнить від 
вищої міри покарання тих своїх керівних членів, які в 
минулому цією роботою керували і на самому процесі 
залишили за собою право її продовжувати.

Навпаки, застосування партією соціалістів-рево
люціонерів методів збройної боротьби проти робітничо- 
селянської влади неминуче приведе до розстрілу засуд
жених натхненників і організаторів контрреволюційно
го терору і заколоту... "[11].

Таким чином, ще протягом певного часу засуджені 
перебували на правах заручників, а їх доля залишалася 
невизначеною. Лише 14 січня 1924 року президія ЦВК 
Союзу РСР розглянула питання про засуджених есерів і 
замінила їм вищу міру покарання позбавленням волі 
терміном на 5 років [12].

Вище політичне керівництво великого значення над
авало обговоренню наслідків зазначеного політичного 
процесу серед широких кіл населення. За дору-ченням 
ЦК КП(б)У матеріали процесу обговорювались на пле
нумах губернських і повітових комітетів партії, на основі 
їх резолюцій розроблялись і розсилались первинним 
парторганізаціям спеціальні інструктивні листи. Так, 
Одеський губком партії в своєму інструктивному листі, 
розісланому в серпні 1922 року вказував, що "підсумо
вуючи процес правих есерів, слід звернути се-рйозну 
увагу на кооперативні, господарські і культурно- 
освітні організації, в яких всюди і по цей час знаходять
ся ворожі нам елементи жовтоблакитної і російської 
есерівщини, причому необхідно ретельно використову
вати кожний конкретний момент, в якому можна поба
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чити підрив тієї роботи, яку веде наша партія і радянсь
ка влада в галузі господарській і культурно-освітній, 
проводячи при цьому від кожного такого факту прямі 
нитки до правих есерів і в зворотній бік" [13].

Партійні комітети України, на цей час вже набули не
обхідного досвіду по організації і обговоренню наслід
ків гучних політичних процесів. Зокрема, в травні 1921 
року в Києві розпочався процес, спрямований проти 
членів Української партії соціалістів-революціонерів. 
Провідна роль в зазначеному процесі відводилась відо
мим діячам Української Народної Республіки, актив
ним учасникам національно-визвольних змагань ук
раїнського народу 1917 - початку 20-х рр. - В.О.Голубо
вичу, М.О.Петренку, С.С.Остапенку, І.М.Лизанівсько- 
му, Ю.Ю.Ярославу, І.М.Часнику та іншим.

Як і в ході попередніх процесів Верховний Надзви
чайний Трибунал намагався не стільки з’ясувати кон
кретну провину підсудних, дати їм грунтовну правову 
оцінку, скільки ставив за мету скомпрометувати, "ро
зкрити антинародну сутність націоналістичних урядів". 
Підсудні звинувачувались в організації політичного і 
кримінального бандитизму, пограбуванні національних 
багатств України, нелегітимних зносинах з іноземними 
державами, а головне - рішучій і послідовній боротьбі 
проти радянської влади.

Ставив перед собою процес проти членів УПСР ще 
одну мету, на якій наголошувалось в передмові доклад
ного стенографічного звіту процесу, виданого під ре
дакцією Д.С.Мануїльського. В ній говорилося, що 
київський процес був свого роду останньою підсумко
вою рискою, підведеною історією під ідейним розвалом, 
гнилизною і розкладом української "самостійницької 
інтелігенції'^14].

В першій половині 20-х рр. в поле зору Всеросійської 
та Всеукраїнської надзвичайних комісій потрапили 
анархісти. Причому навіть ті, хто сповідував ненасиль
ницькі методи протидії радянській владі. Так, на почат
ку 1921 р. з Москви на ім’я голови Раднаркому України 
Х.Г.Раковського надійшла секретна телеграма, якою ре
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комендувалося: 1. Взяти на облік всіх анархістів на Ук
раїні. 2. Ввести посилений нагляд за анархістами і приго
тувати матеріал, по-можливості, кримінального харак
теру, за яким можна було б притягнути до кримінальної 
відповідальності [15].

В 1921-1925 рр. в Україні були проведені масові ареш
ти анархістів, які викликали невдоволення не лише 
керівників анархістського руху, а й його рядових членів. 
Характерною у цьому відношенні є заява до ОДПУ 
СРСР одеської анархістки О.Я.Таратути, яка, протесту
ючи проти арештів, писала: "Не завжди ваші традиційні, 
ще Миколою II випробувані засоби ведуть до мети. В’яз
ницею і багнетом ідею не вб’єте. А мені абсолютно бай
дуже перейти в маленьку в’язницю, замість тієї великої, 
яка називається Радянською Росією" [16].

Чимало зусиль доклали партійні та каральні органи 
України для компрометації керівництва Української ко
муністичної партії, яка з цілого ряду питань близько сто
яла до КП(б)У. Розгорнутий план дій в цьому напрямку 
визначався постановою ЦК КП(б)У від 22 серпня 1924 р. 
Зокрема, Агітпропу ЦК КП(б)У доручалось скласти і 
розіслати на місця спеціальний циркуляр "Про контрре
волюційну діяльність укапістів". Губернські парткоміте- 
ти зобов’язувались вести нагляд "за укапістами, не до
пускаючи їх виступів". Характерно, що в проекті поста
нови губкомам КП(б)У дозволялось "в разі потреби 
вживати необхідні репресивні заходи аж до арештів".

Окремим рядком в серії публічних судових процесів 
варто виділити т.з справу "Центру дій", організації ут
вореній в 1921 р. в Парижі деякими діячами близькими 
до кадетської партії, для сприяння "національної рево
люції". Не дивлячись на малу чисельність в Києві 
членів організації та їх невисоку активність, органи 
ДПУ УСРР, вдалося не тільки викрити в липні 1923 р. 
організа-цію "Київського обласного центру дій", але й 
сфабрикувати гучну політичну справу активно вико
ристовуючи фіктивні документи та свідчення провока
торів.
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Судовий процес у справі "Київського обласного цен
тру дій" відбувся в будинку Купецького зібрання (зараз - 
Державна філармонія) у Києві у березні-квітні 1924 р. 
Винесені вироки, навіть на перший погляд, вражали 
своєю суворістю. Суд засудив Л. та З.Куцевалових до 5 
років позбавлення волі, А.Капоцинську - до 7 років 
ув’язнення, М.Василенка, К.Василенка, Б.Толпигу, 
Л.Чолганського, П.Смирнова, М.Онищенка-Павлюка - 
до 10 років в’язниці, С.Єдиневський, С.Чебаков, 
А.Яковлєв, В.Виноградова отримали вищу міру пока
рання [17].

Пізніше, в другій половині 20-х, та 30-х роках вищим 
політичним керівництвом України та повністю підпо
рядкованими йому органами ДПУ були сфабриковані і 
розглянуті в судовому порядку т.з справи "Спілки виз
волення України", "Військово-офіцерської організації", 
"Трудової селянської партії", "Української військової ор
ганізації", "Промпартії" "Російсько-українського фашис
тського блоку", "Російської національної партії", "Кон
трреволюційної організації боротьбистів", "Антира- 
дянської військово-терористичної організації". "Польсь
кої організації військової" та інших, жертвами яких в 
першу чергу ставали громадсько та політично активні 
громадяни, лідери та активісти цілої палітри політичних 
партій і рухів, що діяли в Україні в цей період. Останнє 
значною мірою обумовило занепад цих партій, обме
ження їх впливу на широкі верстви населення.

Таким чином, залишається констатувати, що ганебна 
практика відкритих судових процесів проти діячів 
політичної опозиції, в умовах коли суди органи фактич
но перетворені на каральні органи правлячої партії, 
сприяла демонтажу багатопартійної політичної системи, 
фактично закріплювала диктатуру ВКБ(б)-КП(б)У. 1
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Рубльова Н  С  (Киш)

РКЦ І СВІТСЬКА ВЛАДА В УКРАЇНІ - БОРОТЬБА ЗА 
ВПЛИВ У СФЕРІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ПЕРША ТРЕТИНА XX ст.).

Після триразового розчленування Королівства Поль
ського в кінці XVIII ст. Російська імперія виборола вели
чезні територіальні надбання із строкатим національним 
і релігійним складом населення. Крім православ’я та 
іудаїзму, на Правобережній Україні, що становила знач
ну частину новоприєднаних земель, вже кілька століть 
поспіль найбільший вплив мала Римо-католицька церк
ва, до числа прихильників якої належали сотні тисяч
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тамтешніх мешканців. І хоча майже половину цих като
ликів, згідно офіційних даних1, становили українці, тоб
то представники корінної національності, уряд вважав 
католицьку віру чужою.

Відтак правові стосунки держави з РКЦ регламенту
вав « Статут в  духовн и х справах чужих визнань», а 
керівництво ними у Міністерстві внутрішніх , справ 
імперії Романових було покладено на Департамент чу
жих визнань.

Отже, ставлення царату до РКЦ було засадничо не
прихильним. Католицька віра сприймалася як конку
рент офіційного православ’я, оплот борців за відроджен
ня Польської держави та засіб полонізації підданих ро
сійської корони. Недовіра властей до РКЦ ще більше по
силилася після польських повстань 1830-1831 та 1863- 
1864 рр. і втілилася у низці репесивно-дискримінаційних 
заходів щодо самої Церкви, віруючих і духовенства (бу
ло закрито майже усі римо-католицькі монастирі й бага
то костьолів, заборонено діяльність чернечих орденів, 
ліквідовано духовні навчальні заклади, скорочено цер
ковну управлінську мережу, вислано за межі України ба
гатьох ксьондзів...). Чималі зусилля докладала державна 
адміністрація, аби зрусифікувати РКЦ, але попри усі на
магання уряду, в костьолах лунала не російська, а таки 
польська мова, вони були осередками збереження і гене
рування польських визвольних ідей, які надійно захи
щали підросійських поляків від втрати національної 
ідентичності.

Царизм, ніколи не припиняючи усіляких намагань 
підірвати могутність РКЦ, все ж мусив рахуватися із ре
аліями життя - наявністю серед своїх підданих величез
ної кількості послідовників католицизму й впливом Ва
тикану. Абсолютизм Романових не ставив собі за мету 
цілковите викорінення цієї конфесії з російського грун
ту, а лише затискував і всіляко обмежував її діяльність.

Прикладом такого прагматичного підходу може пос
лужити залучення римо-католицького духовенства до 
викладання Закону Божого дітям-католикам у різно
манітних державних і приватних навчальних закладах -
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школах, гімназіях, пансіонах, училищах тощо.
Процедура призначення ксьондза на посаду законов

чителя була досить складною і тривалою, нагадаючи 
біблейське чистилище. Кілька місяців кандидатуру 
всебічно розглядали в канцеляріях кількох інстанцій - 
попечителя Київського навчального округу, губернато
ра і, врешті, генерал-губернатора.

Владу передовсім цікавив морально-політичний 
облік майбутнього вихователя. Для перевірки благо
надійності ксьондзів обов’язково залучалися поліція та 
жандармерія, на чиїх донесеннях і грунтувалися виснов
ки щодо можливості (або неможливості) допущення ду
ховних отців до викладацької діяльності. Вердикти влас
тей у цих справах виносилися на користь священнослу
жителя, якщо охоронці законності (таємні і явні) пові
домляли, що він «в нравственном и  политическом отно
шениях н и  в  чем предосудительном не замечен, п од судом  и  
следст вием не состоял и  не состоит». Проте доволі час
то жандарми інформували, що кандидат на посаду зако
новчителя, на їхню думку, «яры й пропагандист  к а 
толицизма», свого часу карався штрафом чи навіть ко
роткотерміновим ув’язненням за «совращение», тобто 
навернення православних у свою віру. У подібних ви
падках така кандидатура відхилялася.

За викладацькою діяльністю законовчителів римо-ка- 
толицького віросповідання завжди пильно стежила 
адміністрація навчального закладу та спецслужби. Але 
не можна стверджувати, що взаємини цих сторін були 
завжди антагоністичними й базувалися лише на недовірі 
та прихованій (або відвертій) ворожості. Відомі випад
ки, коли влада демонструвала свою лояльність і щедро 
роздавала ксьондзам урядові нагороди.

Так, наприклад кілька католицьких священиків - за
коновчителів київських гімназій - «за отлично-усердную и  
полезную  службу» були представлені до нагородження 
монаршими відзнаками - орденами св. Анни і св. 
Станіслава, а також підвищені по службі2.

РКЦ не задовольнялася можливістю релігійного на
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вчання лише легальним шляхом під пильним наглядом 
влади. Практично при кожному костьолі діяла таємна 
польська школа, керівництво якою здійснював насто
ятель парафії. Народних учителів для цих шкіл ксьондзи 
теж готували у таємних монастирях. Завдання таких на
вчальних закладів полягало не лише у релігійному вихо
ванні дітей-католиків, але й у прищеплюванні їм почут
тя польського патріотизму, неприязні до російської дер
жави і влади. Водночас це був дієвий спосіб паралізува
ти вплив російської школи, російського і російськомов
ного оточення, виховати покоління, свідомо віддані 
справі польського національного відродження 3.

Польські таємні школи діяли в умовах глибокої 
конспірації, та все ж нерідко викривалися поліцією і 
жандармами, котрі пильно стежили за ксьондзами та ак
тивістами католицьких громад. Священиків назагал від
давали до суду, що накладав штрафи і навіть засуджував 
до позбавлення волі (щоправда, нетривалого - від 
кількох тижнів до кількох місяців).

Під час Першої світової війни діяльність польських 
освітніх товариств і навчальних закладів була легалізова
на. Так, наприклад, у Києві діяло товариство «Polska 
M arierzSzkolm », яке очолював настоятель кафедрального 
костьолу св. Олександра ксьондз Т. Скальський. У 1917 р. 
це товариство координувало роботу 103 польських шкіл, 
які відвідували 8.800учнів.

Після 1917 р., особливо після встановлення в Україні 
радянської влади, настали різкі зміни у державній 
релігійній та освітній політиці. Згідно декрету про відо
кремлення церкви від держави та школи від церкви у на
вчальних закладах заборонялося викладання Закону Бо
жого. Священиків, в тому числі римо-католицьких, було 
позбавлено політичних прав і соціальних гарантій. їм не 
дозволялося навіть переступати поріг навчального за
кладу. Порушення радянських законів і численних забо
рон суворо переслідувалося. При чому, каралися не ли
ше священнослужителі, але й вчителі та учні. Так, напри
клад, за організацію гуртка скаутів при польській школі 
У м. Сквирі ксьондза Ф. Буяльського у 1927 р. вислали на

405



Соловецькі острови, вчителів звільнили, а школу закри
ли. Суворими вироками трибуналів, судів та «особливих 
трійок» ледь не щоразу завершувалися й спроби римо- 
католицького духовенства допомогти педагогам польсь
ких шкіл у голодні (1922, 1932-1933) роки.

В середині 30-х років у Києві було звільнено з посад і 
позбавлено партквитків директорів кількох польських 
шкіл через те, що окремі їхні учні відвідували костьол.

Новий комуністичний режим вбачав у РКЦ поважно
го супротивника і намагався будь-якими способами 
підірвати її вплив на католицьке населення, особливо 
учнівську молодь. Закриття костьолів, провокації, 
особиста дискредитація священнослужителів та інші 
подібні методи не давали все ж таки бажаного результа
ту, а лише викликали у віруючих співчуття до зневьжу- 
ваного владою духовенства. З кінця 1920-х років розпо
чалися масові арешти кліру, які завершилися через деся
тиріччя цілковитим знищенням католицької церковної 
ієрархії в Україні.

Лише таким чином радянська адміністрація спромог
лася усунути РКЦ від навчання і виховання підростаю
чого покоління, на довгі роки монополізувавши вплив 
на освітню сферу.

Отже, перша третина XX ст. на Правобережній Ук
раїні відзначена боротьбою світської влади - російсько
го царату, а після 1917 р. - більшовиків - з РКЦ за вплив 
на освіту і виховання дітей та молоді, особливо по
льського походження. Якщо в дореволюційний час 
обидві сторони у цьому змаганні нерідко йшли на комп
роміси, то радянська влада натомість не лише відокре
мила школу від церкви, але й використала усі владні ва
желі для повного знищення свого супротивника в особі 
римо-католицького духовенства. І

І Так, напередодні Першої світової війни, за даними канцелярії 
Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора, на 
Правобережній Україні нараховувалося 762 тис. римо-католиків, серед яких
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поляки становили 50 %, українці - 49,5 %, решту - німці, литовці, білоруси... 
Принагідно зазначимо, що імперська адміністрація назагал применшувала 
кількість католиків-поляків (Див.: ЦЦІЛ України ум. Києві.-Ф. 442; ф. 301; ф. 
1335; ф. 1600; ф. 274).

2 Серед них - ксьондз А  М. Олендзький, про якого з теплотою згадував в 
одному із своїх автобіографічних творів відомий російський письменник К. 
Паустовський - колишній (1904-1912) учень 1-ї Київської чоловічої гімназії, 
котрий неодноразово, як і його однокласники, тікав з набридливих викладів 
православного архієрея С. І. Трегубова у сусідній клас, під «юрисдикцію 
римського папи Лева XIII» та каноніка Олендзького (Див.: Паустовский К. Г. 
Далекие годы. Беспокойная юность: Повести. - К., 1987. - С. 96-97).

3 Так, наприклад, контррозвідка штабу КВО, виявивши одну із таких 
шкіл у м. Вінниці, доповідала, що ксьондз на заняттях знайомить учнів з 
історією Польщі, звертаючи особливу увагу на перебіг польських* повстань, 
пояснює їм причини поразки цих виступів, намагається піднести 
національний польський дух з метою переконати в необхідності і можливості 
нового повстання.

Ланкова Є.В.(Кш в)

ДО 140-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ У КИЄВІ

Політика царського уряду Росії протягом століть бу
ла спрямована на свідоме обмеження розвитку народної 
освіти в Україні з метою винищення національного духу 
і русифікації краю. Ця антиукраїнська політика, на 
жаль, мала певні наслідки: у 1856 р. в дев’яти ук
раїнських губерніях з населенням 23,5 млн. чоловік 
налічувалося лише 1320 шкіл, в яких навчалося близько 
67 тис. дітей1. Майже 98 % дітей шкільного віку були 
позбавлені навіть елементарної освіти. М.Драгоманов з 
болем писав: "Вся історія школи в Россії за останні 100 
років є ніщо інше, як бійка уряду з наукою та освітою"2. 
Навіть у Києві, традиційно одному з головних центрів 
освіти, неписьменні становили майже 56% населення 
міста3. У зв’язку з таким становищем серед української 
інтелігенції поширилася думка про створення недільних 
шкіл.
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Перша недільна школа в країні з’явилася у Києві 11 
(23) жовтня 1859 р. за ініціативою професорів та сту
дентів університету Св.Володимира, Духовної Академії 
та вчителів міських гімназій. Завідуючим школою став 
професор П.Павлов, секретарем - М.Драгоманов. Попе
читель Київського учбового округу М.Пирогов, який 
дозволив відкрити цю школу, зазначав, що її творцями 
та вчителями були "найкращі серед малоросів і за 
здібностями і за моральністю". М.Драгоманов згадував: 
"Нашою думкою було: чим-небудь і якомога швидше за
платити мужикові за те, що ми зросли і вивчилися за 
його кошт". Перша недільна школа діяла в приміщенні 
повітового училища на Подолі, по вул.Костян- 
тинівській, 9. Викладання в школі велося українською та 
російською мовами. Незабаром в Києві діяли вже шість 
шкіл, з них дві - жіночі4. Недільні школи також були 
створені в Одесі, Харкові, Чернігові, Полтаві, Ніжині, 
Єлисаветграді та інших містах. Всього в Україні їх було 
близько 70. Для українських недільних шкіл Т.ПІевченко 
створив спеціальний буквар, П.Куліш - "Граматку". Всі 
недільні школи були ліквідовані владою у 1862 р.

У 1864 р. діяльність недільних шкіл знов була дозво
лена, проте з великими обмеженнями. З 1891 р. всі 
недільні школи були підпорядковані духовному відомст
ву. У 1897 р. Київське товариство грамотності почало 
відкривати недільні школи в робітничих районах міста. 
Протягом 1897 - 1901 р. Товариство відкрило п’ять 
недільних шкіл (три чоловічі та 2 жіночі). За угодою з 
Київським товариством денних притулків для дітей 
робітничого класу ці школи працювали в приміщеннях 
Новостроєнківського (вул. Марїїнсько-Благовіщенська, 
3), Павлівського, Звіринецького (вул.Печерська, 17) 
притулків. Недільні школи КТГ працювали також в Бу
динку працелюбства і приміщенні Політехнічного 
інституту. Протягом 1899 р. недільні школи Товариства 
грамотності були створені у жіночій та чоловічій в’язни
цях, проте діяли вони недовго.

Програми недільних шкіл були досить насиченими -
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математика, мова, всесвітня та вітчизняна історія, літе
ратура, географія, краєзнавство, природознавство, фізи
ка, астрономія тощо. Учням пропонувалися для творів 
цікаві теми: "Характеристика дійових осіб трагедії 
В.Шекспіра "Король Лір", "Порівняльна характеристи
ка скупого лицаря та Плюшкіна", "Опис моєї Батьківщи
ни", "Ян Гус" тощо. Викладачі недільних шкіл Товарис
тва грамотності прагнули не лише прищепити елемен
тарні знання своїм учням, але й вчили їх думати, аналізу
вати, узагальнювати. Про це свідчать учнівські твори, 
зокрема, уривки з роботи на тему: "Чому я вступив до 
школи?" - "Для того, щоб набратися світла і поділитися 
з іншими, без чого нашому брату робітнику, мабуть до
ведеться жити так, як за кріпосного права". А ось 
відповідь іншого учня: "Щоб набратися якомога більше 
знань, розвинути себе для того, щоб краще вдуматися і 
вникнути в оточуюче середовище, орієнтуватися в 
ньому"5.

Товариство постійно турбувалося про недільні шко
ли. Члени Товариства, професори київських вузів 
зустрічалися з учнями, читали для них лекції. Школи за
безпечувалися всім необхідним і в першу чергу підручни
ками та літературою. Всі недільні школи мали свої 
бібліотеки. Питання методики викладання окремих 
предметів систематично обговорювалися на засіданнях 
спеціально створеної Шкільної комісії Товариства. Ста
вилися питання і про створення навчальних посібників 
українською мовою. На одному із засідань Шкільної 
комісії було вирішено створити Музей наочних 
посібників. У 1898 р. спеціальний Комітет у складі 75 
осіб на чолі з М.Біляшевським (пізніше його замінив 
професор Ю. Вагнер) взявся за його створення. Було ро
зроблено Положення, згідно якого метою Музею було 
"зібрання колекцій з різних галузей знань" і "забезпечен
ня міських і сільських шкіл" "тимчасовим користуван
ням наочними навчальними посібниками". У 1903 р. в 
Музеї нараховувалося вже понад 4,5 тис. предметів у 13 
відділах - анатомії та фізіології людини, археології, бо
таніки, географії, зоології, кристалографії, математики,
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мінералогії, сільського господарства, технології, фізики, 
хімії та світлових картин. Члени Комітету постійно тур
бувалися про поповнення музейних фондів, займалися 
систематизуванням колекції, складали та публікували 
каталоги. Вони також проводили екскурсії по місту та 
його околицях, під час яких навчали учителів та учнів 
методиці збору різноманітних матеріалів для шкільних 
музеїв. Постійними абонентами Музею були недільні, 
міські, професійні, полкові, приватні школи, гімназії, ко
мерційне та художнє училища, денні притулки, Комісія 
народних читань, Політехнічний інститут та приватні 
особи. Після заборони Київського товариства грамот
ності вчителі міста наполягали на збереженні Музею і 
він продовжував працювати в Народному Домі, перего
дом в приміщенні Вищих жіночих курсів.

Для учнів недільних шкіл Товариством постійно ор
ганізовувалися вечори, вистави, концерти, екскурсії. То
вариство домовилося з київськими лікарями про без
коштовні медичні консультації учнів, а з Товариством 
Червоного Хреста - про безкоштовне забезпечення їх 
ліками. Завдяки зусиллям Київського товариства гра
мотності недільні школи були відкриті в Каневі, Смілі, 
Умані. Протягом 1897-1904 рр. лише в недільних школах 
Києва здобули освіту близько 5 тис. робітників. Серед 
вчителів недільних шкіл Товариства було чимало людей, 
які знаходилися під пильною увагою влади і жандармів, 
в тому числі і Ганна Суровцова, одна із засновників ук
раїнофільської "молодої громади"6.

Влітку 1904 р. недільні школи Товариства грамот
ності були закриті "вследствие обнаружившейся в них 
неблагонадежной деятельности учительствующих лиц"7. 
Приводом до їх закриття був донос цензора Сидорова: 
"Секретно. 12 июля 1904... деятельность этих школ на
правлена не столько к обучению учеников грамоте и со
общению им полезных первоначальных знаний, сколько 
к "общему развитию" их в весьма вредном духе... При та
ком направлении..., несомненно, эти школы политичес
ки и нравственно развращают своих учеников"8.
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Усі зусилля Товариства протягом 1905-1906 рр. відно
вити школи були марними. У вересні 1906 р. генерал-гу
бернатор Сухомлинов остаточно проголосив: "Откры
тие в Киеве воскресных школ я признаю положительно 
невозможным"9.

Отже, враховуючи тяжкий стан шкільної освіти в Ук
раїні демократична інтелігенція намагалася створити 
систему позашкільної освіти. З цією метою створювали
ся численні освітянські організації, які, в свою чергу, 
відкривали недільні школи, що сприяли поширенню по
чаткової освіти. Перша недільна школа в Україні і в 
Росії була відкрита саме в Києві у 1859 р. *

* Журнал Министерства Народного Образования. - 1858. - Ноябрь. - 
С.116.

2 Драгоманов М. Народные школы на Украине. - Женева, 1877. - С.9.
3 Записки Юго-Западного Отдела Императорского Российского Геогра

фического Общества в Киеве. - 1874. - № 2. - С.205.
4 Заславский Д. М.П.Драгоманов. Критико-биографический очерк. - К., 

1924. - С.23.
 ̂ Центральний державний історичний архів України у Києві. - Ф.295, 

оп.1, спр.1. - Арк.84, 123.
6 ЦДІА України у Києві. - Ф.442, оп.847, спр.21. - Арк.289.
^ Там само. - Ф.707, оп.227, спр.39. - Арк.53.
8 ЦДІА України у Києві. - Ф.295, оп.1, спр.1. - Арк.86.
9 Там само. - Ф.707, оп.227, спр.115. - Арк.65.

БелковЮ Л .3Духопельников В.М . (Харків)

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ДУМА: ФОРМУВАННЯ І СКЛАД 
(70 - поч. 90-х рр. XIX ст.).

В сучасній Україні актуальним є питання про вдоско
налення системи управління в державі і, перш за все, сис
теми місцевого самоврядування. В здійсненні цього мо
же допомогти досвід установ міського самоврядування
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великих губернських міст після Великих реформ 60-70-х 
рр. XIX ст. Цікавість до цієї проблеми обумовлена і не
достатньою вивченістю в історичній літературі. До сере
дини XIX ст. багато з положень Катерининської «Жалу
ваної грамоти містам...» були змінені і закріплені в 
Міському Положенні 1870 р. [1]. Воно впорядковувало і 
вдосконалювало міське громадське управління, розши
рювало коло осіб, що приймали в ньому участь, і що го
ловне, перетворювало це управління на самоврядування.

На відміну від усього попереднього російського зако
нодавства Положення 1870 р. не пов'язувало виборче 
право з становою належністю громадян. Право голосу 
отримував кожний міський мешканець, який досягнув 25 
років, якщо він був російським підданим, і сплачував 
оціночний збір з нерухомого майна або податки з різно
го роду документів, які давали право на зайняття 
торгівлею або промислами. Жінки, старші за 21 рік (гро
мадянське повноліття), але молодші за 25 років, і ті хто 
не міг приймати участь в виборах особисто, а також 
юридичні особи, які сплачували міські податки, мали 
право приймати участь в виборах через своїх довірених 
осіб. Не допускались до виборів: недоїмщики, особи 
притягнуті до судової або адміністративної відповідаль
ності, чини губернської адміністрації і місцевої поліції. 
Таким чином, право голосу отримала порівняно невели
ка частка міського населення. У 1871 р. це було 5,2 % на
селення Харкова [4, с.159], у травні 1891 р. -  3,7%. [5, 
с.213-215].

Система проведення виборів була запозичена з прусь
кого законодавства. Виборці вносились до списку в по
рядку зменшення виплачуваних ними податків. Список 
механічно ділився на 3 кількісно нерівні частини (3 ро
зряди) з рівними спільними сумами платежів, кожна з 
яких мала право обирати однакову кількість гласних. 
Виборча система відразу ж була визнана одним з голов
них недоліків Положення 1870 р., так як висувала на пер
ший план, за виразом відомого громадського діяча А.А. 
Головачова -  «грошову або буржуазну аристократію,
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найгіршу з усіх аристократій, відомих в історії» [6,с.228]. 
В Харкові виборці 2-го розряду сплачували в міську каз
ну приблизно від 50 до 200 крб. [7, л.2; 8,л.1; 9,с.62]. Ті, 
хто сплачував більше або менше цих сум попадали 
відповідно, в 1-й або 3-й розряди. Не дивлячись на те, що 
Харків був економічно розвинутим центром, виборці, 
що сплачували податок виключно з нерухомого іуіайна 
(в більшості своїй просто домовласники), мали значну 
перевагу над тими, хто сплачував збори з торгівельних 
та промислових документів (в 1979 р. -  82%, в 1883 -  83,2 
% виборців). В перший розряд попадали всього лише 1,5 
-  2 % виборців (в 1871 р. -  64, в травні 1891 -  130 чо
ловік), в другий -  6-8 % ( в 1871 -  316, в травні 1891 -  578 
чол.), 90 і більше % складали 3 розряд (від 4000 до 6000).

Міські вибори проходили кожні 4 роки. Виборчі збо
ри кожного з розрядів проводились окремо. В 1871 р. во
ни були організовані губернським по міським справам 
присутствієм на чолі з губернатором, в подальшому цим 
займалась міська управа. Слід відзначити, що явка на 
вибори була невелика: найбільша по першому розряду 
біля 40 % (в 1887 р. -  рекордна -  60 %), найменша -  по 3- 
му (зрідка перевищувала 5 %). Процент явки виборців -  
представників торгово-промислових шарів в декілька 
разів перевищував процент явки виборців -  власників 
нерухомості (1879 р. -  9,9 % і 4 %, 1883 р. -  17 % і 5 %). 
Це нерідко приводило до того, що серед фактично 
з'явившихся на вибори по 1-му і 2-му розрядам ця кате
горія переважала (1875 р. -  64 % і 54 %, 1883 р. -  93 % і 89 
% виборців) [10, л.6-7; 11, л. 32, 35, 64-65; 12, л.98-102; 13; 
14]. Обраним вважався той, за кого було подано більш 
половини голосів. Якщо ж список кандидатів було ви
черпано, а необхідна кількість гласних не була вибрана, 
проводилось перебалотування. Простіше за все прохо
дили вибори по 1-му розряду. Вони ніколи не продовжу
вались більше за 1 день. (Так, в 1871 р. 25 виборцям бу
ло не так важко вибрати 23 гласних) [15. с.4-6; 116]. 
Найбільшу важкість являли вибори по 3 розряду. Вони 
затягувались на кілька днів і навіть тижнів.

Виборча система обмежувалась участю в міському са
413



моврядуванні непривілійованих станів. Формально, за 
реформою 1870 р. доступ до управління містами отрима
ли селяни, найбагаточисельніший стан міста (1875 -  47, 5 
%, 1891 -  33, 8 %). Однак їх представництво було не в 
кожному з складів думи і ніколи не перевищувало одно
го гласного. Цілий міський «стан» -  ремісники, чиє го
ловне заняття податками не обкладалось, майже втрати
ло доступ до управління містом. їх представники входи
ли лише до двох останніх складів думи. Дещо більшим 
(від 2-х до 4-х гласних) було представництво міщан, але 
для другого за чисельністю, стану Харкова (на 29 квітня 
1879 р. -  27,7 %) воно було незначним. З іншого боку, ре
форма досягла своєї цілі і притягнула до міського самов
рядування дворян, чиновників і представників 
інтелігенції. Дворяни (спадкові та особисті) були третім 
за кількістю станом (1875 р. -  7,9 %, 1891 р. -  7%, по да
ним «одноденного перепису» 29 квітня 1879 р. -  цілих 9,8 
міщан) [5, с.213-215; 17, с.141-151; 18, с.176-179,19, с.221]. 
Тепер вони зруйнували монополію купців на управління 
містом. Не випадково Д.І. Багалій і Д.П. Міллер назива
ють партії, які боролись в думі «дворянською» і «купець
кою», відзначаючи, однак що назви ці умовні [2, С. 292]. 
Для Харківської та і взагалі російської публіцистики то
го часу, було характерно протиставлення гласних 
інтелігентних і освічених -  прибічників гуманістичних і 
прогресивних устремлінь, гласним з торгових станів (в 
першу чергу з купецького) -  прибічників «практичного» 
управління по старому і без особливих нововведень, що 
часто намагались використовувати свій стан в особис
тих інтересах [20,с.69-70; 21, с.4; 22, с.22-23; 23, с.378-384]. 
Однак, в 70 рр, коли представництво обох партій було 
рівним, недоліки були обумовлені скоріше відсутністю 
досвіду і традицій міського самоврядування.

Посилення державного контролю в 80 рр, привело до 
падіння інтересу панівних шарів населення до міських 
справ. Купці ж, які владарювали в дореформеній думі, 
продовжували відноситись до неї, як своєї станової уста
нови. В результаті, на виборах 1883 р. цей стан, що скла
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дав 2,7 % міщан, дав більше половини гласних [11, л.32- 
35]. До купців примикали і почесні громадяни, більшість 
з яких було записано до купецьких гільдій.

Крім всього іншого, більша частина гласних була 
мешканцями центральних районів міста і інтереси менш 
впорядкованих окраїн підтримували в думі дуже слабко 
[20, с.70]. Часто більшість гласних висловлювала інтере
си не якоїсь, хай навіть вузької групи міщан, а виключно 
свої власні.

Іноді гласні відмовлялись від своїх повноважень 
відразу по закінченні виборів [8,1.243,243; 24, л.203-204]. 
Інші, не відмовляючись, відвідували засідання думи ли
ше тоді, коли проходили вибори на пост міського голо
ви і інші оплачувані посади. Нерідко, засідання не могли 
відбутись через відсутність кворуму (1/3 від кількості 
гласних). Пік приходився на чотирьохріччя 1887-91 рр, 
коли за цією причиною не відбулось 36 засідань, в той 
час як за весь попередній період 37 [25]. В результаті гос
подарство Харкова опинилось в катастрофічному стані. 
Вибори 1891 р. набули величезного розмаху. Напере
додні їх з'явився цілий ряд газетних публікацій і брошур 
в яких аналізувалось положення Харківського міського 
самоврядування і вказувалось на необхідність змін 
[21,26,27,28,29]. Після дуже непростих виборів травня 
1891 р. було подано небувалу кількість скарг на порядок 
їх проведення. І їх результати були скасовані губернсь
ким по міським справам присутствієм [ЗО, л. 9-17об.,19- 
23, 27-28об.,31, л.254-257]. На повторних листопадових 
виборах перемогу отримала «інтелігентна» партія. Од
нак, їй по багатьом причинам (в т.ч. дуже короткий че
рез введення в Харкові в березні 1893 р. Міського Пол
оження 1892 р. строк праці) не вдалось виправити існую
чий стан. 1
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Бакуменко 0 .0 .(Х арю в)

ІСТОРІЯ ЗЕМСТВА В РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
ПОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Історія будь якої країни, або історичного явища, 
складається з історії окремих регіональних проявів. Так 
само і історія земських установ Російської імперії II пол. 
XIX - початку XX ст. складається з історії регіональних 
земств. Земське самоврядування, введене в Російській 
імперії внаслідок земської реформи 1864 р., стало носієм 
парламентських, демократичних тенденцій в країні, за
лишило значний слід в розвитку народної освіти, меди
цини, статистики тощо. Діяльність кожної з 43 земських 
губерній мала свої особливості, так само, як і загальні 
риси притаманні всьому земству в цілому. Саме ці чин
ники, підштовхнули багатьох істориків до дослідження 
історії регіональних земств. Між тим досвід цих 
досліджень, за винятком кількох спроб, не було вивчено.

Початок процесу дослідження регіональної історії 
земства було покладено ще до революції, коли з’явились 
перші історичні огляди окремих губернських та повіто
вих земств1. Своє оформлення школа земського 
краєзнавства отримала в радянські часи: як в 60-ті рр., 
коли було закладено її базу дослідженнями М.Черниша, 
Н.Л.Клейн, Т.М.Львової2, так і особливо в 70-80-ті рр., 
коли розгорнувся активний науковий штурм регіональ
ної проблематики3.

Внаслідок цього, на момент 1991 р. було досліджено 
різні етапи (головним чином з 1864 по 1890 рр.) історії та 
діяльності майже 18 губернських земств. На жаль, 
історія українських земств в комплексі не досліджува
лась і було досліджено лише окремі сторони діяльності 
земств Правобережжя, Полтави та Харкова4.

З розпадом СРСР у 1991 р. земство починає розгляда
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тись як можлива модель для системи місцевого самовря
дування. В зв’язку з цим різко збільшується кількість 
публікацій з їх історії, в тому числі і регіональної, прово
дяться науково-практичні конференції з проблем самов
рядування, видаються збірки статей.

Треба відзначити, що особливу увагу дослідженню 
регіональних земств приділяють в порадянський час 
російські вчені. Структура їх регіональних досліджень 
зберігає в основному форму закладену ще в радянські 
часи. Тобто головну увагу звернуто на домінуючі на
прямки земської діяльності - головним чином народну 
освіту та медицину, але разом з тим, все більша увага 
приділяється і економічній діяльності, яку радянські 
вчені здебільшого обминали. Особливістю регіональних 
досліджень цього часу стає намагання дослідників на 
місцевому матеріалі довести наявність демократичних 
тенденцій в земстві, причому автори інколи втрачають 
об’єктивність, змальовують практичну діяльність земст
ва суто в рожевих тонах. Натомість ряд авторів нама
гається дати адекватну картину земства. Так, в 
дослідженнях О.Н.Богатирьової по Вятській і Пермській 
губернії, С.Р.Глазунова по Володимирській, М.С.Ніза- 
мової по Казанській, була зроблена спроба об’єктивно
го підходу до історії земств, підкреслити як позитивні, 
так і негативні сторони їхньої діяльності5. Як вказувала 
Богатирьова, серед місцевих досліджень цього часу 
зростає ще один міф - на цей раз про дореволюційне зем
ство. В роздумах про гарні земські школи, лікарні випа
дає об’єктивний аналіз діяльності. Одночасно ці автори 
вказують, що без урахування досвіду земства, навряд чи 
становлення демократії на просторах СНГ піде в здоро
вому руслі.

До висновку, що земство навіть в незавершеному 
своєму вигляді, було одночасно плодом попереднього 
розвитку російського суспільства і запорукою можли
вості повного утвердження громадянських свобод, при
ходить в своїй праці В.Чвікалов6. На матеріалах Вороне
зького губернського земства він вказував, що земство
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слугувало паростком конституційних начал, фактором 
збалансованого рішення місцевих проблем, джерелом 
волевиявлення значних шарів населення. Його підтри
мує в цій тезі П.В.Галкін в своїй праці, присвяченій Мос
ковському земству, вказуючи, що не дивлячись на вічну 
нестачу фінансів, внутрішньополітичні розбіжності і 
проблеми, які виникали при взаємовідносинах з урядо
вими установами, органи земського самоврядування 
послідовно задовольняли потреби селянського населен
ня губернії7. Таким чином, в комплексних дослідженнях 
російських вчених досить явно виділилось два напрямки 
оцінок практичної діяльності регіональних земств - 
більш критична і позитивна.

Ще однією рисою, яка з’являється в регіональних 
дослідженнях російських вчених цього часу, стає 
підкреслена увага до спірних етапів регіональної історії, 
зокрема періоду війн та революцій. Такий вибір, на наш 
погляд обумовлено тим, що земства все більше розгля
даються з політичної точки зору. В працях А.А.Вороне- 
жцева, присвячених Саратовському земству, М.Н.Ма- 
твєєва Поволзьким земствам, вказувалось, що саме в 
такі моменти історії активізувалась економічна та бла
годійницька діяльність місцевих земств, одночасно про
довжувалось піклування про народну освіту, медицину 
тощо®. Ця ж тематика була продовжена в локальних 
регіональних дослідженнях російських вчених9.

На території України інтерес до регіональних 
досліджень проявився в значно слабкішій ступені. При
чому коло проблем, що розглядаються, досить вузьке. 
Здебільшого воно обмежується питаннями культурно- 
просвітницької діяльності земств окремих регіонів Ук
раїни - Слобожанщини, Лівобережжя тощо.

Окремо слід виділити працю С. Стельмаха, присвяче
ну законодавчій політиці царату відносно народної 
освіти на Україні, де увагу приділено і земській освіті10. 
А також праці А.М.Гуза, Курченко В.В., Р.Л.Гавриш та 
Л.В.Корж, присвячені діяльності земств Лівобережжя та 
Слобожанщини в галузі народної освіти1 Щоправда, ці 
роботи неоднакові за своїм науковим значенням. Проте
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автори приходять до висновків, що українські земства, 
не дивлячись на вузькість законодавчої бази, протидію 
чиновників, задіяли всі можливі важелі для розширення 
своїх функцій у народній освіті. Земства, на їх погляд, 
визначились з основними принципами навчально-ви
ховного процесу у пореформеній школі. І крім того, ут
ворили таку систему освіти, яка була загальнолюдською 
за змістом і національною за формою. В ряді статей 
цього часу було розглянуто діяльність земств окремих 
губерній по утворенню системи початкової освіти, 
бібліотечної справи і т.д.12

Деяку увагу в останній час було приділено окремим 
питанням: соціальному складу та економічній діяльності 
земств, в працях А.Лохматова та Т.Лобас13.

Таким чином, українська історіографія земств поки 
що невелика і перед дослідниками стоїть ще цілий ряд 
питань, які потребують дослідження. Втім, оскільки по
передніми дослідженнями радянських авторів вже ро
зроблено схему та структуру регіональних робіт, вияв
лені характерні тенденції розвитку окремих земств, мож
на вважати, що вивчення історії земств розкриє ще одну 
малодосліджену сторінку України. 1 2 3

1 Веселовский Б.Б.Исторический обзор деятельности земских учреждений 
Санкт-Петербургской губернии (1865-1915). - Пг., 1915; Дорошенко В. 3 
історії земства на Україні. - Львів-Київ, 1910; Щербина Ф.А. История 
Полтавского земства. - Полтава, 1941.

2 Черниш М. Пермское земство в 1870-1880 гг. - Молотов, 1952; Клейн 
Н.Л. Земские учреждения Самарской губернии в 1864-1881 гг. - Куйбышев, 
1961; Львова Т.Н. Московское земство в 1865-1890 гг. - М., 1968.

3 Маскина А. Таврическое земство в 1866-1890 гг. - М., 1983; Прокофьева 
Т.П. Московское земство на рубеже XIX-XX вв. - М., 1981; Арнольдов Н.А. 
Самарское земство в конце XIX- нач.ХХ вв. (80-е гг. ХІХ- - 1904 гг.). - 
Куйбышев, 1990; Ванишвили В. Борьба грузинской общественности за 
земское самоуправление. Крах земской политики меньшевистского 
правительства. - Тбилиси, 1974; Стефанова И.И. Вятское земство в 
пореформенный период. - Л., 1974; Булаева О.Д. Смоленское земство в конце
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ХіХ-нач.ХХ в. (1890-1904 гг.) - Калинин, 1981; Морозова Е.Н. Саратовское 
земство 1866-1890 гг. - М., 1989.

4 Сесак И.В. Земские учреждения на Правобережной Украине (1904-1917 
гг.). - Львов, 1987; Степаненко Т.Л. Подготовка и созыв I общеземского 
съезда по статистике народного образования. - X., 1985. - 23 с.

5 Назамова М.С. Казанское земство в к.ХІХ в. - Казань, 1995; Богатырева 
О.Н. Земское самоуправление в Вятской и Пермской губернии в 
пореформенный период (60-90 гг. XIX в.). - Екатеринбург, 1996; Глазунов С.Р. 
Владимирское земство в 1866-1890 гг. - Владимир, 1998.

6 Чвикалов В. Воронежское земство: 1890-1914 гг. - В., 1997.
7 Галкин П.В. Московское земство (1905-1916 гг.). - М., 1998.
8 Воронежцев А.В. Саратовское земство накануне и в период первой 

российской революции 1900-1907 гг. - Саратов, 1993; Матвеева М.Н. Земства 
Поволжья в 1917-1918 гг. - Самара, 1995.

9 Яковлев Н.А. Февральская революция и Сибирское земство // Грани. - 
1994. - № 171. - С.200-201. Семенченко И.В. Земство и культурное 
строительство на Урале в 1917-1918 гг. - Челябинск, 1995; Иванова Н.И. 
Деятельность Новоторжского уездного земства по развитию народного 
образования в 60-90-х гг. XIX в. // Тверская земля в прошлом и настоящем. - 
Тверь, 1994.

Ю Стельмах С.Политика самодержавия в области народного образо
вания на Украине в 60-90-х гг. XIX в. - К., 1991.

11 Гуз А.М. Культурно-освітницька діяльність земських установ в Україні 
(1864-1914 рр.). - Київ, 1997; Гавриш Л.Р. Шкільна діяльність земського 
самоврядування на Лівобережній Україні в 1865-1919 рр. - Полтава, 1998; 
Курченко В.В. Діяльність земств України у розвитку освіти 1864-1914. - X., 
1997; Корж Л.В. Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці XIX - 
нач. XX ст,). - Київ, 1999.

12 Степаненко Т.Л .Деятельность Харьковского губернского земства по 
развитию начального народного образования II пол. XIX - нач. XX в. - X., 
1991. - 33 с.; Калініченко Н. Ільченко Ж. Роль земств по впровадженню нав
чання рідною мовою в народній школі України //УІЖ. - 1994. - № 1. - С.72-82.

11J Лохматова А. Катеринославське земство: соціальний склад, бюджет та 
практична діяльність, 1866-1913 рр. - Запоріжжя, 1994. ЛобасТЛ. Економічна 
діяльність земських закладів: 1864-1914. На матеріалах земств Полтавської, 
Харківської, Чернігівської губерній. - М., 1997.
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Д обрунова Л .Е .(Харків)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ХАРКОВА 
У 1917 РОЦІ

Історична наука радянської доби, яка мала певні 
успіхи у вивченні подій революції 1917 року в Харкові, 
через пануючі ідеологічні догми, ускладнений доступ 
дослідників до джерел, починаючи з 30-х років, 
висвітлювала революційну діяльність тільки однієї 
партії та груп, які також працювали у підпіллі і мали ве
ликий вплив на перебіг подій напередодні Лютневої ре
волюції.

Вивчення їх представляє певний інтерес тому, що дає 
нам більш точну картину подій у місті, пояснює той 
вплив, який мали ці партії після виходу з підпілля на 
політичну арену Харкова і зміни у розстановці політич
них сил протягом 1917 року.

У 1917 році в Україні діяло до 20 різних політичних 
партій і груп [1, с.80]. В Харкові, як нам вдалося встано
вити, наприкінці 1916 та на початку 1917 року найбільш 
впливовими політичними силами були російські есери, 
соціал-демократи та групи українських соціалістів. Всі 
вони діяли нелегально, переважно, в середовищі 
робітників та студентської молоді.

Наприкінці 1916 року лідери есерівської партії Бу- 
дянський, Черневський, Слуцький, Оганджанянц буду
вали свою діяльність, в основному, на пропаганді ідей 
серед студентів, займались випуском прокламацій, ор
ганізацією студентських сходок. На початку 1917 року 
Черневський та Слуцький взяли на себе організацію 
робітничих груп міста та студентського гуртка для по
повнення партійної групи [5, ф.336, оп.1, спр.4500, аа.16 
зв.,17]. У лютому 1917 року з ініціативи членів фракції 
були випущені та розмножені відозви із закликом до 
страйку 13 та 14 лютого серед студентів, як протесту 
проти війни та повалення існуючого політичного уст
рою країни. Ця листівка була датована 8 лютим, а 9 лю
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того у приміщенні медичного корпусу Харківського 
університету відбулись факультетські збори студентів у 
підтримку цих відозв. Резолюція цих зборів закликала 
до дводенного страйку. Вимоги, які висували студенти 
— припинення війни, мир без анексій та контрибуцій, а 
також організація тимчасового революційного уряду [5, 
ф.336, оп.1, спр.4500, а.17 зв.].

Дані, які є в нашому розпорядженні, дозволяють зро
бити висновок, що серед російських есерів, які діяли у 
місті в цей час, найбільш впливовою та організованою і 
активною була студентська група, хоча існувала і 
робітнича організація. Найбільший вплив есери мали на 
робітників броварні «Нова Баварія», залізничних май
стерень станції «Основа», канатної фабрики, Харків
ського паровозобудівного заводу, заводів «Гельферіх- 
Саде», Мельгозе [2, с.140; 3, с. 191; 4, с.53].

Наприкінці 1916 року функціонери різних соціал-де- 
мократичних напрямків, головним чином, інтелігенція 
міста, при обговоренні питання про вибори делегатів на 
продовольчий з’їзд у Москві, об’єднались в так звану 
«ініціативну групу харківських активних працівників». 7 
грудня 1916 року від їх імені на гектографі була надруко
вана відозва «Громадянам!» із закликом: «Геть війну і 
геть царську владу!». Ця відозва була розмножена при 
активній участі М.С. Данілевського, (11 грудня був за
арештований). 31 грудня в Робітничому будинку під виг
лядом зустрічі Нового року відбулись партійні збори. 
Відомо, що серед присутніх були і більшовики, і меншо
вики — Судік, Живов, Коган та ін. Обговорювалось пи
тання про становище в країні, лунали заклики негайно
го припинення війни, повалення уряду та проголошення 
демократичної республіки. 9 січня передбачалося ор
ганізувати страйки на підприємствах міста, демонстрації 
на вулицях та проведення широкої агітації серед насе
лення. Але Харківське жандармське управління тримало 
ситуацію під своїм контролем і 5 січня була проведена 
так звана «ліквідація», в якій 18 чоловік було заарешто
вано. Призначений страйк не відбувся. Не зважаючи на 
Це, 9 січня було розмножено відозву від імені

423



Харківського комітету РСДРП та від студентської 
фракції міської організації партії соціалістів-рево- 
люціонерів [5, ф.336, оп.1, спр.4500, аа.4 зв., 5, 6].

Харківська соціал-демократія намагалась використо
вувати різні легальні можливості для розповсюдження 
свого впливу. Вони влаштовували збори в Робітничому 
будинку, в товаристві «Об’єднання» (кооперативне това
риство), в товариствах конторників, бухгалтерів, при
кажчиків. Таким чином, вони намагались вести роботу 
не тільки серед робітників підприємств, але й серед 
дрібних службовців, яких було дуже багато в такому 
промисловому і адміністративному центрі як Харків.

Ще в 1915 році серед учнів середніх навчальних за
кладів Харкова та Харківської губернії зорганізувались 
підпільні українські гуртки революційно-демократично
го напрямку, які отримали назву «Юнацька Спілка». 
Учасники ставили за мету підготовку свідомих борців за 
свободу України шляхом участі в майбутньому рево
люційному русі. Тому, поряд із вивченням української 
мови, вони визнавали необхідність вивчення соціально- 
політичних питань. Спілка існувала протягом 1916 року, 
але після арешту одного з керівників організації М.Т. 
Петренка діяльність її завмерла і пожвавилась лише у 
листопаді 1916 року.

У січні 1917 року в Харкові зорганізувалась група 
«Українських народних соціалістів» на чолі з М. Си- 
нявським. Ця група під назвою «Українське народне 
соціалістичне бюро» планувала створити у місті 
«Слобідське українське товариство» потомствених ко
заків Харкова, Курська і частини Воронезької губернії. 
Мета — «...мати просвітньо-політичну організацію у 
Слобідській Україні, яка б висунула цю частину України 
на перше місце і повела за собою весь український народ 
до кращого майбутнього» [5, ф.336, оп.1, спр.4500, а.7]. Її 
діяльність зводилась до випуску відозви: «До солдатів, 
хліборобів і всяких робочих людей», розповсюдження 
віршів X. Алчевської «Ще не вмерла Україна», переваж
но серед українців у вищих навчальних закладах міста.
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11 лютого група була ліквідована харківською охран
кою, 6 чоловік заарештовано. Є дані, що після цього у 
Харкові залишились лише студентські громади. 13 лю
того вони провели збори, на яких обрали Центральний 
комітет. До складу комітету увійшли студенти: Т. 
Олексіюк, А. Іващенко, Ф. Ганжа, О. Борзяк. До громад, 
в основному, входили студенти університету, техно
логічного, політехнічного, сільськогосподарського 
інститутів, Художнього училища. Головним осередком 
діяльності цих громад був Квіткінський клуб — відомий 
у Харкові культурний український центр. Після його 
реквізиції під лазарет у лютому 1917 року діяльність бу
ла перенесена до глибокого підпілля. Згідно докумен
тальних даних українська соціал-демократична ор
ганізація міста нараховувала у лютому 1917 року 19 чо
ловік [5, ф.336, on. 1, спр.4500, а.7 зв.].

Існували у Харкові і групи українських есерів. їх очо
лювали О. Синявський (брат М. Синявського), І. Урін, 
О. Олексіюк.

Таким чином, напередодні Лютневої революції у 
Харкові в підпіллі діяли політичні сили різної орієнтації. 
Крім вищеназваних діяли партія кадетів, організація 
анархістів, діяли інші соціал-демократичні організації — 
латишські, польські, мусульманські. Але жорстокий кон
троль з боку царського уряду, який руками своїх жан
дармів знищував всілякі прояви партійної ініціативи, 
привів до того, що напередодні Лютневої революції у 
місті діяли розрізнені малочисельні організації. Система
тичні «ліквідації» ослабляли партійні осередки міста, 
але, не зважаючи на репресії, вони знову відновлювали 
свою діяльність. Це зайвий раз підкреслює, що майже всі 
верстви міського населення були незадоволені існуючим 
режимом. І хоча напередодні Лютневої революції у місті 
було (за звітами жандармів) спокійно, царська адміні
страція та начальник Харківського жандармського уп
равління продовжують вести агентурне спостереження, 
звертаються до керівництва з пропозицією збільшити 
штат філерів і коштів на їх утримання, надсилають цир
кулярні розпорядження своїм помічникам про посилен
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ня агентурного нагляду у військах гарнізону [5, ф.336, 
оп.1, спр.4500, а. 19 зв.; оп.2, спр.177, а.1]. Продов
жується пошук осіб, які були причетні до харківської ор
ганізації РСДРП, агентурний нагляд за неблагонадійни- 
ми особами, арешти неблагонадійних [5, ф.336, оп.2, 
спр.179, а.1; спр.97]. Не зважаючи на це, відразу після 
одержання звістки про події у Петрограді, Харків стає 
одним із центрів соціально-політичного життя України.

Таким чином, можна зробити висновок, що напере
додні Лютневої революції у Харкові в підпіллі діяли 
різноманітні партії: російські есери, меншовики, більшо
вики, українські соціал-демократи та есери, єврейські 
партії соціал-демократичної орієнтації. Всі вони відби
вали настрої різних верств населення міста. Лютнева ре
волюція дала їм змогу вийти на політичну арену і поча
ти боротьбу за владу у місті та країні. 1

1. Гамрецький Ю.Б. Криза дрібнобуржуазних партій на Україні в 
1917р.//Укр. істор. журн. — 1976.-№ 12-С. 74-81.

2. Зеленський Т. Основянська організація 1917-1918р.//Літопис революції. 
— 1930.-№1.- С. 132-145.

3. Очерк истории Харьковского моторостроительного завода «Серп и 
молот». Харьков, 1966.

4. 5 лет. Сб. статей и воспоминаний. Харьков, 1922.

Канйцев Г.Ю .(Харю в)

ІСТОРІЯ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ В 
СИСТЕМІ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Діяльність державного апарату на регіональному 
рівні містить величезний обсяг інформації, важливої з 
точки зору вивчення історії краю. Особливо це відно
ситься до органів державного контролю, які в 1920-1934 
рр. називались Робітничо-селянською інспекцією (PCI)
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[1]. Саме органи державного контролю, в силу свого 
місця в системі державного управління [2], а також спе
цифіки своєї діяльності щодо перевірки роботи 
підприємств, установ, організацій на регіональному 
рівні дають розгорнуту картину історичних подій на те
риторії краю. Про це свідчать, зокрема, фонди Держав
ного архіву Харківської області (ДАХО). Матеріали цих 
фондів, що висвітлюють процес створення органів PCI 
на Харківщині, їхню структуру, кадрове забезпечення, 
їхньою діяльністю, є важливим джерелом з історії 
Слобідського краю.

Створення Робітничо-селянської інспекції в Україні, в 
тому числі на Харківщині, в 1920 р., проходило у складній 
соціально-економічній та політичній ситуації закінчення 
громадянської війни та кризи політики воєнного ко
мунізму. Швидке збільшення радянського апарату уп
равління економікою в умовах всебічної кризи промисло
вості, транспорту, сільського господарства, зростаюча не
ефективність бюрократичної системи управління, її не
здатність забезпечити широкі верстви населення основни
ми продуктами і товарами -  все це викликало опір селян
ства і частково робітників, загрожуючи в окремих місце
востях самому існуванню радянської влади [3]. В цих умо
вах радянському керівництву на чолі з В.І. Леніним важ
ливо було переконати населення, в першу чергу, середнє 
селянство, в тому, що радянська влада здійснює диктатуру 
пролетаріату і трудящого селянства, взагалі, діючи в їхніх 
інтересах. Одним з засобів розширення соціальної бази ра
дянської влади було залучення широких мас робітників і 
селян до контролю за діяльністю державного уп
равлінського апарату. Ця обставина і обумовила створен
ня Робітничо-селянської інспекції, як органу державного, і 
одночасно, громадського контролю за фінансово-госпо
дарською та адміністративною діяльністю державних, ко
оперативних, а згодом, після введення НЕПу, і приватних 
підприємств, установ, організацій [4, с.61-62]. Згідно з ро
зпорядженням Раднаркому УСРР від 25 лютого 1920 р. 
"Про реорганізацію всіх установ державного контролю на 
Україні" в Харкові, який щойно став столицею України,
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розпочала свою діяльність Всеукраїнська Робітничо-се
лянська інспекція [5,с.24]. 26 лютого 1920 р. був організо
ваний Харківський губернський відділ PCI [6]. Таким чи
ном, уже створення Інспекції було обумовлене конкретно- 
історичною ситуацією, що склалась в Україні і на 
Харківщині, і з цієї точки зору є важливим для краєзнав
чих досліджень.

Велике значення для краєзнавчої роботи має такий ас
пект організації PCI, як подвійне підпорядкування її місце
вих органів (губернських, повітових, волосних) одночасно 
і наркомату PCI УСРР і виконкомам Рад та з’їздів Рад на 
відповідних територіальних рівнях [7,с.5]. Так, Харківська 
PCI підпорядкувалась як наркомату PCI УСРР, так і гу
бернському, до складу якого вона входила на правах од
ного з відділів. Завідуючий губернською PCI мав право 
бути присутнім на засіданнях губвиконкому та його Пре
зидії. Ревізії проводились контрольними органами за за
вданнями виконкомів місцевих Рад та з’їздів Рад [8,с.24]. 
Таким чином, організаційна побудова контрольних ор
ганів великою мірою орієнтувала їхню діяльність на 
регіональні інтереси і особливості.

З цієї точки зору, важливе значення має діяльність 
Харківської губернської (з 1925 р. - окружної) PCI. Напри
клад, у вересні 1920 р. контролерами губернського відділу 
Робітничо-селянської інспекції був перевірений стан пос
тачання ряду підприємств м. Харкова сировиною, облад
нанням, робочою силою. Перевірка показала неза
довільний стан цієї роботи на більшості підприємств 
міста. Так, канатна фабрика в Новій Баварії систематично 
не виконувала планів виробництва продукції, оскільки на 
підприємстві відчувався хронічний дефіцит деталей для 
верстатів [9]. Крім того, на фабриці не вистачало 
кваліфікованих робітників, призваних до лав Червоної 
армії. Але навіть ті робітники, що залишились на 
підприємстві, часто не виходили на роботу, оскільки не 
отримували необхідної кількості продовольства за кар
тками [9]. Тільки збільшення капіталовкладень в промис
ловість та її технічна модернізація давали можливість
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нормалізувати роботу промисловості. Про те, яких 
наслідків вдалося досягнути в цій галузі із введенням но
вої економічної політики (НЕПу), свідчить, зокрема, звіт 
Харківської губернської PCI про перевірку відновлення 
роботи промислових підприємств, складений за завдан
ням Харківського губвиконкому восени 1923 р. Згідно з 
цим документом, "багато підприємств, які до цього яв
ляли картину повного зруйнування і спустошення, були 
знову укомплектовані обладнанням, їхні приміщення 
капітально відремонтовані, а самі підприємства в цілому 
повернені до нормального виробничого життя" [10, 
с.45]. Якщо додати до цього, що саме завдяки діяльності 
Харківської губернської PCI на багатьох підприємствах 
міста була досягнута значна економія витрат сировини 
та палива, збільшилась продуктивність праці, а 
внаслідок цього -  зросла заробітня платня, за акурат
ною виплатою якої також наглядали органи державного 
контролю, то можна зрозуміти важливість вивчення 
історії PCI для історії краю.

Ще одним аспектом історії органів державного кон
тролю, який є важливим для краєзнавчих досліджень, є 
робота PCI по перевірці діяльності державного апарату 
з метою його вдосконалення. Про це свідчить, зокрема, 
звіт Харківської окружної PCI про обслідування апарату 
райвиконкомів та сільрад Зміївського та Чугуївського 
районів Харківського округу, проведене в липні-серпні 
1925 року. Як свідчить цей документ, районний та 
сільський апарат був багато в чому недосконалим: пога
но і з затримкою виконувались розпорядження вищих 
органів влади та управління, часто траплялися випадки 
неуважного ставлення до громадян, тяганини при розг
ляді їхніх скарг та заяв [11].

Особливо актуальним, з точки зору нинішнього дня, 
є дані Харківської окружної PCI про стан податкової ро
боти в районах округу. Обслідуванням було зафіксовано 
велику кількість місцевих податків (більше 20), які зби
ралися разом із загальнодержавними податками. Ро
зповсюдженим явищем було і дублювання одних под
атків іншими (наприклад, поруч із податком на
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приміщення існував квартирний податок) [11]. За 
наслідками обслідування окружною PCI були намічені 
заходи по вдосконаленню роботи місцевого апарату: ро
змежування функцій окремих установ, впорядкування 
звітності, уніфікація місцевих податків тощо [11].

Таким чином, історія Робітничо-селянської інспекції 
в Україні і зокрема, на Харківщині дає велику кількість 
матеріалу для проведення краєзнавчих досліджень і є 
важливим компонентом регіональної історії. 1
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-М .,1987.-253 с.
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Радіон С.М .(Австралія)

НАША ЗБРОЙНА БОРОТЬБА У СВІТЛІ СПОГАДІВ*

Діяльність ОУН пробуджувала національну 
свідомість навіть на відсталих поліських теренах, поши
рювала підпільно-революційну боротьбу проти Польщі. 
Ось у такій ситуації пришла Друга світова війна. А з нею 
й окупація західньо-українських земель червоною Мос- 
ковією.

По вибуху німецько-совєтської війни 22.6.1941 р. на
стала нова воєнна ситуація, в якій ОУН, як єдина актив
на політично-визвольна формація на всіх українських 
землях, була поставлена перед важливою дилемою: бра
тися зразу за організацію боротьби за самостійність Ук
раїни, чи ждати на ситуацію, коли воюючі напасники в 
Україні положать себе на лопатки, так як було в 1917 р.? 
І в такому кризовому моменті приходить до розламу в 
ОУН на мельниківців і бандерівців. Бандерівці пішли 
зразу за фронтом і 30.6.1941 р. проголосили у Львові 
відновлення української самостійної держави.

Подія 30.6.1941 р. заставила німців зразу відкрити 
карти супроти України. Гестапо заарештувало творців 
відновлення самостійності України Степана Бандеру й 
Ярослава Стецька та інших членів ОУНр. А похідні гру
ші ОУНр усеодно ішли вслід за фронтом і встановлюва
ли українську адміністрацію по селах, районах і облас
тях. Німецькі ортскоменданти дивувалися правопоряд
ком української адміністрації і таким швидким організу
ванням її. Це побачили німці й наші скептики, що в нас 
є ким зразу заміщувати окупантську адміністрацію. На 
очищених теренах від совєтсько-московської 
адміністрації встановлювався взірцевий порядок. Насе
лення з радістю починало нове спокійне життя. Та те не

* Збережений авторський мовно-стилістичний виклад матеріалу.
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довго тривало. Як прийшла цивільна німецька влада, 
знову почалося пекло рівне підсовєтському. Арешти й 
розстріли гестаповці почали від совєтських партійців, 
комсомольців і сексотів. Потім почали виловлювати ук
раїнських націоналістів і розстрілювати. Відтак на чергу 
прийшли села, які не виконували здачі харчових контин
гентів і інтелігенція.

ОУНр почала готуватися до оборонної акції. 
Приспішувалось нагромаджування зброї по сховищах і 
організування самооборонних відділів, ядром яких ста
вали члени ОУНр. Потім Організація забрала всю ук
раїнську поліцію до збройних відділів. А у 1942 р. всі ті 
збройні групи перейменувалися на Українську Пов
станську Армію. В 1943 р. почались регулярні боґ з 
німецькою поліцією та з совєтсько-московськими теро
ристичними партизанами. Ось уривок спогаду полк. 
М.Омелюсіка, учасника підпільної збройної боротьби, 
яка започаткувалась на Волині й Поліссі: "Німецька оку
паційна "машина" функціонувала ще сяк-так лише в 
першій половині 1942 року... поки порівняння з попе
редньою більшевицькою окупацією виходило ще на ко
ристь німців, та поки людність не переконалася на фак
тах, що несе для України німецький націонал-соціялізм. 
Ілюзії про можливість співпраці, навіть серед великих 
оптимістів щезли, хоч і ще були люди, що виправдували 
все військовим часом і казали, що, мовляв, після війни 
все зміниться. Маючи тепер документальні дані, можна 
сказати, що, може, й змінилося б, але на гірше. 1942 рік 
пройшов ще, порівнюючи, спокійно на селах, але в 
містах позначився великими розстрілами українського 
національного елементу та визначніших людей науки та 
культури... Постала напружена ситуація. Винищення 
літом 1942 року всього жидівського населення показало, 
на що здібні німці...

Серед спокійного мирного населення відчувається 
відрух самооборони. І коли націоналістичні організації в 
підпіллі працюють над проблемою розгорнення зброй
ного супротиву, населення сприймає вістки про це з за
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хопленням... Терор, який німці зміцнили з початком 
1943 р. (масові розстріли в Рівному 8 березня 1943 р., в 
Крем’янці 23 лютого 1943 р. та інші), спричинився до на
родження жадоби відплати та до кипучої ненависті. Так 
постала потенціяльна УПА. Про необхідність збройного 
супротиву, як проти фашистської Німеччини, так і про
ти большевицької Москви, тепер уже не було дискусії. З 
одного боку, ми мусіли показати перед світом, що зма
гаємося усіма нашими можливими силами проти поне
волення нас Німеччиною, з другого - ніяк не бажаємо 
приймати "визволення" нас від німецької окупації черво
ною Москвою... то ми й мусіли стати перед необхідністю 
створити підпільну повстанську збройну силу, що при
йняли назву УПА (Українська Повстанська Армія), 
якій... зразу прийшлося змагатися на двох основних 
фронтах - проти німців і проти червоних москалів. А 
крім того ще й проти польських наїзників, що мають 
самі невелику силу, прилучилися чи то до німців у виг
ляді допоміжної поліції, чи до більшовицької партизан
ки, в якій мали на північному Поліссі навіть окремі час
тини. Це основне і велике завдання УПА вимагало ро
згортання потужної сили, що охопила б усі терени й ша
хувала б німецьку адміністрацію всюди... На 
канібальські звірства треба було відповідати сильними 
дошкульними ударами й то, власне, в тому самому те- 
рені. Вже березень 1943 р. позначився зорганізованими 
виступами УПА в ширшому масштабі. В деяких містах 
збройною силою звільнено в’язнів з в’язниць: 
Крем’янець, Дубно. Однієї ночі 18 березня 1943 р. 
відбувся напад на районові пункти крайсляндвіртів. Ба
гато з них знищено. Почалася уже відверта війна між 
відділами УПА та німецькою адміністрацією... Напри
клад, коли на Крем’янеччині спалили село Молотьків і 
вистріляли майже все тамошнє населення, за пару днів 
пізніше повітовий відділ жандармерії, що їхав автома
шинами, був знищений і там був убитий шеф поліції, 
офіцер СС; коли в травні сильні відділи жандармерії спа
лили с. Стіжок і помордували людей, в поворотній до
розі заскочили їх відділи УПА та дощенту знищили; на
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місці лишилося коло 200 трупів німецької поліції.
"Червона Москва зараз з початком війни з німцями 

1941 р. пробувала творити комірки своєї партизанки, 
скидаючи для цього вишколених вояків у терен, але що 
вони серед місцевого населення зустрічали ворожу пос
таву, то цей спосіб занехали й почали посуватись на 
захід з Білорусі й східнього Полісся. У першій половині 
1943 року УПА відтиснула їх на північ та на схід. Ще 
літом того ж 1943 року сильний відділ червоної парт
изанки, понад 2000 людей, під проводом Ковпака про
йшов через всю Волинь до Галичини, де його дощенту 
розбито. Самому Ковпакові пощастило втекти назад. 
Всюди, де пройшов Ковпак, спеціально полювали на 
місцеву українську адміністрацію та на націоналістів і 
коли їм вдавалося когось зловити - рострілювали. Насе
лення України глибоко ненавиділо як першого мос
ковсько-більшовицького окупанта, так і другого німець
кого. Треба було подивляти ту готовність селян допо
могти чим можна, хоч вони за зв’язки з УПА та за те, що 
давали харчі, підводи, або нічліг, чи притулок для пора
нених, наражувалися на знищення при більшій акції 
німецької поліції. Все населення активно допомагало 
чим могло, і це була, власне, потенціальна УПА. В' часі 
з’їзду представників поневолених Москвою народів 21- 
22 листопада 1943 року завершилась централізація ко
мандування УПА в одних руках. Головну команду над 
всією УПА перебрав ген. Тарас Чупринка. Крім війська, 
зведеного в сотні і курені і розташованого в теренах, не
доступних для ворога, існувало значно більше війська по 
селах. Майже кожне село мало свої частини самооборо
ни від роя до сотні включно, в залежності від величини 
села та посідання зброї"(ст. 19-29). УПА була речником 
збройного супротиву, авангардом народу в боротьбі 
проти окупантів. І не важливо, хто й коли організував 
УПА. А важливо те, що УПА під проводом Бульби, чи 
УПА під проводом ОУН, був найактивніший елемент, 
ентузіастична молодь, озброєна еманація народу.

Я був би історично несправедливим, коли б не згадав,
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що для початкової організації УПА апарат ОУНр дав 
свої кадри, які з бігом часу розводнювалися. В половині 
1943 р. вже була розгорнута чисельна армія та сітка, і 
відділ Бульби не мав уже бойової ваги. За даними 
розвідки штабу на серпень, його ефективні сили склада
лися з 180 озброєних людей, що перебували на пери- 
феріях, зайнятих УПА. Після невдалих переговорів про 
об’єднання, к-p Савур дав наказ роззброїти відділ отама
на Бульби, що й було виконано 18.8.1943 року. Часто 
дискутувалась проблема, чи варто було творити стан 
перманентної війни, в якому були жертви, і значні як у 
людях, так і в майні. Історія не знає випадків, щоб нарід 
визволявся з-під панування чужої держави без боротьби, 
"у висліді сприятливих міжнародних обставин". Вийня- 
ток становлять чехи, що здобули самостійність по 
Першій світовій війні, але й вони мали легіони, що сим
волізували визвольну збройну силу. Отже ми мусіли ста
вати до боротьби, незважаючи на те, наша боротьба бу
ла безвиглядна. Не тут на еміграції ми будемо вирішува
ти про долю нашої батьківщини. Ми повинні відіграти 
велику інформативну дипломатичну роль. Визволення 
може прийти лише за допомогою національної збройної 
сили, що розгорнеться чи то у висліді світового 
конфлікту, чи то внутрішніх потрясень СРСР. Ця 
національна збройна сила, що має світлу традицію пов
станської боротьби в роки 1918-1924 та в роки Другої 
світової війни й після неї, не припинила своєї боротьби, 
хоч форма її змінилася. УПА під час Другої світової 
війни не могла, в силу відомих причин, здобути волю для 
своєї батьківщини, але вона дала величезний моральний 
і політичний капітал, який, на жаль, як слід не викорис
тано політиками та дипломатами. Прийде слушний час, 
коли підземний рух, що стрясає червону будову України, 
прийме в свої ряди національні революційні сили й ро
згорнеться у потужну силу, що їй ім’я Українська Пов
станська Армія, і на цей раз вона буде переможна (ст.37- 
41), як пише в закінченні своїх спогадів полк. УПА 
М.Омелюсік. Для повноти образу збройної боротьби, 
якою керували кадри ОУН, тисячні кадри Похідних
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Груп ОУН провадили інтенсивну діяльність на культур
но-політичній ниві по всіх землях України, зокрема, на 
східніх українських землях. Для ілюстрації ось думки 
члена ПУН-у зі збірника матеріалів до історії ОУН. 
"ОУН 1929-1954" д-ра Я.Шумелди: Я  далекий від того, 
щоб применшувати повстансько-партизанський пері
од... з часів Другої світової війни та його коштом підно
сити вагу походу та упертої праці українства, щоб відбу
дувати всі ділянки свого життя у 1941 році, зокрема в 
складних обставинах Наддніпрянщини... Велику допо
могу в висвітленні та опрацюванні того періоду могли б 
дати чільні громадяни Наддніпрянщини, які зараз пере
бувають на еміграції... "Обов’язок зібрання матеріалів 
про той період на Наддніпрянщині падає також на Ор
ганізацію під проводом Степана Бандери... Члени їхньої 
Організації приймали активну участь в тій роботі та да
ли поважний вклад у розбудову південної Київщини, 
Кривого Рогу, Миколаєва та інших міст. Кадри Ук
раїнського Націоналістичного Руху під проводом Сте
пана Бандери взяли в 1941 році основний тягар в ор
ганізації адміністрації, шкільництва, культурного та гос
подарського життя західних земель України...

З перспективи часу, який відділяє нас від 1941 року, 
похід ОУН на схід був явищем особливого значення. Пе
ресунення та нове розміщення кадрів (обох ОУН СР) до
помогло українському материкові швидко організувати
ся... Український Націоналістичний Рух може бути гор
дий за могутнє зрушення своїх кадрів у 1941 році. Це ж 
на українську політичну сцену соборницького маштабу 
вимаршували тисячі його членів, що вирощені та вихо
вані були протягом двох десятків років в УВО-ОУН... 
Та, проте, не можна замикати очей на той факт, що в то
му зрушенні від самого початку, які мусіли пізніше 
підривати розгонову силу та давати десятки інших нега
тивних наслідків. Головним дефектом у поході ук
раїнських націоналістів на схід у всіх його етапах було 
те, що ішли вони, поділені на дві ворожі собі групи, при
страсті боротьби між якими доведені були саме тоді до
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зеніту. Факт непримиренної боротьби між двома 
націоналістичними групами... давав десятки різних нега
тивних наслідків... Ця боротьба була болючим ударом 
для широких українських мас Наддніпрянщини..." (274- 
276 ст.)

Кінчаючи доповідь, насувається питання: Чи можемо 
ми сьогодні робити винними наш провід у 1918-1921 ро
ках, що не потрапив зорганізувати збройні сили ук
раїнського народу, армію, яка не допустила б до упадку 
молодої самостійної держави Української Народної Рес
публіки?

Як робити об’єктивний аналіз тогочасної сприятли
вої ситуації, при українському політикумі такому, як він 
був на початках революції у Московській імперії, при 
недостатній національній свідомості нашого народу, а 
зокрема неграмотного й малограмотного селянства, то 
мусимо ствердити, що не три основні компоненти 
потрібні для здобуття незалежності, лише один був наяв
ним - це сприятлива ситуація. А два інші як са
мостійницька провідна верства й національна свідомість 
народу не сприяла зорганізуванню здисциплінованої 
армії і не сприяла побудові самостійної держави. Проте, 
все промовляє за тим, що наша збройна боротьба в 1917- 
1921 роках, хоч не принесла нам довготривалої держав
ної самостійності, стала першим етапом у боротьбі за 
УССД по майже трьохсотлітній неволі. Всі великі наро
ди світу переживали часи росту, потім упадку, відтак 
знову виборювали незалежність. Ці етапи й ми пережи
ваємо. Перша світова війна була першим етапом. Друга 
світова війна була другим етапом, у якому мали ми два 
компоненти, яких бракувало на першому етапі - це висо
копатріотичний провід українських націоналістів і висо
ка національна свідомість українського народу для здо
буття УССД. А події у політикумі світу й несподівані по 
путчі 1991 р. у внутрі СРСР, створили й третій компо
нент - сприятливу ситуацію для мирного проголошення 
Парламентом незалежності України 24.8.1991 р. Бо за
грозлива всьому світові московська імперія СРСР, зі 
звіринним людовинищуванням і ненависництвом доко
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тилася до смерті від внутрішніх суперечностей та пряму
вань поневолених народів визволитися. По суспільно- 
соціологічним законам, що діють тисячоліттями від 
зформування народів, підпала й імперія СРСР із її ди
кунським суспільним правопорядком і винищуванням 
поневолених народів.

На закінчення - дивлячись на боротьбу України в 
1917-1922 роках на короткотривалий час самостійності 
УНРеспубліки та Гетьманської Держави Павла Скоро
падського й на наших тогочасних державних діячів, з 
критикою їх діяльності їх сучасниками й наступними по
коліннями по них у спогадах, то найвидатнішими дер- 
жавнотворчими постаттями поміж тими діячами були, 
безперечно, Симон Петлюра й гетьман Павло Скоро
падський. Бо якби не було Симона Петлюри й Павла 
Скоропадського в боротьбі в 1917-1921 роках, під час 
Першої світової війни, то не постала б ОУН, не було б 
Карпатської Січі (1938-1939 рр.), не було б партизансь
ких відділів от. Бульби-Боровця (1941-1942 рр.), не було 
б УПА й Тараса Чуприни (1942-1950 рр.), не було б І-шої 
Української дивізії Української Національної Армії і Ук
раїнського Легіону Самооборони. Це все кільця одного 
ланцюга в визвольній боротьбі України під час Другої 
світової війни 1939-1945 роках і по них.

На державнотворчих помилках у 1917-1922 роках, і 
по упадку короткотривалої самостійності України, ви
росла нова бойова сила УВО, яка потім перетворилася 
на масову підпільну ОУН-УПА, на когорту безкомп- 
ромісових борців за волю України навіть у найтяжчих 
умовах боротьби за українську самостійну соборну дер
жаву, без вигляду на перемогу, в останній світовій війні.
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Грибанова С.В. ( К иїв)

ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКОГО 
ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ

На початку XX ст. Одним з визначних центрів розвитку 
науки та культури в Україні стає місто Київ. Видатні діячі 
науки та культури, які жили та працювали в цей час у 
Києві, беруть активну участь в різних напрямах наукової 
та культурно-освітньої діяльності. Не залишились рони 
байдужими й до такої нової справи як екскурсійна. Її ро
звиток був тісно пов’язаний з пожвавленням культурного 
життя, розвитком краєзнавства (вітчизнознавства), му
зеєзнавства та туризму. Екскурсії розглядаються як один з 
наукових методів пізнання та вивчення історії, культури, 
природи тощо. Часопис "Экскурсионный вестник", що ви
ходив у Москві на початку XX ст. і висвітлював теорію та 
практику екскурсійної справи в імперії, у 1914 р. одним з 
перших дав визначення поняття "екскурсія", яке склалося 
на той час. "Латинське слово "excursio" походить від " 
excurrere", що означає вибігати, робити набіг. Відправлен
ня у бік, зовні, поїздка або похід куди-небудь, що 
здійснюється з науковою метою , у царину невідомого, в 
цілях ознайомлення, вивчення, пізнання - ось що власне 
означає поняття екскурсія"1.Це визначення слова "ек
скурсія " дещо відмінюється від сучасного його розуміння. 
Але важливо те, що вже на початку XX ст. була визначена 
культурно-просвітницька функція екскурсії. Початок но
вого століття ознаменувався помітною демократизацією 
науки ,що знаходило свій вияв, насамперед, у розгортанні 
популяризації наукових знань.
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Велику роль у розвитку природничих і суспільних на
ук, в справі популяризації наукових знань відігравали 
наукові товариства. Це Київське товариство дослідників 
природи (1869), Історичне товариство Нестора-літопис- 
ця (1873), Південно-Західній відділ Російського геог
рафічного товариства (1873), Київське юридичне това
риство (1877) тощо. Більшість з них надавали першоряд
ної ваги екскурсійній роботі як методу пізнання. 
Об’єднуючи вчених різних галузей науки, вони вивчали 
природні ресурси свого краю, його геологію, рельєф, 
грунти, клімат, флору, фауну, видавали наукові збірники 
і повідомлення, організовували науково-популярні 
лекції, наукові екскурсії.Серед наукових товариств інте
рес становить діяльність імператорського Російського 
Військово -історичного товариства, яке було засноване 
в Петербурзі 14 жовтня 1907 р. А 21 лютого 1909 р. у 
Києві був відкритий відділ цього товариства. Основу 
його склали офіцери Київського військового округу, 
професори та викладачі київських навчальних закладів. 
Головою товариства став відомий генерал від кавалерії 
Сухомлінов, товаришами голови -  відомий історик В. 
С. Іконников та генерал-лейтенант Алексеев. До складу 
Київського відділу товариства, окрім військових, 
ввійшли також професор Завитневич, професор Кула- 
ковський, приват-доцент Ляскоронський та інші. Був 
обраний також Розпорядчий комітет, що займався за
гальними організаційними питаннями, в тому числі ек
скурсіями2. 16 травня 1910 р. головою Розпорядчого 
комітету став генерал-майор Дмитро Петрович Мень- 
шов-відомий знавець історії Києва, один з фундаторів 
Київського відділу товариства, батько відомого істори
ка Наталії Полонської-Василенко. Діяльність Київсько
го відділу товариства поширювалась на 7 губерній, що 
входили до Київського військового округу: Київську, 
Подільську, Волинську, Полтавську, Харківську, 
Чернігівську, Курську. Згідно з Положенням про місцеві 
відділи імператорського Російського Військово-історич
ного товариства до завдань відділів відносилося поши
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рення воєнно-історичних відомостей в можливо широ
ких колах взагалі. У п. 7 зазначалося, що для цих цілей 
відділи можуть влаштовувати виставки, екскурсії тощо3.

З метою поширення відомостей серед суспільства про 
діяльність товариства, а саме про екскурсії, огляд му
зеїв, повідомлення, лекції тощо затверджена постанова 
Ради товариства від ЗО листопада 1909 р., в якій зазначе
но про затвердження члена відділу Н. Ф. Наркевича чле- 
ном-кореспондентом Київського відділу товариства4. У 
1909 р. Розпорядчий комітет товариства звернувся до 
членів Київського відділу з об’явою щодо організації ек
скурсії до Полтави з метою огляду поля Полтавської 
битви. Керівництво екскурсією було доручено В. Г. Ляс- 
коронському, Павловському та І. Д. Туган-Мірзі-Бара- 
новському5. Ряд об’яв Розпорядчого комітету Київсько
го відділу товариства свідчать про організацію екскурсій 
по Києву та Київщині. Це об’ява від 10 червня 1910 р. 
про організацію екскурсії до Свято-Троїцької церкви 
Кирилівських богоугодних закладів6, 22 червня 1910 р. 
щодо організації екскурсії до Вишгороду7, про ек
скурсію 9 травня 1910 р. з метою огляду Спаса на Берес
тові, керувати якою мали архимандрит отець Апфім, 
члени відділу Д. П. Меньшов, П. Ф. Старк, М. В. Пха- 
ревський8. Взагалі у 1910 р. комітет мав на меті організу
вати екскурсії до Вишгороду, Китаєва, Василькова, в 
Білгородку, по Дніпру до порогів і по Дністру, про що 
свідчить об’ява Розпорядчого комітету товариства9. В 
одній з об’яв Комітет Київського відділу товариства до
водить до відома громадськості, що у 1910 р. передбача
лося організувати 3 наукові поїздки в Іскорость -  ко
лишню столицю древлянського племені під керівницт
вом Л. П. Добровольського та В. І. Гаврилова; на 
Дніпровські пороги та в Катеринославський історичний 
музей ім. Поля під науковим керівництвом проф. Д. І. 
Еварницького. В останній передбачалося деякі відрізки 
маршруту подолати на дубах -  до Старого Кайдака, че
рез Ненаситнецький поріг до Хортиці тощо. Таким чи
ном, в цій науково-пізнавальній подорожі мали бути за
стосовані й елементи спортивного характеру. Планува-
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лась також й екскурсія до Василькова під керівництвом А. 
М. Драгомірова, Л. П Добровольського, о. Михайла, Г. С. 
Бондаренка*0. Про останню екскурсію свідчить лист Д. П. 
Меньшова до Б. С. Стелецького в червні 1910 р.11, лист А. 
Драгомірова, командира 9-го Гусарського київського 
полку (м. Васильків Київської губернії) до Д. П. Меньшо
ва від 20 червня 1910 р. № 2185 з приводу умов ор
ганізації та проведення екскурсії в Василькові12. На 
жаль екскурсія до Василькова не відбулася, про що 
повідомив Розпорядчий комітет від 10 листопада 1910 р. 
на своєму засіданні, зазначивши, що в майбутньому не
обхідно ■ більш серйозно ставитися до організації ек
скурсій13.

Ряд архівних джерел розповідає про розробку мар
шруту екскурсії на Дніпровські пороги. У доповіді Н. Ф. 
Наркевича від 13 червня 1910 р. щодо проекту зазначе
ної екскурсії повідомляється, що полковник Ощевський- 
Круглик Георгій Онуфрійович-комендант Катеринос
лавської станції має досвід в організації екскурсії. Мину
лого року він влаштував таку екскурсію для членів 
Одеського відділу товариства. Через Ощевського-Круг- 
лика, за повідомленням Наркевича, можна влаштувати 
під’їзд, зупинки, харчування тощо. Наркевич також 
повідомив про те, що суттєву допомогу в організації ек
скурсії може надати інженер шляхових сполучень, на
чальник Київського округу шляхів сполучення Л. В. Юр- 
гевич, або Д. С. Марголін, директор-розпорядник това
риства "Пароходства по Дніпру та його притоках"14.

Враховуючи пропозиції Наркевича, Розпорядчий 
комітет звернувся до коменданта Катеринославської 
станції Г. О. Ощевського- Круглика з проханням пос
прияти організації екскурсії на Дніїїровські пороги чле
нам Київського віділу15, і також й до Д. І. Еварницько- 
го з проханням керувати екскурсією до Дніпровських 
порогів16. Передбачалося оглянути цікаві екскурсійні 
об’єкти: музей Поля в Катеринославі, палац кн. Поть- 
омкіна, Новобогородицьку фортецю на р. Самарі, Ко
зацьку фортецю, о. Хортицю, могилу кошового І. Д.
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Сірка, Запорізьку Січ, останню Січ в с. Покровському. 
Цей маршрут викликав велику зацікавленість члена Дер
жавної ради Д. І. Піхна та члена Державної думи В. В. 
Шульгіна, які звернулися до Клубу російських націо
налістів у Києві з проханням посприяти їх участі в цій 
подорожі, про що Клуб повідомив Меньшова в листі від 
10 вересня 1910 р .17

Одним з активних членів Київського відділу був відо
мий вітчизняний археолог В. В. Хвойко. У зв’язку з тим, 
що ним в с. Білгородці були розкопані дерев’яний вал та 
вежа володимирської доби, Київський відділ в своїй 
об’яві від 1910 р. запросив членів відділу та їх знайомих 
на екскурсію до Білгородки18. В іншій об’яві щодо зазна
ченої екскурсії наголошувалось на умовах поїздки: 
проїзд до місця призначення і зворотньо, харчування -  
за свій кошт, та програму екскурсії. Нею передбачалося 
оглянути розкопки під керівництвом В. В. Хвойка, про
слухати доповідь Б. С. Стелецького про систему Білго- 
родських укріплень, оглянути укріплення під керівницт
вом Б. С. Стелецького та М. К. Дітеріхса19. Щодо ек
скурсії до Вишгороду Розпорядчий комітет Київського 
відділу товариства провів певну організаційну роботу, 
про що свідчать архівні джерела. З листа Д. Меньшова 
до Леоніда Миколайовича від 22 червня 1910 р. відомо, 
що голова Розпорядчого Комітету Д. Меньшов шукав 
Л. П. Добровольського, щоб запросити його бути 
керівником екскурсії до Вишгороду2* Про успішне про
ведення цієї екскурсії свідчить лист-подяка Д. С. Мар- 
голіну за надання парохода членам Київського відділу 
для екскурсії до Вишгороду21. А також лист-подяка Л. 
П. Добровольському за проведення екскурсії по Вишго
роду22. У 1911 р. Л. П. Добровольський листувався з Д. 
П. Меньшовим щодо екскурсії' до Коростеня23, з  проек
ту загального річного звіту Київського відділу за 1910 р. 
відомо, що відбулися 3 екскурсії по Київщині: 20 червня 
- у с .  Білгородку для огляду розкопок під керівництвом 
В. В. Хвойка; 27 червня -  до Вишгороду під керівницт
вом Л. П. Добровольського: 21-22 серпня -  ус. Біягоро- 
дку під керівництвом В. В. Хвойка. А також дві по Києву:
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9 травня -  огляд Києво-Печерської лаври та храму Спаса 
на Берестові під керівництвом архим. Апфіла та членів 
відділу Д. Меньшова, П. Старка, М. Пхарівського та 13 
червня -  Кирилівської обителі (Свято-Троїцької церкви 
при Кирилівських богоугодних закладах) -  під керівницт
вом Д. В. Мілєєва та В. В. Хвойка24. Відомо про ор
ганізацію у 1911 р. екскурсії до Китаєва для огляду давніх 
валів та печер. Цю екскурсію передбачалося здійснити на 
пароході, що люб’язно мав надати Д. С. Марголін. 
Керівництво екскурсією взяли на себе полковники Г. Н. 
Гамзагурді, А. П. Павлов і член відділу А. Д. Ертель25. У 
травні 1914 року Київський відділ товариства влаштував 
екскурсію в Межигір’я на Київщині для 130 екскурсантів - 
членів відділу та їх сімей на пароході. До речі, Межигір’я 
на початку XX ст. було одним з найбільш відвідуваних ек
скурсантами місць. Керував зазначеною екскурсією відо
мий знавець Київської історичної топографії Л. П. Добро- 
вольський, який вже неодноразово виконував функції ек
скурсовода. Екскурсанти оглянули Спасо-Преображенсь- 
кий та Петропавловський храми, будівлю XVII ст. голов
ний в’їзд до монастиря, печеру на Пекарницькій горі, кор
пуси скасованої фаянсової фабрики, джерело "Дзвінки", 
Виноградну гору з козацьким укріпленням тощо26. Ще пе
ред початком екскурсії екскурсантам були роздані "Ко
роткий опис пам’яток Межигір’я" та складена Н. Ф. На- 
ркевичем пам’ятка "Межигір’є та його значення як 
релігійного центру воїнської громади".

У Центральному історичному архіві м. Києва зберегла
ся підготовлена Наркевичем записка: "Пам’ятки Ме
жигір’я, які будуть оглянуті учасниками екскурсії 
Київського від ділу імператорського Російського Військо
во-історичного товариства2' . Інтерес становлять і дві інші 
пам’ятки , розроблені ним для учасників екскурсій до Ки
таєва28 та Білгородки29. Ці пам’ятки є прообразом пер
ших методичних розробок екскурсій. Таким чином науко
во-просвітницька діяльність Київського відділу імпера
торського Російського Військово-історичного товариства 
зробила певний внесок у розвиток краєзнавства, сприяла
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становленню екскурсійної справи в Україні. Наукові ек
скурсії товариства започаткували тематичні екскурсії, зок
рема, воєнно-історичного напрямку. Разом з тим, в поле 
зору товариства потрапляли інші історичні сюжети. В ході 
організації та проведення екскурсій вивчалися різні 
періоди історії, історичні події, пам’ятки історії та культу
ри, в тому числі архітектурні споруди військового та 
цивільного призначення. Досліджувались місця, пов’язані 
з діяльністю видатних осіб. * I II

 ̂ Журн. Экскурсионный вестник. -  М., 1914. -№  3. - С.122.
2 ЦДІА в м. Києві. - Ф. 1196. оп.1. спр. 8. -Арк. 25.
3 Там само, спр. 1. -Арк. 9 зв.
^ Там само, спр. 7 -  Арк. 3,3 зв.
^ Там само, спр. 180 -  Арк. 3.
^ Там само спр. 39 -  Арк. 95.
I Там само, спр. 10.- Арк. 5.
^ Там само, спр.8. -  Арк. 32.
^ Там само. -  Арк. 13.
^  Там само, спр. 10. -  Арк. 7,7 зв.
II Там само, спр. 39. -  Арк. 103 зв.

Там само, спр. 8 -  Арк. 24,24 зв.
^  Там само, спр.30 -  Арк. 1-2,2 зв.
^  Там само.- Арк. 40,40 зв.
^  Там само. -  Арк. 41.
^  Там само. -  Арк. 48,48 зв.
17 -
18
19
20 
21 
22

Там само. -  Арк. 43.
Там само, спр.8. -  Арк. 12. 
Там само. - Арк. 40,40 зв. 
Там само, спр. 10. -  Арк 6. 
Там само. - Арк. 10.
Там само.

23J Там само, спр.28. -  Арк. 3,3 зв.
2^ Там само, спр.66. -  Арк. 10.
2^ Там само, спр.31. -  Арк. 21,21 зв.
26 Ф. 725. on. 1. спр. 51. -  Арк. 30-а.
22 Ф. 1196. on. 1. спр. 32. -  Арт. 1-2.
2^ Там само. - Арк. 3-5.
70 Там само. - Арк. 18-23 зв.
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М арія Д м т рієнко (К и їв)

ПАПЕРОВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ МІСЦЕВИХ 
ТА ПРИВАТНИХ ЕМІСІЙ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Боністика -  спеціальна дисципліна історичного цик
лу1, об’єктом дослідження якої виступають паперові 
грошові знаки (бони). Класифікують їх в залежності від 
походження на дві групи. До першої відносяться цінні 
папери, випущені від імені держави, які ще прийнято іме
нувати національною валютою. Державні грошові знаки 
-  це політико-економічний документ, джерело для вив
чення проблем економічної й політичної історії, ма
теріальної й духовної культури, яке у свій спосіб 
своєрідно відбило та зафіксувало, дякуючи закодованій 
в них інформації, характерні ознаки епохи, в яку вони 
існували. Вони несуть унікального значення свідчення 
про емітентів (державу, уряд, національний банк, казна
чейство -  державну скарбницю), про їх політичні погля
ди, смаки тощо, в кінцевому рахунку -  про технічні мож
ливості виготовлення грошових знаків, наявність 
спеціальних друкарських машин, про технологію виго
товлення, фарби, засоби захисту від підробок. Державні 
гроші мають, властиву тільки їм, особливість -  приму
совість обігу. Так, в Україні, згідно законів щодо грошо
вого обігу, вперше з’явились паперові грошові випуски 
за часу Центральної ради -  в УНР, потім за гетьманату -  
в Українській державі, пізніше -  в добу Директорії.

До групи державних відносяться емісії в Криму, де в 
роки громадянської війни існували свої три уряди, що 
спромоглися у короткий термін ввести свою валюту. 
Період великих потрясінь -  1917-1920 рр. залишив для 
боністичної спадщини нашої держави унікального зна
чення джерела, які, вивчені в контексті часу їх появи, 
засвідчують, як грошові білети стали своєрідною декла
рацією незалежності. Загальнодержавні гроші після 
значної перерви було введено в незалежній Україні 
тільки на основі указу президента про грошову реформу
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від 25 серпня 1996 р. і наказу Національного Банку Ук
раїни «Про грошову реформу в Україні», підписаного 
В.Ющенком 26 серпня 1996 р.

Другу групу грошей становлять знаки необов’язково
го безпримусового обігу. Вони з’являються в різних 
країнах під час складних економіко-фінансових ситу
ацій, викликаних війнами, революціями, нестачею гро
шової маси в обігу, гіперінфляційними процесами, не
обхідністю здійснювати функціонування ринку на 
регіональному рівні, в період криз та перебудов госпо
дарського життя держави, змін устрою, й ходять часто 
нарівні з національною валютою.

До Першої світової війни на теренах України, що бу
ли підвладні Росії, Австро-Угорщині, інкорпоровані до 
Польщі, не спостерігалось самостійної грошової актив
ності, вочевидь державні гроші задовольняли тоді всіх. 
Але з початком війни ситуація різко змінилась. Дер
жавні гроші пішли на потребу війни, щезли з обігу золо
то, срібло й мідь, почались інфляційні процеси, завіз гро
шей з центру припиняється. Купюри великих номіналів 
приховують заможні «на чорний день», дрібні знаки -  
швидко зношуються.

Складна фінансова ситуація призводить до того, що 
на місцях почали з’являтися знаки необов’язкового 
обігу. їх підрозділяють в боністиці останнім часом на 
три групи: випущені від імені місцевих властей (міських 
самоуправлінь, дум, рад, урядів самопроголошених «ре
спублік», управ, магістратів, банків тощо та сільських 
органів влади), незалежно від того, чи санкціоновано їх 
випуск вищими органами влади чи ні. До них відносять 
і випуски товариств, великих підприємств, які обов’язко
во санкціоновані місцевою владою. Друга група -  то ви
пущені без дозволу властей, без їх на то рішень, замінни
ки державних грошей, які ходять у межах установи, за
кладу, підприємства як наслідок катастрофічної відсут
ності грошової маси в державі (регіоні) чи то розмінної 
монети. Цс так звані приватні гроші, поширювані 
тільки через домовленість в межах сфери впливу емітен
та. І, нарешті, госпрозрахункові гроші -  то грошові зна
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ки, випущені установами для стимулювання господарсь
кої діяльності, впливу на процеси в середині 
підприємства. Мета їх введення -  звільнення державних 
грошей на інші цілі й впровадження розрахунків госп- 
розрахушсовими знаками при взаємозаліках між окре
мими підрозділами підприємства. Госпрозрахункові 
гроші -  це прикмета середини 80-х років XX ст. Вони за
слуговують теж на окреме висвітлення.

Якщо гроші державних емісій значною мірою вже 
досліджено в Україні2, то місцеві, приватні та госпроз
рахункові купюри ще чекають на дослідників. Хоча ос
таннім часом в Україні з’явились друком досить пред
ставницькі каталоги національних бон3, та й на 
сьогодні жоден дослідник не може з певністю назвати ос
таточну цифру, яка б засвідчувала кількість місцевих ви
пусків4;

На скільки ставало винахідливим населення за скрут
них ситуацій громадянської війни, розрухи, нестачі гро
шей, як воно вдавалося до своєрідних засобів розвитку 
економічних взаємовідносин з допомогою місцевих су
рогатів грошей можуть засвідчити такі наші попередні 
розрахунки по основних лідерах: у Севастополі різного 
готунку гроші друкували понад 350 закладів, установ, 
товариств; у Сімферополі -  за 330; Харків перейшов ме
жу 320; Житомир надрукував понад 161 знак; Євпаторія 
за 150; а Катеринослав -  аж до 160 різних за вартістю і 
назвою серій купюр.

Практично кожне місто в Україні вдавалось до випус
ку грошей, а точніше -  понад 250 населених пунктів 
ощасливило своїх громадян валютою власного вироб
ництва. Ця вражаюча цифра чи не якнайкраще характе
ризує фінансовий та економічний стан в Україні у 1917- 
1920-х роках.

Оскільки наше завдання -  привернути увагу 
дослідників до унікального значення джерела -  грошей 
місцевих та приватних емісій, потрібно зупинитися на 
тих їх характерних особливостях, що дають змогу вилу
чити історичну інформацію при здійсненні суми науко
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вих операцій, притаманних методиці дослідження ряду 
спещщсциплін.

Специфічний різновид письмових документів, що має 
синтетичний характер походження, грошові знаки місце
вих та приватних емісій необхідно досліджувати завжди 
в контексті епохи, перебігу подій, у взаємозв’язку із фак
тами та інформацією супутніх документів.

Для всебічного вивчення бон застосовують методику, 
яка властива таким СІД: геральдиці (на бонах часто є 
знаки гербів), сфрагістиці (печатки), дипломатиці (фор
муляр), палеографії (написи текстів), хронології (дату
вання випуску купюр), метрології (величини номіналу), 
іконографії (портретні зображення), орфографії, епігра
фіці, маргіналістиці (написи від руки пізнішого поход
ження), символіці, емблематиці, орнаменталістиці, 
філегранології. Суперскрипційну ознаку (спеціальні ш- 
темпелі з текстом, нанесені вручну чи друкарськими за
собами) досліджують з метою з’ясування зміни номіналу 
або політичної орієнтації емітента. Вивчення техніко-ви- 
робничих ознак дає змогу відтворити технологічні про
цеси друкування грошей.

Великої цінності інформацію можна отримати з 
текстів, нанесених на грошах. Так, на талонах київської 
спілки робітничих й селянських товариств споживачів 
«Сорабкоп» 1919 р. наведено назви і адреси 12 магазинів 
міста, де ці талони отоварювалися, власне, приймалися у 
вигляді платежів за отриманий крам. А товариство спо
живачів, майстрів і робітників м. Єнакієвого Катеринос
лавської губернії' застерігало, що «контрмарки» призна
чаються для розрахунків виключно в касах магазинів то
вариства і його контрагентів, тому приватні особи не 
мають права брати їх в обмін чи як платню. У разі неви
конання даного положення «винуватців притягають до 
відповідальності».

Гроші місцевих випусків дають інформацію і про те, 
чим вони забезпечуються. Так, розмінний білет Єлиса- 
ветградського відділення Народного Банку «забезпече
ний відповідною сумою Кредитних білетів і 5% зо
бов’язань Державного Казначейства строків, що вийш-
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ли». Цікаво, що радянські органи влади, які випускали 
свої гроші, забезпечували свої емісії зобов’язаннями 
царського уряду, які вже втратили свою платіжну силу. 
Та населення наївно вірило в силу «справжніх» -  царсь
ких грошей і цінних паперів, а тому вільно користувало
ся місцевими випусками. Подібне спостерігалось в Одесі 
й Житомирі, де ходили купюри, виготовлені за всіма 
правилами, навіть з урахуванням кольору знаків певних 
номіналів.

Особливістю даного історичного джерела є те, що 
жодна архівна установа, музей не має у своїх сховищах 
повних добірок місцевих грошей. Розпорошеність їх по 
представницьких колекціях не дає змоги з’ясувати 
цілісну картину навіть по регіонах, не кажучи вже про 
комплексне дослідження всіх місцевих випусків.

Тож звертаємо увагу дослідників місцевої історії на 
дане джерело, від пошуку складових якого залежить пов
нота висвітлення цілого ряду важливих питань з ком
плексної проблеми фінансово-економічного стану Ук
раїни в один із складних періодів її історії, що охоплює 
час 1917-1920 рр. 1

1 Див.: Бонистика //Специальные исторические дисциплины. Учеб, посо- 
бие для студентов //Под ред. В.О.Замлинского, М.Ф.Дмитриенко. Авт. кол.: 
В.О.Замлинский, М.Ф.Дмитриенко, Т.А.Балабушевич и др.-К., 1992. -  С.63-69. 

^ Гроші в Україні: Факти та документи //Авт. кол.: М.Дмитрієнко (голова),
B. Литвин, В.Ющенко, Л.Яковлева.-К., 1998. С. 12-33.

^ Рябченко П.Ф., Нибак В.И. Полный каталог бумажных денежных знаков 
и бон России и СССР (1769-1990).-К., 1993; Малышев В.И., Таранков В.И., 
Смиренный И.И. Бумажные денежные знаки России и СССР. М., 1991; Бадаев 
А.С. Бумажные деньги, ходившие на Украине. Чернигов, 1991; Рябченко П.Ф. 
Полный каталог бумажных денежных знаков и бон России, СССР, стран СНГ 
(1769-1994 гг.). Изд. 2-е, переработ. и дополн.

^ Дмитриенко М. Бумажные деньги в историческом контексте //Там же.-
C. 8-33; Тхоржевський Р.Й. Паперові гроші України. Тернопіль, 1991; Клименко
О.О. Грошові документи ОУН (Бофони). 1939-1952 років.-Тернопіль, 1999; 
Сепилов Б.В. Воєнная валюта.-М., 1948.
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Н агорит  Т.Л. (Д онецьк)

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОНБАСУ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО 
КРАЄЗНАВСТВА

Розвиток краєзнавчої роботи в регіоні розпочався у 
XVII столітті з перших наукових експедицій науковців. 
XIX ст. не означилось активізацією історичного краєзнав
ства в Донбасі, лише в кінці століття (1892 р.) вийшла од
на з перших наукових розробок з краєзнавчих питань: 
"Мариуполь и его окрестности". Це був значний внесок 
викладачів Маріупольської Олександрівської гімназїї[1]. 
Історичне краєзнавство XX сторіччя дало світу багато но
вих імен, організаційне оформлення нових методів робо
ти, різноманітність проблематики досліджень. Аналізу 
тенденцій та протирічь динамічного розвитку краєзнавчої 
роботи XX ст. присвячені ряд наукових статей В.Ф.Пав- 
лухіної[2], В.М.Нікольського[3], Пішванової[4] та інших 
донецьких науковців. Значний внесок в одержанні грун
товних історичних знань про заслання та зміни в складі 
населення регіону дає науково-дослідницька діяльність 
доктора історичних наук В.О.Пірко[5] та його аспірантки 
М.Панфьорової[7].

1990-ті роки - це якісно новий етап історичного 
краєзнавства на Донбасі, пов’язаний з об’єктивними 
умовами, в яких знаходяться зараз всі регіони України. 
Перехідному періоду історичного розвитку країни при
таманні загальні кризові риси, серед яких: відсутність 
певної національної свідомості населення регіону, загуб
леність дійсних історичних знань з приводу краєзнавст
ва, несформованість єдиної національної філософії (ук
раїнознавства) - найважливого чинника державотворчо
го процесу, сумнівне уявлення про місце і роль людей в 
сучасних націотворчих перетвореннях. Все це обгрунто
вує необхідність подальшої краєзнавчої роботи та поши
рення її інформаційності серед населення.

Першим кроком, який сприяв подальшій активізації 
краєзнавства у Донбасі, був І Всеукраїнський з’їзд
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краєзнавців, що проходив в Києві 27 березня 1990 р. На 
ньому було створено Всеукраїнську Спілку Краєзнавців 
(ВСК); відповідно з чим з’явились обласні органи 
ВСК[8]. Головою ВСК Донецької області був обраний 
доктор історичних наук, професор, викладач ДонДУ - 
Р.Д.Лях. Доказом його діяльності на цій посаді став 
грунтовний збірник "Репресоване краєзнавство"[9] та 
керівництво науковою працею краєзнавців регіону.

Значний внесок науково-інформаційного характеру в 
історичне краєзнавство Донбасу робить доктор історич
них наук, професор З.Г.Лихобова. Під її редакцією, по
чинаючи з 1992 року, щорічно виходить збірник науко
вих статей "Нові сторінки в історії Донбасу", в якому ро
зглядаються важливі проблеми соціально-культурного 
розвитку краю.

Характерною рисою вивчення історії рідного краю в 
90-ті роки XX ст. стало поширення громадських форм 
дослідження, що пов’язано з підвищенням інтересу до 
історії регіону та України взагалі. В регіоні працює 
декілька любителів історії, що досліджують історичне 
минуле краю. До цієї ж категорії належать шкільні музеї, 
музеї на підприємствах та товариства, що існують на 
громадських засадах. їм необхідна практична допомога 
істориків-фахівців та матеріальна підтримка дер
жадміністрації. З 1991 року при Слов’янському педінсти
туті існує Товариство краєзнавців-аматорів, яке має свій 
друкований орган "Відродження". В 1990-ті роки ак
тивізувалась музейна діяльність. На базі Донецького 
краєзнавчого музею проходять науково-практичні кон
ференції, тематичні зустрічі, виставки. Засновуються 
нові музеї, друкується інформація з приводу краєзнавчих 
досліджень для широкого кола читачів. Так, в період з 
1990 по 1996 рр.Артемівський музей видав 20 книжок та 
брошур з питань історії та археології Бахмутського 
краю. Рубрику "Берегиня", що інформує зацікавлених 
про національне відродження регіону, мають більшість 
регіональних засобів масової інформації (газети, журна
ли, інформлисти, радіо- та телерепедачі).
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В умовах зміни духовних цінностей та моральних 
орієнтирів поведінки особистості зростає роль викла
дачів учбових закладів, які повинні зацікавити молодь 
розповсюдженням знань з історії краю. З метою визна
чення рівня знань історії Донбасу автор проводив 
соціологічне опитування в квітні-травні 1999 року в До
нецькій області. Це опитування було репрезентативним 
та квотним, масовим, спрямованим на визначення різно
манітної інформації за поданими версіями тесту серед 
молодих людей 15-25 років. Вибіркова сукупність склала 
І0% від генеральної (тобто від загальної кількості обра
ної соціальної групи за конкретним віком).

"Чи знайомі Ви з історією рідного краю?" (в відсотках 
від всіх респондентів):

15-17 років 18-21 пік 22-25 років
Знайомий з уроків 
історії та засобів 
масової інформації 86,8 80,0 44,4

Самостійно вивчав її 
та цікавлюсь зараз з д 10,4 11,1

Не знайомий зовсім 13,1 9,5 44,0

Вік - визначальний фактор рівня інформаційності та 
активної життєвої позиції. За даними опитування поз
начається закономірність: із збільшенням віку зростає 
кількість людей, як зовсім не знайомих з історією 
рідного краю, так і зацікавлених та самостійно вивча
ючих її. Це обумовлено тим, що з віком стає чіткішою 
суспільна орієнтація, особисті цінності та інтуїтивне 
прогнозування майбутнього своєї країни.

Таким чином, вивчаючи історію Донбасу в кон
тексті історії України, треба пам’ятати, що від грунтов
них краєзнавчих досліджень та вмілої пропаганди їх 
результатів залежить духовне багатство української 
нації. Це можна розцінювати як історичний нонсенс:
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тоталітарні режими, яких зазнав український народ, 
швидше проводили "суспільну орієнтацію" та запро
ваджували "вічні цінності", від яких потім самі ж 
страждали. Залишається вірити, що сучасна не- 
поспішність перетворень базується не на відсутності 
знань та вмінь, а на обміркованості та зваженості дій.
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П авлова О .Г.(Х арю в)

НАТАЛІВСЬКА КОЛЕКЦІЯ Ш.ХАРИТОНЕНКА

Всебічну діяльність відомих українських промис
ловців Харитоненків протягом другої пол. ХІХ-поч. 
XX ст. нині вивчає багато істориків та краєзнавців, ро
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бляться перші спроби вписати їх в сучасну історію Ук
раїни.

Історія їх життя і діяльності цікава і повчальна. Та 
різноманітність і різнобічність, якою відрізнялася ця ро
дина, була можлива завдяки їх великій любові до своєї 
справи та рідної землі. З іншого боку, без уваги і піклу
вання про освіту, науку, мистецтво, напевне, не змогли б 
Харитоненки досягти і того розквіту господарства, на
копичувати капітал, який вони так уміло вкладали в еко
номіку і щедро відпускали на благодійні справи та ро
звиток і підтримку різних галузей вітчизняної культури. 
Чи не тому Наталівка, парк-садиба, що була заснована 
І.Г.Харитоненко (1821-1891) у 1884 р. у Богодухівському 
повіті (тепер Краснокутський район) на Харківщині, на 
поч. XX ст. перетворилася на культурний осередок, куди 
влітку з’їзджалися друзі П.І.Харитоненка (1852-1914), у 
тому числі відомі художники, музиканти, а також ор
ганізовувалися екскурсії для вітчизняних та іноземних 
спеціалістів, студентів Московського сільськогоспо
дарського Інституту для ознайомлення з новими техно
логіями ведення господарства1.

П.І.Харитоненко ще в юності усвідомив для себе не
роздільність економічного і духовного. Це переконання 
він проніс через все своє життя. Його духовні інтереси 
багатограння проявилися у колекціонуванні та меце
натстві. Йому вдалося зібрати значну колекцію вітчиз
няного та зарубіжного мистецтва.

Піднята у краєзнавчій літературі тема колекціонуван
ня П.І.Харитоненка потребує узагальнення2. Збирати 
твори живопису він розпочав у 1880-х рр. Перевагу над
авав жанровим полотнам романтиків XVII-XVIII ст., 
але цікавився і художниками сучасної йому доби. В його 
колекції були представлені твори В.Поленова, В.Сури- 
кова, І.Репіна, К.Лемоха, А.Архіпова, В. та А.Васнецо- 
вих, К.Айвазовського, В.Верещагіна, Ф.Молявіна, В.Се- 
рова, М.Врубеля, К.Коровіна, К.Сомова, С.Малютіна 
та ін. Сьогодні ще мало хто знає, що гордість Тре- 
тяківської галереї "Портрет невідомої" І.Крамського, у 
90-х рр. минулого століття було придбане Харитонен-
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ком і знаходилося у його московській колекції3. Він 
підтримував дружні стосунки і товаришував з багатьма 
художниками, цікавився їх творчістю, замовляв їм карти
ни. Сімейні портрети, написані В.Серовим, К.Сомовим, 
М.Невревим, Ф.Малявіним, Ф.Фламенгом, Е.Каролюс- 
Дюраном та ін. нині знаходяться у музейних збірках Мос
кви, Санкт-Петербурга, Харкова, Казані та ін.

Варто звернути увагу на маловідому колекцію творів 
художників кін. ХІХ-поч.ХХ ст. та цінну збірку ікон і 
церковних старожитностей, що зберігалася в Наталів- 
ській садибі. Захопившись колекціонуванням давнь
оруського живопису, П.І.Харитоненко зібрав чудову ко
лекцію ікон новгородської, псковської, московської, ук
раїнської шкіл XIII-XVIII ст. (Хоча переважали твори 
XV-XVIII ст.). У нього виник задум створити Музей 
давньоруського мистецтва. Для здійснення цієї ідеї він 
вирішив збудувати церкву у давньоруському стилі. За 
порадою М.Нестерова проект цієї церкви був замовле
ний архітектору О.Щусеву. Будівництво церкви йшло 
протягом 1911-1913 рр. Збудований храм був витрима
ний у новгородському великокнязівському стилі, навіть 
вапняк спеціально завозили і обробляли на місці4. 
Інтер’єр храму був запрошений розписувати петербурзь
кий художник О.Савинов. Зовні церква була прикраше
на 24 скульптурними рельєфами-медальйонами 
російсько-романського характеру О.Матвеєва. Рельєф 
"Розп’яття” був виконаний за проектом і при безпосе
редній участі С.Коньонкова5. Великий темно-синій ку
пол, оригінальна дзвіниця, перекрита золотим шатром, 
ковані мідні ворога та ажурне позолочене обрамлення 
навколо входу, вітієвате плетіння з залізних віконних 
решіток, надавали храмові святкового вигляду. Ця 
архітектурна будова надала Наталівці особливої при
вабливості і, без сумніву, стала гордістю нашої духовної 
спадщини. Вона і зараз приваблює простотою і красою 
своїх форм і є унікальною архітектурною пам’яткою 
Харківщини.

В цій церкві П.І.Харитоненко і розмістив колекцію
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ікон. Для музею-церкви він також купував старовинне 
церковне вбрання, яким обладнав церкву6. За свідчен
ням архівних матеріалів, будівництво і влаштування му
зею коштувало власнику 3,5 млн.крб.

Музей був відкритий у серпні 1914 р. Його перевага 
заключалася в тому, що його колекція була розміщена у 
природньому середовищі - церкві у стилі XV ст. Весь 
інтер’єр храму представляв собою органічне Діле: 
будівля, розпис стін, ікони, срібло, старовинні лампади, 
паникадила, вишивка, килими - все було відображенням 
певної епохи і давало можливість скласти уяву про цер
ковне мистецтво XV-XVIII ст. Наталівська Спасівська 
церква служила сім’ї Харитоненків і за домову церкву.

Про культурне значення колекції давньоруського 
мистецтва із Наталівки свідчить неодноразове представ
лення ікон цієї збірки на виставках. Зокрема, під час про
ведення першого всеросійського з’їзду художників в Пе
тербурзі у 1911-1912 рр. Для виставки давньоруського 
іконопису та художньої старовини Харитоненко пред
ставив 9 ікон "Новгородського чину" XV-XVI ст., які за
йняли на виставці центральне місце і були високо оцінені 
фахівцями7. Ікони з цієї колекції побували також і на 
виставці у Москві у 1913 р. під час святкування 300-ліття 
Дому Романових. До революції іконописна колекція Ха
ритоненків не поступалася відомим колекціям С.Рябу- 
шинського та В.Васнецова. А в 1920-х рр. її зрівнювали 
лише з колекцією І.Остроухова у Москві та іконописним 
відділом Музею Російського мистецтва у Петербурзі8.

Після революції 1917 р. все майно Харитоненків було 
націоналізовано. Із художніх речей, що знаходилися в 
церкві та садибі, був організований єдиний на той час на 
Україні музей садибного типу, який складався з двох 
відділів: нового та старого мистецтва. Для експонування 
картин, стильних меблів із червоного та карельського 
дерева, фарфору, бронзи та інших художньо-побутових 
речей був виділений окремий будинок. Відділ церковно
го мистецтва залишався у храмі. Наталівський музей, як 
художньо-побутовий, мав Всеукраїнське значення, а за 
своєю художньою цінністю унікальним в межах СРСР.
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Колекція обох музеїв оцінювалася в 3 млн. крб.9
Тут була представлена і сімейна галерея портретів 

власників садиби: починаючи від засновника - Івана Ге
расимовича і закінчуючи останнім спадкоємцем - Іваном 
Павловичем.

Звертала на себе увагу і колекція чучел тварин: лося, 
кабана, ведмедя, благородного оленя, котрих спеціаль
но розводили у наталівських лісах для полювання. До
повнювали цю колекцію портрети рисаків, написані 
відомими художниками, яких також розводили тут і які 
складали гордість наталівського господарства.

Наталівський музей офіційно відкрито для відвіду
вачів у 1920 р. Працювало в ньому три співробітники. 
Завідував музеєм мистецтвознавець М.Чорногубов, 
який до цього працював хранителем Третьяковської га
лереї і вважався досвіченим знавцем давньоруського 
мистецтва та спеціалістом у галузі музейної справи10.

З 1923 р. музей у Наталівці став складовою частиною 
Соціального музею ім.Артема, до якого входило 8 музеїв 
Харкова і губернії. Разом з парком та садибою був зраз
ком побутового музею і використовувався як ек
скурсійний пункт. Крім спеціально організованих із .Хар
кова екскурсій, музей відвідували жителі Наталівки, 
робітники та службовці сусідніх цукрових заводів, учні на
вколишніх сіл. Так, наприклад, з 20 травня по 1 липня 1924 
р. музей відвідало 185 чол., в тому числі було дві екскурсії 
по 50 чол. За 1928 р. - 10259 чол. Цікавий соціальний склад 
відвідувачів: 4829 робітників, 2667 селян, 700 службовців, 
1692 учні, 324 червоноармійці, 47 чол. - інші4.

З поч. 1923 р. Наталівський музей був взятий на утри
мання губернською радою. На губернському держбюд
жеті він знаходився до 1926/27 рр., коли його було пере
дано до окружного (надто обмеженого) бюджету. Почи
наючи з 1925 р., неодноразово ставилося питання про 
доцільність перевезення експонатів до Харкова. На те 
вказувалися різні причини: обмеженість окружного бюд
жету, невідповідність умов для зберігання культурних 
цінностей, бажання розширити площу будинку відно-

458



чинку, що діяв у Наталівці, за рахунок приміщення, яке 
займав Музей нового мистецтва. Неодноразово для вив
чення істинності цього питання із Харкова до Наталівки 
направлялися комісії. Кожного разу перевіряючі робили 
висновок про невчасність поставленого питання. Напри
клад, у травні 1928 р. комісія, оглянувши музей, виступи
ла проти переведення його до Харкова, так як на той час 
у місті не вистачало приміщень для міських музеїв,’ а пе
реведення Наталівського музею коштувало 4-5 тис. крб. 
Нераціональність переведення музею полягала і в тому, 
що у Наталівці було спеціальне приміщення для збере
ження експонатів, яке у разі закриття музею могло б за
гинути марно4. Отже і в 1928 р., і на поч. 1929 р. 
спеціальні комісії НКО УРСР визнавали за потрібне за
лишити Наталівський музей на місці, не згортати і не пе
реводити до Харкова. Але уже в кінці 1929 р. - на почат
ку 1930 р. найбільш цінні експонати були вивезені до 
Харкова. Потім вони були розподілені по різних музе
ях, на жаль, сліди губляться. Втім, достовірно відомо, 
що у 1930 р. деякі твори російських художників потра
пили до Харківського художнього музею, де зберіга
ються до нашого часу. Робота С.Виноградова, що зоб
ражує рисака наталівського кінного заводу, була пере
дана до Лебединського художнього музею. Відома Іко
на XIII ст. "Борис і Гліб", що нині прикрашає експо
зицію Музею Російського мистецтва у Києві, теж 
надійшла у 1930-ті рр.11. Засновник Пархомівського 
історико-художнього музею О.Ф.Луньов у 1950-ті рр. 
неподалік від Наталівки, у с.Мурафа Краснокутського 
району віднайшов Д.Пірранезі "Вигляд міста Риму" та 
копітку роботу з полотна В.Серова "Зарослий став у До- 
мотканово", що знаходилися у колекції П.І.Харитоненка 
і тепер займають гідне місце в експозиції Пархомівсько
го музею. Список цієї колекції на сьогодні невеликий. 
Треба провести ще досить значну роботу по його відтво
ренню.

Наталівський музей був приречений на коротке існу
вання. Але його значення для культурного розвитку 
краю є вагомим і незаперечним. Отже, науково-освітні
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та мистецтвознавчі інтереси П.І.Харитоненка, його ко
лекціонування та меценатська діяльність складають яс
краву сторінку біографії цукрозаводчика, викликають 
пошану і чекають глибоких і детальних досліджень та 
широкого висвітлення, а також визначення його місця у 
розвитку культури Слобожанщини та країни в цілому. I * 3 4 * 6 7 8 9

I Натальевка// Столица и усадьбы. -1915.-1 32. - С.7.
О
^ Див. Петров Г.П. Харитоненко як колекціонер і меценат // Панорама 

Сумщини. -1991. - № 23, та ін.
3 Маррел К.Б. Сахарные короли// Огонек. - 1991. - № 50. - С.24.
4 ДАХО. - Ф.Р-845. Оп. 2, Спр. 589. Арк.69.
-* Коненков С.Т. Мой век. - М., 1971. - С.180.
6 ДАХО. Ф.Р-203. Оп.1. Спр.2203. Арк.6.7
' Георгиевский В.Т. Обзор выставки древней иконописи и художественной 

старины // Труды Всероссийского съезда художников. - Птг., 1912. - Т.З. - С. 165.
8 ДАХО. - Ф.820. Оп.1. Спр.594. Арк.6.
9 ДАХО, - Ф.Р-845. Оп.2. Спр.473. Арк.301.
Ю Гуржій А. Прорахунок Чорногубова // Пам’ятки України. 1989. - № 4. - 

С.32.
I I Музей Російського мистецтва в Києві. Альбом. - К., 1985. - С.22.

Андрощ ук О. В. (Вінниця)

СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА ПОДІЛЛІ В 1917 - КВІТНІ 1918 рр.

Багатостраждальною є історія подільського селян
ства. Один із найдраматичніших її моментів - доба Цен
тральної Ради. На початок XX ст. Поділля залишалось 
аграрним регіоном. Напередодні Лютневої революції 
майже половина селянських дворів на Поділлі мали по 
3,7-3,8 д есяти  землі. Такі наділи давали можливість ли
ше задовольнити потреби селянської родини, практично 
не даючи лишків. До того ж, в силу високих цін на про
мислові товари, купівельна спроможність більшості се
лян була мізерною1. Таке становище постійно диктувало
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потреби розв’язання глибоких соціально-економічних 
конфліктів в українському селі. При цьому селянство на
магалось не пропустити жодної сприятливої можливості 
для вирішення своїх проблем.

Такою нагодою була в очах подільського селянина 
Лютнева революція і повалення самодержавства в 
Російській імперії. Надії селянства зміцніли із створен
ням у Києві Центральної Ради. Як слушно зауважує 
О.Субтельний, "український селянин гадав, що Цен
тральна Рада дійовіше допомагатиме йому отримати 
більше землі, ніж уряд в далекому Петрограді"2. Звідси і 
ті численні телеграми - вітання на адресу Центральної 
Ради, висловлення довіри в резолюціях різноманітних 
селянських з’їздів та зібрань.

14 травня 1917 року збори мешканців села Цикипівки 
Подільської губернії, надсилаючи щирий привіт М.Гру- 
шевському, просили "не відказать дать нам пораду, що і 
нам робить, якого керування держатись, щоб і свою час
тину роботи принести, щоб ся воля, котру ми добули, не 
згинула мов роса на сонці, а ширилась, вкоренялась і да
ла нам і нашим дітям краще життя"3.

Селянський мітинг у містечку Янові доручив обраній 
ним президії "послати щире вітання і своє довір’я Ук
раїнській Центральній Раді"4. Водночас практично кожне 
таке зібрання звертало увагу урядових установ на не
обхідність вирішення земельних питань. Селяни спочатку 
навіть погоджувались зачекати до їх вирішення Установ
чими Зборами. Підтвердженням цього може бути рішення 
першого з’їзду представників сіл Вінницького повіту (17 
березня 1917 р.)5. Подібну ж резолюцію прийняв 
Подільський губернський з’їзд кооператорів, що проходив 
у Вінниці на початку квітня 1917 року6. Поряд із цим вису
вались вимоги вирішення простих і зрозумілих кожному 
селянинові проблем: дозволити пасти худобу на панських 
толоках, засівати пустуючі землі тощо.

На жаль, Центральна Рада не змогла швидко і ефек
тивно вирішити гостре питання перерозподілу земель. А 
тому "село було змушене саме творити нове життя, само 
розв’язувати й аграрне питання і питання самоврядуван
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ня..."7 Заради історичної справедливості зазначимо, що 
УЦР довелось діяти в дуже складних обставинах. В 
подільських селах розпочались незворотні процеси, ка
талізатором яких стала більшовицька агітація. С.Ефре- 
мов змушений був згодом визнати: "...там на місцях, у 
селі, все потроху вислизнуло з наших рук... Один який- 
небудь запаморочений солдат або спантеличений мат
рос, чи навіть заплачений агент перевертав догори дном 
усю роботу, яку попереду зробили невмілі або невдалі 
руки..."8

Про поширення більшовицької агітації свідчили 
повідомлення з повітів. Балтський повітовий комісар 
повідомляв про активність агітаторів, під впливом яких 
селяни здійснюють захоплення землі9. Летичівський 
повітовий комісар Бердаков вказував на негативні 
наслідки діяльності в повіті більшовицьких агітаторів 
Джугелі, Купермана, Беллавіна10.

Загальна анархія, що дуже швидко зростала, наклада
ла обов’язок на УЦР та Генеральний Секретаріат діяти 
швидко і рішуче. Діставши сумнозвісну "Інструкцію" 
Тимчасового уряду, Генеральний Секретаріат виступив 
з відозвою, в якій повідомлялось про початок праці. Але 
і в цій відозві було забагато лірики: "... край веселий і ба
гатий, нашу тиху Україну також зруйновано". Відозва 
закликала український народ встановлювати порядок, 
але не подавала конкретних порад, як це зробити. За цих 
умов весь тягар боротьби із зростаючою анархією лягав 
на місцеву владу. Для змалювання становища на Поділлі 
звернемось до архівних документів. 1 липня цього ж ро
ку у зв’язку з поширенням селянських виступів Брац- 
лавський повітовий комісар просив губернську владу 
надіслати війська11. Двічі до губернського комісара 
зверталась з подібними проханнями Ушицька повітова 
влада12. Аналогічні телеграми надходили з Гайсинсько- 
го, Могилівського та інших повітів губернії.

За підрахунками вінницького дослідника В.Воловика 
,у липні - жовтні 1917 р. на Поділлі сталося 796 виступів 
селян спільно з солдатами і робітниками. В цей час було
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розгромлено 110 поміщицьких маєтків. Влада оголосила 
військовий стан в Літині, Летичеві, Деражні, Ялтушкові, 
Копайгороді, Жмеринці.

Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що в тій істо
ричній обстановці селянин турбувався насамперед про те, 
як утриматись на землі й, по можливості, придбати її собі 
ще, нерідко вдаючись до насильницьких дій. Очевидно, до 
цього його підштовхувала і бездіяльність державних влад
них структур. Селянин був готовий підтримати той уряд, 
який би задовольнив його прагйення. Проте, коли ставала 
очевидною неспроможність останнього вирішити пробле
ми селянства, воно активно починало підтримувати анти
урядові сили. Розуміючи це, більшовики одразу після здо
буття влади проголосили Декрет про землю, задеклару
вавши цим своє прагнення вирішити селянські проблеми. 
Та все ж прийняття Декрету насправді було лише тактич
ним маневром В.Леніна, котрий прагнув заручитись 
підтримкою селян13.

Становище населення Поділля погіршується з прихо
дом сюди австрійських військ (кінець лютого 1918 р.). 
Командування окупаційними військами щодалі частіше 
ігнорувало місцеву українську владу, реквізуючи в насе
лення все їй необхідне14. Нерідко й українська влада, 
всіляко сприяючи в забезпеченні іноземних військ про
довольством і фуражем, вживала заходів, які суперечили 
інтересам її власного народу. Прикладом цього може 
слугувати наказ військового міністра Кам’янець- 
Подільському губернському коменданту допомагати 
при потребі озброєною силою уповноваженим і головам 
повітових комісій по реквізиції хліба і фуражу15.

Справжнім лихом для подільського селянина стали 
безчинства, які творили тут польські відділи австро- 
угорської армії. Літинський повітовий комісар Бачинсь- 
кий повідомляв губернському комісару Г.Степурі про те, 
що в окремих волостях його повіту польські легіонери 
"роблять реквізиції і розстрілюють тих, хто не кориться 
їм"16. Одночасно з Брацлавського повіту помічник гу
бернського комісара В.Дудич доповідав про розташо
вані по селах польські легіони, що "дуже зле поводяться
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з населенням, накладають контрибуції, похваляються, 
що одберуть у селян землю і повернуть поміщикам..."1' 
Подібні звістки надходили з Ольгополя, Немирова та 
інших куточків губернії.

Нерідко селяни чинили запеклий опір мародерам, які 
намагались незаконно відібрати в них продукти чи май
но. Такі сутички мали місце в Літинському, Ямпільсько- 
му повітах. Справжні бої між селянами і польськими 
партизанами розгорілись в районі Немирова. Перемога 
була на боці селян, які взяли в полон 200 поляків і 
відправили їх до Брацлава18. Рідше такі зіткнення 
закінчувались укладенням угод19. Все це свідчило про те, 
що селянство всіма засобами захищатиме свою землю, 
своє майно.

Таким чином вище проаналізовану динаміку та 
соціальну направленість селянських виступів на Поділлі 
в 1917-квітні 1918 рр., на думку автора, логічним буде 
стверджувати, що: по-перше, наштовхнувшись на не
спроможність української влади швидко й ефективно 
вирішити земельні проблеми, селянський рух на Поділлі 
набув рис анархізму; по-друге, в ході насильницького за
хоплення і самочинних дій селянство здобуло значні зе
мельні площі, на селі відбувся процес майнового 
"вирівнювання"; по-третє, з приходом австро-німецьких 
окупаційних військ селянству нерідко доводилось за до
помогою сили захищати своє майно і землю від незакон
них дій окупаційної і місцевої влади; по-четверте, у насе
лення накопичувались значні запаси зброї, селянство 
здобувало досвід збройної боротьби із своїми кривдни
ками; по-п’яте, очевидною була готовність селянина 
підтримати ту владу, яка задовольнила б його прагнен
ня. В іншому випадку, селянин переходив до табору про
тивників такої влади.

Додамо також, що скориставшись з подібних наст
роїв селянства і пообіцявши землю, більшовики вико
ристали його підтримку при здобутті влади. Досягнув
ши мети, більшовицьке керівництво розпочало втілення 
своєї справжньої політики в селянському питанні. Її
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квінтесенцією може стати висловлювання Леніна на 
засідання ВЦВК 29 квітня 1918 р.: "Дрібні хазяйчики, 
дрібні власники готові нам, пролетаріату, допомогти 
скинути поміщиків і капіталістів. Але далі у нас шляхи з 
ними різні... І тут нам з цими власниками, цими хазяйчи
ками доведеться вести найбільш рішучу, нещадну бо
ротьбу"20. Воєнний комунізм став початком втілення 
цієї політики в життя, викликавши запеклий опір селян
ства. 1 2 * 4 * 6 7 * 9 * 11 12 * 14 * * 17 * 19 20

1 Бевх М.П. Селянське Поділля напередодні громадянської війни. //"Історія 
національно-державного будівництва в Україні". Матеріали наукової 
конференції викладачів і студентів історичного факультету Вінницького 
державного педагогічного інституту. - Вінниця, 1995. - С.27.

2 Субтельний О. Україна. Історія. - К.1992. - С.302.
Привітання до Української Центральної Ради. // Розбудова держави. - 

1993. - № 3. - С.13.
4 Свободный голос. -1917.-17 мая.
^ Свободный голос. -1917.-30 марта.
6 Свободный голос. -1917. -15 апреля.
7 Петрів В. Неторованим шляхом: спомини з історії української революції 

1917-1921 // Вітчизна. - 1993. - № 11-12. - С.115.
^ Ефремов С. За рік 1917. Під обухом. Більшовики в Києві. - К. 1993. - С.128.
9 Державний архів Вінницької області (ДАВО). - ф.Р.-2734. - Оп.1. - Спр.2. - 

Арк.19.
Там само. - Ф.Р.-2734, - оп.1. - спр.8. - Арк.1.

11 Історія міст і сіл УРСР. Вінницька область. - К.1972. - С.485.
12 Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька область. - К. 1971. - С.425.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. -
К.1993. - С.50.

14 ДАВО. - Ф.Р-1196, - оп.1. - спр.15. - Арк.8.
1^ Там само. - Ф.Р-1196, - оп.1. - спр.2. - Арк.6.
1^ Поділля. - 1918.-5 квітня.
17 Там само..
1^ Поділля. - 1918.-24 квітня.
19 ДАВО. - Ф.Р-1196, - оп.1. - спр. 15. - Арк.1.
20 Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. - К. 

1993. - С.52.
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Г унько О .В. (Лет ичів)

СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРИКО-ПРАВНИЧОЇ НАУКИ В СИС
ТЕМІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

(20-30-ТІ РОКИ XX СТ.)

Аналізуючи основні напрямки досліджень Всеук
раїнської академії наук, доцільно відзначити, що істори- 
ко-правничі студії займали одне з чільних місць в її на
укових напрямках. У відповідності зі статутом Академії 
розробка зазначених проблем концентрувалася у Треть
ому відділі (соціальних наук), який від часу заснування 
очолював відомий історик права, учень В.Б.Антоновича 
Орест Левицький. Останній одночасно з цим спрямову
вав діяльність Комісій звичаєвого права та для вивчення 
історії західноруського та українського права.

Після відходу О.Левицького від активної наукової ро
боти в 1922 р. його наступником став відомий вчений, 
політичний, громадський та культурний діяч Микола 
Прокопович Василенко.

Характерно, що історико-правничі, за своїм спряму
ванням, комісії об’єднали навколо себе таких відомих 
вчених, як академіки Ф.Тарановський, Д.Багалій, 
Б.Кістяківський, А.Кримський, професори В.Синайсь- 
кий, А.Крістер та інші. Названі вчені склали ядро Това
риства правників, яке налічувало близько 40 членів.

Серйозною перешкодою діяльності історико-правни- 
чих комісій, як і третього відділу в цілому, став арешт в 
липні 1933 р. академіка М.П.Василенка у зв’язку з спра
вою "Київський обласний центр дій". Незважаючи на те, 
що винесений йому вирок (10 років позбавлення волі), 
так і не увійшов в силу, однак проведений судовий про
цес найнегативнішим чином вплинув на всю подальшу 
долю вченого.

В листопаді 1929 року сесія ВУАН затвердила проект 
реорганізації, внаслідок якої Перший і Третій відділи 
Академії були об’єднані в один Соціально-економічний 
відділ під головуванням О.Г.Шліхтера.
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Незважаючи на певні складності і перешкоди, у 20-х 
роках історико-правничим комісіям ВУАН вдалося ро
згорнути певну роботу. Так, комісія для вивчення історії 
західно-руського та українського права розпочала робо
ту по написанню фундаментальної колективної моног
рафії з історії українського права. Одночасно з цим готу
вався до друку корпус джерел з історії українського пра
ва від найдавніших часів до початку 20-го столгґгя. У 
свою чергу комісія по вивченню звичаєвого права вида
ла 2 томи наукових праць, а також "Програму для зби
рання матеріалів звичаєвого права". Практичною спря
мованістю відзначалася діяльність комісії радянського 
права, співробітники якої брали участь в розробці пра
вових актів УСРР. Цінні здобутки мала на своєму рахун
ку правнича термінологічна комісія, яка видала 
російсько-український термінологічний словник.

В кінці 20-х - на початку 30-х років історико-правни- 
ча наука в системі Всеукраїнської академії наук поступо
во занепадає. Зокрема, на цей час практично функціону
вала лише комісія радянського права, реорганізована 
пізніше в Комісію радянського права та будівництва.

З зрозумілих причин не зміг охопити всіх необхідних 
напрямків Інститут радянського будівництва і права 
при Всеукраїнському виконавчому комітеті, який, в силу 
своїх функціональних обов’язків, забезпечував повсяк
денні потреби владних структур. В ході наступних реор
ганізацій зазначений науковий заклад увійшов до складу 
Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських інсти
тутів, яка в 1936 р. була об’єднана з Академією наук Ук
раїни. В результаті цього було утворено академічний 
Український науково-дослідний інститут юридичних на
ук. Однак, внаслідок відсутності наукових кадрів, реп
ресій провідних фахівців, недоліків в матеріально- 
технічному забезпеченні, він так і не розгорнув свою 
діяльність.

Наведені факти дають підстави для таких висновків:
- найбільш плідним етапом в розвитку історико-прав- 

ничих наук як в системі Академії,так і в Україні в цілому 
став період першої половини 20-х рр., коли даний напря
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мок досліджень репрезентувався іменами цілого ряду 
всесвітньо відомих вчених;

- в кінці 20-х - на початку 30-х років історико-правни- 
ча тематика поступово витісняється з наукових планів 
Академії, що супроводжувалось ліквідацією відповідних 
наукових установ, відлучення від роботи провідних ук
раїнських вчених.

Очеретянко С І. (Хм ельницький)

ЗГОРТАННЯ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ ТА ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСІЙ СЕРЕД ОСВІТЯН 

В 30-Х РОКАХ XX СТ.

Реальне піднесення німецької національної освіти в 
20-х роках, створення розгалуженої мережі вищих 
учбових закладів, шкіл, формування системи підготовки 
та перепідготовки вчителів, як довела вся подальша 
практика, виявилося нетривким. Вже на початку 30-х 
років спостерігаються негативні тенденції, які супро
воджувалися згортанням діяльності навчальних закла
дів, вилученням підручників та посібників, масовими 
політичними репресіями серед викладачів та вчителів.

Характерно, що на виявлення негативних моментів в 
діяльності німецьких шкіл вже неоднозначно націлю
вала постанова політбюро ЦК КП(б)У від 13 грудня 
1933 р. "Про німецькі та польські школи в Україні", яка 
доручала спеціальній комісії за участю представників 
органів ДПУ ретельно з’ясувати стан справ у згаданих 
закладах освіти1.

Аналогічні положення містила в собі також 
постанова вищого політичного керівництва республіки 
від 9 грудня 1934 р. "Про німецькі райони", схвалена на 
основі шифрограми ЦК ВКП(б). І в цьому випадку 
спеціальній комісії у складі М.Попова, П.Любченко, 
І.Якіра, В.Балицького та інших, доручалося переглянути 
склад керівних кадрів німецьких районів республіки, а
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також "...визначити заходи в галузі школи"2. Проведені 
комісією перевірки позбавили німецькі школи України 
десятків висококваліфікованих педагогів, звинувачених 
"в антирадянських настроях і контрреволюційних діях".

Ці заходи стали далеко не першим кроком вищого 
державного керівництва країни і республіки, який наніс 
непоправної шкоди німецькому вчительству. Чимало 
фахівців позбулися улюбленої роботи в ході реалізації 
постанови політбюро ЦК КП(б)У від 23 грудня 1930 р. 
"Про переміщення спеціалістів (антирадянський 
елемент) з прикордонної смуги", яка передбачала 
переміщення всіх, чиї світоглядні переконання не 
вкладалися в прокрустове ложе радянської ідеології, в 
глиб країни3.

Водночас численні перманентні перевірки німецьких 
шкіл констатували "невиправдане онімечення україн
ського та російського населення", внаслідок чого вони 
перепрофілювалися в українські або російські"4. Так, 
фронтальна перевірка, проведена на початку 1935 р. в 
ряді районів Дніпропетровської та Одеської областей, 
виявила недостатнє володіння мовою учнями старших 
класів. Причому, як зазначає О.О.Войналович, подібне 
становище пояснювалося не слабкістю матеріально- 
технічної бази німецьких національних сил, не у 
перевантаженості навчальних планів та програм, 
відсутності підручників, методичної літератури, наочних 
приладь, а у "діяльності ворожих націоналістичних 
елементів, які намагалися відірвати німецьких трудящих 
від трудящих мас братерських народів"5.

Винятковою упередженістю відзначалося відношення 
владних структур до навчальної літератури. 16 травня 
1936 р. секретаріат ЦК КП(б)У ухвалив переглянути 
підручники і посібники, видані німецькою мовою. 
Подібні рішення мотивувалися "...викриттям німецько- 
фашистської організації" та "активною участю фашистів 
у складенні підручників для німецьких шкіл та 
технікумів"6.

Подібна оцінка діяльності німецьких національних 
шкіл, досвічених і кваліфікованих педагогів у

469



кінцевому своєму результаті призводило до посилення 
політичних репресій.

Так, в директиві наркома внутрішніх справ України 
від 15 листопада 1934 р. говорилося, що протягом 
квітня-липня 1934 р. була завдано значного удару по 
"...найбільш активним фашистським елементам, що 
проводили контрреволюційну роботу". Разом з тим, у 
документі відзначалося: "...не дивлячись на такі заходи, 
управління НКВС ще не викрили і глибоко не 
торкнулися існуючого контрреволюційного підпілля". У 
зв’язку з цим пропонувалося: "1. З метою остаточного 
знищення німецького контрреволюційного підпілля, що 
проводить шпигунсько-диверсійну роботу, вжити 
репресивні заходи щодо активних контрреволюціонерів 
та антирадянськи настроєних елементів, піддаючи їх 
арештам та висланню, а стосовно найбільш злісних - 
домагатися винесення смертних вироків..."7. Пізніше, 
НКВС УСРР своїм листом від 5 травня 1935 р. доручив 
своїм місцевим управлінням ліквідувати фашистську 
організацію в німецьких колоніях на Одесщині і вжити 
заходів до розгортання слідства у справі "Приїжджі" 
(умовна назва оперативної справи - Авт.) у 
Дніпропетровській області"8.

Очевидно, що темпи репресій серед німецького насе
лення, в першу чергу, серед національної інтелігенції, не 
влаштовували керівництво органів НКВС, оскільки вже 
20 червня 1936 р. нарком внутрішніх справ України 
В.Балицький у своїй телеграмі начальникам управління 
НКВС вказував, що слідство по німцям гальмується. У 
зв’язку з цим, він доручив "...посилити темпи 
оперативної та слідчої роботи по німецькій лінії з 
урахуванням необхідності ретельного, більш глибокого 
виявлення ролі та діяльності німецьких консульств, 
особливо за останні роки"9.

Злочинну практику, спрямовану проти німецької 
національної меншини в цілому і національної 
інтелігенції зокрема, активно продовжував і наступник 
В.А.Балицького на посту наркома внутрішніх справ
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України - О.І.Успенський. Л.Т.Готовцев, який в кінці 30- 
х років очолював відділення по боротьбі з німецькою 
контрреволюцією, у 1955 р. згадував: "В кінці 1937 р. або 
на початку 1938 р. колишній нарком... Успенський..., 
незадоволений боротьбою з німецькою контрреволю
цією та шпіонажем, викликав до себе всіх працівників 
цього відділу і, погрожуючи, заявив, що працівники 
відділення повинні були дати такий центр німецької 
контрреволюційної організації, оскільки в супро
тивному вони самі будуть розглядатися як німецькі 
посібники”10.

Підписом керівництва наркоматів внутрішніх справ 
СРСР та України в республіці, протягом другої полов
ини 30-х років, було сфабриковано ряд кримінальних 
справ на представників німецької інтелігенції. Серед них 
"Союз німців на Україні", "Німці-тевтонці" та інші. Вна
слідок їх реалізації лише в Одеській та Дніпропе
тровській областях було репресовано за неповними 
даними близько 80% педагогів вузів,технікумів, шкіл. 
Зокрема, в Одеській області за грати потрапило 19 
директорів і понад 50 вчителів німецьких шкіл. При 
цьому були практично розгромлені Одеський німецький 
педагогічний інститут та Одеський німецький пед
технікум11. Постановою політбюро ЦК КП(б)У від 4 
грудня 1937 р. викладацький склад Одеського педа
гогічного інституту на чолі з директором Охримовичем 
було розформовано. Відповідним відділам ЦК КП(б)У, 
спільно з наркоматом освіти та Одеським обкомом 
партії, доручалося залучити до роботи у згаданому вузі 
лекторів з числа комуністів та комсомольців12.

Аналогічна доля спіткала Хортицький німецький 
педагогічний технікум, в якому була "викрита" "Ні
мецько-фашистська шпигунсько-диверсійна організа
ція", очолювана директором технікуму М.Г.Біликом та 
директором машинобудівного технікуму К.К.Гоєром. 
Звинувачення в цьому випадку були традиційними. 
Викладачів змусили зізнатися "у вихованні німецького 
студентства в німецькому патріотичному і фашистсько
му дусі; прищеплення комсомольцям троцькістських
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поглядів; розповсюдженні гітлерівської допомоги як 
однієї з форм фашистської пропаганди". Заочне 
навчання, за думкою слідства, в німецьких технікумах 
використовувалось для збору шпигунських відомо
стей, під якими розумілися топографічна та етно
графічна інформація про німецькі колонії, з ’ясування 
настроїв колоністів тощо13.

Таким чином, викладені матеріали дають підстави 
твердити, що згортання німецької національної освіти 
в Україні в 30-х рр. супроводжувалося масовими 
політичними репресіями серед освітян, які призвели до 
загибелі кращих педагогічних кадрів. 1 11

1 Центральній державний архів громадських об’єднань України (далі - 
ЦДАГО України).-Ф. 1, оп. 6, спр. 286.-Арк. 108.

2 Там само.-Оп. 16, спр. 11.-Арк. 294.
3 Там само.-Спр. 7.-Арк. 224.
^ Збірник наказів НКО.-1936.-№26.-С. 6-7.
З Войналович О. Організація шкільної освіти для національних меншин 

в Україні: 20-30 рр.-К.: Рідний край, 1992.-С. 105.
® ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 16, спр. 40.-Арк. 31.
2 Архів Федеральної служби безпеки Російської Федерації.-Спр. Н- 

511554.-Т. 2.-Арк. 402-403.
^ Там само.-Арк. 401-402.
^ Там само
1^ Державний архів служби безпеки України.-Спр. 41483 ФП, т. 9.-Арк. 

229 зв.
11 Державний архів Одеської області.-Ф. 1, оп. 6, спр. 459.-Арк. 137-138.
12 ЦДАГО України.-Ф. 1, оп. 6, спр. 442.-Арк. 6.
13 Ченцов В.В. Трагические судьбы.-М.: Готика, 1998.-С. 99-100.
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Ткачук В .Б.(К ш в)

РОЗРОБКА СОЮЗНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ 
ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИСИЛОК В КОНТЕКСТІ 

РЕПРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЙНО ДЕРЖАВНОГО 
КЕРІВНИЦТВА СРСР В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РР. XX СТ.

Аналізуючи основні напрямки репресивної політики 
у досліджуваний період, слід відзначити, що адміністра
тивні висилки як форма позасудових репресій займали 
помітне місце в діяльності владних структур по боротьбі 
з класовими ворогами, кримінальними злочинцями то
що. З утворенням СРСР була зроблена спроба підвести 
під адміністративні висилки відповідну законодавчу ба
зу. Робота по розробці положення про адміністративні 
висилки розпочалася за дорученням ЦВК СРСР вже на 
початку 1923 р. Перший варіант положення був внесе
ний на розгляд Президії ЦВК СРСР ІЗ липня 1923 р. Од
нак він був відхилений як недостатньо підготовлений. 
Одночасно з цим рекомендувалося розіслати підготовле
ний документ всім членам ЦВК СРСР для внесення кон
кретних пропозицій і побажань.

Вдруге до розгляду зазначеного питання Президія 
ЦВК повернулася 3 серпня 1923 р. Однак і в цьому ви
падку проект не було схвалено у зв’язку з тим, що до то
го часу не було затверджено положення про об’єднане 
Державне політичне управління СРСР.

Невдала була і третя спроба провести проект пол
оження через Президію ЦВК, яка 14 грудня прийняла 
постанову такого змісту: "Представлений проект пол
оження вважати незадовільним і передати його для ро
зробки комісії у складі Т.Т.Калініна (голова), Мен- 
жинського (з правом заміни), Кривенко, Сольце, Кона, 
Хлопленкіна".

Лише 28 березня 1924 року Президія ЦВК СРСР, зва
жаючи на рекомендації вищеозначеної комісії, схвалила 
проект положення про адміністративні висилки. При
йнята з цього приводу постанова містила, серед іншого,

473



таке застереження: "Запропонувати в ДПУ у своїй прак
тиці по застосуванню цього положення керуватися тим, 
щоб ув’язнені в концтабір застосовувалися переважно 
лише до категорій осіб, причетних до контррево
люційної діяльності, шпіонажу, бандитизму; в усіх же ос
танніх випадках це застосування можна здійснювати у 
самих виключних обставинах".

На основі схваленого положення Об’єднане Держав
не політичне управління мало право, щодо осіб, визна
них нею соціально-небезпечними:

а) висилати їх з місцевостей, де вони проживають з за
бороною подальшого проживання в цих місцевостях на 
термін не більше 3-х років;

б) висилати осіб з тих же місцевостей з забороною 
проживати крім того в ряді місцевостей чи губерній 
згідно списків, встановлених Державними політичними 
управліннями на той же термін;

в) висилати з зобов’язанням проживати в певній 
місцевості за спеціальною вказівкою Об’єднаного Дер
жавного політичного управління і обов’язковим в цих 
випадках гласним наглядом місцевого відділу ДПУ на 
той же термін;

г) заключати в концентраційний табір терміном до 3- 
х років;

д) висилати за межі державного кордону на той же 
термін.

Винесення постанов про висилку громадян поклада
лися на особливі трійки, куди мали входити три члени 
колегії ОДПУ, призначені головою ОДІТУ. Обов’язко
вою була участь прокурорського нагляду призупинен
ням постанови ОДПУ і опротестувати їх в Президії ЦВК 
СРСР.

В союзних республіках винесення постанов поклада
лися на такі ж трійки складу колегії ОДПУ. Однак їх 
права були дещо обмежені - висилкою громадян в межах 
території республіки, причому подібні рішення мали за
тверджуватися колегією ОДПУ.

Схвалення положення про адміністративні висилки
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стало ще одним кроком вперед в розробці законодавчої 
і нормативної бази для здійснення масових репресій гро
мадян.

М она Ж .Н. (Сімферополь)

СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА НЕЛЕПИНСЬКА-БОЙЧУК В 
КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ

XX ст.
Протягом тривалого часу ім’я Софії Олександрівни 

Нелепинської-Бойчук - талановитої української худож
ниці, педагога, дружини засновника самобутнього на
прямку в живопису було незаслужено забутим. Навіть у 
нещодавно опублікованих довідкових виданнях немож
ливо знайти ім’я цієї непересічної особистості. Лише 
сьогодні її життя, творчість стає надбанням української 
культури. Народилась С.О.Нелепинська-Бойчук в 1885 
р. в м.Лодзі (Польща) в родині інженера. З 1889 р. 
проживала у Петербурзі, де закінчила сім класів гімназії. 
В 1905 р. С.О.Нелепинська-Бойчук закінчила Петербур
зьку школу заохочення художників, працюючи одно
часно в майстерні-студії відомого на той час митця 
Цонглінського. В 1906-1907 рр. навчалася у Мюнхені у 
престижних майстернях професорів Репшиця і Гейднера, 
однак через хворобу і смерть батька була змушена пере
рвати свої студії. В 1909-1911 рр. художниця працювала 
в Парижі в Академії "Ranon" в майстернях таких автори
тетів як професори Дені, Вальтона, Серозьє та інших. В 
цей час її перші твори з’являються на виставках 
Петербургу, Парижу, інших європейських центрів.

З 1912 р. С.Нелепинська-Бойчук працювала на Укра
їні, переважно у Львові та Києві, причому коло її заці
кавлень було надзвичайно широке - графіка, портретний 
живопис, реставрація настінних старовинних розписів. 
Високу оцінку фахівців (Г.Нарбут, В.Кричевський) 
отримали ескізи українських грошей та поштових 
знаків.
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В 1918 р. С.Нелепинська-Бойчук переїхала до Мирго
рода, де обійняла скромну посаду вчительки малювання 
у художньо-промисловому технікумі, пізніше реор
ганізованому в художньо-керамічний технікум.

В березні 1921 р. С.Нелепинська-Бойчук повертається 
до Києва, де 3 листопада 1922 р. керує майстернями 
Київського інституту пластичних мистецтв (пізніше ху
дожній інститут). У 1929 році як один з найбільш 
кваліфікованих викладачів інституту, вона стала проф
есором графіки і малярства.

Життя талановитого митця обірвалося в самому 
розквіті творчих сил. В листопаді 1936 р. чоловіка худож
ниці М.Л.Бойчука та його найближчих учнів В.Седляра, 
І.Падалку та інших було заарештовано. До міфічної кон
трреволюційної організації була зарахована і С.Неле
пинська-Бойчук. Вона звинувачувалася в тому, що входи
ла "до контрреволюційної націоналістичної фашистської 
терористичної організації, зв’язаної з контрреволюційною 
троцькістсько-зінов’євською організацією, яка здійснила 1 
грудня 1934 р. злодійське вбивство С.Кірова і готувала в 
наступні роки терористичний акт проти керівників 
ВКП(б) і радянського уряду".

Внаслідок жорстокого фізичного і психологічного 
тиску, заарештовані визнали, що свою контррево
люційну роботу вони здійснювали по таких основних 
напрямах:

- підбір націоналістичних кадрів студентів в інститути 
і наступна їх обробка;

- просування на керівні посади в культурно-освітніх 
установах націоналістичні контрреволюційні кадри;

- проведення антирадянської агітації і пропаганди;
- проведення шкідництва в галузі образотворчого 

мистецтва.
Цілком очевидно, що за таких звинувачень ніяких 

шансів зберегти своє життя не залишалося. 6 грудня 1937 
р. постановою Особливої двійки С.О.Нелепинська-Бой- 
чук була засуджена до смертної кари. 11 грудня 1937 р. 
вирок було виконано.
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В контексті відродження маловідомих сторінок ук
раїнської культури доцільно визначити комплекс пи
тань, пов’язаних з належним вшануванням пам’яті тала
новитої художниці, чия творчість знаменувала собою 
важливий етап у розвитку вітчизняного мистецтва.

Сергій ГАЛЬ ЧАК (м. Вінниця)

ОПІР ТА БОРОТЬБА "ОСТАРБАЙТЕРІВ" -  ПОДОЛЯН У 
ФАШИСТСЬКІЙ НЕВОЛІ

Одним із злочинів німецько-фашистського оку
паційного режиму на Поділлі стала депортація місцево
го населення, насамперед молоді, до Третього Рейху. 
Всього для робіт у нацистській військовій економіці із 
краю було вивезено 195880 цивільних громадян: із них 
78650 чол . 1 із Вінницької області, 117230 * -  з Кам'янець- 
Подільської (теперішньої Хмельницької обл.). "Вербу
вальна" кампанія здійснювалась шляхом насильства, 
всупереч справжній волі подолян, уже з перших днів на
штовхнулась на їх протидію. Про це свідчить хоч би та
кий документ -  донесення начальника служби охоронної 
групи "Схід" таємної польової поліції, котра охороняла 
під Вінницею ставку Гітлера "Вервольф", унтерштур
мфюрера СС К. Даннера начальнику імперської служби 
безпеки та особистої охорони фюрера Й. Ратенхуберу:

"...У зв’язку з наказом пана державного міністра Ро
зенберга, а також пана державного комісара Заукеля, 
відбувся медичний огляд українців у віці 21, 22, 23 роки 
на предмет встановлення працездатності. Працездатні 
особи наступного дня повинні були відправитись ешело
ном у Німеччину. Перші ешелони із місцевості Вінниця 
вже відправлені.

Не дивлячись на те, що деякі зразкові українці зро
зуміли цей наказ, а він був перекладений українською 
мовою, що вони підлягають відправці в Німеччину 
тільки на роботу, все-таки збір української молоді про
ходить дуже погано... Страх українців поїхати в чужу
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країну і розлучитися із своїми рідними та Батьківщиною 
дуже великий...

Цими днями із своїми службовцями з даного пи
тання я провів нараду, а також обговорив його з началь
ником охоронної поліції і СД у м. Вінниці паном унтер- 
штурмбанфюрером Мерітенсом... Поки ми обговорюва
ли дане питання, то за цей час 10 % працездатного насе
лення не виконало наказу їхати на роботу в Німеччину, 
а перейшло до партизанів. . ." 3

Зрозуміло, таку можливість мали далеко не всі...
Потрапивши в Німеччину, подоляни, як і решта "ос- 

тарбайтерів", зазнавали нещадної експлуатації. їх при
мушували до праці шляхом повсякденного і повсюдного 
насильства. З метою залучення каторжан до трудової 
участі особливо широко застосовувався голод, котрий 
штучно підтримувався як на промислових підприєм
ствах, так і в бауерських господарствах, Крім того, кож
ного, хто "провинився", могли негайно жорстоко поби
ти, відправити в тюрму чи концтабір, а то й позбавити 
життя.

Однак, незважаючи на крайні форми примусу, чима
ло подолян проявили зростаючу непокору: не бажали 
працювати так, як від них вимагали експлуататори, ста
вилися до справи байдуже, проявляли інертність та па
сивність, а то й знаходили в собі мужність і сили взагалі 
відмовитись від роботи.

Основними формами опору "остарбайтерів" у фа
шистській неволі були:

- відмова від роботи (саботаж);
- втечі;
- шкідництво;
- збройна боротьба.
Найпоширенішим виявом непокори були робота 

упівсили, невихід на роботу, пряма відмова від неї, втечі.
"...Восени 1944 р. я був арештований дільничним 

німецьким жандармом за погану роботу. Під арештом 
перебував троє діб . . ." 4 (Із фільтраційної справи Д. Г. 
Кравчука, с. Майдан-Бобрик Літинського району).
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"...Мене карали... за невихід на роботу і за відмову 
працювати. За це мене били і я 2 місяці сидів у штраф-та- 
борі. Потім тікав, але спіймали..." 5 (Із фільтраційної 
справи І. М. Марцинюка, с. Чешки Старосинявського 
району).

"...Я  працював на залізній дорозі... За саботаж мене 
відправили в концтабір м. Грослозен, де провів три 
місяці.. ."6 (Із фільтраційної справи В. Г. Яцюка, с. Сьо- 
маки Хмільницького району).

За аналогічну провину двічі допитувалася фашистами 
мешканка м. Гайсина Ф. П. Лерман'. Причому їй було 
особливо важко, адже доводилося приховувати ще й 
свою єврейську національність. У разі викриття її чекала 
б неминуча кривава розправа.

Варті на увагу мужність та незламність духу уроджен
ки м. Погребища Г. І. Хоменко.

"8 січня 1943 року я була арештована гестапо за 
відмову від роботи і ув'язнена в тюрму м. Брепольвальд, 
де провела два тижні..." 8 (Із фільтраційної справи Г. І. 
Хоменко, м. Погребище).

Коли під час одного із допитів гестапівець заявив, що 
за невихід на роботу вона буде повішана, подолянка не 
побоялася погрози.

Через півмісяця її перевели в тюрму м. Бохупа, а 
потім у Віденську в'язницю.

"...Тут мене через перекладача допитував німецький 
офіцер... Він вимагав, щоб я йшла працювати, але я зно
ву категорично відмовилась..." 9

Врешті, за виявлену непокору Ганна Іванівна в люто
му 1943 р. опинилася в жіночому концтаборі "Равенсб- 
рюк", через який загалом пройшло понад 100  тис. 
невільниць і більше половини з них загинуло.

. .В концтаборі я пробула із лютого 1943 р. по лютий 
місяць 1945 р. Потім мене перевели у табір смерті Бер- 
ден-Бельзен..." 10

Та мужня подолянка не скорилася й тут, залишив
шись, однак, живою. Від смерті її врятував наступ 
англійських союзницьких військ...

Не меншого розмаху набуло і шкідництво. Так,
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справжній подвиг у фашистській неволі здійснили жінки -  
в'язні згадуваного концтабору "Равенсбрюк", які працю
вали на патронних заводах. У результаті шкідництва брак 
продукції за декілька місяців тут склав 14 ешелонів11.

Факти шкідництва мали місце і в інших районах 
Третього Рейху. До багатьох із них мали причетність по
доляни.

Так, великий обвал на шахті "Анна" в Рурській об
ласті організував вінничанин П. Кондратенко.

Систематично 2 - 3  рази за зміну у шахті м. Батропа 
різав паси, по яких транспортувалось вугілля12, мешка
нець с. Слободшца Дашівського району (до арешту гіт
лерівцями активний член більшовицько-комсомольсь
кого патріотичного підпілля) Д. М. Левчишин.

Проте, підпільні організації діяли навіть у самій 
Німеччині. Ось що, зокрема, написав 21 вересня 1943 р. 
із Берліна з табору № 80 своїй дружині "остарбайтер" 
Іван Авузяк із с. Лоївців Староушицького району;:

"...Ганя, ми вповаємо на наших братів та на Йосипа 
Віссаріоновича, може скоро ми вийдемо з цієї кабали, бо 
тут діє ВКП(б)... Ганя, якщо мене не буде, нехай добро 
буде тим, хто останеться живим. Но знайте, що я пос
траждаю за справу ВКП(б), за справу Йосипа... Бажаю 
хороших успіхів."13

Ті подоляни (як "остарбайтери", так і військовополо
нені), яким вдалося вирватись із неволі, ставали на шлях 
активної збройної боротьби, створювали чи поповнюва
ли патріотичні групи, партизанські загони, вливаючись 
у ряди учасників європейського Руху Опору.

За межі України, наприклад, відомо про героїчні 
вчинки уродженця с.Соломірки Хмельницького району 
Героя Радянського Союзу, національного героя Франції 
Василя Порика. У липні -  серпні 1943 року з 12 бійців він 
сформував табірний партизанський загін, що здійсню
вав акти саботажу і диверсій на шахтах, пускав під укіс 
ворожі ешелони.

Приклад знайшов широкий відгук. 12 серпня 1943 р. у 
містечку Бомон відбулась нарада представників
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табірних підпільних організацій, на якій було створено 
міжтабірний комітет північних департаментів. Його го 
ловою став В. Порик. При допомозі комітету наприкін
ці 1943 -  на початку 1944 року табірні загони були ство
рені у 10 таборах цього району, що об'єднували понад 
200 бійців. У березні 1944 р. В. Порик був призначений 
членом штабу франтирерів і партизан на півночі 
Франції. В ніч з 21 на 22 квітня 1944 р. партизанський 
загін під командуванням В. Порика розгромив бомонсь- 
кий концтабір, а 23 квітня атакував гітлерівську маршо
ву колону, знищивши ЗО фашистів.

В червні 1944 р. герой створив штаб воєнно-політич
ного керівництва боротьбою наших патріотів на півночі 
Франції.

В.Порик виявив себе й талановитим та досвідченим 
пропагандистом, провівши ряд антифашистських 
мітингів і зборів. Так, справжньою маніфестацією солі
дарності з французьким народом виявився його новий 
подвиг: 14 липня 1944 року в день національного свята 
Франції (155-річчя штурму Бастилії) у містечку Сан-ан-Го- 
ель партизан виступив на мітингу у формі радянського 
офіцера. Звістка про цю надзвичайну маніфестацію швид
ко облетіла міста і села північних департаментів, пошири
лась чутка про радянський десант. Але 2 2  липня 1944 р. 
між Льєвеном і Гренаєм В. Порик потрапив у засідку гес
тапо і був знову схоплений. Знаючи про популярність ра
дянського офіцера і про здійснену ним антифашистську 
роботу, окупанти через дві години після арешту розстріля
ли його біля стіни Арраської фортеці14.

Вищої військової нагороди Італії удостоєний ко
лишній мешканець м.Могилева - Подільського Микола 
Буянов. Посмертно нагороджений італійською медаллю 
партизан гарібальдійської бригади провінції Модена 
Михайло Савченко з Поділля. Там же на Аппенінах гро
мив ворога партизанський загін вінничанина Андрія 
Гречка.

У 1942 р. насильно була вивезена на фашистську ка
торгу уродженка с.Коренівки Чечельницького району 
Катерина Калтакова. Працювала в Австрії. А на почат
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ку 1945 р. подолянці пощастило втекти до югославських 
партизанів. Майже чотири місяці вона перебувала в їх 
рядах. Була спочатку куховаркою, потім брала участь у 
партизанських походах, збройних сутичках із гітлерівця
ми . . . 15

Далеко від рідної України відважно билися з фашис
тами недавні "остарбайтери" і військовополонені Ва
силь Колесник, Степан Кондратюк, Олександр Тка
ченко, Григорій Карасюк, Василь Ткачук, Петро Пан- 
телій, Іван Федорчук, Петро Григоренко, Іван Мороз, 
Олексій Бондаренко, десятки інших славних синів 
Поділля. 1 2 3 4 5 6 * 8 * * * 12 13 14 15

1 Державний архів Вінницької області (далі: ДАВО), - Ф. П -  425, on. 1, 
сир. 17. -  Арк. 1.

2 Державний архів Хмельницької області (далі: ДАХО), - Ф. Р -  863, оп. 
2, спр. ЗО. -  Арк. 3.

3 ДАВО, - Ф. П -  425, оп.1, спр. 4. -  Арк. 4 -5 .
4 ДАВО, - Ф. Р -  6023, оп.1, спр. 4418. -  Арк. З зв.
5 ДАХО, - Ф. Р -  6193, оп. 4, спр. 9403. -  Арк. 3.
6 ДАВО, - Ф. Р -  6023, on. 1, спр. 4460. -  Арк. 3.
2 ДАВО, - Ф. Р -  6023, оп. 2, спр. 1900. -  Арк. 1 -  2.
8 ДАВО, - Ф. Р -  6023, on. 1, спр. 54878. -  Арк. 3 -4 .
 ̂Там само.

Ю Там само.
1 1 Женщины Равенсбрюка. -  М., 1960. -  С. 129 -  130.
12 ДАВО, - Ф. Р -  6023, on. 1, спр. 24295. -  Арк. 2 -4 .
13 Україна сниться.../Неотримані листи подолян, відправлені з 

Німеччини у 1942 -  43 рр. -  Хмельницький, 1995. -  С. 109.
14 Матеріали IX -  ї Подільської краєзнавчої конференції. - Кам'янець- 

Подільський, 1995. -  С. 61.
15 ДАВО, - Ф. Р -  6023, on. 1, спр. 4244. -  Арк. 2 -3 .
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Ставицька Н .П  (Полтава)

ЗГОРТАННЯ В УКРАЇНІ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ 
ТА ЙОГО НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Зміцнення тоталітарної системи, формування цент
ралізованих структур стали важливими чинниками 
відходу від політики коренізації, зводили нанівець досяг
нуті в 2 0 -ті роки практичні результати.

14 грудня 1932 року постановою ЦК ВКП(б) і РНК 
СРСР №121 "Про хлібозаготівлі на Україні, північному 
Кавказі та у Західних областях", підписаною Сталіним і 
Молотовим, різко критикувалося українське керівницт
во за проведення політики коренізації (українізації), яка, 
начебто, здійснювалася без врахування конкретних 
особливостей кожного району, що "...полегшило буржу
азним націоналістичним елементам, петлюрівцям та ін. 
створення свого легального прикриття своїх контррево
люційних осередків і організацій’’1.

Однією з перших жертв нового курсу національної 
політики став М.О.Скрипник, який, за висловом В.Вин- 
ниченка, "...одібрав собі життя для того.., щоб звернути 
увагу можновладців-товаришів на небезпеку для ко
мунізму від того напрямку національної політики, який 
вони забирають,... щоб своєю смертю закричати проти 
брутальності, дурноляпства, нахабства, лицемірства, не
послідовності керівництва в новому курсі нацполіти- 
ки..."2.

Одночасно з цим спеціальна комісія, очолена нарко
мом освіти В.П.Затонським, розпочала широку кам
панію по викриттю "ворожих елементів" в системі Наро
дного комісаріату освіти. Лише протягом 1933 року з 
апарату НКО було "вичищено" 200 "національних воро
жих елементів", в обласних управліннях народної освіти 
за політичними мотивами замінено 100% керівництва, у 
районних - 90%.. А

Згортання коренізації, зокрема українізації, роздму-
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хування жупелу українського буржуазного націоналізму 
супроводжувалося рішучим наступом на інституції, 
пов’язані з роботою серед національних меншин.

Аналізуючи матеріали окремої папки рішень 
політбюро і секретаріату ЦК КП(б) України, можна пе
реконатися, якою цілеспрямованою і планомірною була 
ця діяльність в масштабах республіки. Своєрідним сиг
налом до наступу на адміністративні, культурно-освітні, 
наукові установи національних меншин послужила 
шифрограма ЦК ВКП(б) №513 "Про німецькі райони". 
На її виконання Постановою Політбюро ЦК КП(б) Ук
раїни від 9 грудня 1934 року створювалася спеціальна 
комісія під головуванням М.Попова у складі П.Любчен- 
ка, І.Якіра, І.Балицького, наділена широкими каральни
ми функціями. В згаданій постанові пропонувалося об
комам надіслати в німецькі та польські установи 
керівних працівників для роз’яснення того, "...що Ра
дянська влада не потерпить найменших спроб антира- 
дянської діяльності чи агітації і не зупиниться перед тим, 
щоб відмовити в праві проживання в СРСР або вишле 
всіх осіб, які ставляться нелояльно до Радянської влади, 
у віддалені місця СРСР"4.

Трагічним етапом в розгромі установ для національ
них меншин, репресіях проти національних наукових і 
культурних кадрів стали таємні постанови вищого 
політичного керівництва: "Про доповідну записку в ЦК 
ВКП(б)" (від 20 вересня 1935 року), "Про інститут поль
ської культури" (від 20 вересня та 5 жовтня 1935 року), 
"Про ознайомлення із змістом газет, що виходять поль
ською мовою" (від 20 вересня 1935 року), "Про польські 
школи" (від 20 вересня 1935 року), "Про польські газети, 
що видаються у Києві: "Серп", "Голос молоді", "Будь го
товий" (від 20 вересня 1935 року), "Про польські школи 
Вінницької області" (від 27 жовтня 1935 року), "Про пе
регляд підручників, виданих німецькою мовою і пере
гляду складу викладачів німецьких учбових закладів" 
(від 16 травня 1936 року) та ін. 5

Характерно, що ідеологічне шельмування національ
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них кадрів, проведеної роботи серед національних мен
шин супроводжувалося значною кількістю фіктивних 
кримінальних справ, сфабрикованих органами Держав
ного політичного управління. Серед них, "Справа поль
ської організації військової", "Національного союзу 
німців України", "Німців-тевтонців", "Болгарської фа
шистської організації" та багато інших. їх жертвами ста
ли численні представники німецької, польської, бол
гарської, грецької національної інтелігенції.

Цілком очевидно, що за таких умов реалізація завдань, 
пов’язаних з проведенням наукової, культурно-про
світньої та іншої роботи серед національних меншин була 
неможливою. Внаслідок цього, на середину 30-х років 
практично згорнули свою роботу Центральна комісія 
національних меншин при Всеукраїнському Центрально
му Виконавчому Комітеті, Раднацмен при Народному 
комісаріаті освіти, інші організаційні та методичні центри. 
Існуючі лише на папері, вони вже не могли істотно впли
вати на стан справ, як в центрі, так і на місцях.

Масові чистки в системі Академії наук, вилучення "кон
трреволюційної літератури" з бібліотек, втрати кращих 
наукових кадрів призводили до повного занепаду як дер
жавних, так і громадських форм дослідження національ
них меншин. Охарактеризовані як осередки націонал-фа- 
шистської, шпигунсько-диверсійної діяльності, вони або 
самостійно припинили свою діяльність, або були насиль
но ліквідовані.

Таким чином, на основі узагальнення архівних ма
теріалів, опублікованих джерел, можна зробити такий ос
новний висновок.

В першій половині 30-х років активізувалися негативні 
процеси по згортанню роботи серед національних мен
шин, які супроводжувалися ліквідацією науково-дослід
них, культурно-освітніх установ, масовими репресіями се
ред національної інтелігенції.

1 Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів.- 
К.: Політвидав України, 1990.-С. 291.
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“ В.Винниченко про самогубство М.Хвильового і М.Скрипника. З 
неопублікованих записок В.Винниченка "Думки про себе на тім 
світі7/Сучасність.-1971 .-№9.-С. 16.

З Цит. за: Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні.-К.: 
Політвидав України, 1990.-С. 121, 122.

^ Центральний державний архів громадських об’єднань України.-Ф. 1, 
оп. 16, спр. П.-Арк. 294-295.

5 Там само.-Спр. 12.-Арк. 275,276,277,280,303-303 зв„ 325,333; спр. 40,- 
Арк. 94-94 зв.
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З МІ СТ
Толочко П.П. Охорона історико-культурної спад
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